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SQARIMI I TENDERIT  

05.03.2020 -Kline 

KOMUNA  KLINE –Zyra e Prokurimit 

TE INTERESUARIT NE TENDER  

NR PROKURIMT 634 2 0 3 7 5 6 5 2 1 

NR INTERN 634 2 0 0 0 5 4 5 2 1 

 

Titulli:  ZGJERIMI I RRJETIT TE NDRIQIMIT PUBLIK NE FSHATRA , LAGJE 
TE QYTETIT DHE LOKALITETE TE BANUARA NGA KOMUNITETET NE 
KOMUNEN E KLINES 

I/e nderuar(a) [Z/Znj]] ______________________  

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për 
Prokurimin Publik Nr. 045/L-068, siç citohet në vazhdim  “ LPP ”.  

1. Buxheti eshte I pamjaftueshem, duhet te rritet 300%. Nese do te perdoren artikujt sipas paramases. Edhe nese AK nuk do te 
lejoj çmime jo-normalisht te ulta nga OE.  

2. Tek poz.3 nuk eshte saktsuar gjatesia dhe lloji I Lires. 

 3. Nuk eshte parapa kabllo per lidhjen e trupit ndriques me perquesin XOO/0 4x16mm Ky lloj I kabllos duhet te jete PP00 3x2.5, 
ku sasia e nevojshme do te jete rreth 1600m, per tu lidhë 900 cope trupa ndriques LED. 

BAZUAR NE KERKESEN TUAJ PER SQARIMIN  E  TENDERIT DHE PERGJIGJA NGA NJESIA KERKUESE ESHTE KJO 

Sa i përket pyetjes; 

1. Ju njoftojmë se buxheti i parapare për ketë projekt përshin shumen e përgjithshme për dy vite ne vlere prej 90.000€uro. Gjatë  
hartimit te përamasës me parallogari jemi bazuar ne ofertat e viteve paraprake si dhe hulumtimet e tregut me pakice te 
furnizuesit me material dhe pajisje elektrike ne Komunën e Klinës dhe komunat tjera si ;  Pejë, Drenas dhe Prishtine, duke i 
shtuar edhe një vlerë te caktuar te fitimit. 

2. Ju lutem shihni piken nen 6. Ku thuhet; Furnizimi, dhe montimi mbajtësve te lakuar ne këndin 110 grade , me dimensione  
400x 350mm për trup ndriçues. 

3.  Ndërsa, sa i përket kabllit 3x2.5mm apo 3x1.5mm është një vlere e vogël , e cila edhe mund te ishte parapare si e veçantë , 
mirëpo nëse i referoheni pikës 1. Pikës 4 dhe Pikës 5 ne tabele, nënkupton se furnizimin dhe montimin e trupave ndriçues behet  
ne kabllon përkatëse sipas kushteve dhe standardeve te nevojshme. 

Shënim;  Bazuar ne ofertat e ofruara nga operatoret ekonomik, nëse shuma tejkalohet mbi buxhetin e planifikuar për një sasi 
te caktuar mund t kërkohet rritje me aprovim te Kryetarit të Komunës. 

Gjithe te mirat, Iber Elezaj 

Me respekt, 

Abaz   Foniqi                                            [Nënshkrimi]______________________ 
 


