
,
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 651-19-2298-5-1-1
Nr i brendshëm GL 651 19 040 511

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 rrugëve në Komunën e Gjilanit



II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Gjilanit

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: 19.04.2019

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 :

Kapaciteti ekonomik dhe 
financiar

Kërkesa 2. Kapital të 
mjaftueshëm për realizimin e 

Kërkesa 2. Kapital të 
mjaftueshëm për realizimin e 



kontratës (Mjete të gatshme në 
xhirollogari  nga kompanija në 
bankë në vlerë prej së paku 
50,000.00€  , ose qasje në kredi 
nga një bankë)., Dëshmia 2- 
Deklaratë nga banka e 
nënshkruar dhe e vulosur   
(dokument i skanuar   nga 
origjinali)    Shënim      Nëse një 
OE oferton për katër pjesët 
(Lot) ,kërkesat mbi gjendjen 
ekonomike dhe  financiare  që 
kërkohen të plotësohen janë 
vetëm kërkesat e paraqitura tek 
Kerkesa 1 dhe Kerkesa 2 nuk 
kërkohet që të katërfishohen 
këto kërkesa

kontratës (Mjete të gatshme 
në xhirollogari  nga 
kompanija në bankë në vlerë 
prej së paku 50,000.00€  , ose 
qasje në kredi nga një bankë)., 
Dëshmia 2- Deklaratë nga 
banka e nënshkruar dhe e 
vulosur   (dokument i skanuar   
nga origjinali)    Shënim      
Nëse një OE oferton për katër 
pjesët (Lot) ,kërkesat mbi 
gjendjen ekonomike dhe  
financiare  që kërkohen të 
plotësohen janë vetëm 
kërkesat e paraqitura tek 
Kerkesa 1 dhe Kerkesa 2 nuk 
kërkohet që të shtatëfishohen 
këto kërkesa

Kapaciteti teknik dhe 
profesional

Kërkesa 1. Operatori 
ekonomike duhet te angazhoj 
personelin profesional te cilët 
duhet te kenë kualifikimet 
shkollore te mëposhtme         a)1 
(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 dhe i vertetuar nga 
noteri.        b)1 (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 dhe i vertetuar nga 
noteri.      c)1 (Një) Inxhinier i 
diplomuar i gjeodezisë me - 5 
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 ;      
e)1 (Një) teknik të ndërtimtarisë 

Kërkesa 1. Operatori 
ekonomike duhet te angazhoj 
personelin profesional te cilët 
duhet te kenë kualifikimet 
shkollore te mëposhtme         
a)1 (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 dhe i vertetuar nga 
noteri.        b)1 (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 dhe i vertetuar nga 
noteri.      c)1 (Një) Inxhinier i 
diplomuar i gjeodezisë ose 
Bahcelor i diplomuar i 
gjodezisë me - 5 vite përvojë 
pune pas 
diplomimit.Minimum dy (2) 
projekte të realizuara në lëmin 



me se paku 5 vite përvojë pune 
në realizimin e projekteve të 
ngjashme.           g) 1 (Një) 
inxhinier apo bachelor të 
hidroteknikës me përvoj 
profesionale minimum 2 vitet 
pas diplomimit përvojë pune në 
realizimin e projekteve të 
ngjajshme caktohet me shkresë 
dhe të jet i nënshkruar nga 
ingjinieri dhe kompania, 
Dëshmia 1. Listen e   stafit 
profesionale se bashku me 
diplomat ,CV, kontratat e 
punës, dëshmitë mbi përvojën e 
punës.  Për ti plotësuar kërkesat 
duhet të 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.     
Ku, përpos Menaxherit të  
projektit si dhe Udhëheqësit të 
punishtes kërkohen të jenë të 
vërtetuar nga Noteri.

e kërkuar. Të caktohet me 
shkresë dhe të jetë i 
nënshkruar nga inxhinieri dhe 
kompania ;      e)1 (Një) teknik 
të ndërtimtarisë me se paku 5 
vite përvojë pune në 
realizimin e projekteve të 
ngjashme.           g) 1 (Një) 
inxhinier apo bachelor të 
hidroteknikës me përvoj 
profesionale minimum 2 vitet 
pas diplomimit përvojë pune 
në realizimin e projekteve të 
ngjajshme caktohet me 
shkresë dhe të jet i nënshkruar 
nga ingjinieri dhe kompania, 
Dëshmia 1. Listen e   stafit 
profesionale se bashku me 
diplomat ,CV, kontratat e 
punës, dëshmitë mbi përvojën 
e punës.  Për ti plotësuar 
kërkesat duhet të 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.     Ku, 
përpos Menaxherit të  
projektit si dhe Udhëheqësit të 
punishtes kërkohen të jenë të 
vërtetuar nga Noteri.

