
,
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 616-20-1939-2-1-1
Nr i brendshëm 616 20 62 211

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: Verona Sekiraqa Telefoni: 038 230 900 10 75

Email: prokurimi.prishtine@rks-gov.net
verona.sekiraqa@rks-gov.net

Faksi: 

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): http://prishtinaonline.com/

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 dhe mirmbajtja e objekteve ne QKMf dhe QMU



II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
Pastrimi i obejekteve shendetsore per QKMF dhe QMU

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: 10.06.2020

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 mbi mundësitë teknike 
dhe/ose profesionale, pika 6

6. Deklara të më shkrim të 
nënshkruar nga Ofertuesi për 
pagën Bazë 250 € bruto. OE 
është I obliguar që të punësoj 63 
higjeniste, nga te cilët 38 jena 
punëtore ekzistuese të AK-së. 
Pagesa mujore totale per 
përvojën e punes për 38 të 
punësuar është në shum 796.80 
euro (pa tvsh).

6. Deklara të më shkrim të 
nënshkruar nga Ofertuesi për 
pagën Bazë 250 € bruto. OE 
është I obliguar që të punësoj 
63 higjeniste, nga te cilët 38 
jena punëtore ekzistuese të 
AK-së. Pagesa mujore totale 
per përvojën e punes për 38 të 
punësuar është në shum
850.00 euro (pa tvsh).

Tek aneksi 1 pika 5 v OE duhet të realizoj 
furnizimin me krip dhe rërë 
adekuate për mirëmbajtje 
dimërore si dhe duhet të 
realizoj mirëmbajtjen e 
dimërore të trotuareve, shkallët 
dhe hapësirave përcjellëse të 
objekteve të cilat shfrytëzohen 
për qarkullim të personelit, 
pacientëve dhe kalimtarëve të 
cilat gjinden përreth objekteve 
të cilat janë të përfshira në këtë 
kontratë. Për realizimin e 
këtyre pozicioneve kompania 
duhet të shfrytëzoj makineri 
adekuate dhe pajisje të cilat 
mundësojnë një intervenim të 
shpejt dhe adekuat gjatë sezonit 
dimërorë.
OE duhet të sigurohet që gjatë 
sezonit dimëror të angazhoj:
- 3 punëtorë me pajisje 
adekuate dhe lopata bore dhe
- 1 frezë dore për borë
- 1 makinë shtytëse ≤ 3 
ton (vetëm për qendrat me 
sipërfaqe më të madhe se 400 
m2 që duhet të pastrohet nga 
bora).

Kryerësi i shërbimeve 
duhet të realizoj furnizimin 
me krip dhe rërë adekuate për 
mirëmbajtje dimërore si dhe 
duhet të realizoj mirëmbajtjen 
e dimërore të trotuareve, 
shkallët dhe hapësirave 
përcjellëse të objekteve të cilat 
shfrytëzohen për qarkullim të 
personelit, pacientëve dhe 
kalimtarëve të cilat gjinden 
përreth objekteve të cilat janë 
të përfshira në këtë kontratë. 
Për realizimin e këtyre 
pozicioneve kompania duhet të 
shfrytëzoj makineri adekuate 
dhe pajisje të cilat mundësojnë 
një intervenim të shpejt dhe 
adekuat gjatë sezonit 
dimërorë.
OE duhet të sigurohet që gjatë 
sezonit dimëror të angazhoj 
punetore dhe paisje adekuate 
per mirëmbajtje.

Kërkesat mbi mundësitë teknike 
dhe/ose profesionale, pika 8

8. Të gjitha llojet e makinave 
për pastrimin e dyshemesëve 
dhe lustrimin17 copa    •

Borëheqësi (kamioni për 
pastrimin e rrugëve, 
parkingjeve dhe platove brenda 
KPSH-së.    • Auto kran për 
pastrimin e hapësirave te larta 
dhe krasitjen e pemëve në 
lartësi 25 m    • Makine 
(kositëse) me motor për kositjen 
e barit. (trimer) 8 copë    •

Makin për largimin e 
borës (frezë)    • Makine 
me motor për pastrimin e 
hapësirës se jashtme (makina 

8. Të gjitha llojet e makinave 
për pastrimin e dyshemesëve 
dhe lustrimin17 copa.
• Makine (kositëse) me 
motor për kositjen e barit. 
(trimer) 8 copë    • Makin 
për largimin e borës (frezë)    •

Makine me motor për 
pastrimin e hapësirës se 
jashtme (makina duhet te jete 
me fshese)    • Makin për 
thithjen e ujit 3 copë    •

Makin për larjën e 
tepive 1 copë    • Paisje 
për bartëjen e invertarit 2 cop    
• Karroc e madhe për 



duhet te jete me fshese)    •
Makin për thithjen e 

ujit 3 copë    • Makin për 
larjën e tepive 1 copë    •

Paisje për bartëjen e 
invertarit 2 cop    • Karroc e 
madhe për pastrim të zyrëve.
Deshmi:

Dëshmi të kërkuara, listë të 
paisjve ku duhët ti 
bashkangjitën dëshmi mbi 
pronësin në emërtë OE, fatura 
të blerëjes, ne rastet kur OE ka 
mareveshje per shfrytezimin, 
OE duhet te dorezoj edhe 
marreveshjen per shfrytëzim.

pastrim të zyrëve.
Fituesi i tenderit duhet te 
siguroje paisjet per pastrim te 
bores dhe pastrim te xhamave.

Deshmi:
Dëshmi të kërkuara, listë të 
paisjve ku duhët ti 
bashkangjitën dëshmi mbi 
pronësin në emërtë OE, fatura 
të blerëjes, ne rastet kur OE 
ka mareveshje per 
shfrytezimin, OE duhet te 
dorezoj edhe marreveshjen 
per shfrytëzim.
Tenderuesi i rekomanduar per 
kontrate duhet te sjell listen e 
noterizuar te paisjeve para 
publikimit te vendimit te AK- 
se.

Afati i fudnit te dorezimit te 
tendereve

10.07.2020 14:00:00 13.07.2020 14:00:00

          
          
          
          
          

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


