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KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË 
PROKURIMIT

Sipas Nenit 62 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:  04.08.2022

Nr. i prokurimit  621-21-60-2-2-1

Nr. i brendshëm  621-2021-001-221

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 DRAGASHI

Adresa Postare: DRAGASH

Qyteti: DRAGASH Kodi postar: - Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Nuro Ismaili Telefoni: 038-200-45509

Email: nuro.ismaili@yahoo.com Faksi: 

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): http://kk.rks-gov.net/dragash/

Po  Jo 
Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët     

Po  Jo 
Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1)PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Hartimi i projekteve për nevojat  e Kumunës së Dragashit                            ( 24 muaj)
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II.1.2)  Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve,  vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime  apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me 
objektin specifik të kontratës suaj)
 Punë  Furnizime  Shërbime

 Ekzekutim
 Plani dhe ekzekutimi
 Realizimi, në çfarëdo 
mënyre, të punës, përgjegjës 
me kërkesa

 Blerja
 Qira financiare (lizing)
 Qira
 Blerje me këste
 Një kombinim i këtyre

Vendi apo vendndodhja kryesore e  punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit
K.K. Dragash

II.1.3) Njoftimi përfshinë 

Krijimin e kontratës publike kornizë
Po  Yo 

II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës
Hartimi I projekteve   Renovimi I objekteve,Rrugë dhe objekte të rrugës,Trajtim u ujërave të zeza 
(Kanalizim fekal,rrjetë të ujësjellësit,trajtimi I ujërave të pijes,rezervuar uji,Projektim I rrjetit 
elektrik dhe ndriqim public,Matje gjeodezike,..

II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)

93900000-7

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

  E hapur   E kufizuar   Konkurruese me negociata     Kuotim i Çmimit

III.2) KRITERET E DHËNIES

 Çmimi më i ulët
apo

 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm 

III.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora 
Njoftimi paraprak        
Njoftimi për kontratë    
Publikimet e tjera
       data       
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       data       

NENI IV: ANULIMI I PROCEDURËS

IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 04.08.2022 

IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 9

IV.3) Arsyeja e anulimit të procedurës së prokurimit publik:

Pas hapjes së tenderëve
 Një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodh në proceduren e prokurimit, e cila nuk 

mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një amendamenti ligjor të kushteve të    
prokurimit;

 Një dispozitë në Ligjin e Prokurimit Publik kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit; 

 Të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime të cilat në mase substanciale e 
tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit; 

Para hapjes së tenderëve
 Ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është i nevojshëm për shkak të ngjarjeve dhe/apo 

arsyeve objektive dhe të demonstrueshme të cilat janë jashtë kontrollit të autoritetit 
kontraktues dhe të cilat kanë qenë të paparashikueshme në kohën e inicimit të aktivitetit të 
prokurimit.

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 
108/A te 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. ligjin Nr. 05/L-092  
ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit te 
prokurimit.

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:
Operatori Ekonomik ankues eshte terhequr  me 05.05.2022,me arsyetimin si me poshte    
Përshendetje të nderuar     Për shkak të procesit të tej zgjatur maratonomik të trajtimit dhe 
vlerësimit të ankesës  dhe për arsye të brendshme biznesore të kompanisë, kemi vendosur që ta 
tërhjekim ankesën e deponuar në OSHP me nr. 204  21 lidhur me projektin   Hartimi i projekteve 
për nevojat e Komunës së Dragashit ( 24 muaj)  me nr prokurimi   621-21-60-2-2-1 i shpallur nga  
KK Dragash  dhe si përfundim  kërkojmë nga OSHP që të na kthehen mjetet (Paratë) të cilat e kemi 
bërë pagesën për ankesë    Me Respekt   Studio Hapësira SH.P.K,     Operatori Ekonomik te cilin 
Autoriteti Kontraktues e kishte shpallur si fitues edhe ai te njejten dite pra me 05.05.2022 eshte 
terhequr me arsyetimin si me poshte    Pershendetje  Për arsye  të një angazhimit ne disa projekte 
tjera ne nuk mundemi  te garantojmë angazhimin tonë në kete  projekt, si dhe per arsye  të ngritjeve 
te cmimeve në treg , kemi vendosur te terhiqemi ne tenderim me titull    Hartimi i projekteve për 
nevojat  e Kumunës së Dragashit     ( 24 muaj)     nr prokurimit   621-21-60-2-2-1,  nr brendshem    
621-2021-001-221,    i shpallur  nga    KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI.  Me respekt, AKSI 
PROJEKT SHPK    Gjitheashtu edhe OE “Geo-Map” nuk e ka vazhduar afatin e valeditetit te 
sigurimit te tenderit ne periudhen 14 Janar 2022 deri me 20.04.2022, prandaj konstatojm se nuk ka 
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qene I interesuar per vazhdimin e procesit tenderues.     Andaj bazuar ne keto fakte konstatohet se 
nuk ka OE te pergjegjeshem per me vazhdu me procedure te metejme. keshtu qe AK vendos te 
anuloj proceduren.


