
,
KOMUNA E GJAKOVËS

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 632-21-3045-1-1-1
Nr i brendshëm 632-21-056-111

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 E GJAKOVËS

Adresa Postare: Rr "Nënë Tereza"

Qyteti: GJAKOVË Kodi postar: 50000 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Faton Gutaj Telefoni: 038-200-44041

Email: faton.gutaj@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)
Furnizimi dhe mirëmbajtaj me smart city kamera publike,shtyllat multifunksionale dhe paisjet tjera 
faza IV-rë



II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
Furnizimi dhe mirëmbajtaj me smart city kamera publike,shtyllat multifunksionale dhe paisjet tjera 
faza IV-rë

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne 
njoftimin origjinal te kontratës)
31731000-9

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: 02.06.2021

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 :

Tek specifikimet teknike Sqarim shtesë Operatori ekonomik duhet të 
jetë i licensuar nga Arkep për 



Rrjetet Telekomunikuese – 
Certifikimi te jet valide:
Nje Licence  e tille nga 
Autoriteti  Rregullativ  i  
Komunikimeve Elektronike 
dhe Postare  që të  ofrohen  
shërbime  të  komunikimeve 
Elektronike në Kosovë,  mund  
të  kërkohen  vetëm për një 
lëmi e cila është e fokusuar  në 
komunikime  elektronike dhe 
postare, por nuk është aspak  
e  nevojshme   për  një  projekt  
të  kësaj  natyre  që  ka  për  
qëllim  te  instalimit   te 
kamerave  si dhe 
furnizim/instalim te fiberit. 
Prandaj   një  kërkesë  e tillë  
favorizon   vetëm  Operatoret   
e  specializuar  në 
Komunikime Elektronike  dhe 
Postare,  ndërsa diskriminon 
të gjithe  OE të  tjerë  që janë 
të specializuar pikerisht  në 
furnizimi dhe mir~mbajtaje 
me smart city kamera publike, 
dhe si  i  tillë ekzekuton një  
aspekt   të  aktivitetit  të 
prokurimit  në  një   mënyrë  
që  redukton   apo   eliminon 
konkurrenc~n  në mes të 
operatorëve  ekonomik  si dhe 
diskriminon në dëm ose në të 
mirë te një ose më shume 
operatoreve  ekonomik. 

Neni 7 -- Barazia n~ Trajtim/ 
Jo-Diskriminimi
Ne konstatojmë që kjo 
dispozit~ e LPP është shkelur  
pasi  AK  ka krijuar rrethana 
të cilat i ka   vendosur   në  
projekt   si   kërkesa   
administrative   të   
përshtatshmëris   profesionale 
profesionale  dhe  me këto 
kërkesa  ka favorizuar  një OE 
ndërsa ka diskriminuar të 
gjith~ OE tjerë të cilat merren 
me fushëveprimin  e njejtë.

Prandaj  bazuar  në 
argumentet  tona  kërkojmë  
që ky tender  të  ndahet  në  
Lot-e  LIGJI  Nr.
05/L -068  Neni  27/A  Ndarja 
e  kontratave   n~ Lote,  dhe  



