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[Shëno një përshkrim te shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën  është publikuar “ Njoftimi  
për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs te projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të 
Kontratës”,“Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim te aktivitetit 

te prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të 
procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]: 
 

Aktiviteti i prokurimit “Furnizimi me dru dhe pelet per ngrohje” është publikuar me datë 

03.06.2020, afati i fundit per dorezimin e ofertave ka qenë 25.06.2020. Ofertat i kanë 

dorëzuar 4 operator ekonomik. Hapja e ofertave është bërë me datë 25.09.2018 në ora 14:00 

ne menyre elektronike. 

 

4.  Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet  

 

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht 

ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.  

 

                 Po X 
 

  
          

Jo 
 

 

 

 

 

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet 

 

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në 

aktivitetin e prokurimit ?                                                            

                 Po X 
 

  
          

Jo 
 

 

6.  Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues 

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti 

Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe 

nëse aplikohet  gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit 

për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit 

për Anulim. 

AK K.K. Mamush ka shkelur dispozitat në vijim të Ligjit për Prokurim Publik Nr. 

04/L-042 dhe Rregullës dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik: 

- Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi i LPP-së; dhe 

- Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve, paragrafi 1 dhe 

paragrafi. 

 

7.  Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet 

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. 

Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën 

bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim. 

OE N.T.SH. “Nazi Travel” konsideron se AK K.K. Mamushe nuk e ka trajtuar 

drejtë/barabrtë dhe në bazë të kritereve të vendosura në dosjen e tenderit oferten e 

tij. Detajet mbi faktet dhe argumentet e OE N.T.SH. “Nazi Travel” janë si në vijim:  

 

Është shkelur neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi, paragrafin 2 të LPP-së 
duke ekzekutuar aspekte të aktivitetit të prokurimit që reduktojnë konkurrencën në mes të 

operatorëve ekonomik dhe diskriminojnë në dëm të operatorit ekonomik N.T.SH. “Nazi 

Travel” dhe duke mos i shqyrtuar drejtë dokumentet e ofruara nga O.E; 
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Është shkelur neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve duke mos i 

shqyrtuar drejte dhe ne baze te kerkesave te paraqitura ne dosjen e tenderit te AK K.K. 

Mamushe deshmite e kerkuara dhe te ofruara nga O.E. N.T.SH. “Nazi Travel”  dhe 

gjithashtu duke kerkuar dokumente shtese per O.E, te cilat nuk jane kerkuar me dosjen e 

tenderit.  

Rrjedhimisht, arsyet qe jane dhene per eleminimin nga konkurrenca te O.E N.T.SH. “Nazi 

Travel” jane te pa baze. 

Arsyet e dhena nga A.K. K.K.Mamushe per eleminimin nga konkurrenca te O.E N.T.SH. 

“Nazi Travel” jane: 

1. Nuk i keni ofruar minimum tri referenca; dhe 

2. Njeri nga kamionet ka kapacitet me te vogel se 7 ton. 

Sqarimet tona kunder arsyetimit te pare te eleminimit te dhene nga AK K.K. 

Mamushe jane: 

Ne dosjen e tenderit te AK tek neni 9.1 & 9.2 “Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose 

profesionale jane keto kerkesa:  

Kapaciteti teknik dhe professional  

1.Operatori ekonomik duhet të ofrojë  dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata 

për furnizime të ngjashme gjatë tri viteve të fundit nga data e publikimit të njoftimit 

për kontratë,  minimumi tre kontrata gjate tri viteve te fundit. 

Dëshmia e kërkuar dokumentare: 

1. Lista e projekteve të realizuara për furnizime të ngjashme në tri vitet e fundit 

e cila duhet të  përmbajë shërbimet e përfshira; shumën e kontratës; datën dhe 

pranuesin e dëshmuar me “Referencë” ose “Raport” për realizimin me sukses të 

Kontratës. (i) Kur furnizimi është bërë për një autoritet publik në Kosovë ose në një 

vend tjetër, për dëshmi të këtij shërbimi shërben kopja e certifikatës (certifikatave) 

të rëndësishme të lëshuar ose të bashkë nënshkruara nga autoriteti i tillë; (ii) Kur 

furnizimi është bërë për një blerës privat, për dëshmi të këtij shërbimi shërben kopja 

e çdo dokumenti nënshkruar nga blerësi dhe evidentimi i shërbimit të tillë si dhe 

dëshmia për kryerjen e pagesës( transaksioni bankar fatura etj). 

 

Pra A.K. K.K. Mamushe ne dosjen e tenderit nuk e ka cekur se duhet ofruar 

minimum 3 referenca por vetem citim nga pragrafi me larte “Reference”, duke e 

shkelur keshtu LPP. 

 

Sqarimet tona kunder arsyetimit te dyte te eleminimit te dhene nga AK K.K. 

Mamushe jane: 
2. OE duhet te ofroj dëshmi se posedon makinerinë dhe mjetet e punës, te domosdoshme 

për furnizim me dru dhe pelet, së paku 3(tre) kamionë min. 7 ton, si dhe së paku nje ngarkues. 

Vlen për të dy pjesët. 
Dëshmia e kërkuar dokumentare: 
Lista e makinerisë dhe mjeteve te punës qe do te përdoret ne realizim te projektit, origjinale 

e nënshkruar dhe vulosur nga O.E, e dëshmuar me dokumentacion te pronësisë (Duhet të 

kopjohen Certifikatat e Regjistrimit të automjetit (CRA) të mjeteve ose  dokumenti unik 

doganor (DUD) dhe të paraqiten me rastin e tenderimit) ose nëse merren në shfrytëzim 

(kontrata origjinale për shfrytëzim si dhe dëshmitë e pronësisë së dhënësit në shfrytëzim të 

cekura më lartë) 

O.E N.T.Sh. “Nazi Travel” ka ofruar deshmite e kerkuara nga AK K.K.Mamushe se posedon 

3 kamion min 7 ton. Shih deshmite ne vijim: 

Kamioni me targa 01-245-KF dhe peshe 7490 kg; 

Kamioni me targa 01-961-II dhe peshe 17,600 kg; dhe 

Kamioni me targa 01-621-IP dhe peshe 16,000 kg. 

