
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS

NJOFTIMI PËR KONKURSIN E PROJEKTIMIT
Sipas Nenit  75 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:      

Nr. i Prokurimit  634-19-2078-2-2-3

Nr. i brendshëm 634-19-020-221

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip  Serbisht  Anglisht 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI  DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Emri zyrtar:  KUVENDI KOMUNAL I KLINËS

Adresa Postare:  ABEDIN REXHA

Qyteti:  KLINË Kodi postar:  - Vendi:  Kosovë

Personi kontaktues:  ABAZ FONIQI Telefoni:  038-200-43-715
049-226060

Email:  abaz.foniqi@rks-gov.net Faksi:  

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):  www.komuna-kline.org

Konkursi përfshinë 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:
SHERBIME PER HARTIM TE ELABOTATIT PER PARAFABRIKIM TE UJIT NE BASENIN 
ARTIFICIAL DHE TESTIMI PER UJE TE PIJESHME NE LOKACIONET GLLAREVE DHE 
BUDISALC



II.1.2) Përshkrimi i shkurtër për konkursin e projektimit/projektin
Matjet gjeodezike per ndërtimin e liqenit akumulus dhe bazenave te para filtrimit ne Kline  
Hulumtimi gjeologe gjeofizike sipas përshkrimit teknik per caktimin e shpimit pizometrike ne 
Gllarev  Hartimi i studimit per liqenin akumulus dhe sistemin parafiltrues per komunën e Klines  
Zona e liqenit akomulus liqenit duhet te shërbej edhe si zon drenazhuese per puset qe do te hapen 
dhe pishinat-sistemi parafiltrus  Puset dhe sistemi parafilturus te projektohen përreth liqenit me 
kapacitet min 300 l  s  Studimi i digës dhe ndërmarrja e masave per stabilizimin përforcimin nga 
ndikimet e liqenit akumulus  Parallogaria dhe vlersimi per liqenin akumulus dhe parafiltrus, me 
qellim te furnizimit me uji te pijshëm te komunës se Klines    Projekti detal per parafiltrimin me 
kapacitet min 300l  s
II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm  të Prokurimit (FPP)

93920000-3

NENI III: INFORMACIONE LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET PËR PJESMARRJE
III.1.1)
Kërkesat e përshtatshmërisë: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
1. Deklaratë nën betim - Operatori 
ekonomik duhet ti përmbush kërkesat mbi 
përshtatshmërinë në pajtim me Ligjin Nr. 04  
L042, Neni 65 duke përdorur formën në 
Aneksin 2.

Deshmi   1. Forma e Deklaratës në betim sipas 
anex 2.

2. Një vërtetim i nënshkruar nga 
Administrata Tatimore e vendit tuaj të 
themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për 
pagimin e tatimeve së paku deri në 
tremujorin e fundit përpara dorëzimit të 
tenderit – Origjinali ose kopje e vërtetuar. - 
(Vetem per OE fitues)   3. Vërtetimin nga një 
Gjykatë kompetente - Një dokument te 
lëshuar nga Gjykata kompetente që vërteton 
se operatori ekonomik i përmbush 
“Kërkesat e përshtatshmërisë”- te jete i 
lëshuar se paku deri në gjashtë mujorin e 
fundit përpara dorëzimit të tenderit. 
Origjinali ose Kopje e vërtetuar. - (Vetem 
per OE fitues).  Vertetimi nga Komuna qe 
nuk ka obligime te pashlyera ne Tatim ne 
prone apo taksa tjera komunale .

Deshmi       2. Vertetimi nga ATK - forma 
standarde nga ATK jo me i vjeter se 90 dite .  
3.Vertetimi nga Gjykata - Origjinal apo i 
vertetuar .Jo me i vjeter se 90 dite .  
4.Vertetimi nga Komuna - Origjinal apo i 
vertetuar jo me i vjeter se 90 dite   Vertetimet 
nga Pika 2,3,dhe 4 , Do te kerkohen vetem per 
te propozuarin per dhenje te Kontrates para 
vendimit te A.K.

