
,
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN

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 651-19-133-5-1-1
Nr i brendshëm GL 651 19 006 511

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 KOMUNAL- GJILAN

Adresa Postare: SKENDERBEU

Qyteti: GJILAN Kodi postar: 60000 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Izet Kurteshi Telefoni: 0280 321 217 

Email: prokurimigjilan@rks-gov.net Faksi: N/A

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

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)
Ndërtimi i rrugës Verbicë e Zhegovcit - Sllovi



II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
Ndërtimi i rrugës Verbicë e Zhegovcit - Sllovi

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne 
njoftimin origjinal te kontratës)
45000000-7

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: 25.01.2019

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 :

Kohëzgjatja e kontratës apo 
afatet kohore për përfundim:

në muaj në ditë



Afati i fundit për dorëzimin e 
kërkesave për sqarimin e dosjes 
së tenderit:

25.02.2019 01.03.2019

Afati i fundit për pranim të 
tenderëve

08.03.2019 14:00:00 12.03.2019 14:00:00

Takimi për hapjen e tenderëve 08.03.2019 14:00:00 12.03.2019 14:00:00
Kohëzgjatja e kontratës në 
muaj:*

12

          
në ditë:* 365
Informata të tjera shtesë: AK ka bere korigjimin edhe te 

dosjes se tenderit,verzionin e 
korigjiuar me daten 
20.02.2019 e gjeni ne 
plateformen e prokurimit 
elektronik

Pranueshmëria e Operatorëve Ekonomik.Pika 6.4  ne FTD 
Kerkesa 1 dhe Deshmia 1

Kërkesa 1. Operatori 
ekonomik duhet të përmbush 
kërkesat mbi 
përshtatshmërinë të Ligjit Nr. 
04/L-042 042 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.
Dëshmia 1:Deklarata nën 
betim e nënshkruar dhe 
vulosur nga tenderuesi
 (duhet dorëzuar së bashku me 
tenderin).Dëshmitë tjera 
lidhur me kërkesat e 
pranueshmërisë do të 
kërkohen nga tenderuesi të 
cilit autoriteti kontraktues ka 
ndër mend që t’ia jap 
kontratën. Këto dokumente 
duhet të dorëzohen nga 
tenderuesi para dhënies së
 kontratës. Në rast të dështimit 
të dorëzimit te këtij 
dokumenti, tenderi në fjalë do 
të refuzohet 
Dokumentet te cilat do te 
kërkohen si dëshmi për 
përmbushje te kërkesave te
 pranueshmërise janë me se  
vijon:
a. Për situatën referuar 
pikës 6.2 [a,c,d, e dhe f] dhe 
pikës 6.3 [a,b dhe d], vërtetim i 
lëshuar nga gjykata 
kompetente apo autoritetet 
administrative të vendit të 
themelimit të tenderuesit- 
Vërtimin nga Gjykata  



Ekonomike-për tenderuesin te 
propozuar për dhënje të  
kontratës 
b. Për situatën referuar 
pikës 6.3 [h (tatimit)], 
vërtetim i lëshuar nga 
Administrata Tatimore e
 vendit të themelimit të 
operatorit ekonomik, se 
operatori ekonomik në fjalë
 nuk është delikuent 
(shkelës) në pagesën e 
tatimeve së paku deri në 
tremujorin e fundit të vitit 
 [para datës së publikimit të 
Njoftimit të
 Kontratës] – Vërtetimin nga 
ATK-ja-për tenderuesin e 
propozuar për 
dhënjë të kontratës.
Në lidhje me dispozitat e tjera 
të përcaktuara në Nenin 6 si 
dhe në rastin kur lëshimi i 
dokumenteve dhe
 certifikatave që referohen
 më lart është i pamundshëm 
për arsye objektive, apo kur 
dokumentet nuk mbulojnë
 të gjitha rastet për të cilat 
është nxjerrë dëshmia, një 
deklaratë nën betim nga 
tenderuesi mund të 
pranohet si dëshmi e
 mjaftueshme.

Kërkesat e përshtatshmërisë profesionale pika 7.1 & 7.2 Kërkesa 1. Regjistrimi si 
operator ekonomik në 
regjistrin profesional, 
komercial dhe/apo regjistrin e 
ndërmarrjeve në vendin e juaj 
të themelimit-kopje 
Kërkesa 2: Regjistrimi i 
TVSH;

Dëshmia 1.  Certifikata
 e regjistrimit te biznesit – 
kopje

Dëshmia 2- Certifikata e 
 TVSH-së-kopje 

Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pika 8.1 & 8.2 Kerkesa 1.Raporti auditimit 
dhe i pasqyrave të audituara 
nga një kompani e licencuar e 
auditimit me reputacion për 
vitet (2015, 2016 dhe 2017), ku 



kërkohet që qarkullimi i OE 
ose grupit të jetë jo më pak se 
2,000,000.00 euro.Ne rast te 
grupit te OE, lideri i grupit 
duhet te plotësoj minumim 60 
% te vlerës se kërkuar

Kerkesa 2. Kapital të 
mjaftueshëm për realizimin e 
kontratës (Mjete të gatshme 
në xhirollogari  nga 
kompanija në bankë në vlerë 
prej së paku 100,000.00€, ose 
qasje në kredi nga nji bankë).
Dëshmia1:Dëshmia e 
kërkuar dokumentare:

Dëshmia – 1   Kopje 
të pasqyrave në të   
ardhura dhe raporteve 
të   menaxhmentit të   
çertifikuara nga një   
kompani   ose Auditor i
 licencuar i   auditimit  
 për vitet (2015  , 
2016 dhe 2017)   (të 
bashkëngjitet kopja e   
noterizuar e licencës së    
Auditimit.

Dëshmia 2- Deklaratë nga 
banka e nënshkruar dhe e 
vulosur
 (dokument i skanuar 
nga origjinali)

Kërkesat  mbi
mundësitë teknike
dhe/ose profesionale pika 9.1 & 9.2  

Kërkesa 1 - Operatori 
ekonomike duhet te angazhoj 
personelin profesional te cilët 
duhet te kenë kualifikimet 
shkollore te mëposhtme: 
a)  Një Menaxher te  
projektit  -  Inxhinier i 
diplomuari Ndërtimtarisë ,5 
vite përvojë punë pas 
diplomimit . Të ketë dëshmi se 
ka menaxhuar  së paku dy(2) 
projekte nga lëmia e  kërkuar 
(rikonstruktimi ,ose ndërtimi i 
rrugëve ).Të caktohet me 
shkresë dhe të jetë i 
nënshkruar nga inxhinieri dhe 
kompania ;
b) Një Udhëheqës i 



punishtes - Inxhinier i dip.i 
ndërtimtarisë - 5 vite përvojë 
pune pas diplomimit (drejtimi 
konstruktiv) , si udhëheqës i 
punishtes në projektet e  
ndërtimit, rehabilitimit, apo 
rikonstruktimit të rrugëve dhe 
strukturave . Minimum dy (2) 
projekte të udhëhequra  në 
lëmin e kërkuar .Të caktohet 
me shkresë dhe të jetë i 
nënshkruar nga inxhinieri dhe 
kompania;

c) Një Inxhinier i 
diplomuar i gjeodezisë me dy 
vite përvojë pune pas 
diplomimit ose gjeodet 
(shkolla e lartë), ose Bahcelor i 
diplomuar I gjeodezisë me tri 
vite përvojë pune pas 
diplomimit .Minimum dy (2) 
projekte të realizuara në lëmin 
e kërkuar. Të caktohet me 
shkresë dhe të jetë i 
nënshkruar nga inxhinieri dhe 
kompania;

d) Dy teknik të 
ndërtimtarisë me se paku dy 
vite përvojë pune në 
realizimin e projekteve të 
ngjashme. 

Kërkesa 2. Operatori 
Ekonomik duhet te ofroj 
dëshmi se ka staf te 
mjaftueshëm teknik për 
realizmin e këtij projekti min. 
40 te punësuar
Kërkesa 3. Operatori 
ekonomik duhet të ofrojë 
dëshmi se ka përfunduar me 
sukses kontrata ne lëmin e 
kerkuar ne vlere minimale 
prej 2,000,000,00 Euro, në 3 
(tri ) vitet e fundit (duke 
filluar nga data e publikimit te 
Njoftimit për kontratë.
Ne rast te grupit te OE, lideri i 
grupit duhet te plotësoj 
minumim 60 % te vlerës se 
kërkuar.
Kërkesa 4. Operatori 
Ekonomik duhet te posedoje 
mjete, stabilimentet dhe 
pajisjet teknike qe janë te 



domosdoshme për realizimin e 
projektit:
Pajisjet dhe mekanizimi i 
obligueshëm sipas tabelës ne 
Aneksin 8   te DT
Kërkesa 5. Operatori 
ekonomik duhet te këtë Baze 
për prodhimin e asfaltit, ne 
pronësi apo marrëveshje për 
furnizim me asfalt
Kërkesa 6. Operatori 
Ekonomik duhet te këtë 
Gurëthyes te licencuar ne 
pronësi apo marrëveshje për 
furnizim me zhavorr
Kërkesa 7.  Operatori 
ekonomik duhet te ketë Bazë 
për beton nga një kompani e 
licensuar ose marrëveshje për 
furnizim.  
Kërkesa 8. Planin për 
menaxhimin e trafikut sa më 
të detajuar
Kërkesa 9. Operatori 
Ekonomik duhet te jetë i 
pajisur me  Certifikata ISO 
9001  2015
Kërkesa 10. Operatori 
Ekonomik duhet te jetë i 
pajisur me Certifikatë ISO 
14001  2015   
Kërkesa 11. Operatori 
Ekonomik duhet te jetë i 
pajisur me Certifikatë OHSAS 
18001  2007 
Kërkesa 12. Operatori 
Ekonomik duhet te jetë i 
pajisur me  Certifikatë  ISO 
39001  2012

Dëshmia 1.Listen e 
stafit profesionale se bashku 
me diplomat ,CV, kontratat e 
punës, dëshmitë mbi përvojën 
e punës.
Për ti plotësuar kërkesat ne 
piken a,b dhe c duhet te 
ofrohen edhe  këto dëshmi: 
Se paku dy letër referenca nga 
punëdhënësi ose çfarëdo 
dokumenti tjetër qe dëshmon 
për punët dhe përvojën e 
mëparshme  si dhe vendimet e 
nënshkruar nga  inxhinierie 
dhe kompania për caktimin ne 
pozitat e kërkuara.