 

Prandaj, kerkojm nga AK K.K.Mamushe qe duke i rishqyrtuar faktet qe i kemi ofruar, ta 
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ndryshoj vendimin per dhenjen e kontrates per aktivitetin e prokurimit ne fjale, ne te 

kunderten ne do t’i drejtohemi OSHP dhe organeve tjera kompetente. 

 

8. Dëmet materiale 

 

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t’iu shkaktojë dëme 

materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim. 

 

OE N.T.SH. “Nazi Travel” është taksapagues i rregullt i taksave dhe tatimeve të 

vendosura me ligjet dhe aktet tjera nën ligjore të Republikës së Kosovës, që janë pjesë 

e të hyrave shtetrore dhe se një diskriminim dhe trajtim jo i bartabart nga ana e 

autoriteteve komunale e dëmton dhe pamundëson materialisht zhvillimin dhe 

funksionimin e veprimtarisë së operatorit N.T.SH. “Nazi Travel”.  

 

9.  Lista e dokumenteve (dëshmive) të bashkangjitura 

 

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:   

a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë”; 

b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës”;  

c) një kopje të letrës se tenderuesit  të pasuksesshëm; 

d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve; 

e) disa kontrata me referenca; 

f) kopjet e librezave te tre kamioneve me peshe min 7 ton. 
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KOMUNA E MAMUSHËS

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:  03.06.2020

Nr i Prokurimit  626-20-2480-1-2-1

Nr i brendshëm 626-20-16-1-2-1

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 E MAMUSHËS

Adresa Postare: Rruga “Sahat Kulesi”  nr. 44 Ndërtesa e Komunës së Mamushës

Qyteti: Mamushë Kodi postar: 20540 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Gazmend Gashi Telefoni: 03820045211

Email: mamushaprokurimi@gmail.com Faksi: 

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): 

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:
FURNIZIMI ME DRU DHE PELET PËR NGROHJE

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
Furnizimi do të bëhet ne objektet e Shkollës Fillore, Shkolla e Mesme, QMF-n si dhe KK 
Mamushë.

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      

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Lënda e kësaj kontrate  ka të bëj me Furnizimin me dru për ngrohje, për objektin e shkollës 
fillore, dhe Qendrën e mjeksisë familjare, kurse Furnizimi me pelet për KK Mamushë  dhe 
Shkollën e mesme.Në bazë të kësaj kontrate  do të furnizohemi me dru 400(katërqind)m2,si dhe 
me 37( tridhjeteshtatë) ton pelet.



B05  Njoftim per Kontrat 3 / 8

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

02130000-4

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

Grupi 1. FURNIZIMI ME DRU Lënda e kësaj kontrate ka të bëjë me 
furnizimin me dru për objektin e 
Skkollës Fillore dhe QMF-n.Në bazë 
të kësaj kontrate do të furnizohemi 
me 400(katërqind)m³ dru.

Grupi 2. FURNIZIMI ME PELET PËR 
NGROHJE

Furnizimi me pelet    Lënda e 
kontrates  ka të beje me Furnizimin 
me pelet per ngrohje per objektin e 
Shkolles se Mesme  dhe KK 
Mamushes.Në bazë të kësaj kontrate  
do të furnizohemi me 37 
(tridhjeteshtat) ton pelet.

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është: 2

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 21 000,00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
Furnizimi me dru dhe pelet    Ky prokurim ka të bëjë me furnizimi me dru dhe pelet  për ngrohje 
per KK Mamushë,Shkolla Fillore,Shkollën e Mesme si dhe  QMF-n.Kontrata për këtë prokurim do 
të lidhet me operatorin  ekonomik fitues të këtij tenderi, do të filloj të zbatohet menjëher pas 
nënshkrimit të saj nga ana e dy palëve.

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj       apo ditë 15 (nga dhënia e kontratës)
    apo
Fillimi              
Përfundimi       
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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 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):
Forma ligjore që do të merret përmes grupit do të jetë forma e përcaktuar në nenin 71 të LPP-së dhe 
nenin 27 të Rregullave dhe Udhëzuesit të Prokurimit Publik.
III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës

Po  Jo 

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta
     

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

1)Deklarata nën betim se Operatori Ekonomik i 
plotëson kushtet në bazë të nenit 65 Paragrafi 
65.1 pikat 1.1; 1.2; 1.3 të LPP-s

1)Deklarata e shkruar nën Betim, e nënshkruar 
dhe e vulosur nga tenderuesi duke përdorur 
formën në Aneksin 3 të dosjes së tenderit.

2) Operatori Ekonomik nuk duhet të jetë në 
falimentim ose nën administrim te dhunshëm 
gjyqësorë pranë ndonjë Gjykate kompetente e 
vendit të themelimit të Operatorit Ekonomik.

2) Një vërtetim apo certifikatë origjinale (ose 
kopje e noterizuar) i lëshuar nga Gjykata 
kompetente.  Vërtetimi kërkohet vetëm nga 
Operatori Ekonomik qe propozohet për dhënie 
të kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti 
Kontraktues para publikimit të vendimit për  
dhënie të kontratës dhe nuk duhet te jete me i 
vjetër se 180 ditë nga data e lëshimit deri ne 
datën e hapjes së ofertave.

3)Një vërtetim i lëshuar nga Administrata 
Tatimore  e vendit të themelimit të operatorit 
ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk 
është delikuent (shkelës) në pagesën e tatimeve së 
paku deri në tremujorin e fundit të vitit.

