,
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

616-19-3237-2-1-1

Nr i brendshëm

616 19 011 211

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: Shehide Jashari & Zekë Bardhaj

Telefoni: 038 230 900 lok 11 33

Email: shehide.jashari@rks-gov.net

Faksi: 038 230 900 lok 11 33

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)
Pastrimi i Shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemaili , Asim Vokshi , Dardani , Naim
Frasheri, Pjeter Bogdani , Shkolla e Gjelber dhe Mehmet Xhevori

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin
origjinal te kontratës)
Pastrimi i Shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemaili , Asim Vokshi , Dardani , Naim
Frasheri, Pjeter Bogdani , Shkolla e Gjelber dhe Mehmet Xhevori

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne
njoftimin origjinal te kontratës)
29835100-2

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: 16.05.2019
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:
Kohëzgjatja e kontratës në
muaj:*

Në vend të:

Është :

12

36

Kohëzgjatja e kontratës publike
kornizë në muaj:
Kapaciteti teknik dhe
profesional

12

36

.OE-ik duhet të ofroj dëshmi te
mjaftueshme se ka realizuar
kontrata per sherbime te
ngjashme ne tri vitet e fundit
(duke filliar nga data e
publikimit te njoftimit per
kontarte) minimum 150,000.00
euro., 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 e shërbimeve .

Kapaciteti teknik dhe
profesional

OE duhet te deklarohet se
pranon te punesoj minimum 69
punetore nga Lista e Autoritetit
Kontraktues dhe per kryrjen e
sherbimeve do te shtoj edhe 14
punetor-pastrues nga personeli i
tij., Deklarata origjinale e
nenshkruar dhe e vulosur nga
OE.

Afati i fundit për pranim të
tenderëve
Takimi për hapjen e tenderëve

24.06.2019 13:30:00

..OE-ik duhet të ofroj dëshmi
te mjaftueshme se ka realizuar
kontrata per sherbime te
ngjashme ne tri vitet e fundit
(duke filliar nga data e
publikimit te njoftimit per
kontarte) minimum
1,500,000.00 euro., 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 e shërbimeve .
OE duhet te deklarohet se
pranon te punesoj minimum
69 punetore nga Lista e
Autoritetit Kontraktues dhe
per kryrjen e sherbimeve do te
shtoj edhe 14 punetor-pastrues
nga personeli i tij dhe pagen e
pervojes në vlerën prej
1,390.00, Deklarata origjinale
e nenshkruar dhe e vulosur
nga OE.
02.08.2019 13:30:00

24.06.2019 13:30:00

02.08.2019 13:30:00

Kapaciteti ekonomik dhe financiar

Kapaciteti teknik dhe profesional

Kërkesa 1. Qarkullimi i
mjeteve financiare në tre vitet
e fundit (deri ne datën e
publikimit te njoftimit)
minimum 1.500.000,00 €.,
Dëshmia 1. Deklaratën
tatimore Mujore për tre vitet
e fundit (deri në datën e
publikimit të njoftimit) nga
Administratat Tatimore e
Kosovës (ATK)
Stafi 1(një) menaxher
kontrate- Me pervoje pune se
paku 5 vite në lëmine e njejtë
Kërkesa3. Të ketë 6 punëtor të
çertifikuar për mbrojtjen
fillestare nga zjarri, CV dhe
Kontrata e punes me reference
si dhe pervoja e pune te
deshmohet me trust pensional

Kapaciteti teknik dhe profesional

Kapaciteti teknik dhe profesional

Kapaciteti teknik dhe profesional

Të ketë 6 punëtor të
çertifikuar për mbrojtjen
fillestare nga zjarri,
3.Çertikata për puntorë të
Noterizuar(vetëm për fituesin
e tenderit ) Kontrate Pune
OE duhet të posedoj ISO
Çertifikatat për pastrim ISO
9001 2015, ISO 14001 2015,
OHASAS 18001 2007., OE
duhet të deshmoj se posedon
ISO Çertifikatat për pastrim
të noterizuara. ISO 9001
2015, ISO 14001 2015,
OHASAS 18001 2007.
Lista e paisjeve a (një)
Automjete me shportë speciale
për punë (Vinç). b)1 (një)
Makinë për larjen e pllakave.
C)1(një) Makinë për thithjen e
ujit. ç)6(gjashte) Kositese
bari. d) (dy) makine per
larjen dhe terjen e
dyshemeve.(me akumulator
ose me rryme), Listën e
pajisjeve për realizim te
punëve,kësaj liste duhet ti
bashkangjiten dëshmi mbi
pronësin apo marveshjen me
qira të mjeteve.Listës duhet ti
bashkëngjiten ,njëra nga këto
dëshmi kopje të librezës së
qarkullimit me validitet
,DUD doganorë apo faturë
për blerjen ose kontrata mbi
qiramarrjen – kopje.Lista e
paisjeve duhet te jetë e
notorizuar nga noteri me
procedura en-minutes.

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

