
KOMUNA GLLOGOC

NJOFTIMI PËR REZULTATET E KONKURSIT TË 
PROJEKTIMIT

Sipas Nenit 78 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:  13.03.2023

Nr. i Prokurimit 611-23-376-4-2-3
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 GLLOGOC

Adresa Postare: RR. FEHMI LLADROVCI

Qyteti: GLLOGOC Kodi postar: 13000 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Gezim Hajdini Telefoni: 038-200-40-811

Email: gezim.hajdini@rks-gov.net Faksi: /

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

Konkursi përshinë prokurimin e përbashkët
Po  Jo 

Konkursi udhëhiqet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit
Po  Jo 

Nëse po, specifiko identitetin e të gjitha Autoriteteve Kontraktuese ose referoju një Aneksi. 
     

NENI II: LËNDA E KONKURSIT TË PROJEKTIMIT/PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i dhënë për konkursin e projektimit/projektin nga autoriteti kontraktues:
Hartimi i projektit ideor    Ndertimi i parkut dhe shtigjet per kemsor , biqiklist ne parkun e 
kamenices Drenas



II.1.2) Përshkrimi i shkurtër për konkursin e projektimit/projektin
Hartimi i projektit ideor    Ndertimi i parkut dhe shtigjet per kemsor , biqiklist ne parkun e 
kamenices Drenas

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm  të Prokurimit (FPP)
93000000-8

NENI III: PROCEDURA

III.1) Lloji i Procedurës

 E Hapur

 E Kufizuar

III.2) KRITERET QË JANË APLIKUAR NË VLERSIMIN E PROJEKTEVE

Nën-kriteret Pesha në %
1.Funksioni Parqet - Rregullimi i parqeve duhet të 
plotësojë të gjitha parametrat funksionale. Rregullimi 
parqeve duhet të jetë i përfshirë për të gjitha kategoritë, 
duhet të jetë sa më funksional, duke mos dhënë 
përmbajtje të një ngarkese të tepruar dhe me elemente të 
cilat janë në harmoni me ambientin përreth . Staza e 
këmbësorëve, pushuesve dhe fëmijëve në veçanti duhet të 
ketë përmbajtje të një natyraliteti në një zonë urbane. 
Lidhja e rregullimit të hapësirave me zonën që 
përkufizohet të jetë esenciale. Projekti duhet të përfshijë 
sa më shumë grup mosha në zgjidhjen e elementeve 
çlodhëse që do të përdoren. Elementet si të 
shfrytëzueshme në përgjithësi dhe gjelbërimi, stazat, 
këndet për fëmijë, ndriçimi, të jenë gjithëpërfshirës. 
Përzgjedhja e funksioneve shtesë të janë elemente që 
mund të përdoren.

30%

• 2. Dizajni  .   Rëndësi e veçantë i duhet dhënë 
dizajnit të parqeve duke pasur parasysh materialet e 
përdorura. Këto materiale të jenë në harmoni me 
ambientin përreth dhe të ndikojnë në krijimin e një 
hapësire atraktive për ti joshur banorët, qytetarët ti 
shfrytëzojnë maksimalisht. Koncepti për krijimin e 
parqeve duhet të jetë sa më origjinal dhe mund të 
përfshijë elemente identifikuese te zonës. orura   Qasja në 
hyrjet dhe daljet për staza. Rëndësi e veçantë duhet ti 
jepet qasjes për personat me nevoja të veçanta.

30%

3.Qasja në hyrjet dhe daljet për staza. Rëndësi e veçantë 
duhet ti jepet qasjes për personat me nevoja të veçanta.

10%

4.Aspektit ekonomik   Të zgjidhjes së ofruar kundrejt 
cilësisë së kërkuar. Çmimet për rregullimin e parqeve të 
jenë të përafërta me çmimet e tregut për një material të 
caktuar, duke synuar në një çmim sa më të favorshëm

30%



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

Njoftimi paraprak        i       
Njoftimi i Konkursit të Projektit 2023/611-23-376-4-2-3/B06-0001963  i  30.01.2023
Publikimet e tjera (nëse aplikohen)  
      i      
      i      

NENI IV: REZULTATI I KONKURSIT TË PROJEKTIT

IV.1) Data e selektimit të projekt-it (ve): 06.03.2023
IV.2) Data e planifikuar për nënshkrimin e kontratës: 15.03.2023
IV.3) Numri i projekteve të pranuara: 2

IV.4) Emri dhe adresa e fitues-it(ve) të konkursit të projektimit
 (Përdor paragrafin IV.4 dhe IV.5 sa herë të jetë e nevojshme) 

Emri Zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik   Arhiko .ING O.P.; AL - GROUP SH.P.K.
Adresa postare: B. Diellit, Z. Lindjes A11/13

Qyteti: Prishtine Kodi postar: 10 000 Vendi: Kosovë

URL (nëse aplikohet): 

Person-i (at) kontaktues:      Email:      

Telefoni: 044/117624 Faksi: 

IV.5) Vlera e çmimeve (nëse aplikohet)
Vlera e dhënies së çmim-it (ve) 

0.00

Emri Zyrtar: DEA GROUP SH.P.K.
Adresa postare: PRISHTINE

Qyteti: KOSOVO Kodi postar: 10000 Vendi: Kosovë

URL (nëse aplikohet): 

Person-i (at) kontaktues:      Email:      

Telefoni: +38344815477 Faksi: 

IV.5) Vlera e çmimeve (nëse aplikohet)
Vlera e dhënies së çmim-it (ve) 

24,999.00

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 së Kosovës, i ndryshuar 
dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e 
specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontrate.

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:


