,
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE
ose
PERMIRESIM I GABIMIT
Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me
ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

 Punë

 Furnizim

 Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim
rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi
parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme
zgjatja e afateve fillimisht te parapara ]
Data e përgatitjes te këtij njoftimi:
Nr i Prokurimit

616-22-7431-3-1-2

Nr i brendshëm

616 22 108 312

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES
Adresa Postare: TREPQES NR.2
Qyteti: PRISHTINË

Kodi postar: -

Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Nexhmi Mekolli

Telefoni: 038 244 613

Email: nexhmi.mekolli@rks-gov.net

Faksi: 038 244 613

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):
NENI II: LËNDA E KONTRATËS
II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne
njoftimin origjinal te kontratës)
Konsulencë për themelimin e Shërbimit të Arkitektit të Kryeqytetit për nevojat e Komunës së
Prishtinës

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin
origjinal te kontratës)
Konsulencë për themelimin e Shërbimit të Arkitektit të Kryeqytetit për nevojat e Komunës së
Prishtinës sipas pershkrimit teknik

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne
njoftimin origjinal te kontratës)
93000000-8

NENI III: PROCEDURA
III.1) LLOJI I PROCEDURËS
III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)
 E hapur
 E kufizuar
 Konkurruese me negociata
 Kuotim i çmimit
III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës: 21.07.2022
NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE
IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE
Përmirësim

Informata shtesë





Njoftim për kontrate

Njoftim për dhënie kontrate

IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse
aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju
lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)
IV.2.1) Modifikimi i informatave 
origjinale të dorëzuara nga
Autoriteti Kontraktues

Publikimi në webfaqen e KRPP-së 
nuk është në përputhje me informatat
origjinale të dorëzuara nga Autoriteti
Kontraktues

Të dyja



IV.2.2) Në njoftimin origjinal

Në dokumentet e tenderit

Të dyja







IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)
Vendi i tekstit i cili duhet të
modifikohet:

Në vend të:

Është :

Kërkesat e përshtatshmërisë

Operatori Ekonomik duhet të
përmbushë kërkesat e
specifikuara në nenin 65 të
Ligjit të Prokurimit Publik
(LPP), Ligji nr. 04 L-42. LPP
mund të shkarkohet nga http
krpp.rksgov.net, 1. Deklaratën
nën betim se operatori
ekonomik përmbush kërkesat
mbi përshtatshmërinë Neni 65
i Ligjit Nr. 04 L-042 , Plotësimi i Aneksit Nr. 2 te
Dosjes se Tenderit 2. Një
vërtetim nga administrata
tatimore e vendit të
themelimit të operatorit
ekonomik, se operatori
ekonomik në fjalë nuk është
me vonesë për pagimin e
tatimeve së paku deri në
tremujorin e fundit të vitit
para dorëzimit të tenderit.kërkohet kopja vetëm nga
Operatori Ekonomik qe
propozohet për shpërblim te
kontratës dhe dorëzohet te
Autoriteti Kontraktues para
publikimit te Njoftimit mbi
Vendimin e Autoritetit
Kontraktues. 3. Dëshmi se
kompania nuk është ne
falimentim ose nën
administrim te dhunshëm
gjyqësore te lëshuar nga
Gjykata - kërkohet origjinali
vetëm nga Operatori
Ekonomik qe propozohet për
shpërblim te kontratës dhe
dorëzohet te Autoriteti
Kontraktues para publikimit
te Njoftimit mbi Vendimin e
Autoritetit Kontraktues.
Dështimi i Operatorit
Ekonomik qe është propozuar
qe te shpërblehet me kontrate
te sjelle dokumentet te
kërkuara ne piken, 2 dhe 3 i
jep të drejtë Autoritetit
Kontraktues qe ofertën ta
refuzoj, dhe te vazhdoj me
shpërblim te kontratës me
Operatorin Ekonomik qe është
rendit ne vendin e dyte e
kështu me radhe.

Përshtatshmëria profesionale

Kapaciteti teknik dhe profesional

Kapaciteti teknik dhe profesional

Kapaciteti teknik dhe profesional

Regjistrimi si operator
ekonomik në regjistrin
profesional, komercial dhe apo
regjistrin e ndërmarrjeve në
vendin e juaj të themelimit;,
Kopja e Certifikatës se
biznesit;
Operatori ekonomik duhet të
ofrojë dëshmi të kapaciteteve
për kryerjen e punëve të
përshkruara, nga te cilat në
lëminë menaxheriale së paku
2 projekte të vlerës mbi
1.000.000,00 €, dhe në lëminë e
programimit - softuerit të ketë
së paku një projekt në vlerë
200.000 EUR, të kryer në
periudhën paraprake në tri
vitet e shkuara “ose “ në
përiudhën e shkuar
trevjeçare., Lista e projekteve
të përfunduara Origjinal e
vulosur dhe e nënshkruar nga
OE duke plotësuar Aneksin 4
te Dosjes se Tenderit për
projekte të realizuara në lëmin
e objekteve, mbikëqyrjeve,
hulumtimeve dhe të gjitha
tjera qe mund të jenë
relevante për konsulencën e
ofruar.
2. Operatori ekonomike duhet
te angazhoj personelin
profesional a) Stafi kyç udhëheqës (8 sektoret
kryesore) 1. Nje Projekt
Manager 2. Nje Menaxher i
vlerësimeve të projekteve 3.
Nje Menaxher i planifikimit
hapësinor 4. Nje Menaxher i
kontrollit te ndërtimeve 5. Nje
Menaxher i sektorit te
Informacionit Gjeografik 6.
Nje Udhëheqësi i sektorit të
komunikacionit 7 .Nje
Udhëheqësi i sektorit juridik
8. Nje Udhëheqësi i sektorit të
programimit dhe TI, Kontrata
e punës angazhimit;
Certifikatat tjera të aftësimit
sipas specialiteteve lëmive,
licencat etj. Referencat
individuale të bashkëngjitura
do të ndikojnënë lartësinë e
vlerësimit teknik të ekspertëve
përkrahës.
b) Stafi përkrahës • Dhjetë

(10) Inxh.Dipl.Ark. 10 vjet
pervoje •
Pesë (5)
Inxh.Dipl.Ark., 5 vjet pervoje
•
Dy (2)
Inxh.Arkitekturës Urbanist,
10 vjet pervoje •
Një
(1) Inxh. i ambientit ose
ekuivalent, 5 vjet p. • Një (1)
Inxh. Mbrojtjes në punë ose
ekuivalent • Një (1) Inxh.
Arkitekturës, BIM Specialist,
10 vjet p •
Pesë (5)
Arkitekt ose teknik
përpunues, 5 vjet p • Dy (2)
Inxh.ndërtimi-drejtimi
konstruktiv, 10 vjet p •
Dy (2) Inxh.ndërtimidrejtimi hidroteknik, 10 vjet p
•
Dy (2) Inxh.dipl.
makinerisë, 10 vjet pervoje •
Dy (2) Inxh.dipl.
elektroteknikës, 10 vjet
pervoje •
Një (1)
Inxh.dipl. i Gjeologjisë, 10 vjet
pervoje •
Një (1)
Inxh.dipl. i Gjeodezisë, 10 vjet
pervoje •
Një (1)
Inxh.dipl. per GIS ose ekuiv.
10 vjet pervoje •
Tre (3)
Inxh. ose teknik të Gjeodezisë,
5 vjet p •
Dy (2)
Inxhinier të komunikacionit, 5
vjet pervoje • Një (1)
Ekonomist i diplomuar, 10
vjet përvojë • Një (1) Inxh. të
IT, apo lëmisë përkatëse, 10
vjet p. •
Pesë (5)
Programer të IT-së, 5 7 vjet
përvojë, Kontrata e punës
angazhimit; Certifikatat tjera
të aftësimit sipas specialiteteve
lëmive, licencat etj.
Referencat individuale të
bashkëngjitura do të
ndikojnënë lartësinë e
vlerësimit teknik të ekspertëve
përkrahës.

-------------------------------------- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevoje) ------------------------------