3)Vërtetim i lëshuar nga Administrata 
Tatimore e vendit të themelimit të operatorit 
ekonomik,Vlefshmëria e vërtetimit duhet te jete 
maksimumi 90 dite nga data e lëshimit deri ne 
datën e hapjes se ofertave. Vërtetimi kërkohet, 
vetëm nga Operatori Ekonomik qe 
rekomandohet për dhënie të kontratës dhe 
dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para 
publikimit te Njoftimit për Dhënie të 
Kontratës.

4) Operatori ekonomik duhet të ketë paguar 
taksat komunale të biznesit në vendin e 
themelimit te biznesit së paku deri në periudhën 
e fundit nga data e publikimit te njoftimit për 
kontratë.

4) Vërtetimi apo certifikata nga Komuna në të 
cilën është themeluar biznesi .Vërtetimi 
kërkohet vetëm nga Operatori Ekonomik qe 
propozohet për dhënie të kontratës dhe 
dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para 
publikimit të vendimit për  dhënie të kontratës 
dhe nuk duhet te jete me i vjetër se 60 ditë nga 
data e lëshimit deri ne datën e hapjes së 
ofertave

5) Operatori ekonomik duhet të ketë paguar 
tatimin në pronë në vendin e themelimit te 
biznesit së paku deri në periudhën e fundit nga 

5) Vërtetimi apo certifikata nga Komuna në të 
cilën është themeluar biznesi .Vërtetimi 
kërkohet vetëm nga Operatori Ekonomik qe 
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data e publikimit te njoftimit për kontratë. propozohet për dhënie të kontratës dhe 
dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para 
publikimit të vendimit për  dhënie të kontratës 
dhe nuk duhet te jete me i vjetër se 60 ditë nga 
data e lëshimit deri ne datën e hapjes së 
ofertave.

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

1. Regjistrimi i operatorit ekonomik në 
regjistrin përkatës profesional, të bizneseve dhe  
ose të korporatave

1. Kopja e Certifikatës së biznesit së 
bashku me pjesët informative të biznesit.

2.  Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të 
jenë deklarues të  TVSH-së

2. Kopja e certifikatës së TVSH-së të 
lëshuar nga Organi Kompetent

3.  Operatorë ekonomik pjesëmarrës duhet të 
kenë regjistruar numrin fiskal në ATK

3. Kopja e Certifikatës së regjistrimit të 
numrit fiskal (nëse nuk është e përfshirë në 
certifikatën e biznesit).

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

1.Per pjesen e pare Operatorët Ekonomik duhet 
të kenë një qarkullim financiar në tri vitet e 
fundit së paku  25,000.00 € ,ndersa per pjesen e 
dyte 14,000.00.nga data e shpallje së kësaj 
kontrate.Ne rastë se Operatori Ekonomik aplikon  
Per te dy  pjeset vlera e 25,000.00 euro do ti 
mbuloj  te dy pjeset.

1. Raportin,raportet apo vërtetimet 
përkatëse nga një ose më shumë banka ose 
deklaratat vjetore ne ATK me të cilat 
dëshmohet se O.E ka pasur një qarkullim 
financiar në tri vitet e fundit sipas kërkesës së 
lartshënuar.

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

1.Operatori ekonomik duhet të ofrojë  dëshmi se 
ka përfunduar me sukses kontrata për furnizime 
të ngjashme gjatë tri viteve të fundit nga data e 
publikimit të njoftimit për kontratë,  minimumi 
tre kontrata gjate tri viteve te fundit .

1. Lista e projekteve të realizuara për 
furnizime të ngjashme në tri vitet e fundit e cila 
duhet të  përmbajë shërbimet e përfshira; 
shumën e kontratës; datën dhe pranuesin e 
dëshmuar me “Referencë” ose “Raport” për 
realizimin me sukses të Kontratës. (i) Kur 
furnizimi është bërë për një autoritet publik në 
Kosovë ose në një vend tjetër, për dëshmi të 
këtij shërbimi shërben kopja e certifikatës 
(certifikatave) të rëndësishme të lëshuar ose të 
bashkë nënshkruara nga autoriteti i tillë; (ii) 
Kur furnizimi është bërë për një blerës privat, 
për dëshmi të këtij shërbimi shërben kopja e 
çdo dokumenti nënshkruar nga blerësi dhe 
evidentimi i shërbimit të tillë si dhe dëshmia 
për       kryerjen e pagesës( transaksioni bankar 
fatura etj).

2. OE duhet te ofroj dëshmi se posedon 
makinerinë dhe mjetet e punës, te domosdoshme 
për furnizim me dru dhe pelet, së paku   3(tre) 
kamionë min. 7 ton, si dhe nje ngarkues , kjo 
kerkes vlen për te dy llotet.

Lista e makinerisë dhe mjeteve te punës qe do 
te përdoret ne realizim te projektit, origjinale e 
nënshkruar dhe vulosur nga O.E, e dëshmuar 
me dokumentacion te pronësisë (Duhet të 
kopjohen Certifikatat e Regjistrimit të 
automjetit (CRA) të mjeteve ose  dokumenti 
unik doganor (DUD) dhe të paraqiten me rastin 
e tenderimit) ose nëse merren në shfrytëzim 
(kontrata origjinale për shfrytëzim si dhe 
dëshmitë e pronësisë së dhënësit në shfrytëzim 
të cekura më lartë)

3. Opertatorët ekonomik duhet të kenë staf të 3.Listën origjinale të punëtorëve të O.E. të 
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mjaftueshëm për realizim të kontratës, minimum 
6 punëtor. Vlen për të dy pjesët.

nënshkruar dhe vulosur nga O.E. si dhe 
kontratat e punëtorëve.

