
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË

NJOFTIMI PËR REZULTATET E KONKURSIT TË 
PROJEKTIMIT

Sipas Nenit 78 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:  16.03.2021

Nr. i Prokurimit 642-20-6099-2-1-3
Nr. i brendshëm 642/20/022/213

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 MITROVICË

Adresa Postare: M. TEUTA

Qyteti:MITROVICË Kodi postar: 40000 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Haxhimet FERATI Telefoni: 038/200 42045

Email: prokurimi.mitrovica@rks-gov.net Faksi: N/A

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): https://kk.rks-gov.net/mitrovice

Konkursi përshinë 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:
Hartimi i Projekteve,Planeve Hapsinore PZHK dhe Hartave Zonale Komunale.



II.1.2) Përshkrimi i shkurtër për konkursin e projektimit/projektin
Hartimi i Projekteve,Planeve Hapsinore PZHK dhe Hartave Zonale Komunale.

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm  të Prokurimit (FPP)
73200000-4

NENI III: PROCEDURA

III.1) Lloji i Procedurës

 E Hapur

 E Kufizuar

III.2) KRITERET QË JANË APLIKUAR NË VLERSIMIN E PROJEKTEVE

Nën-kriteret Pesha në %
Propozimi financiar Propozimi financiar do të 

vlerësohet me 20 %
Propozimi teknik Propozimi teknik do të 

vlerësohet me    80 %
1.)  Koncepti i Zonimit    Koncepti i zonimit duhet të 
përfshijë propozimin për konceptin e trajtimit të 
përgjithshëm të Zonave gjatë përgatitjes së Hartës 
Zonale,si dhe trajtimet e veçanta në disa Zona të trajtuara 
me Planin Zhvillimor Komunal të Mitrovicës JUGORE, 
klasifikimin, përgatitjen hapësinore dhe kushtet 
ndërtimore – 45 pikë    2.)  Metodologjinë e 
përgatitjes,strukturimit dhe plotësimit në fushat ku ka 
mungesa të informatave dhe të dhënave,hartave nga 
komuna të gjeo-databazës   Përshkrimi i mënyrës së 
përgatitjes, strukturimit dhe plotësimit të informatave, të 
dhënave,hartave në fushat ku këto ose janë të pjesshme 
ose mungojnë fare nga burimet komunale si të dhëna në 
GIS databazën, duke përcaktuar llojin e informatave, 
atributet, simbologjinë, formatin dhe formatin e hartave 
që do të ofrohen për Komunën, mënyrën e plotësimit të 
informatave dhe burimet që shfrytëzohen për 
kompletimin e informatave që mungojnë – 25 pikë     
3.)  Metodologjia e punës    Përcaktimi dhe përshkrimi i 
shkurtër i hapave kyç të cilat propozohen të ndërmerren 
gjatë procesit të përgatitjes së Hartës Zonale të Komunës, 
duke përfshirë obligimet ligjore dhe aktivitete shtesë të 
cilat do të kontribuojnë në krijimin e një dokumenti 
gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm. Metodologjia e 
punës duhet të përshkruaj edhe burimet e të dhënave të 
cilat do të shfrytëzohen gjatë përgatitjes së Hartës Zonale 
të Komunës – 15 pikë    4.)  Metodologjia e përfshirjes së 
pjesëmarrësve    Duke e kuptuar si obligim ligjor dhe 
funksional pjesëmarrjen në procesin e hartimit të hartës 
Zonale ju duhet të përshkruani edhe metodologjinë  e 

1.)  Koncepti i Zonimit    
Koncepti i zonimit duhet të 
përfshijë propozimin për 
konceptin e trajtimit të 
përgjithshëm të Zonave gjatë 
përgatitjes së Hartës Zonale,si 
dhe trajtimet e veçanta në disa 
Zona të trajtuara me Planin 
Zhvillimor Komunal të 
Mitrovicës JUGORE, 
klasifikimin, përgatitjen 
hapësinore dhe kushtet 
ndërtimore – 45 pikë    2.)  
Metodologjinë e 
përgatitjes,strukturimit dhe 
plotësimit në fushat ku ka 
mungesa të informatave dhe të 
dhënave,hartave nga komuna 
të gjeo-databazës   Përshkrimi i 
mënyrës së përgatitjes, 
strukturimit dhe plotësimit të 
informatave, të 
dhënave,hartave në fushat ku 
këto ose janë të pjesshme ose 
mungojnë fare nga burimet 
komunale si të dhëna në GIS 
databazën, duke përcaktuar 
llojin e informatave, atributet, 
simbologjinë, formatin dhe 
formatin e hartave që do të 



