
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN

NJOFTIMI PËR KONKURSIN E PROJEKTIMIT
Sipas Nenit  75 të 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-092
     


Data e përgatitjes së njoftimit:      

Nr. i Prokurimit  631-20-3277-4-2-3

Nr. i brendshëm 631 20 026 423

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip  Serbisht  Anglisht 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI  DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Emri zyrtar:  KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN

Adresa Postare:  MENTOR TOLAJ

Qyteti:  DEÇAN Kodi postar:  51000 Vendi:  Kosovë

Personi kontaktues:  Rasim Alaj Telefoni:  03820044333 ,03820044319

Email:  prokurimi.decan@rks-gov.net Faksi:  

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):  https://kk.rks-gov.net/decan/

Konkursi përfshinë prokurimin e përbashkët
Po  Jo 

Konkursi udhëhiqet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit
Po  Jo 

Nëse po, specifiko identitetin e të gjitha Autoriteteve Kontraktuese ose referoju një Aneksi.

     

NENI II: LËNDA E KONKURSIT TË PROJEKTIMIT/PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i dhënë për konkursin e projektimit/projektin nga autoriteti kontraktues:
Punimi i shtatorës së dëshmorit Ismet Ukaj



II.1.2) Përshkrimi i shkurtër për konkursin e projektimit/projektin
Punimi i shtatorës së dëshmorit Ismet Ukaj

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm  të Prokurimit (FPP)

74000000-9

NENI III: INFORMACIONE LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET PËR PJESMARRJE
III.1.1)
Kërkesat e përshtatshmërisë: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
1.Deklarata nën betim se operatori 
përmbush  kërkesën mbi përshtatshmërinë 
të ligjit të  prokurimit , Ligji 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-092.(Obligative për të  gjithë 
OE

1.Deklarata e nënshkruar dhe e vulosur duke  
përdorur formën standarde në dosjen e  
tenderit , duke përdorur formën në Ankesin 2.

2.Një vërtetim i nënshkruar nga 
Administrata  Tatimore e vendit tuaj të 
themelimit, se OE i ka  kryer obligimet 
tatimore ose është në  marrëveshje me ATK-
në për shlyerjen e borxhit  deri në 
tremujorin e fundit përpara dorëzimit të  
tenderit.(për fituesin e tenderit)

2.Vërtetim nga ATK-ja se nuk është në vonesë,  
jo me i vjetër se 3 muaj nga data e shpalljes së  
tenderit.

3.Vërtetim nga Gjykata Ekonomike- që nuk 
është  në procedurë gjygjësore ose i dënuar 
më parë për  vepër penale, vertetimi jo më i 
vjetër se tre muaj  përpara dorëzimit të 
tenderit.(për fituesin e  tenderit)

3.Vërtetimin nga Gjykata  
Ekonomike.(Origjinal).ose të noterizuar

III.1.2)
Përshtatshmëria profesionale: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
1.Regjistrimi si operator ekonomik në 
regjistrin  profesional, komercial

1.Kopja e çertifikates se regjistrimit të 
biznesit  me llojin e veprimtarive të 
regjistruara.

2. Çertifikata e numrit fiskal 2.Kopja e certifikatës se numrit fiskal
3. Certifikata per Regjistrim në TVSH e 
lëshuar  nga ATK

3. Certifikata për regjistrim në TVSH 
(kopje).

III.1.3)
Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
          

III.1.4)
Kapaciteti teknik dhe professional: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
          

III.1.5) A është rezervuar pjesëmarrja për profesionin e caktuar:    
Po  Jo 

Nëse po, tregoni profesionin 
     
III.1.6) Vendi ku do të realizohet projekti:



Strellc i Epërm

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I KONKURSIT
IV.1.1) Lloji i procedurës
  E hapur
  E kufizuar
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim  (procedura e kufizuar)

Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar projektin. Nëse 
më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe 
dobësitë relevante  të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë 
aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të merren parasysh gjatë 
këtij ri-ekzaminimi janë:
     

IV.2) KRITERET QË DO TË APLIKOHEN NË VLERSIMIN E PROJEKTEVE
Nën-kriteret Pesha në %
          

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njejtë  

Po  Jo 

Nëse po,
Njoftimi paraprak:        i       
Publikimet e tjera (nëse aplikohen)
        i       
        i       
IV.3.2) Kushtet për marrjen e dosjes së konkursit / dokumentet e para-kualifikimit
Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosje të konkursit / dokumentet e para-kualifikimit        
Data  20.07.2020   koha  14:00:00
Dokumentet me pagesë:         

Po  Jo 

Nëse po, çmimi       EUR
Kushtet dhe mënyra e pagesës:      
IV.3.3) Afati kohor për pranimin e projekteve / aplikacioneve:  
Data  20.07.2020    koha  14:00:00  vendi  Zyra e Prokurimit nr.33,objekti i KK Deçan
IV.3.4) Projektet apo kërkesat për pjesëmarrje mund të merren në gjuhën Shqipe, S rbe dhe  
Angleze.

IV.4) SHPËRBLIMET 
IV.4.1) Çmimi/çmimet do të epen:                              

Po  Jo 

Nëse po, numri dhe vlera e çmimeve të cilat do te shpërblehen: - Vendi i parë punimi i shtatores
- Vendi i dytë shpërblehet me       200.00 €
- Vendi i tretë shpërblehet me      100.00 € 



- Vendi i dytë shpërblehet me       200.00 €
- Vendi i tretë shpërblehet me      100.00 € 

IV.4.2) Detajet e pagesës/vlerat e çmimeve që do të jepen:
- Vendi i parë punimi i shtatores
- Vendi i dytë shpërblehet me       200.00 €
- Vendi i tretë shpërblehet me      100.00 € 

- Vendi i dytë shpërblehet me       200.00 €
- Vendi i tretë shpërblehet me      100.00 € 
IV.4.3) Kontratat përcjellëse
Cilado kontratë e shërbimeve e cila shoqëron konkursin do t`i jepet fituesit apo njërit prej fituesve 
të konkursit:                                                                                                

Po  Jo 
           

IV.4.4) Vendimi i jurisë është detyrues për autoritetin kontraktues:  
    

Po  Jo 

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE
V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 
108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar 
dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e 
specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi.

V.2) INFORMACIONET SHTESË

Shto informacione tjera:
1 Vizita e hapësirës ku ka për tu vendos Shtatorja         Vizita bëhet që nga dita e parë e hapjes 
së konkursit për tu lehtësuar  konkurruesve ne idetë e tyre.   Për ta vizituar hapësirën e dedikuar për 
vendosjen e Shtatores të kontaktohet më drejtorin e Urbanizmit  2 Madhësia e bucetës duhet të jetë 
minimum 50 cm – maximum 80 cm  3 Lartësia finale e Shtatores të jetë përafërsisht  3.05 m  4

Hartimi i projektit  ideor i  hapësirës së përcaktuar për sheshin      5 Afati i dorëzimit të 
dokumentacionit dhe bucetës bëhet me dt 20.07.2020 ora 14  00  6 Prezantimi i modelit (bucetave) 
behët në sallën e asamblesë komunale në Deçan  Ofertën financiare duhet ta dorëzoni së bashku me 
tenderin tuaj në zarfin e “Identifikimit teknik dhe financiar” dhe atë në dy zarfe të veçanta të 
shënuara qartë “Oferta financiare-origjinali”dhe “Oferta financiare-kopja”,ndërsa data e hapjes së 
ofertave financiare dhe identifikimit të OE do të caktohet në “Njoftimin për rezultatet e konkursit të 
projektimit. Identifikimit teknik (dokumentacioni i kërkar certifikata e biznesit dhe numri fiscal) 
futën në zarfë të veçantë(original dhe kopje).Zarfat të shënohen me kod katërshifror.  Vlerësimi i 
Koncept Projekteve   1. Propozimi teknik(pamja e bucetës,  modelimi,dukja e 
bucetës).............................70  2.Propozimi financiar..................................30    Pikët Totale për 
kritere........................100


