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KOMUNA E GJAKOVËS

NJOFTIM PËR KONTRATË

 PUNË  FURNIZIM  SHËRBIME

Sipas Nenit 40të 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:  20.03.2023

Nr i Prokurimit  632-23-2293-2-2-1

Nr i brendshëm      

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): https://kk.rks-gov.net/gjakove

Po  Jo 
Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po  Jo 
Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit 

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi 
nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi:

     

NENI II: LËNDA E KONTRATËS
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II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Shërbime konsulentë për projktin “Bridging Tourism through Cultural Heritage and Smart 
Solutions in Lezha and Gjakova

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
Në Komunën e Gjakovës

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë


II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike  kornizë me një operator 


    
Kontrate publike kornizë me disa operator      


Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi


Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë


Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj      

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Shërbime konsulentë për projktin “Bridging Tourism through Cultural Heritage and Smart 
Solutions in Lezha and Gjakova

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):
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73200000-4

II.1.7) Variantet pranohen
Po  Jo 

II.1.8) Ndarja në Pjesë
Po  Jo 

 
Nëse  po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

  vetëm një pjesë                     Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës Emërtimi i grupit Përshkrimi i shkurtër

Grupi 1. Lot-1-Shërbime konsulentë për 
projktin “Bridging Tourism through 
Cultural Heritage and Smart 
Solutions in Lezha and Gjakova

Lot-1- 1.Regional Coordinator 
(Koordinator Regjional të Projektit)   
Përshkrimi i detyrave të punës    
Koordinon, mbështet dhe siguron që 
të gjitha aktivitetet në rajonin e 
Kosovës që lidhen me zbatimin dhe 
menaxhimin e projektit janë 
përmbushur;  Të kontribuojë në 
zhvillimin e projektit dhe të 
ndihmojë në mënyrë aktive në 
zbatimin e suksesshëm të 
aktiviteteve në bashkëpunim të 
ngushtë me partnerët tjerë të 
projektit në Bashkinë e Lezhës dhe 
organizatën Creative Business 
Solutions - CBS;  Të monitorojë dhe 
vlerësojë aktivitetet dhe të sigurojë 
raporte narrative dhe treguesish të 
të dhënave sipas nevojës;  Siguron 
përfundimin me sukses të aspekteve 
kritike të rezultateve me një qasje 
organizative praktike, duke 
përfshirë koordinimin përmes 
ekipit, hartimin e planeve të punës 
etj.  Koordinon efektivisht me palët 
tjera të interesit dhe ekspertë të 
jashtëm duke siguruar shpërndarjen 
në kohë të aktiviteteve që do të 
kryhen;  Të ketë njohuri të larta mbi 
parimet dhe praktikat e zbatimit të 
projektit;  Të inicojë, monitorojë 
dhe të sigurojë mbikëqyrje të 
vazhdueshme të aktiviteteve të 
projektit;   Të plotësojë të gjithë 
dokumentacionin e caktuar, 
raportet dhe detyrat në kohën e 
duhur;  Monitorimi dhe ndjekja me 
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afatin kohor të projektit dhe ndjekja 
e projekteve deri në përfundimin me 
sukses.

Grupi 2. Lot-2-Shërbime konsulentë për 
projktin “Bridging Tourism through 
Cultural Heritage and Smart 
Solutions in Lezha and Gjakova

Lot-2- 2. Local Project Finance 
Officer for Gjakova Municipality 
(Zyrtar Lokal i Financave të 
Projektit për Komunën e Gjakovës)    
Përshkrimi i detyrave të punës      
Zhvillimi dhe mirëmbajtja e 
tabelave dhe raporteve për 
përcjelljen e shpenzimeve dhe 
raportimin tek donatorët;   
Mirëmbajtjen dhe monitorimin e 
planeve të projektit, buxhetit, 
rrjedhës së parasë dhe shpenzimeve;  
Sigurimi që shpenzimet e projektit 
të gjurmohen në mënyrë adekuate 
sipas buxheteve të projektit të rënë 
dakord;   Përgatitja në kohën e 
duhur të raporteve të sakta 
financiare siç kërkohet nga donatori 
ose për monitorimin e brendshëm;  
Mbajtja e të dhënave të 
dokumentacionit të projektit dhe 
donatorëve, duke përfshirë 
kontratat e projektit, stafit dhe 
konsulentëve dhe të tjera sipas 
nevojës;  Kryen analiza të thella për 
të zhvilluar rekomandime dhe për të 
ndikuar në vendimmarrjen e 
menaxhimit financiar;  Ofrimi i 
shërbimeve back-office si lista e 
pagave dhe shërbimeve tjera;  Të 
kryejë detyra të tjera të caktuara 
nga Koordinatori Regjional.

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është: 1

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 28,230.00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
Duke pasur parasysh nevojat e Komunës së Gjakovës dhe mungesën e kuadrove në këtë lëmi,  
Komuna e Gjakovës ka nevojë për angazhimin e një konsulenti të tillë.

