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KUVENDI KOMUNAL I KLINËS

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
 PUNË  FURNIZIM  SHËRBIME

Sipas Nenit 41 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:  20.09.2021

     
Numri i Prokurimit  634-21-5728-2-2-1
Numri i Brendshëm i Prokurimit  634-21-78-221

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 I KLINËS

Adresa Postare: ABEDIN REXHA

Qyteti: KLINË Kodi postar: - Vendi: Kosovë

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

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

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): WWW.KOMUNA-KLNE.ORG

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët Po  Jo 

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit Po  Jo 

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi 
nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

     

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
SHERBIME TE VEQANTA - EKSPER TE EKONOMISE
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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

 Blerje
 Qira financiare (lizing)
 Qira
 Blerje me këste
 Një kombinim i këtyre 

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve
Kline - drejtoria buxhet financa dhe prone

II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet 

Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator       

Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë    

Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj 36
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës
Detyrat e punës    • Bashkëpunimi dhe kordinimi i punëve dhe aktiviteteve me Kompaninë e 
përzgjedhur për Hartimin e Strategjisë së zhvillimit ekonomik lokal të Klinës 2022-2027,  •

Grumbullimi dhe sistemimi i të dhënave nga departamentet komunale që kanë të bëjnë me 
gjendjen ekzistuese ekonomike në komunën e Klinës,  • Organizimi i kontakteve me bizneset e 
komunës se Klinës me qëllim te marrjes se te dhënave lidhur me kërkesat e tyre lidhur me Strategjinë e 
zhvillimit ekonomik lokal te Klinës 2022-2027,  • Zbatimi i Strategjisë së zhvillimit ekonomik lokal 
të Klinës 2022-2027,  • Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të Strategjisë së zhvillimit ekonomik lokal,  
• Rishqyrtimi eventual I Strategjisë në bazë të monitorimit dhe vlerësimit të zbatimit të saj,  •

Hartimi i planeve te veprimit për zbatimin e Strategjisë se zhvillimit ekonomik lokal,  •
Analiza e te dhënave statistikore vjetore në nivel komunal dhe kombëtar që kanë të bëjnë me 

indikatorët e zhvillimit ekonomik dhe dhënja e propozimeve lidhur me trendet dhe kahet e zhvillimit 
ekonomik,  • Ofrimi i ndihmës administrative dhe profesionale për NVM-të (ndërmarrjet e vogëla 
dhe te mesme) të komunës se Klinës,  o Rreth planeve të biznesit,  o Granteve të donatorëve  o

Plotësimit të aplikacioneve për grante dhe kredi
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)

74800000-7
II.1.6) Ndarja në Pjesë 

Po  Jo 
II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 42 480,00

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

     
    E hapur
    E kufizuar                    
    Konkurruese me negociata
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    E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë
    Çmimi i kuotimit         

III.2) KRITERET E DHËNIES

Grupi 1.    SHERBIME TE VEQANTA - 1 EKSPER TE EKONOMISE           
Çmimi më i ulët:          Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të: 
     Pod-kriterijum Koeficient
1 CMIMI
2 KUALIFIKIMI
3 PERVOJA E PUNES NE LEMI TE NJEJT

____________________________________________________________________________________
Grupi 2.    SHERBIME TE VEQANTA - 1 EKSPER TE EKONOMISE           
Çmimi më i ulët:          Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të: 
     Pod-kriterijum Koeficient
1 CMIMI
2 KUALIFIKIMI
3 PERVOJA E PUNES

____________________________________________________________________________________

III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

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

      B05 Njoftim per Kontrat :  2021/634-21-5728-2-2-1/B05-0015960 i 26.08.2021

Publikimet e tjera (nëse aplikohen):  
       i       
       i       
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SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS
(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 
për secilën pjesë)

Kontrata: 634-21-5728-2-2-1/C390      
Nr. i pjesës: 1      
Përshkrimi i shkurtër: SHERBIME TE VEQANTA - 1 EKSPER TE EKONOMISE      

IV.1) Data e dhënies së kontratës   20.09.2021      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 21.09.2021      

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 2 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: Egzon Sejdiu      

Adresa Postare: Klinë      

Qyteti: Klinë      Kodi postar: 1230642296      Vendi: Kosovë      

URL (nëse aplikohet):            

Personi kontaktues:      Email: egzonsejdiu06@gmail.com      

Telefoni: 045677075      Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës 16 560,00            EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve           apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 16 560,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 16 560,00

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
Vlera       ;   apo  Përqindja          %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
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Kontrata: 634-21-5728-2-2-1/C391      
Nr. i pjesës: 2      
Përshkrimi i shkurtër: SHERBIME TE VEQANTA - 1 EKSPER TE EKONOMISE      

IV.1) Data e dhënies së kontratës   20.09.2021      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 21.09.2021      

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 2 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: Faruk Smajli      

Adresa Postare: Pjetërq i epërm      

Qyteti: Klinë      Kodi postar: 32000      Vendi: Kosovë      

URL (nëse aplikohet):            

Personi kontaktues:      Email: faruk.smajli@hotmail.com      

Telefoni: 049148312      Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës 16 560,00            EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve           apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 16 560,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 16 560,00

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
Vlera       ;   apo  Përqindja          %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
      

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT
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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. 05/L-092 ne adresën 
e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për dhënie te kontratës.

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:

 Shtojce:  Kopja e deklaratës se Nevojave dhe Disponueshmerise se mjeteve


