
,
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:  15.10.2022

Nr i Prokurimit 616-22-11288-5-1-1
Nr i brendshëm 616 22 148 511

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
prokurimi.prishtine@rks-gov.net

Faksi: 

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)
Rikonstruimi dhe ndertimi i rrugeve ne Prishtine - Ritender



II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
Rikonstruimi dhe ndertimi i rrugeve ne Prishtine - sipas pershkrimit teknik

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne 
njoftimin origjinal te kontratës)
45110000-1

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:      

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 :

Kerkesat teknike dhe 
profesionale

Kerkesa:
3. Operatori Ekonomik duhet te 

Kerkesa:
3. Operatori Ekonomik duhet 



posedoje mjete, stabilimetet dhe 
pajisjet teknike qe janë te 
domosdoshme për realizimin e 
projektit.  Paisjet dhe 
mekanizimi i obligueshëm sipas 
tabelës ne Aneksin 7 te DT.

Per Lot 5

Eskavator 3
Kamion vetshkakrues min 10 
m³ 5
Cilinder për kompaktimin e 
tamponit 2
Grejder 1
Makine për gërryerjen e asfaltit 
1
Cisterne e ujit 1

Deshmia:
 3.Lista  e pajisjeve  sipas 
aneksit 7 e plotesur ne te gjitha 
kolonat, bashkangjitur 
Deklaratat unike doganore ose 
kontrata  fatura e blerjes për 
automjetet qe nuk regjistrohen 
dhe Librezat e qarkullimit për 
automjetet qe regjistrohen. Ne 
rastet kur OE ka mareveshje 
per shfrytëzimin, OE duhet te 
dorezoj edhe marreveshjen per 
shfrytezim.

te posedoje mjete, stabilimetet 
dhe pajisjet teknike qe janë te 
domosdoshme për realizimin e 
projektit.  Paisjet dhe 
mekanizimi i obligueshëm 
sipas tabelës ne Aneksin 7 te 
DT.

Per Lot 5

Eskavator 3
Kamion vetshkakrues min 10 
m³ 5
Cilinder për kompaktimin e 
tamponit 2
Grejder 1

Deshmia:
 3.Lista  e pajisjeve  sipas 
aneksit 7 e plotesur ne te 
gjitha kolonat, bashkangjitur 
Deklaratat unike doganore ose 
kontrata  fatura e blerjes për 
automjetet qe nuk 
regjistrohen dhe Librezat e 
qarkullimit për automjetet qe 
regjistrohen. Ne rastet kur OE 
ka mareveshje per 
shfrytëzimin, OE duhet te 
dorezoj edhe marreveshjen 
per shfrytezim.

Kerkesat teknike dhe 
profesionale

Kerkesa:
4.OE duhet te kete Baze per 
Prodhimin e asfaltit ne Pronesi 
apo marrveshje per furnizim 
me asfalt – (me te gjitha pajisjet 
per asphalt) - Për të gjitha 
Lotot.

Deshmia:
 4.Kopja e licencës e vlefshme e 
lëshuar nga Agjencioni për 
miniera dhe minerale. Ne rastet 
kur OE ka marrëveshje për 
furnizim, OE duhet te dorëzoj 
edhe kopjen e marrëveshjes për 
furnizim.

Kerkesa:
4.OE duhet te kete Baze per 
Prodhimin e asfaltit ne 
Pronesi apo marrveshje per 
furnizim me asfalt – (me te 
gjitha pajisjet per asphalt) - 
Për Lotet 1,2,3 dhe 4 .

Deshmia:
 4.Kopja e licencës e vlefshme 
e lëshuar nga Agjencioni për 
miniera dhe minerale. Ne 
rastet kur OE ka marrëveshje 
për furnizim, OE duhet te 
dorëzoj edhe kopjen e 
marrëveshjes për furnizim.

Kerkesat teknike dhe 
profesionale

Kerkesa :
5.OE Duhet te kete Gurethyes te 
licensuar ne Pronesi apo 
marrvershje per furnizim me 
zhavor - Për të gjitha Lotot.
Deshmia:

Kerkesa :
5.OE Duhet te kete Gurethyes 
te licensuar ne Pronesi apo 
marrvershje per furnizim me 
zhavor - Për Lotet 1,2,3 dhe 4.
Deshmia:



 5.Kopja e licencës e vlefshme e 
lëshuar nga Agjencioni për 
miniera dhe minerale. Ne rastet 
kur OE ka marrëveshje për 
furnizim, OE duhet te dorëzoj 
edhe kopjen e marrëveshjes për 
furnizim.

 5.Kopja e licencës e vlefshme 
e lëshuar nga Agjencioni për 
miniera dhe minerale. Ne 
rastet kur OE ka marrëveshje 
për furnizim, OE duhet te 
dorëzoj edhe kopjen e 
marrëveshjes për furnizim.

Kerkesat teknike dhe 
profesionale

Kerkesa:
6.OE Duhet te kete Baze per 
prodhimin e Betonit ne Pronesi 
apo marrvershje per furnizim 
me beton - Për të gjitha Lotot.

 Deshmia:
6.Kopja e licencës e vlefshme e 
lëshuar nga Agjencioni për 
miniera dhe minerale. Ne rastet 
kur OE ka marrëveshje për 
furnizim, OE duhet te dorëzoj 
edhe kopjen e marrëveshjes për 
furnizim.

Kerkesa:
6.OE Duhet te kete Baze per 
prodhimin e Betonit ne 
Pronesi apo marrvershje per 
furnizim me beton - Për Lotot 
1,2,3 dhe 4.

 Deshmia:
6.Kopja e licencës e vlefshme e 
lëshuar nga Agjencioni për 
miniera dhe minerale. Ne 
rastet kur OE ka marrëveshje 
për furnizim, OE duhet te 
dorëzoj edhe kopjen e 
marrëveshjes për furnizim.

               
          
          
          
          
          

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