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj 21 apo ditë       (nga dhënia  e kontratës)
    apo
Fillimi              
Përfundimi       

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE
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III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN
III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po  Jo 

Nëse po,  vlera e sigurisë së ekzekutimit        EUR ose       % e  vlerës së kontratës
III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u 
jepet kontrata (nëse aplikohet):

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës
Po  Jo 

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta
     

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE
III.2.1)  Kërkesat e përshtatshmërisë: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Personi fizik duhet të përmbush kërkesat mbi  
përshtatshmërinë 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, neni 65

Një deklaratë nën betim e nënshkruar nga  
tenderuesi duke përdorur formularin në  
Aneksin 2.

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Lot-1 dhe LOt-2-Personi Fizik duhet të jetë i 
pajisur me  letërnjoftim valid të Republikës së 
Kosovës

Letërnjoftimit (kopje)

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

          
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Lot-I-rë Konsulent individual duhet të ketë 
njohuri dhe përvojë në menaxhimin e projekteve

Deshmi mbi njohuri dhe përvojë në 
menaxhimin e projekteve(kopje)

Lot-I-rë Konsulent individual duhet të ketë 
Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe 
udhëheqje të ekipit

Deshmi mbi Shkathtësi në komunikim 
planifikim të punës dhe udhëheqje të 
ekipit(kopje)

Lot-I-rë Konsulent individual duhet të ketë 
Njohuri të gjuhës Angleze në të folur dhe të 
shkruar

Certifikatë mbi njohurit e të folur dhe të 
shkruar në gjuhen angleze(kopje)

Lot-I-rë Konsulent individual duhet të ketë 
Shkathtësi  hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe 
formulim të rekomandimeve dhe këshillave.

Deshmi mbi Shkathtësi  hulumtuese, analitike, 
vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe 
këshillave (kopje)

Lot-I-rë  Konsulent individual duhet të ketë 
Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të 
programeve MS Office.

Deshmi mbi Deshmi mbi shkathtësi 
kompjuterike të  aplikacioneve të programeve 
MS Office (kopje)

Lot-II-të Konsulent individual duhet të ketë 
shkathtësi në komunikim planifikim të punës;

Deshmi mbi shkathtësi në komunikim 
planifikim të punës(kopje)

Lot-II-të Konsulent individual duhet të ketë 
njohuri dhe përvojë në organizata 
ndërkombëtare dhe vendore;

Dëshmi mbi njohuri dhe përvojë në organizata 
ndërkombëtare dhe vendore(kopje)

Lot-II-të Konsulent individual duhet të ketë Certifikatë mbi njohurit e të folur dhe të 
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Njohuri të gjuhës Angleze në të folur dhe të 
shkruar

shkruar në gjuhen angleze(kopje)

Lot-II-të Konsulent individual duhet të ketë 
Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të 
programeve MS Office.

Deshmi mbi Deshmi mbi shkathtësi 
kompjuterike të  aplikacioneve të programeve 
MS Office (kopje)

Lot-II-të Konsulent individual duhet të ketë  
shkathtësi  hulumtuese, analitike

Dëshmi mbi shkathtësi  hulumtuese, analitike

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE
Po  Jo 

III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar

Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
     
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit 
përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve

Po  Jo 

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
  E hapur
  E kufizuar
  Konkurruese me negociata
  Kuotim i Çmimit
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim  (procedurë e kufizuar 
apo konkurruese me negociata)

Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e 
detajuar të kësaj kontrate. 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 proceduren e tenderit. Të vetmit 
faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:
     

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (procedurë konkurruese me 
negociata)

Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme
Po  Jo 

në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar 

Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë
kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata
Po  Jo 

IV.1.4 Numri minimal i kandidateve te cilët do te ftohen qe te dorëzojnë 
Tenderët fillestar është:      
IV.1.5. Informata ne lidhje me ankandin elektronik

Do te përdoret ankandi elektronik: Po  Jo 
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Informata shtese ne lidhje me ankandin elektronik:      

IV.2) KRITERET E DHËNIES

Grupi 1.    Lot-1-Shërbime konsulentë për projktin “Bridging Tourism through Cultural 
Heritage and Smart Solutions in Lezha and Gjakova,         
Çmimi më i ulët:      Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të: 
 

Grupi 2.    Lot-2-Shërbime konsulentë për projktin “Bridging Tourism through Cultural 
Heritage and Smart Solutions in Lezha and Gjakova,         
Çmimi më i ulët:      Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të: 
     Nënkriteret Koeficient
1 Propozimi financiar 0.20
2 Propozimi teknik  1-Kulifikimi 40%  

2.Pervoja specifike 60%
0.80

 

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

Po  Jo 
Nëse po,
Njoftim paraprak:         i       

Publikime tjera (nëse aplikohen):
       i       
       i       

Po  Jo 
Dokumentet me pages 

 Nëse po, çmimi       EUR
Kushtet dhe metoda e pagesës:      
IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve: 

data 13.04.2023    koha 13:30:00  vendi Në Komunën e Gjakovë
IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:
 Po               Jo

Nëse po, jep arsyetim       
IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:

Po  Jo 

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit      
Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë       apo muaj       
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IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:
 Deri më: data:         ditët 60 apo  muajt      
IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:

data 13.04.2023     koha 13:30:00  vendi  Dëshmi mbi përvojë pune në financa(kopje)

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 se Kosovës, i ndryshuar 
dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092ne adresën e 
specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për 
pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes 
së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze. 
Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita ne punishte etj)


