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KUVENDI KOMUNAL I KLINËS

NJOFTIM PËR KONTRATË

 PUNË  FURNIZIM  SHËRBIME

Sipas Nenit 40të 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:  25.01.2023

Nr i Prokurimit  634-23-294-2-2-1

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: KUVENDI KOMUNAL I KLINËS

Adresa Postare: ABEDIN REXHA

Qyteti: KLINË Kodi postar: - Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Labinot Morina Telefoni: 038/200-43715
046/386-060

Email: Labinot.morina@rks-gov.net Faksi: 

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

Po  Jo 
Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po  Jo 
Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit 

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
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II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Trajtimi dhe kastrimi i qenve endacak ne komunen e Klines.

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

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

Vendi apo vendndodhja kryesore e  punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit
Ne lokacionin qe posedon Operatori.

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë


II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike  kornizë me një operator 


    
Kontrate publike kornizë me disa operator      


Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi


Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë


Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 24

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Trajtimi i qenve endacak sipas kerkesav nga njesia kerkuese konforme ligjeve per trajtimin e 
kafshve

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):
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01200000-9

II.1.7) Variantet pranohen
Po  Jo 

II.1.8) Ndarja në Pjesë
Po  Jo 

 
Nëse  po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

  vetëm një pjesë                     Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës Emërtimi i grupit Përshkrimi i shkurtër

               

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:      

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 30,000.00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
sipas paramases nga njesia kerkuse

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj       apo ditë       (nga dhënia e kontratës)
    apo
Fillimi              
Përfundimi       

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN
III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po  Jo 

Nëse po,  vlera e sigurisë së ekzekutimit        EUR ose 10% e vleres kontrates % e vlerës së 
kontratës
III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u 
jepet kontrata (nëse aplikohet):

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës
Po  Jo 
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Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta
     

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE
III.2.1)  Kërkesat e përshtatshmërisë: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Kërkesa 1- Operatori ekonomik duhe ti 
përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë në 
pajtim me Ligjin 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 Neni 65.          
Kërkesa 2 -Një vërtetim i nënshkruar nga 
Administrata Tatimore, se ju nuk keni obligime  
borxhe te tatimeve në ATK. Vlefshmëria e 
vërtetimit duhet te jete maksimumi 90 dite nga 
data e lëshimit deri ne datën e hapjes se ofertave. 
Vertetimi duhet te jet Unikat nga Sistemi i 
eVertetimi nga ATK vetëm nga Operatori 
Ekonomik qe propozohet për shpërblim te 
kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti 
Kontraktues  para publikimit te Njoftimit për 
Dhënie të Kontratës      Kërkesa 3-OE duhet ta 
siguroje AK se kompania (biznesi) nuk është ne 
falimentim ose nën administrim te dhunshëm 
gjyqësorë me nje dokuemtn te lëshuar nga 
Gjykata kompetente. Deshmia kërkohet 
origjinali ose kopja e vërtetuar, vetëm nga 
Operatori Ekonomik qe propozohet për 
shpërblim te kontratës dhe dorëzohet te 
Autoriteti Kontraktues  para publikimit te 
Njoftimit për Dhënie të Kontratës dhe nuk duhet 
te jete me i vjetër se 90 dite nga data e lëshimit 
deri ne ditën e dhënies

Dëshmia1- Deklarata nën betim   e nënshkruar 
dhe e vulosur (ky dokument është pjesë e 
dosjes)  Dëshmia2- Vërtetimi i ATK.   
Dëshmia3- Vërtetimi nga gjykata kompetente 
(Origjinal ose kopje e noterizuar)  Dëshmia4- 
Vërtetimi Dështimi i Operatorit Ekonomik qe 
është propozuar qe te shpërblehet me kontrate 
te sjelle dokumentet te kërkuara ne piken 2,3  i 
jep te drejte Autoritetit Kontraktues qe ofertën 
ta refuzoj  dhe te vazhdoj me shpërblim te 
kontratës me Operatorin Ekonomik qe është 
rendit ne vendin e dyte e kështu

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Kërkesa1-Regjistrimi i  operatorit  ekonomik në 
regjistrin profesional, komercial dhe  apo 
regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të 
themelimit (kopje)       Kërkesa 5-Çertifikata per 
Regjistrim në  TVSH e lëshuar nga ATK (kopje)

Deshmi 1-Regjistrimi i  operatorit  ekonomik 
në regjistrin profesional, komercial dhe  apo 
regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të 
themelimit (kopje)       Kërkesa 5-Çertifikata 
per Regjistrim në  TVSH e lëshuar nga ATK 
(kopje)

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

          
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

KRIETRI PER KUALIFIKIM PIKA 69 E LPP. 
NDRYSHOHEN KUSHTET PER KUALIFIKI    
Kushtet qe duhet plotësuar për Kompanitë 
konkurruese      • Te jene të licencuara nga 
AUV për kryerjen e shërbimeve veterinare në 
terren.  • Të ketë (1)  veterinar të diplomuar 
që ka së paku dy vjet përvojë pune në terren,  (2) 
teknik të veterinarisë dhe  (2) punëtor për kapjen 

Deshmi           -Per Stafin Profesional - CV - 
Kualifikimi -Pervoja e punes , Kontrata e 
punes apo Parakontrta.    Per Stafin ndimes -
Regjistri , kontratat  e punes apo 
parakontrtata.        Per Lokacionin .Deshmi qe 
posedon Lokacion , me fleteposedim apo 
marrje me qera .Objektin me te gjitha kushtet 
e nevojeshme Hixhenike -sanitare per trajtim te 
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e qenve endacak – të dëshmuar me kontratë   •
Strehimorja për qentë endacak dhe  

veterinari apo veterinarët  duhet të jenë nga 
regjioni apo komuna ku kryhen punët.  •

Veterinarët të jenë anëtar të Odës së 
Veterinarëve të Kosovës.  • Perimetri i 
qendrës te jete i  mbyllur me rrethoi me themel  
te forte dhe material rrethues te sigurte nga 
materialet e forta ( muri , rrethoja metalike te 
dëshmohet ne foto).  • Qendra brenda hapësirës 
se vete duhet te ketë ;  1. Dhome për 
pranimin e kafshëve te kapura. (nga materiali i 
forte ndërtimore  te dëshmuar me foto)  2.

Dhome për ekzaminimin  bazik te 
kafshëve. (nga materiali i forte ndërtimore te 
dëshmuar me foto)  3. Dhome për ndërhyrje 
kirurgjike tek kafshët duhet te jete e pajisur me 
tavoline kirurgjike instrumentet kirurgjike  dhe 
pajisjet tjera si drita sterilizatori dhe pajisjet 
tjera përcjellëse(nga materiali i forte ndërtimore 
te dëshmuar me foto).  4. Hapësirën pos 
operative   5. Karantinën  6. Hapësirën  e 
personelit (zhvesh tore, WC, banjë) (nga 
materiali i forte ndërtimore te dëshmuar me foto)  
7. Hapësirën për ruajtjen medikamenteve e 
ushqimit për qentë (nga materiali i forte 
ndërtimore te   dëshmuar me foto)  8. Te ketë ujë 
te pijshëm nga ujësjellësi publik apo burimet 
tjera  rrjedhëseje te te pijshëm) .  9. Qendra 
duhet te ketë sistem për menaxhimin e ujërave te 
zeza  , te ketë qasje ne sistemin e kanalizimit 
publik apo rezervarin septik.    10. Dyshemetë 
muret dhe hapësirat  e qetisë ne te cilat vendosen 
kafshët duhen te behe nga materiali rezistonte  te 
cilat mund ete pastrohen lehte dhe te 
dezinfektohen lehtë.  11. Te ketë   sete te 
mjaftueshme te instrumenteve kirurgjike te 
ndara ne baze te standardeve kirurgjike seteve 
kirurgjike për kastrim dhe sterilizim.  12. Te 
ketë 500 numra identifikues te specifikuara për 
qentë endacak  me te dhënat e tyre identifikuese 
numëruat apo kodet për secilën shenjë 
identifikuese.  13. Te ketë ushqim adekuat 
sipas standardeve për  ushqimin e kafshëve – kjo 
kërkohet për cilësinë e ushqimit qe kafshët do te 
kenë gjate trajtimit ne qendër.  14. Hapësira e 
qëndrimit te një qeni  (bokset )duhet te jete e 
rrethuar dhe me sipërfaqe minimale1,2 x1.8metra 
për  një qene  secila nga këto zona duhet te këtë 
një pjesë ete ngritur nga dyshemeja se paku 20cm 
mbi nivelin e dyshemesë qe  kafsha te mbahet 
largët nga kushtet e lagështisë dhe kushteve jo 
higjienikë, lartësia e kafazit duhet  ti siguroi 
hapësirë te mjaftueshme qe kafsha te qëndroi ne 
pozicionin normal te drejte.  15. Të ketë 
hapësirën - vendin me më së paku 15 bokse për 
qëndrimin post operativ të qenve (  pas operimit) 