III.1.2)
Përshtatshmëria profesionale: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
1.Regjistrimi i Biznesit në vendin themelimit 
të OE që dëshmon regjistrimin e OE në 
regjistrin e profesional, komercial dhe  ose 
korporativ.  2.Regjistrim ne TVSH  
3.Regjistrim ne Numer fiskal

Deshmi       1.Certifikata e Regjistrimit te 
bisnesit -kopje       2.Certifikata e Regjistrimit 
te TVSH -kopje       3.Certifikana e Numrit 
fiskal -Kopje

OE duhet te dëshmojë se është i certifikuar 
me ISO Standade me keto lloje te 
certifikatave      1. ISO 9001(Çertifikimi i 
sistemit për Menaxhimin e cilesise).   2. 
OHSAS 18001 (Çertifikimi i sistemit për 
Menaxhimin e Sigurise dhe Shendetit ne 
Pune)  3. ISO 14001 (Çertifikimi i Sistemit 
për Menaxhim Mjedisor)  4. ISO  IEC 27001  

Deshmi     Certifikata e standardeve ISO 
9001,OHSAS 18001, ISO 14001 dhe ISO 
27001  2013 (kopje e noterizuar)



2013    Fusheveprimi i Certifikatave ISO 
duhen te jene per    Veprimtarite e 
inxhinierise dhe keshillime ne lidhje me to.

III.1.3)
Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Kerkesa 1   Qarkullimi financiar për tri vitet 
e fundit të jetë jo më pak se 24,000.00      
Euro.

Deshmi       Deshmi nga Banka mbi afarizmin 
financiar ne periudhen 36 muajet e fundit para 
dates se Njoftim per Kontrate apo Pasqyrat  
Finaciare bilancet e dorzuara nga Kjo periudhe 
per kete vlere .

III.1.4)
Kapaciteti teknik dhe professional: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Operatori ekonomik duhet te deshmoj se ka 
perfunduar gjate tri viteve te fundit 
perkatesisht 36 muajet  njoftim per konkurs 
projektimi  kontrata për projektim të natyres 
se njejte ne vlere  totale prej 18.000 €.

Deshmi     Listen e kontrtave me referenca ne 
projektim te natyres se njejte  ose te ngjajshme 
ne periudhen 36 muajet e fundit para  dates se 
publikimit te Njoftimit per kete konkurs 
projektimii.  Lista e kontratave duhet te 
përfshijë    - Emri i Projektit  - Vlera e 
kontraktuar e sherbimit te projektimit.  - 
Emrat e punëdhënësit (subjektit),   - Adresat e 
punëdhënësit (subjektit),   - Emri dhe mbiemri 
i personit kontaktues,

Lista e stafit teknik te projektimit      1. 
Menaxheri i Projektit  2. Inxhiner i Ndertimit, 
drejtimit hidroteknik – (Specialist për rrjetin 
e Ujësjellësit)  3. Inxhiner i Ndertimit, 
drejtimit hidroteknik – (Specialist për 
Trajtimin e Ujërave te Pijës)  4. Gjeolog  5. 
Hidrogjeolog  6. Ekspert për Hulumtimet 
Gjeofizike (Per pjesen e gjeofizikës operatori 
ekonomik mund te beje marrveshje me 
ndonjne kompani te regjistruar per 
hulumtime Gjeofizike).  7. Ekspert për 
Vlersimin ne Mjedis VNM   8. Ekspert i 
Gjeomekanikes (Per pjesen e gjeomekanikes 
operatori ekonomik mund te beje marrveshje 
me ndonjne kompani te regjistruar per 
shqyrtime gjeomekanike).  9. Gjeodet i 
Licencuar

Deshmi     1. Menaxher i projektit (kontrates) -
Minimum  Inxhiner i Ndertimit, drejtimit 
hidroteknik - min. 3 vite pervoj pune nga 
diplomimi (Deshmi për; Eksperiencen.Vendim 
mbi emertimin .  2. Inxhiner i Ndertimit, 
drejtimit hidroteknik - inxh. i dipl. i 
ndertimtarise drejtimi hidroteknik, min. 3 vite 
pervoj pune nga diplomimi deshmi  pervoja e 
punës .  3. Inxhiner i Ndertimit, drejtimit 
hidroteknik - inxh. i dipl. i ndertimtarise 
drejtimi hidroteknik, min. 3 vite pervoj pune 
nga diplomimi deshmi m pervoja e punës   4. 
Inxhiner i Gjeologjisë, - inxh. i dipl. i gjeologjis, 
min. 3 vite pervoj pune nga diplomimi deshmi 
mbi  pervoja e punës ne lemin e Gjeologjisë    
Per pjesen e gjeomefizikës duhet te 
prezantohet-marreveshja e nenshkruar 
origjinale nga te dy palet dhe dokumentet 
deshmuese per regjistrimin e kompanise dhe 
pervojes se punes ne punet e gjeofizikës.    7. 
Ekspert për Vlersimin e Ndikimit ne Mjedis I 
diplomuar ne Fushat e mjedisit min 3 vite 
prvoje pune nga diplomimi – Licence për VNM   
8. Ekspert i Gjeomekanikes - inxh. i dipl. i 
ndertimtarise ose Gjeologjise, min. 3 vite 
pervoj pune nga diplomimi.  Per pjesen e 
gjeomekanikes duhet te prezantohet-
marreveshja e nenshkruar origjinale nga te dy 
palet dhe dokumentet deshmuese per 
regjistrimin e kompanise dhe pervojes se punes 
ne punet e gjeomekanikes.  9. Gjeodet I 
Licencuar min Diplom Baqeller dhe Licence 
për pjesen e Gjeodezisë       - CV origjinale e 
nenshkruar nga eksperti, nga 3 projekte te 
prezentuara.   Minimum 3 Referenca për 



fushen e kerkuar .    Per te gjithe stafin Kontrta 
pune te perhereshme apo parakontrat per 
angazhim ne kete projekt .

Kerkesat      Paisjet   Aparatura per matjen 
gjeologjike (elektrometrin)

Deshmi     - Deshmi mbi aparaturen qe 
disponon apo Mareveshje per marrje ne 
shfrytezim.

III.1.5) A është rezervuar pjesëmarrja për profesionin e caktuar:    
Po  Jo 

Nëse po, tregoni profesionin 
byro projektimi
III.1.6) Vendi ku do të realizohet projekti:
Kline

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I KONKURSIT
IV.1.1) Lloji i procedurës
  E hapur
  E kufizuar
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim  (procedura e kufizuar)

Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar projektin. 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 procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të merren parasysh gjatë 
këtij ri-ekzaminimi janë:
     

IV.2) KRITERET QË DO TË APLIKOHEN NË VLERSIMIN E PROJEKTEVE
Nën-kriteret Pesha në %
Nën-kriteret ..................Pesha në %  1

QMIMI......................................40     2 Projekt 
Idea.....................40              a. permbajtje estetike 
..........................20 %          b. Pershtateshmeria adekuate 
me mjedis per rreth 30 %           c. Perdorimi efikas te 
hapsirave ekzistuese     30 %          d . Inovacion 
...................................20 %       3 Plan i Realizmit te 
Projektit ekzekutiv................................20

Nën-kriteret .........Pesha në 
%    1

QMIMI...........................
.......................................40     2

Projekt 
Idea..............................................
.............40          Nen kriteret             
a. permbajtje estetike 
............................20 %          b. 
Pershtateshmeria adekuate me 
mjedis per rreth   30 %           c. 
Perdorimi efikas te hapsirave 
ekzistuese        30 %          d . 
Inovacion 
.....................................20 %   3

Plan i Realizmit te 
Projektit 
ekzekutiv................................20

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

Po  Jo 



Nëse po,
Njoftimi paraprak:        i       
Publikimet e tjera (nëse aplikohen)
   i  25.03.2019
   i       
IV.3.2) Kushtet për marrjen e dosjes së konkursit / dokumentet e para-kualifikimit
Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosje të konkursit / dokumentet e para-kualifikimit        
Data  19.04.2019   koha  16:00
Dokumentet me pagesë:         

Po  Jo 

Nëse po, çmimi       EUR
Kushtet dhe mënyra e pagesës:      
IV.3.3) Afati kohor për pranimin e projekteve / aplikacioneve:  
Data  26.04.2019    koha  13:00:00  vendi  Zyra e prokurimit . Objekti i Komunes . kati pare .
IV.3.4) Projektet apo kërkesat për pjesëmarrje mund të merren në gjuhën Shqipe, S rbe dhe  
Angleze.

IV.4) SHPËRBLIMET 
IV.4.1) Çmimi/çmimet do të epen:                              

Po  Jo 

Nëse po, numri dhe vlera e çmimeve të cilat do te shpërblehen: Cmimi i pare - Dhenja e kontrtates 
per perpilimin e Elaboratit - Projektit zbatues

IV.4.2) Detajet e pagesës/vlerat e çmimeve që do të jepen:

IV.4.3) Kontratat përcjellëse
Cilado kontratë e shërbimeve e cila shoqëron konkursin do t`i jepet fituesit apo njërit prej fituesve 
të konkursit:                                                                                                

Po  Jo 
           

IV.4.4) Vendimi i jurisë është detyrues për autoritetin kontraktues:  
    

Po  Jo 

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.

V.2) INFORMACIONET SHTESË

Shto informacione tjera:
P.S    Oferat duhet te dorzohen vetem kopje fizike ne Pliko te ndara Origjinali dhe kopja .    Origjinali 



duhet te permbaj 3 pliko te shenuara   me shifra sekrete katershifrore .  -Pliko 1.Projekti ideor  -Pliko 
2-Dokumentacioni i kompanise   -Pliko 3- Oferta fincaiere    E njejta vlene edhe per Plikon Kopjet .