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)

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:      
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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 25.06.2020    koha 14:00:00  vendi Tenderët duhet të dorëzohen vetëm në formë elektronike 
përmes platformës elektronike të KRPP-s ne adresën e AK-s.
IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:
 Po               Jo

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

Po  Jo 

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

data 25.06.2020     koha 14:00:00  vendi  Objekti i Komunës së Mamushës-Zyra e prokurimit nr. 17

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 
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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)
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Repuguxa e KosovEri - Niorscryn Curwuunrye'rt
Repuauxn Kosove,- Rmru auc> ot, l(osovo

,Mamvga Beteonesl.- Ktl,mu''va e NlnmlsnEs;

_O,:plt:ytUltV:1,_-Mu:t'iltltttrAt.tT'vCtrMarwus,u
Lel.idr Starrdarde e ki$rkes€sr p,gp sqarrimin e tenderit

Datn:10.07.2020

KoMUNA E MA luusHiils

AdLresa e AK: lRruga '6Sahat Kulesi" nr. rl4 Ndiirte,sa e KornuLn6s s&i Manr
PIt.ClfiIJltIMl l',e-mail - nramushaprok uLrimi(iD,g;nnaiJ .com

Ilnrrir Operatori Ekorromik NTSII'6NA2tlt "I'R,A,VlD:lL",Rr.Jakup F
10t000t. I'rishtin€,

Nr. i prokurimilt: 626 2'[l 2480 L-,2-,1

Nr. I brendshem 1626 2'[l 0l (i ll.-2i,-l

lI'it;ulli: 6ollurni:zinri me clr"u <Ihe pelel ptlr ngrohjr:,"

I n,Ccruirr iZ"BElDl{I MUIf'IEZI

Faleminderit qe naoret pjesd nd procedurdn e larrtshi;rruar te Jrrokuri
Fruce,Jtrra iishtei u,dhehequr nd pajtirn rne JLigiirr per Jlrokurirnin Publik Nr"

i1. puhrlik.

ndryshrrar dhe plondsuar nne ligjin Nr. 041L,-'.:2'3'7, li6ljin btrr. 05/t,-06E dhe liiEijin ltlr.
0:;lL--}tt'2, sig citohet ne va:zhdirn "LPl:,".
Ptir te vleresuar ternderin e.iuaj nd menyrc tii rJuhur, rre kdrk:ojme qe tel
terrdcrit tC juaj si nti vijirn:

-.iz\r'FtA

nr'.15.

lr,-04.2. i

ririlarimin e

l.ua.i. J:ra

"N.t\iill
r se e lila
klri! prrej

irnrin pilr

, ndilrsa
rdoretl ne
nluflr nne

Konrisionii
konstatrrar
TlLqr4p,1"

vlerrSsues gjal.ti vleresimit tti tenL<leriLt. nr3 ljalei, konkretisht ofi
qe Ot,ll me nr. renclor .5 (pesa,l (Jperatori lilkonorrrik N'Ill
, ka rdlor6zuar list€n e prrojekteve siipas siri rcil€s ka deklaru

doriizuar list0rr r; projelkl;eve , mirilpo null< lkerni ofruar referenca n6
25,000r.00 €, sir; dsht€ kCIrkuar rr0 Dosjen ,e 'fendt:,rjit dhe n6 Nj
Kontrat€.

ptir'liurnizim me riru dhe pelet, s€ pakll nir: rlgarkuers e cilla vlren p6r t€ dy p
si ddshrni 6sht0 kilrkuar: Lista e makinerisE rdhe, mJetrr:ve te ;run6s qe do te
realizim te pro.ie,ktit, orig{inale e ndnshkruar rdhe vulosur rrga O.ll, e d6s
d o kuL m erntncion te prondsi sti (Du het td l[q1plp11$ertiflikal

Gjirtharslhtur duke u bazuar nii nenin 9.1 &'9.2 pik.a il t,E drrsjes sE tenderit, k&irkuar
qil oE duhet te roliroii ddshmi se posedo:n markjinerini ,rlhe mjeter; e puntis, te d ioshrne

((!$Lglglieteye, sse dokumenti unik doqanpll]llp)-dhe t€ panaqiten
tenderimit) ose nidrse merren nd shfryrt0zirn (krontra.ta origiinale pir shfry
d0srhnrril.6 e, pron6$is6 si dhLdn6sit nE shftrytbzim tiJ cekrurn m,i! Iant€).

ir tits uliomiiel.i
e rasl.iin e
irn si d.he



.Iu nfti

rtifika

Duke rn

tenderit

Ju

tE afati't

I'ergjigija
sihtlnuar

kerkese,,

Pa p€irgji

lenderi i

derin l;uaj nuh keni do@r (DlJDiif

pranohet prej
6 (Gjashti!)

,itro16:zuar

mit td a ielii

zuar nlii nenin 5i9 dher 72 tE LiPP-s rne q€llim te vlqr$simit t6 drej
ajo kprkojmB q16 t€ na jepni sqarime nE lidhjer rne d6phrnin6 e rart;ce

rast crskrnra nd list6. si dhe
ornietit

ti skam ra pdrrnes platform€s e,lelktronil<e, r:-mailit ose kopje fizil,ie.

se nE Ltuz7 tE nt.nit 7il l:Ei LilTjit p\r prokurimin pu,
' dhe ptrotdsuar nre ltgjin .htr.\i+1i-zSz, ligjin LIr. zsf

, Sig_ur1rr1i i-informacionit. q1e mun{Jon oie ofrirni i
:,u-etErn pir dokumentet, ctki,,iJstenca e tE cilave Eshti e Jir dorEzimin e ten,derlve (fitokunlentet duhet te kenE

tE tenderit) dhe nund trii verifikohen nti m1nyrE objeA

ose pdrgjigjet er jua ja sqaruerse duhet te
autoriteLit konli'aktues br,::n<la aj'atil. prej
kat6sislnt deri me 15.07.i;!020 ora tr3:30

Cia,zrned Gar;hi

I Idhilherqes i sel<torit ttj Prokurimi

tffi"H\-

Unik
duhdt t€ na sillni

Nr. A4/'L

nlshL nd adresen

difCIve nga data

la.rtd shbriLrar,

apo

te
ur"

e larte

e k;esaj
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$

NJOFTIM MI}I
Sipas Nerl,it 43.7

\rENDI]UTN E AU'[O
dhe 44.2 td t?regullave dhe lldltPzuesil

Titulli i kontrat6s i dhiin€ nga autoriteti kontraktues:
..FURh{IZIMI ME DRU dNC PCICT PER NGROHJE''

Nurmri i aktivitetit te ppokurimit:

Pjesa:

Nr,

I "FURNIZIMI I\[E DRU''

Grup i O Ekonomik Abit Kastrati B.Il:
AGRO COM I'.IC" OBIL I Rr, -, OBTLTA-__

,{-t}TOl
i.

iv te Prokurimit

626-20-2480-t-2-1
626-20-16-t-2..r

Ernri dhe adresa e Oneratorit Ekonomik

N.T.SH. '' N
10000. Prishti 13,216.

" AOME " SHjP.IC, Gjeravica, 10000, KOLO\TCE

I'{J-SHJ']\AZ TRIIVEL 't!n .luf.rp n.trl*l-tS,

'o AOME " SH,]P.K", Gjeravica, 1t0000, KOLOVTCE

TRAVEL ",Rr. Jakup Ferri rnr" [5,

..FURNIZIMI i\TE PELET PiiR I\{GROHJE''

Emri dhe adresa e (JDeratorit Ekonomik
Grup i Operator6ve Ekonomik Abit Kastrati B.If ;
AGRO COM SH.U.K., OBILIQ I RI, -, OBILIQ

--, NJOFTIM.,M.BI .If...ENDtNt$[,,]tr Ttr:tr:...KON NIAKTUM,S
. .: : :::: : :: ::: l :



Rezultpti i aktivitetit te frokurimit:

Komuna e MamushQs-Zyra e Prokurimit shpErblen me
pergjegf shem me grnimlin rn6 te ul6t: N.P.T. " Burimi ", p,n, -, SOI
ofertes prej 13,920.00 €] si dhe pOr pjes€n. e dyte ne vler€ {otale t€ o

Kilshilfd juridike: Qdo
autoritetit kontraktues
prand Autoritetit Kont

Data:21.07.2020

Emni dhe mbiemri iZPP: Gazmrond Gashi

Republik€s se Kosov€so i ndryshuar dhe plot€suar rne ligiin Nr.
05/L-0P2 ne adres€n e Aptoritetit Kontraktues, pdrrnes platformtis

fC ^n rl_N7$|UK,J:#z_-r, I
pali e interesuar e cila mendofi sg ti dnejt
giatd kryerjes sd k6tij aktiviteti ti prokunimi
{aktues, n€ hazd 116 nenit 10lJ/A t,U Ligiit N

858 - NJOFTTM MBI YENDIMiN rD I TIT KO

pdr pjesen e
rtEs prej

e tij/saj jani
rnund til beje
04tL-042 p'dr

,ligiin Nr.
nike.



Republika e Kosov6s - X.osiorzh CumhrJ
Republika Kosova - Republic of Kos(

Mamuqa Belediyesi - Konruila e VIam
a Mamu5a - Municiroaltltv Olf Mar

- LetEr standrarde p6r tendleruesin

Mamu$hd m8221.07.2024

Komutpa e MamushiEs- Z,,yrt e Prohurimit

PEr: Operatorin EkonQmik - .N.P.T. " [lurimi ", p.n, -, S{QPI

TirtUIIiI ..FURNIZIMI ME DRU DI..[E PELET PER tr{GFIOIdJE''

I nderuar Z. Fazti Beqiraj

Falemihderit q€ moret pjesO n€ procerdur€n e lartsh,qnuar t€
udhdhQqur n€ pajtim me Ligjin p6r Prokurimin Publik Nr. 04/L-04
Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjiin Nr. 05/L-092Jsi9 ci
Tenderli juaj Eshtti vler6buar me kujdes sipas kushteve dhp keri..esa'r{

dhe nd dosjen e tenderiti-----J- - - -------^ -l

Ke:mi kn€naqEsind te ju njoftojmd se ju kreni dordzuar rterrderin e pQ

p6r pjes6n e par6 dhp piir pjes€n e dyt6, si piirgji6lje ndaj kQ

aktivitdtin e prokurimit te lartcekur.

Juve jri 6sht€ dh6n€ konprata me gmimin e sakt0suar n0 t,Enderin tuir
e dosjds s€ tenderit.

Dh€nidr e kontrates esht€ e p€rkohshme dhe nuk pdrb€n njO rn
te inte{valit, gjatd t€ cili,t ofertuesit e pasuksessht)m nlltn(ttft kLrkoj

tlashkiingiitur me kite lBter eshte vendirnri per dhdnie te lrlpntrates.

Me refpekt,

GazmBnd Gashi

Emri dfue mbiemri i Zyrtaril,ft Prokurimil

I 
41o teyer esfue pdr ofertuel,in rc cilit i eshe dhene kontrata

B58 - NJoFTIryI:: MBI I,.Y..EN DIMfX; ;trD,AIJTO

me afatet dhe kushtet
l

l

ale deri n€ skadimit

shis
nusa

suksesshd

626,-20-2480-t-2-l
626-20-t6-t-2-.1

i ndryshuar
vazhdim

td dhdna n€

kesds pdr

dhe n€ pajti

er;hje kont
shqyrtimin e

li!.AK:l'uES



$epuhlika e Kosovds - X.osor/a Cumh eti
Republika Kosova - Repuh,lic of

Mamuqa Belerliyesi - Komuqa e Mam
On5tina Mamu5a - Muniiciroalitv Of

B,46 - Lett6r standarde pEr tenrilefuesin e
Mamush€ mE: 2|1.07 .2A2:0

Komur[,a e Mamushis- Zlra e Prokurimit

PEr: Grupin e Operatorpve Ilkornomik: " Ahit Kastrati 8.tr.& AGRO)

o

h6s

esnte ur n€ipajtlrn me Ligjin
237, IigSin 05/L-Cr68 dfie ligjin Nr.

l{joftimin pdr

nga ana JuaJ nufi: i suksess nga.se

e ofert4ve qd pl nll1 er dhdna

l

. OBII,IQ
i

j

I

i

Ittr€se be$oni se Autoriteti Kqntraktues, giate procedur€s sC prokrLrirnlit publik, kil ur LPP apo

Frokurirtpin Publik td Republik€s se frosoves, i nrJryshuar dhe plotdsuar me ligjirr

l

regullat e zbatueshme, ju
l,igiit l\r. Q4/I--042 per
n Nr. 05/ll-0b8 dhe ligjin

keni te drejtd te parashtro4i anlcese prand Autoritetit Kontralftuog, n€ baz€ nenit 108/4
r. 04/L-237,li

Nr.05/tL-092.
I

l

i

min e interJralit, giatii t€

TitUIIii ..FURNIZIMI IME DR.U DHE PELE'T PER NGFIOIilJE''

I nderuar Z. Abil:. Kastra[i

Faleminderit qd mordt pjesd lrii procedur€n e lartshdnuar td prokunimil publik. P
pdr Proliurirnin Publik 1\r. Q4lL-042, i ndryshuar dhe plotdsuar nad ligjin Nr,
05lL-09P., sig citohet nd vazhdim "LI'P".

T'enderi juaj dsht€ vler6suaf me kujdes sipas kuslrteve dhe tririterove tE dhdna
T'enderit.

Me keqardhje ju njoftojme se tenderi i paraqitur
nuk 6shtd tenderri rne qmim mE td ul6t ne rnesin
e kontqat€s dhe n€ dosjeir e tenderit.

Ju infrbrmojmd se kontrata pdr pjes6n e pare ni vlerr6 totale t€
pjesEn e dytd ni! vler6 (otale tE ofert€s prej 6,837,,68 € i 6shtd d
" Burilnfl ", p.f,, -, SOPI ,

Dhenia b kontratds eshte e pdrkohshme dhe nuk pilrbiin njd rnarrdl'gshje kor
cilit ofeiluesit e pasuksersshOin mund til kiirkojn€ shqyrtirnin e vendirflit.
Edhe ndse nuk kemi qene nQ giendje t'i p€rdorim shdrbimet tuaja k.6saj her:e,

pdr nisntat tona td ardhshme td prokurimit .

Me rgspekt,

Gaznlend Gashi
Emri dhe Mbiemrin i zyrtNrit tB Prokurimit

2 Kio leter u drejtohet tend!ruesve q€ i kan€ plot€suar t€ gjitha ,trLrkpsat e

p€r kontrate dhe nd dosjen e tenderit, por td cildve nuku dshtd flhdnd
milpt sipas kriterit pdr dhdnien e kontratds.

g53, ;,,1 jgFtrnn, nngr:,:v*N'DiMrx

tds prej 13,
Opera

ale deri nd

jm0 se do t€

kontraktues,
ngase tende

relne Dosjen e

i

tgnderi juaj
nQ njoftimin

I

i10.00 € si dhe p6r
Ekonomi[<- N.P.T.

...,^r
te slllaqnl lntereslm

td paraqiturq nd njoftimin
e ltre n;uk q4nd nga md td

i

i

:l
Ii[AKTU1SSlE,a-t+To:

suksesshE

M SH.P.

. i prokurimit 626-2A-2480-r-2-l
626-2A-rc-t-2"-l

KO



fi.epuhlika e Kosovds - Klosor/a Cumh
R.epublika Kosova - Repubrlic of K

Mamuqa Belerliyesi - Konruqa e Marn hEs
Op5tina Mamu5a - Muniiciroalifv Of

B'46 - Lettdr standarde pdr tenrileyuesin e
Mamushi mE: 2.1.07 .242:0

Komu4a e Mamushis- Zlra e Prokurimit

PEr: Qperatorin Ekonor{rik " AOME " SIH.I'.IC, Gjeravich, 10000, N:

ltitultif "FURNtztMt ME DRU DHE PELET pER NGF|OttJE"

E nderr[ar Znj. Nafije Mpkolli

nul,: el
pl in k€rk

rt€s prej 1

nE Opera

ngase te

sa

J

ra €shtd ud ur ntipajtim me Ligjin
237, ligSin 05/L-068 dfre ligjin Nr.

Njoftimin pdr

i

dhe;ne Dosjen e

i

kelur LPP apo
nenit 108/4
. 04/L-237, ti in Nr. 0:5/L-068 dhe ligiin

deri n€

l

irnin e interyalit, giat€ t0

jmd se do td v i ti! shfaQni interesim

tit kontraktues, tit paraqiturq nti nj oJtimin
e tyre nuk qqnd nga md td

uksessh6

LOVICE

r. i prokurimit 625-20-2480-l-2-l
r ii brendshdnr 626-20-r5-t-2..r

Faleminderit qd mordt pjest! pt! procedurdn e lartshdnuar td pro,kurin:.it publik. P
p€r Prollurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotdsuar mq ligiin Nr.
05I--09?, sig citohet ntt vaz4dim "LI'P".

f'errderi juaj dshtd vlerdsuar me kujdes sipas kuslrteve dhe laitereve t€ dfir€na
Tenderi{.

Me keqardhje ju njoftojme se tenderi i paraqitur nga anp.juaj
nuk 6$hte tenderri me qmim me te ul6t ne mesin e ofbrt4ve qg

e kontrtates dhe rre dosidn e tenderit.

m, ngase tenderi juaj
e dhena. ng njoftimin

,1i0,,00 € sidhe p6r
.lDkonomik- N.P.T.

