
,
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE 
ose

PERMIRESIM I GABIMIT
Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. 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-92

 Punë  Furnizim  Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim 
rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi 
parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme 
zgjatja e afateve fillimisht te parapara ]

Data e përgatitjes te këtij  njoftimi:       

Nr i Prokurimit 642-22-1188-2-2-1
Nr i brendshëm 642/22/008/221

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 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

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne 
njoftimin origjinal te kontratës)
Hartimi i projekteve për objekte në Pronë Komunale.



II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
Hartimi i projekteve për objekte në Pronë Komunale.

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne 
njoftimin origjinal te kontratës)
74232000-4

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS
III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)
  E hapur
  E kufizuar
  Konkurruese me negociata
  Kuotim i çmimit

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës: 01.03.2022

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE 

Përmirësim    Informata shtesë 

Njoftim për kontrate  Njoftim për dhënie kontrate 

IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse 
aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju 
lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

IV.2.1) Modifikimi i informatave     
origjinale të dorëzuara nga 
Autoriteti Kontraktues                                                            

Publikimi në webfaqen e KRPP-së   
nuk është në përputhje me informatat 
origjinale të dorëzuara nga Autoriteti 
Kontraktues 

Të dyja           

                                            

IV.2.2) Në njoftimin origjinal     Në dokumentet e tenderit                             Të dyja        

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të 
modifikohet:

Në vend të: Është :

Mënyra e Sigurimit te 
ekzekutimit të kontratës:

% e vlerës së kontratës vlera e saktë



               
          
          
Kohëzgjatja e kontratës apo afatet kohore për përfundim: në muaj
Kohëzgjatja e kontratës në muaj:* 24
Vlera e sigurisë së ekzekutimit:* 12.490,00 €
Informata të tjera shtesë: Përmirsim te kërkesat 

Kërkesat mbi gjendjen 
ekonomike dhe financiare

8.1 & 8.2 dhe Kërkesat 
mbi mundësitë teknike dhe  
ose profesionale 9.1 & 
9.2 .

Kërkesat e përshtatshmërisë A).Deklarata ne betim se ju i 
përmbushni kërkesat e 
përpërshtatshmërisikurështëc
ekur ne nenin 65 te LPP    05  
L-068.                                                      
B).Një vërtetim nga Autoriteti 
competent Gjyqësor i vendit të 
themeluesit te 
tenderuesit(Gjykata 
THEMELORE  e vendit te 
themeluesit te O.E.)  se 
themeluesi i O.E. nuk ka 
pengesa lidhur me kërkesat 
nga FTD,neni 6 pika  6.3 
tedosjes se tenderit(jo me date 
më te vjeter se  3 muaj(tre)nga 
data e fundit te dorëzimit te 
tenderit.Origjinalose kopje e 
noterizuar-.Vetëm per fituesin 
e Tenderit.                                                       
C).Një vërtetim i nënshkruar 
nga Administrata Tatimore e 
vendit të themelimit të 
Operatorit Ekonomik se 
Operatori Ekonomik në fjalë 
nuk është në vones për 
pagimin e tatimeve së paku 
deri në  3(tremujorin e fundit 
te vitit para Publikimit te 
njoftimit per kontratë. 
Origjinal ose kopje e 
noterizuar-.Vetëm për 
përfituesin e Tenderit., A).Një 
deklarat nën Betim e 
nënshkruar nga tenderuesi 
duke përdorur formën e 
përcaktuar ne dosjen e 
tenderit. Origjinal                                                               
B).Një vërtetim I lëshuar nga 
Gjykata kompetente apo 
autoritetet administrative të 
vendit të themelimit të 
tenderuesit (vetem per OE 



fitues).                                         
C).Një vërtetim I nëshkruar 
nga Administrate tatimore e 
vendit të themelimit të O.E, se 
O.E.në fjalë nuk është me 
vonesë për pagimin e tatimeve 
së paku deri nëtremujorin e 
fundit të vitit para dorëzimit 
të tenderit (vetem per OE 
fitues).Dëshmitë lidhur me 
kërkesat e pranueshmërisë, 
pika b,c do të kërkohen nga 
tenderuesi të cilit A.K..kandër 
mend ta shpërblej me 
kontratë.Këto dokumente 
duhet te dorëzohen nga 
tenderuesi para dhënies së 
kontratës. Në rast të dështimit 
të dorëzimit të këti dokumenti 
tenderi në fjalë do të 
refuzohet.