Dëshmia 2.Lista e stafit teknik 
te kompanisë e nënshkruar 
dhe e vulosur, listët duhet ti 
bashkëngjiten parakontratat 
ose dëshmitë nga ATK-ja

Dëshmia 3. Një listë te 
kontratave  të realizuara te 
lëmis  se kerkuar  ne vlerë prej 
jo me pak se 2,000.000.00 € 
.,duke përdorur formularin 
standard ne Aneksin 7 te DT-s  
duke saktësuar: titullin e 
kontratës, shumën e kontratës, 
datën e përfundimit dhe 
përfituesin, si dhe listës ti 
bashkëngjiten referencat ose 
certifikatat për kryerje te 
punëve

Dëshmia 4-  Dëshmi mbi 
pronësinë (apo te marrjes me 
qira ) te mjeteve ,Deklaratat 
unike doganore - Librezat e 
qarkullimit.

Dëshmia 5. Licenca e vlefshme 
e lëshuar nga Agjensioni për 
miniera dhe minerale -kopje

Dëshmia 6. Licenca e vlefshme 
e lëshuar nga Agjensioni për 
miniera dhe minerale-kopje

Dëshmia 7. Licenca e vlefshme 
e lëshuar nga Agjensioni për 
miniera dhe minerale-kopje

Dëshmia 8. Kopje (e skanuar 
nga origjinali) e planit për 
menaxhimin e trafikut 

Dëshmia9. Certifikata ISO 
9001  2015-kopje

Dëshmia10. Certifikata ISO 
14001  2015  -kopje

Dëshmia11. Certifikata 
OHSAS 18001  2007-kopje 

 Dëshmia12. Certifikatë  ISO 
39001  2012-kopje 

    KVK
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit  11.2

Shuma minimale e sigurimit 
do të jetë:



(a) Nëse ndodh ndonjë 
humbje apo dëmtim lidhur me 
punët, ndonjë pjesë të tyre, 
materialet apo impiantin gjatë 
periudhës mbi të cilën 
kontraktuesi është përgjegjës 
për përkujdesjen e tyre, për 
çfarëdo arsye, përpos 
rreziqeve të definuara sipas 
nenit 38 te KPK, kontraktuesi 
korrigjon humbjen apo 
dëmtimin e tillë nën 
shpenzimet e veta, në mënyrë 
që punët e përhershme në çdo 
aspekt të jenë në përputhje me 
dispozitat e kontratës sipas 
kërkesave të menaxherit te 
kontratës. Kontraktuesi 
siguron punët, së bashku me 
materialin dhe impiantin gjer 
në koston e zëvendësimit të 
plotë;
(b) Nëse ndodh ndonjë 
humbje apo dëmtim i 
Pajisjeve një shumë e cila 
është e mjaftueshme për 
zëvendësimin e tyre;
(c) Nëse ndodh ndonjë 
humbje apo dëmtim i pronës 
(përveç Punëve, Impianteve, 
Materialeve dhe Pajisjeve) në 
lidhje me Kontratën shuma 
minimale është 15.000 euro 
për çdo ndodhi, kurse numri i 
ndodhive është i pakufizuar.
(d) Nëse ndodh ndonjë 
dëmtim personal ose vdekje:
(i) e punëtorëve të 
Kontraktuesit: 50.000 euro 
për çdo ndodhi, kurse numri i 
ndodhive është i pakufizuar 
e personave të tjerë: 50.000 
euro për çdo ndodhi, kurse 
numri i ndodhive është i 
pakufizuar
              (ii) të personave të 
tjerë

Programi  pika 12.1 Planin për Menaxhimin e 
Kontratës.
Kontraktuesi do ta dorëzoj 
për aprovim Programin për 
Punët brenda 15 ditëve nga 
data e Nënshkrimit të 
kontratës

Fillimi i punëve pika 17.1 Data e fillimit do të jetë : 15 ( 



pesëmbëdhjetë ) ditë pas 
nënshkrimit të kontratës, nëse 
kushtet atmosferike janë të 
përshtatshme ( vlerësimi i 
Organit Mbikëqyrës të 
Autoritetit Kontraktues )

Shkaqet për  kompensim  pika 30.1 Data e posedimit të vend 
punimit do të jetë jo me vonë 
se 15  ditë pas nënshkrimit të 
kontratës.

Përgjegjësia mbi Defektet pika 34.5 Periudha garantuese e 
defekteve është 2 vite pas 
kryerjes së punëve dhe 
pranimit teknik.

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve  pika 42.2 Komisioni për Ndërmjetësim 
ne kuadër te Ministrisë se 
Drejtësisë

          
          

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


