
,
KOMUNA FERIZAJ

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 656-21-993-2-2-1
Nr i brendshëm 656-21-14-221

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip   Serbisht  Anglisht 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KOMUNA FERIZAJ

Adresa Postare: DËSHMORËT E KOMBIT

Qyteti: FERIZAJ Kodi postar: 70000 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Asmir Azemi Telefoni: 038 200 46 039
038 200 46 035

Email: prokurimi.ferizaj@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)
Mirëmbajtja e kontenjerëve nëntokësorë



II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
Mirëmbajtja e kontenjerëve nëntokësorë

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne 
njoftimin origjinal te kontratës)
28213100-9

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: 04.03.2021

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 :

               
Afati i fundit për pranim të 24.03.2021 13:00:00 30.03.2021 13:00:00



tenderëve
Takimi për hapjen e tenderëve 24.03.2021 13:00:00 30.03.2021 13:00:00
          
          
Informata të tjera shtesë: Per arsye te problemeve 

teknike ne sistemin e-
prokurimi, procedura ne fjale 
nuk ka mundur te behet hapja 
anadaj ne baze te njoftimit te 
KRPP-se ne duhet te bejme 
zgjatjen e afatit kohore te ketij 
procesi!

Kërkesat e përshtatshmërisë 1. Operatori Ekonomik duhet 
të përmbushë kërkesat e 
specifikuara në nenin 65 të 
Ligjit të Prokurimit Publik 
(LPP), Ligji nr. 04    L-42. 
LPP mund të shkarkohet nga 
http      krpp.rksgov.net, 
Deklarata nën betim, e   
nënshkruar nga tenderuesi   
duke përdorur formën e   
përcaktuar ne dosjen e   
tenderi        Për OE fitues 
kërkohet që   para Publikimit 
te Njoftimit mbi Vendimin e 
Autoritetet Kontraktues të 
dorëzoj     1. Një vërtetim nga 
administrata tatimore e vendit 
të themelimit të operatorit 
ekonomik, se operatori 
ekonomik në fjalë nuk është 
me vonesë për pagimin e 
tatimeve së paku deri në 
tremujorin e fundit të vitit 
para dorëzimit të tenderit    
2.Vërtetimi mbi kryerjen e 
obligimeve ndaj KK-së (për 
vitin 2020)     3. Dëshmi se 
kompania nuk është ne 
falimentim ose nën 
administrim te dhunshëm 
gjyqësore te lëshuar nga 
Gjykata

Përshtatshmëria profesionale 1. Regjistrimi si operator 
ekonomik në regjistrin 
profesional, komercial dhe  
apo regjistrin e ndërmarrjeve 
në vendin e juaj të themelimit  
2.Çertifikata e TVSH-së,, 
1.Kopje- Çertifikata e   
Biznesit për   veprimtari 
adekuate    2.Kopje- 
Çertifikata e TVSH

Kapaciteti teknik dhe profesional 1.Operatori ekonomik duhet 
te ofroje deshmi te kenaqshme 



AK se ka perfunduar 
sherbime te ngjashme jo me 
pak se  10,000.00 € ne tri vitet 
e fundit duke filluar nga data 
e publikimit te njoftimit te 
kontrates., 1. Lista e 
kontratave (e nenshkruar dhe 
e vulosur).Operatori 
ekonomik duhet te ofroj listen 
e kontratave te realizuara 
gjate tri viteve te fundit nga 
data e publikimit te njoftimit 
per kontrate te ketij tenderi, te 
nenshkruar dhe vulosur nga 
OE, te deshmuar me referenca 
apo raporte perfundimtare te 
sherbimeve per projekte te 
ngjashme, te cilat tregojne 
vleren, daten dhe emrin e 
bleresit te sherbimit.

          
          

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