Përshtatshmëria profesionale 1.] Regjistrimi i OE në 
regjistrin 
profesional,komercial ose 
korporatës në vendin e 
themelimit e përkthyer në 
gj.shqipe,angleze ose sërbe. 
(Ofertuesi jo rezident sipas 
Ligjit aktual të Kosovë LPP 
Nr 04  L-042) është i detyruar 
të paraqesë çertifikaten e 
regjistrimit të njësisë 
përhershme-para nënshkrimit 
të kontratës                                                        
2.] Regjistrimi i TVSH;, 1.] 
Një dokument i lëshuar nga 
autoriteti përkatës publik në 
vendin e themelimit të 
operatorit ekonomik me të 
cilin evidentohet regjistrimi i 
operatorit ekonomik në atë 
vend (Kopja  e certifikatës së 
biznesit);                                                                         
2.] Kopja e TVSH-se;

Kapaciteti ekonomik dhe financiar 1]. OE duhet të ofroj dëshmi të 
kënaqshme se qarkullimi 
vjetor i OE, gjate 3 viteve  te 
shkuara ka qene ne vlere, se 
bashku ne të tri vitet, prej jo 
me pak se   240,000 Euro.  
(periudha e shkuar tre vjeçare 
konsiderohet nga data e 
publikimit të njoftimit për 
kontrate)., Dëshmia  1.- 
Deklaratat Tatimore vjetore të 
dorëzuara në ATK për tri vitet 
e shkuara .  (periudha e 



shkuar tre vjeçare 
konsiderohet nga data e 
publikimit të njoftimit për 
kontrate)

Kapaciteti teknik dhe profesional A]. Lista e projekteve të 
realizuara në 3 vitet e shkuara 
[fundit], përfshirë projektet e 
reja dhe renovim.  Projekte 
për projektim mbi 2000 m2 
objekte me të gjitha fazat dhe 
Projekte për renovim mbi 
2000 m2.  (periudha e shkuar 
tre vjeçare konsiderohet nga 
data e publikimit të njoftimit 
për kontrate), Dëshmia A.- 
Listën me të cilën saktësohen 
të gjitha kontratat kryesore të 
rëndësishme të shërbimeve të 
realizuara në periudhën e 
shkuar trevjeçare, duke 
saktësuar llojin e shërbimeve 
të përfshira, shumën e 
kontratës, datën dhe 
pranuesin;                                                                                                        
(i) kur shërbimet janë 
siguruar për autoritetin publik 
në Kosovë ose në vendin tjetër, 
si dëshmi për këtë sigurim të 
shërbimeve do të shërbejë 
kopja e certifikatës 
(certifikatave) përkatëse të 
lëshuar ose bashkë 
nënshkruar nga autoriteti 
publik                                                       
(ii) kur shërbimet janë 
siguruar për blerësin privat, 
dëshmi për këtë sigurim të 
shërbimeve duhet të jetë kopja 
e çdo dokumenti të 
nënshkruar nga blerësi dhe 
evidentimi i sigurimit të tillë;

Kapaciteti teknik dhe profesional B]. Të dhënat e personelit 
udhëheqës  të OE dhe ekipës 
që drejtpërdrejt janë 
përgjegjës për sigurimin e 
shërbimeve, me të cilat 
dëshmohet aftësia e tyre për 
sigurimin e këtyre 
shërbimeve., Dëshmia B.- 
Lista e personelit udhëheqës 
dhe ekipës që drejtpërdrejt 
janë përgjegjës për sigurimin 
e shërbimeve në veçanti, të 
dhënat lidhur me shkathtësitë, 
efikasitetin, kapacitetin, 
përvojën dhe besueshmërinë.

Kapaciteti teknik dhe profesional C]. Certifikatë profesionale    



ISO 9001 2015,., Dëshmia C. -
Certifikata  duhet të jetë 
origjinale ose kopje e 
noterizuar si dhe valide.

Kapaciteti teknik dhe profesional D]. Dëshmi për Obligimet e 
përfunduara Komunale. 
[Tatimi në Pron]., Dëshmia  
D.- Dëshmi për Obligimet e 
përfunduara Komunale. 
[Tatimi në Pron].

          
          

-------------------------------------- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevoje) ------------------------------