RRUOPP   Neni  19.  Ndarja e 
kontratave  n~ Lot-e, tenderi 
duhet te ndahet n~ 2 LOT-e 
për asye që punët nuk janë të 
një dege/lamije.  Shtrimi  i   
fiberit  është  fushë e ndarë e 
veprimtarisë  me  atë  të 
furnzimit/instalimit  të  
kamerave,   ky  kriter  
eliminon   aplikimin   e  
kompanive   që janë  të 
specializuara për sisteme  të 
vëzghimit të kamerave. Ky 
kriter krijon monopol për 
arsye që shtrimi  i  fiberit per 
rajonin  e Gjakoves ju jep 
avantazh  kompanive  te 
caktuara  te cilat jane te 
specializuara vetem per shtrim 
te rrjetit fiber ne shumicen  e 
rajonit te Gjakoves.
Konform  RRUOPP  neni  19. 
Në mënyrë që të nxitet 
përfshirja e ndërmarrjeve të 
vogla dhe të  mesme  (NVM)  
në tregun  kombëtar  të 
prokurimit publik,  eshte  e 
domosdoshme ndarja ne  2  
LOT-e  sepse  do  te  krijonte  
mundesi  per  aplikim  te  
gjitha  kompanive   qe jane te 
specializuara per 
furnizim/sherbime te 
instalimit  te kamerave  dhe 
LOT te ndare per 
furnizim/instalim  te fiberit,  
konform  nenit  7 të LPP  
Gjatë udhëheqjes  së 
aktiviteteve   të prokurimit,  të 
gjitha  autoritetet  
kontraktuese   do të sigurojnë;  
(i)  pjesëmarrjen sa  më të 
gjerë të mundshme  të 
operatorëve  të interesuar 
ekonomik  lidhur  me ëmimin 
dhe lëndën e prokurimit;  ... 
(iii) eliminimin  e praktikave,  
kritereve, kërkesave dhe 
specifikimeve teknike që 
diskriminojn~ në favor ose 
kundër një ose më shumë 
operatorëve  ekonomik;.
Në dosjen e tenderit  jan~ 
ofruar informata të informata 
të cilat në parim nuk ofrojmë 
kurrfar njohurie  per  sistemet  
të  cilat  aktualisht  janë të 



instaluara,  gjë që krijon 
pengesa  të krijuar ofertë të 
përgjegjshme  për këtë tender.
Ne kërkojmë  që  të  në dosjen  
e tenderit  të vendosen  të 
gjitha  informatat  per  
modelet e
sensoreve per matjen e 
temperatures dhe cilesis se 
ajrit te cilat jane te instaluara 
nga fazat paraprake si dhe 
verizonin momental te 
softëare-it per menaxhimin e 
tyre. Modelet e sensoreve te 
instaluara nga fazat 
paraprake jane te 
domosdoshme per
pregaditje te ofertes per 
softëare-in per menaxhimin e 
tyre
Për Telekomunikimet:  
Sa i përket licencës dhe 
ndarjes në Lot-e, AK nga 
përvoja e projekteve te 
mëparshme, ka ardh tek 
përfundimi që projektet e 
këtilla janë të suksesshme kur 
OE ofron të gjitha shërbimet, 
përfshire edhe linkat 
telekomunikues, dhe për çdo 
problem, komunikohet vetëm 
me një OE. 
Secili OE mund të ofertojë si 
Grup i Operatoreve me 
ndonjë nga ofruesit e 
shërbimeve telekomunikuese 
dhe konsiderojmë që ky kusht 
mund të plotësohet nga secili 
OE  i interesuar. 
AK ju njofton se këtë shërbim 
mund ta ofrojnë së paku 6 OE 
në territorin e Komunës së 
Gjakovës. 

Operatori Ekonomik duhet të 
paraqes  diagramin  zgjidhjen 
teknike të ndërlidhjes së gjitha 
pajisjeve aktive dhe pasive në 
sistem duke përfshirë edhe 
paisjet e implementuara më 
parë.
Një diagram i  till~ nuk mund 
të paraqitet  në  ofertë pa qen~ 
të detajuara të  dhenat si më 
poshtë:
o    lnformatat mbi paisjet  
active dhe passive  te cilat 



posedoni
o Qfare modele te 
sensoreve  per matje te 
temperatures, cilesis se ajrit 
jane te instaluara  ne fazen  I   
dhe 2.
o    Qfare verzioni  te softeare 
per menaxhim  te tyre eshte 
instaluar ne keto faza
o Cili softëare per 
menaxhim  te LED monitorit  
eshte instalur ne fazen  I  dhe 
2. Cili eshte modeli i  LED 
monitorit te instaluar  ne keto 
faza
o Cili version  i softëare-
it eshte instalur per menaxhim  
te LED ndricimit  nga fazat 
parapra

Afati i fundit për pranim të 
tenderëve

14.07.2021 13:30:00 27.07.2021 13:30:00

Takimi për hapjen e tenderëve 14.07.2021 13:30:00 27.07.2021 13:30:00
          
          
          
          
          

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


