,
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

616-22-10448-5-2-1

Nr i brendshëm

616 22 147 521

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: Flamur Sallahu

Telefoni: 038 230 900 - lokali: 1188

Email: flamur.sallahu@rks-gov.net

Faksi:

prokurimi.prishtine@rks-gov.net

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)
Ndërtimi i Parkut në lagjen Arbëria - Lot 1 Ndërtimi i parkut vertikal nën rrethrrotullimin për
Fushë Kosovë dhe renovimi i eko-ulëseve në shesh - Lot 2

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin
origjinal te kontratës)
Ndërtimi i Parkut në lagjen Arbëria - Lot 1 Ndërtimi i parkut vertikal nën rrethrrotullimin për
Fushë Kosovë dhe renovimi i eko-ulëseve në shesh - Lot 2

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne
njoftimin origjinal te kontratës)
45000000-7

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: 28.09.2022
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

1.
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

Përshtatshmëria profesionale

Përshtatshmëria profesionale
Kapaciteti ekonomik dhe financiar

Kapaciteti teknik dhe profesional

Kapaciteti teknik dhe profesional

rendit ne vendin e dyte e
kështu me radhe.
1.
Regjistrimi si operator
ekonomik në regjistrin
profesional, komercial dhe
apo regjistrin e ndërmarrjeve
në vendin e juaj të themelimit
për ushtrimin e veprimtarisë,
1.
Kopja e Certifikatës se
biznesit
2.
Certifikata e numrit
fiskal, 2.
Kopja e
Certifikatës se numrit fiskal
1.
Operatori ekonomik
duhet ti ofrojë dëshmi të
kënaqshme Autoritetit
Kontraktues se qarkullimi
vjetor i Operatorit Ekonomik,
gjatë tre viteve të fundit
fiskale ka qenë prej jo më pak
se
a) Lot 1 - 600.000,00
Euro; b) Lot 2 - 196.000,00
Euro. lideri duhet ti ketë së
paku 60 % të shumës së
kërkuar., 1.
Deklaratat e
dorëzuara ne Administratën
Tatimore te Kosovës apo
Kopjet e raporteve financiare
dhe raporteve te menaxhimit
te certifikuara nga një firme e
njohur e licencuar për
kontrollim apo një auditor i
licencuar i pavarur
1.
Operatori ekonomik
duhet të ofrojë dëshmi se ka
përfunduar me sukses
kontrata të ngjashme për
ndërtim të ulët në vlerë
minimale prej
a) Lot 1
450.000,00 Euro; b) Lot 2
147.000,00 Euro në 3 (tri )
vitet e fundit (duke filluar nga
data e publikimit te Njoftimit
për kontratë). Lideri duhet ti
ketë së paku 60 % të shumës
së kërkuar., 1. Një listë te
kontratave të realizuara, duke
plotësuar Aneksin 6 te Dosjes
se Tenderit ku duhet
saktësuar titullin e kontratës,
shumën e kontratës, datën e
fillimit dhe datën e
përfundimit dhe përfituesin, si
dhe listës ti bashkëngjiten
referencat ose certifikatat për
kryerje te punëve.
2. Operatori Ekonomik duhet

Kapaciteti teknik dhe profesional

Kapaciteti teknik dhe profesional

të ofroj stafin e nevojshëm për
Lot 1 që do të angazhohet në
këtë projekt. a) Lot 1 -15
punëtor Në rast te grupit
lideri duhet ti kete min.6
punëtor. b)Lot 2 - min 3
punëtor, 2. Lista e stafit
profesional e nënshkruar dhe
e vulosur nga OE, duke
specifikuar Emrin, Mbiemrin,
Pozitën në kompani të
dëshmuar me kontratë të
punës dhe me listë të
verifikuar nga ATK.
3.OE duhet te ofroj deshmi
per stafin profesional për
LOT1 dhe ate si vijon; A) Menaxheri i projektit inxh. i
diplomuar i ndërtimit
(drejtimi konstruktiv) - me 3
vite përvojë pune , -Nje
inxhinier ose bachelor i
diplomuar i ndërtimtarisë,
drejtimi hidro - me 3 vite
përvojë pune, -Një inxhinier
ose bachelor i diplomuar i
elektroteknikes drejtimi
energjetike - me 3 vite përvojë
pune, -Një Inxhinier ose
bachelor i diplomuar i
gjeodezise me tri vite përvojë
pune . - Një Agronom
Bachelor në Prodhimtari
bimore me tri vite përvojë
pune i çertifikuar për
shërbime këshillimore në
Bujqësi nga MBPZHR. B)
Lot 2 - OE duhet të ofroj një
listë të personelit profesional
për kryerjen e punëve,
dëshmitë përmes CV-ve të
arkitektit dhe ndërtimtarit.,
3.Të deshmohet stafi me CV,
diploma (të noterizuara),
kontrata te punes (kopje të
noterizuara) me punedhenesin
ose marrveshje mbi
angazhimin (të noterizuara)
per kete projekt. Për
Agronomin poashtu
çertifikata e lëshuar nga
MBPZHR (e noterizuar).
4. OE duhet të dëshmojë se
drunjët dekorativ të kërkuar
në dosjen e tenderit janë me
prejardhje nga vendet e BE
për LOT 1, 4. Kopja e

Kapaciteti teknik dhe profesional

Kapaciteti teknik dhe profesional

Kapaciteti teknik dhe profesional

çertifikatës fitosanitare të cilat
dëshmojnë se drunjët
dekorativ janë me prejardhje
nga vendet e BE-së.
5. OE duhet të ketë licence për
eksport, import, tregtim e
drunjeve dekorativ për Lot 1
Lot 2 OE duhet të ofroj
dëshmi se ka dizajn industrial
ose autorizim të pronësisë
intelektuale për eko-ulëse të
lëshuar nga institucionet
relevante në këtë rast Agjencia
për Pronësi Industriale.,
5.Kopje e noterizuar e licences
( e noterizuar) per export,
import, tregtim, prodhim të
drunjëve dekorativ e lëshuar
nga MBPZHR - LOT 1
Certifikata e pronesise
intelektuale e leshuar nga MTI
per Lot 2
6. Operatori Ekonomik duhet
të dorëzoj Certifikatat ISO
STANDARDE që lidhen me
natyrën e aktivitetit a)
Certifikata ISO Standard ISO
9001 2015 b) Certifikata ISO
Standard ISO 45001 2018 c)
Certifikata ISO Standard ISO
14001 2015 - LOT 1 B) Lot 2
ISO 37101 2016 dhe
Certifikata ISO Standard ISO
14001 2015, 6. Certifikatat
Origjinale ISO të noterizuara
me validitet për vitin 2022.
7. OE duhet te posedoje
paisjet teknike qe jane te
domosdoshme per realizimin e
projektit. Paisjet dhe
mekanizimi I obligueshem
sipas tabeles ne Aneksin 7 te
dosjes se tenderit - LOT 1. a)
2 Eskavator
maximumi 10 tonë b) 4
Kamion vetshkarkues min
10m3 c)
1 Cilindër
minimumi 5 tonë d) 2
Minieskavator min 1.00- max
1.50 tonë e) 1
Minieskavator min. 2.5 tonë f)
3 Kamionetë me peshë
2 – max 3.5 tonë, 7.
Operatori Ekonomik
duhet te posedoje mjete,
stabilimetet dhe pajisjet
teknike qe janë te

domosdoshme për realizimin e
projektit Pasjet dhe
mekanizimi i obligueshëm
sipas tabelës ne Aneksin 7 te
DT.

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