përfshirjes së qytetarëve dhe akterëve tjerë, duhet të 
përshkruani identifikimin,kategorizimin e pjesëmarrësve, 
mënyrën e njoftimit, informimit, takimeve dhe përfshirjes 
së qytetarëve dhe akterëve tjerë në çdo fazë të procesit të 
përgatitjes së Hartës Zonale të Komunës – 15 pikë

ofrohen për Komunën, 
mënyrën e plotësimit të 
informatave dhe burimet që 
shfrytëzohen për kompletimin e 
informatave që mungojnë – 25 
pikë     3.)  Metodologjia e 
punës    Përcaktimi dhe 
përshkrimi i shkurtër i hapave 
kyç të cilat propozohen të 
ndërmerren gjatë procesit të 
përgatitjes së Hartës Zonale të 
Komunës, duke përfshirë 
obligimet ligjore dhe aktivitete 
shtesë të cilat do të 
kontribuojnë në krijimin e një 
dokumenti gjithëpërfshirës dhe 
të qëndrueshëm. Metodologjia 
e punës duhet të përshkruaj 
edhe burimet e të dhënave të 
cilat do të shfrytëzohen gjatë 
përgatitjes së Hartës Zonale të 
Komunës – 15 pikë    4.)  
Metodologjia e përfshirjes së 
pjesëmarrësve    Duke e 
kuptuar si obligim ligjor dhe 
funksional pjesëmarrjen në 
procesin e hartimit të hartës 
Zonale ju duhet të përshkruani 
edhe metodologjinë  e 
përfshirjes së qytetarëve dhe 
akterëve tjerë, duhet të 
përshkruani 
identifikimin,kategorizimin e 
pjesëmarrësve, mënyrën e 
njoftimit, informimit, takimeve 
dhe përfshirjes së qytetarëve 
dhe akterëve tjerë në çdo fazë 
të procesit të përgatitjes së 
Hartës Zonale të Komunës – 15 
pikë

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

Njoftimi paraprak        i       
Njoftimi i Konkursit të Projektit 2021/642-20-6099-2-1-3/B09-0004108  i  16.03.2021
Publikimet e tjera (nëse aplikohen)  
      i      
      i      

NENI IV: REZULTATI I KONKURSIT TË PROJEKTIT

IV.1) Data e selektimit të projekt-it (ve): 08.03.2021
IV.2) Data e planifikuar për nënshkrimin e kontratës: 15.03.2021
IV.3) Numri i projekteve të pranuara: 4



IV.4) Emri dhe adresa e fitues-it(ve) të konkursit të projektimit
 (Përdor paragrafin IV.4 dhe IV.5 sa herë të jetë e nevojshme) 

Emri Zyrtar: Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
Adresa postare: BREGU I DIELLIT - QENDRA TREGTARE LOK.NR.42

Qyteti: PRISHTINË Kodi postar: 10000 Vendi: Kosovë

URL (nëse aplikohet): 

Person-i (at) kontaktues:      Email:      

Telefoni: 044999007 Faksi: 

IV.5) Vlera e çmimeve (nëse aplikohet)
Vlera e dhënies së çmim-it (ve) 

199 900,00

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 për kontrate.

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:
Radhë Lënda    grupi   Hartimi i Projekteve,Planeve Hapsinore PZHK dhe Hartave Zonale 
Komunale. Çmimi total i ofertës (me TVSH)  1.Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi 
SH.P.K., 600507711 199.900,00 €  2.Grup i Operatorëve Ekonomik   ABKONS SH.P.K; ABKONS 

185.600,00 €   3.   DATA GISCONSULTING    SH.P.K. 600709630 148.582,27 €  4.Lin - 
Projekt Sh.p.k. 600004006 189.000,00 €.