I

t

:r,:gullat e zbatueshme, ju
I.,lgiit Nr. Q4/L-042 per

Ju infOrmojmE se kontrata p6r pjesdn re par€ n€ vlerE totale tE r

pjes6n e dytE nd vler6 totale tE ofertds prej 6,837.68 € i €shrt€ d
" lSurilni ", F.f,, -, $OPl .

f{dse besoni se Autoriteti Kfntraktues, glat6 pror;erlur€s s€ pr,ckurindit pubtrik, 1,

keni te drejt€ te parashtro4i ankese prand Autoritetit Konllal,1ueS, nd bazE

Prokuriinin Publik t€ Republikiis se Kosovds, i n,Cryshuar dhe plot€s1rar me ligji
l{r, 05/[-092.

cilrit ofenuesit e pasuksessh€trn mund td kdrkojnii shqyrtimin e vendi:rfiit.
Edhe n$se nuk kerni qene ng glendje t'i pdrdorim shdrbimet tuaja kdsaj here,
pdr nisqrat tona te ardhshme t€ prokurimit .

JMe 4espekt,

(]azrnend Gashi
lhnri QLhe Mbiernnin i zyr(arit fE Prokurimit

3 f,jo loter u drejtohet tend[ruesve qe i kane plotesuar tt| gjitha la2r'kBsat e

p€/, kontrate dhe nd. doijen e tenderit, por tQ cildve nuk u tjsiittd dh,End

mildt sipas kriterit pdr dh€nien e kontrat€s.
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Repubrlika e Kos,ov6s - X.osiova CumhrLlfiyeti
Rieputrlika Kosiova - Rreputrfic of Kosrqvo

Marnruga Beledi.yesi - KorrLunla e lVtamilstrds
rl,-x1i.-^ ltlr-*-.,,X., rt---:^:-^^n:L- n.{"^r-.1.1-.-,,.--o pqllq q 

_ 
Ma m u 5a --:l4g 

UI9UB lti!1QL!" tvtaap u s rI. ____
Letiir standarder pdr tenderuesin e e,fiminruar 4

Komuna e Mamurshds- Zyra e Prokurnimit

Fiir: Operntorin Ekonomik N.'I',SH" " NAILI'I'RAVEL ',',It.p" Jakrup

-____--i--

MarmuSh6 mfz 21.07.2A20

T'il;ullii "FUtg!t1;1zg;y1l ME DR.LJr Dl-{E PELI=T PER NGROp{JE"

I nderuar 21. Bedri Murtezi

ts58 . N.JOF'IIM MRI WDNDIMIN II AI,ITOIiIJTET
I

ti errii nu". 15, I ,lf'}r'ishtine

62,6-20-2480-1.-2-1

626-20-16-1-2-r

Fa.lemiriderit qe moret pjese rre proceduren e la.ftsrhenuar te prokurimit fUbliL. Procechi,ra dshti: udhtihequr ne
pajtim rpe l-igjin per I'rokurimin Publik lrlr. 04/i--042, i rrdryshua.r dhe plolpsuar me ligjirr i.{r. 04/L-.237, ligjin Nr.
05/L-068 dhe ligjin Nr:. 05/L-092, sig citohet nti vazhdirn "L,P.p ".

Ternderi juaj eshtd vl:resuar me l<ujdes sipas kushteve dhe kr:iterevt: te <l[]rena ne Njoftin{in per l(ontrate clhr,: ne
Dosjen ie Tr:nderi1..Me keqardhje.iu njoftojme sr: jeni eliminuar per shl<ak t1 arsye:ve ne vijirir:

tl Cer[ifikatat apo dCstu4ite e kdrkuara te cilat treg;ojne apo pohojnti ," nNk1.,rn i diskualifi1,ua.r.ngr;r nckrnje mase
nen Nenin 65 te l,PP;

U Cextifikaten, dok:umentin osr: ndonjiS dtishrni tjeter te mjaftueshme ,tJ k,5rkrLar sipas flernit 66 te LJII, ptrr te
deshmuar per:shtatshm erinp pro fesion ale tuaj ;

D< Deshmi tei mjaftueshme, sig eshte p5rshkruar nd nenr:jt 68 dhe io tti lee, qe tfeliaojne arsyeshem ser i
pdrmbuphni kerkesat minimale tii gjend.jes el<onomike dhe financiare dfre te kapacitert{t teknil</protlesionzLl te
saktesurlra nei dosjen e tenderit dhe ne njoftimirL e kontrates.

T' ett de r i i j anj esht| ad m inistrativi s lrt i paperlgj r: gj shem :

fl NLr* i k.erri permbushur kerkesat e sigurise r;d tenderit;
tl Nul! e-keni plotesuar dhe rLetishkruar si clukrel. {For"wulurin e paraqitjei st,,tenderit}1ffoinulgrin e paraqitjes

sd c:plikacionitJ,:,
U Nuk i k.eni permbushur kerkesat e vlefsllntirise se tenderit:,
fl Nult i k.e;:ri paraqitur numrin e mjaftue:sh€:m ttj kr:pjeve tU kerkuara;
[l Nuk e keni paraqitur deklar:atdrr e cila iclerrtifikon nOrrl,rontraktuesit e zgedhur pi:r] aLktivitetin relevant te

prokurinLit;
il Nuk i keni permbushur kenkesat fomale/adrninistrative

;;|" .;;;;r:;;;*qr*tve/tmndidarcve q€ jttn€ etintirtuar.: tendt:rt)t ,,iu ,,,r* iore ,rlurror ns6t pje's'emar,ia e
m€tLtjeshme ngase ,kan€ qene te pa pdrgjegjshim rlhe te pttruegul,lt .

T'II KON'TRI.AK']]UES



,tr; Nut i kerni perrnbushur kerkesat mbi gjencljen ekonom.ikr: cJ,he financiarf

X Nr\ i keni permbushuf kerlkesat mbi murLdcsit teknike rlhr:/ose lrofesitnaler

:il, Nttbe |shte e zbatueshme, kirkesa tjera Jbrntale/administr',ittve.

WA i'a ; ! iA G{ipi t rc Opiii aa| eo i,, Eka* oni'.- u/,q

Ul Ner!-kontraktuesi (t) juaj rruk i ka permbus;huLr kerkesat e persht:rtshr,,ll.t.n.