kafeshve -perkatesisht qeneve.        -Deshmi per 
Makneri -Regjistri i tyre -Libresat dhe 
pronesia apo marrje me qera.
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– të dëshmuar me foto. Vendi duhet të jetë me 
standarde të cilat i parasheh mirëqenia e 
kafshëve (si dysheme, mbulojë dhe qe mos te kenë 
kontakte qentë brenda kafazeve njeri me tjetrin 
etja).   16. Të ketë  automjete për bartje-   
pikap    te ndara me kafaz për qentë e kapur,  të 
dëshmuar me librezë të automjetit e foto si dhe të 
jenë ne emër të  kompanisë aplikuese ose të kenë  
autorizim.  17. Të ketë ekskavator ose të ketë 
kontratë me kompaninë për hapjen e gropave për   
groposjen e qeneve  ku groposja e qeneve duhet te 
behet ne vendet e caktuara nga organet 
komunale-varreza te kafshëve.   18. Mjetet e 
dedikuara për kapjen e qenve endacak    19.

Qentë të cilët adaptohen duhet të 
identifikohen me mikroçip dhe shenje 
identifikuese ne vesh me numër  identifikues dhe 
dokumente përcjellëse.  20.  Kompanitë 
ofertuese të mos kenë kontratë për trajtimin e 
qenve endacak me kuvendet komunale tjera ose 
ndonjë institucion tjetër.

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE
Po  Jo 

III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar

Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
     
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit 
përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve

Po  Jo 

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
  E hapur
  E kufizuar
  Konkurruese me negociata
  Kuotim i Çmimit
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim  (procedurë e kufizuar 
apo konkurruese me negociata)

Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e 
detajuar të kësaj kontrate. 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 proceduren e tenderit. Të vetmit 
faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:
     

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (procedurë konkurruese me 
negociata)
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Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme
Po  Jo 

në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar 

Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë
kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata
Po  Jo 

IV.1.4 Numri minimal i kandidateve te cilët do te ftohen qe te dorëzojnë 
Tenderët fillestar është:      
IV.1.5. Informata ne lidhje me ankandin elektronik

Do te përdoret ankandi elektronik: Po  Jo 

Informata shtese ne lidhje me ankandin elektronik:      

IV.2) KRITERET E DHËNIES

      
 Çmimi më i ulët 
    ose
 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të 

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

Po  Jo 
Nëse po,
Njoftim paraprak:         i       

Publikime tjera (nëse aplikohen):
       i       
       i       

Po  Jo 
Dokumentet me pages 

 Nëse po, çmimi       EUR
Kushtet dhe metoda e pagesës:      
IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve: 

data 15.02.2023    koha 13:30:00  vendi e-prokurimi
IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:
 Po               Jo

Nëse po, jep arsyetim       
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IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:
Po  Jo 

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 1000 euro
Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 60 apo muaj      
IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:
 Deri më: data:         ditët 45 apo  muajt      
IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:

data 15.02.2023     koha 13:30:00  vendi  zyra e prokurimit

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 se Kosovës, i ndryshuar 
dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092ne adresën e 
specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për 
pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes 
së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze. 
Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita ne punishte etj)