Kapaciteti teknik dhe 
profesional

Kërkesa 9. Plani dinamik për 
kryerjen e punëve jo më gjatë se  
24 muaj. Në ditë pune llogaritet 
edhe dita e   shtune. Në plan 
dinamik duhet të jenë të 
pasqyruar dhe numri i puntorve 
–të definohet numri i ditëve të 
planit dinamik., Dëshmia 9. 
Plani dinamik i   harmonizuar 
me   Ditë në punë të pasqyruar   
me numrin  E puntorve -i 
nenshkruar   dhe   I vulosur  i 
skenuar nga origjinali.  Nëse një 
OE oferton për katër pjesët 
(Lot) ,  kërkesat mbi kapacitete 
teknike  profesionale   që 
kërkohen të plotësohen janë 
vetëm kërkesat e paraqitura tek 
Kerkesa 1,2,3,4,5,6,7 dhe 9 nuk 
kërkohet që të katëfishohen 
këto kërkesa.

Kërkesa 9. Plani dinamik për 
kryerjen e punëve jo më gjatë 
se  24 muaj. Në ditë pune 
llogaritet edhe dita e   shtune. 
Në plan dinamik duhet të jenë 
të pasqyruar dhe numri i 
puntorve –të definohet numri i 
ditëve të planit dinamik., 
Dëshmia 9. Plani dinamik i   
harmonizuar me   Ditë në 
punë të pasqyruar   me 
numrin  E puntorve -i 
nenshkruar   dhe   I vulosur  i 
skenuar nga origjinali.  Nëse 
një OE oferton për katër 
pjesët (Lot) ,  kërkesat mbi 
kapacitete teknike  
profesionale   që kërkohen të 
plotësohen janë vetëm 
kërkesat e paraqitura tek 
Kerkesa 1,2,3,4,5,6,7 dhe 9 
nuk kërkohet që të 



shtatëfishohen këto kërkesa.
               
          
          
Vendi i tekstit i cili duhet te shtohet: Ka ndryshuar Vlera e 

Parashikuar nga shuma 
3.287.239,47 euro në 
5.857.469,12 euro. Për arsye se 
janë shtuar dhe 3 Pjesë ( Lote 
).     Si dhe tek Kapaciteti 
teknik dhe professional më 
saktësisht tek Kërkesa 1. c) 1 
(Një) Inxhinier i diplomuar i 
gjeodezisë ose Bahcelor i 
diplomuar i gjodezisë me - 5 
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 është shtuar 
Bahcelor i diplomuar i 
gjodezisë.

Teksti i cili duhet te shtohet: Ka ndryshuar Vlera e 
Parashikuar nga shuma 
3.287.239,47 euro në 
5.857.469,12 euro. Për arsye se 
janë shtuar dhe 3 Pjesë ( Lote 
).     Si dhe tek Kapaciteti 
teknik dhe professional më 
saktësisht tek Kërkesa 1. c) 1 
(Një) Inxhinier i diplomuar i 
gjeodezisë ose Bahcelor i 
diplomuar i gjodezisë me - 5 
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 është shtuar 
Bahcelor i diplomuar i 
gjodezisë.

Informata të tjera shtesë: Ka ndryshuar Vlera e 
Parashikuar nga shuma 
3.287.239,47 euro në 
5.857.469,12 euro. Për arsye se 
janë shtuar dhe 3 Pjesë ( Lote 
).     Si dhe tek Kapaciteti 
teknik dhe professional më 
saktësisht tek Kërkesa 1. c) 1 
(Një) Inxhinier i diplomuar i 
gjeodezisë ose Bahcelor i 
diplomuar i gjodezisë me - 5 
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 është shtuar 
Bahcelor i diplomuar i 
gjodezisë.

          
          

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