,{Tenderi i,juijlfKer,kzsa e juaj,perpjesernarrj.e]eshte l. papSrgjegjrtlem ["pr. ngk keni

AILSYIFTIM
Jfu ieni diskuali/i,kua;, p5rt ket,o arsye :Ju,JenI AISKUaII/Lt(uar pef KOI,O SfSYe i

Nl6 dr)sje td tenderiit nd rrenin 9.1 & 9.2 Ktlrker;at rnbi mr.rndii$itd teknike
prill<a 1 dhe nd njoftflmi1 pdr kontratti dr;htd kdrkuar q*ii

1. ()peratori ekononnik duhet tE ofrorjd clds;hrni se lka p,dnfrunduar me
lfurnizime t$ ng.iashme gjatd tril viteve td lfundit nga data e puhli
kontnat€i, nlinimumi tre kontrata gjate tri viteve te fu1'fdit .

!nt,uuu
r data

lJdit

+l/ose

kses
mit t€i

profesionale

kontna'ta pdr
nljoftimit pdr

ddshnluar me o'Referqnce!" ose "Rapo,rt" piir reerliitinrin mo su
dsht6 b6rd pdr njd autgriteit publik nd Kosovd ose n€ n.!d vrend
shdrben $<opja e certifikatiis (certifikatave) td n6ndi5sishrne td I

nga autoriteti i tillle; ([i) Kur furnizirni 6shtd b6nd pEr rrjd
shdrbimi shdrbren kopja e edo dokumenti ndnshkruqr nga tshdrbimi shdrbren kopja e edo dokumenti ndnshkruqr nga b
till6 si dhe ddshmia pdr kryerjen e piageses( trarnsiaksic,ni I

.Ju keni dordzuar lflstdin e pnojekteve por nuk i l.relri dordzuar

Dlrre si ddshmi dshtE kdrkuiar:

2. OE duhet te ofro.i dtishnri
domosdoshme pdr furnizirnr me dru dlre
njd ngankues. Vllen pel td dy pjesdt.

Dhe si dilsl'rmi 6shtd k6rkuar:

Lista re nrakinerist! dhe mrjeteve te pr"rnds qe do te pldndoret
ntlnshkruar dhe 'vurlesur nga O.13, ,e cjrSshnruar rne
kopjolhen Gertifikatat e Regjistrimit t€ arutomjetit (CF{A) t6 mj

lMe dirtd 10.07.2020 pdrmes platformds elektronille ju ken
kdrkeslds pdr sqarimin e tenderit pdrnres st! cil€ls kerni kdnkuerkerKe$es per sqarlmln e tenderit pern:res se! cilels kerni kerkui
njiajta{ td na sillnli tek ne. lMe datd 1'1'.07.2020 nrga ana jua
pranuar vetdm njii neferencE, nddrsa nH kdrkesdn e la
parraqesd Fiinirngmilrcjefgenca andaj ju nuk e kenii plot€is

Gjithashtu nd dosje td tenclerit nd nenin 9.'tr ,& 9.lll Kdrkesar
profesiionale pika 2 slhe ni5 njoftimin p6r kontratd t!strt6. kdrkuar

e tE ngjash nd tri rritet e lfundit
, dhe pranuesin e

. (i) Kur funnizimi
, pdr d6s td k6tij shHrbimi

ar ose tEr i ndnshkruara
rds privat, i:ir d€ishrnri te ketflj

dhe i shEnbimit tE
liar lfatura

riilportet e pranimit.
dnrdzuar standande tE

qe rnese I onii referencat tE
kemI marnd pHrgjilgje, por kenni
€ishrtd kdrk

ktitd kriter.
t qd O.E. duhet tE

se Posed6rl nrraki

mbi mu iltti teknike dhe/ose
q6:

nGi dhe jriltet
nnlcrne mln. llonr

origjiinale e
rondsisE (Duhet td
nrentii unik doganor

e pun6s, te
si dhe sd pakupelet, sd pa[<u
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(DUD) dhe td paraqifen me rastin ,e tenderirnil) gse ndse
onflgjinale pdr shfryt62im si dhe ddshmitd e pronilsil$d sd d
lart€)
Ju kerti dordzuar listdh e makineris6 si dhe ddsl'rmitd,
ka qertd me kapacitet in6,td voq6l se 7 tond. Andai nuka qertd me kapacitet in6 td vog6l se 7 tond. Andaj nuk i ka p

Lflshiffiet e cekura
tenderin nd fjal6,

mp lart kan€ bdr$ qd ju td

Ndse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjate procedur€is t;e prokurirnit
zbatuedhme, ju keni te drqjte te parashtroni ankese prand A ut{)ritetit KorzDaileqnme, Ju Kenl te dr9jte te parashtronl ankese pfane A.ut{)ntetlt
Nr, 04/L-042 per Prokuriririn Publik te Republikes se l(oscrved, i nd
ligjin Nr. 05/L-068 dhe lisijin l{r. 05lL-092.

Eidhe n€se nuk kemi clene nC gjendje t'i perdorim sh€rbirnet. tuflja kesaj
interesirln pdr nismat tona tp ardhshme te prokurimit.

Me respekt,

intit)

B58 ; NJOFTIM MBI VENDIMII\ }] ,AI.trTORI T.KO

elinalnoheni

lik, ka
tues, ne

clhe plotdsuar

besojme se

i

r ra m€itufibshme nE-l
I

I

;r LPP apolnegullat e

te nenir 10q/A te Ligjit
nr: lisiin Nt. 04lL-237

I

i

I

merren ne
nes

pdr tre ion6, mi
uar

I

i

hfrytdzim j(kontrata
t€lzim td Cekura md

I

i

r nj6ri ngaikamion6t
t e cekuralmd lart6"

I

e mfitutifshrne nd

I

r LPP anolnesullat e

t....,^
ne vaznoo4l te snlaqnl

I

i

i

I

I














