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KUVENDI KOMUNAL- GJILAN

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:  14.05.2019

Nr. i prokurimit  651-19-2486-2-2-2

Nr. i brendshëm  GL 651 19 042 222

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): http://kk.rks-gov.net

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:
Shërbime të jashtme konsulente - asistencë teknike dhe profesionale për nevoja të Komunës së 
Gjilanit
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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
Në Komunën e Gjilanit

II.1.3) Njoftimi përfshinë 

Krijimin e kontratës publike kornizë
Po  Yo 

II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës
Qëllimi i kësaj kontrate është        -Konkurs për shërbime të jashtme konsulentë- asistence teknike 
dhe profesionale për  nevoja të komunës së Gjilanit   Komuna e Gjilanit duke qene e fokusuar te 
ngritja e nivelit të zhvillimit ekonomik si treguesi i vetëm i suksesit e performancës së politikave 
ekonomike e të qeverisjes ka nevojë për shërbime konsulence në lidhje me arritjen e objektivave 
që kanë  të bëjnë me me ngritjen e kapaciteteve humane,  si dhe nxitjen dhe tërheqjen e 
investimeve qeveritare dhe ndërkombëtare   shpall konkurs për angazhimin e një kompanie 
konsulente për të kontribuar në zhvillimin e metutjeshëm soci-ekonomik të Komunës.    Komuna e 
Gjilanit i bën thirrje  kompanive konsulente (shoqëri me përgjegjësi të kufizuara dhe  ose shoqëri 
aksionare) të regjistruara në Repubikën e Kosovës, profili i të cilave është i fokusuar në fushën e 
ngritjes së kapaciteteve dhe zhvillimin socio-ekonomik të aplikojnë në këtë konkurs.     Qëllimi i 
këtij konkursi është mbështetje për Zyrën e Kryetarit të Komunës se Gjilanit, Drejtorinë e 
Zhvillimit Ekonomik, Drejtorinë e Arsimit dhe  Drejtorinë e Bujqësisë në zbatimin e misionit të 
saj.    Përshkrimi i detyrave  Me qëllim të zbatimit të sukseseshëm të projekteve që janë në fazën e 
implementimit    • Analizojë rezultatet dhe indikatorët e projekteve aktuale,  • Hartojë 
planin dinamik të projekteve aktuale për realizim sa më të suksesëshëm të projekteve.  •

Trajnojë stafin e projektit si dhe të asistojë në pergatitjen e metodave për monitorim të 
brendshëm të projekteve.    • Përpunimi i të dhënave të Komunës për të hartuar projekt 
propozime dhe në koherencë me prioritetet e Komunës, dhe strategjite lokale, rajonale dhe 
kombetare.    Me qëllim të hartimit të projekt propozimeve sa më të sukseseshme    • Trajnimi i 
stafit në grumbullimin e informatave, procesimin dhe pergatitjet tjera për perpilimin e projekt 
propozimeve.  • Në kordinim me Zyrën e Kryetarit, Strategjinë lokale asiston në pergatitjen 
e projekt propozimev

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

74141000-9

NENI III: PROCEDURA
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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       
       data       

NENI IV: ANULIMI I PROCEDURËS

IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 14.05.2019 

IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 0

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.



B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 4 / 4

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:
është bërë Anulimi i aktivitetit të Prokrimit për arsye se kanë Ofertuar më pak se 3 ( tre ) Operatorë 
Ekonomik.  Andaj si përfundim, në mungesë të Ofertuesve është bërë Anulimi i Procedurës.


