
,
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 642-22-5763-5-2-1
Nr i brendshëm 642/22/062/521

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)
Rregullimi dhe riparimi i rrugës Mbretresha Teutë në Mitrovicë-Marrëveshtje Mirëkuptimi 
KOMUNA,MAPL dhe DEMOS.



II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
Rregullimi dhe riparimi i rrugës Mbretresha Teutë në Mitrovicë-Marrëveshtje Mirëkuptimi 
KOMUNA,MAPL dhe DEMOS sipas Pershkrimit te qmimeve pjesë e DT.

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne 
njoftimin origjinal te kontratës)
45233142-6

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: 14.06.2022

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 :

               
               



          
          
Informata të tjera shtesë: Përmisimi i gabimit teknik te 

Neni 8.1 & 8.2 Kërkesat mbi 
gjendjen Ekonomik  
Financiare dhe te Neni 9.1 & 
9.2 te kërkesat mbi mundësit 
Teknike  profesionale.

e-Mail: prokurimi.mitrovica@rks-
gov.net

Shteti: Kosovë
Vendi i tekstit i cili duhet te shtohet: Përmisimi i gabimit teknik te 

Neni 8.1 & 8.2 Kërkesat mbi 
gjendjen Ekonomik  
Financiare dhe te Neni 9.1 & 
9.2 te kërkesat mbi mundësit 
Teknike  profesionale.

Teksti i cili duhet te shtohet: Përmisimi i gabimit teknik te 
Neni 8.1 & 8.2 Kërkesat mbi 
gjendjen Ekonomik  
Financiare dhe te Neni 9.1 & 
9.2 te kërkesat mbi mundësit 
Teknike  profesionale.

Kërkesat e përshtatshmërisë A).Deklarata ne betim se ju i 
përmbushni kërkesat për 
përshtatshmëri sikur është 
cekur ne nenin 65 te LPP    05  
L-068.                                                 
B].Një vërtetim nga Autoriteti 
kompetent 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 te 
dosjes se tenderit(jo me datë 
më te vjeter se 3 muaj(tre)nga 
data e fundit te dorëzimit te 
tenderit..Origjinal ose kopje e 
noterizuar-.Vetëm per fituesin 
e Tenderit. Origjinal ose kopje 
e noterizuar-. 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 .Vetëm 
për fituesin. Origjinal ose 
kopje e noterizuar-. 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 nënshkruar 
nga administrata tatimore e 
vendit të themelimit të 
operatorit ekonomik, se 
operatori ekonomik në fjalë 
nuk është me vonesë për 
pagimin e tatimeve së paku 
deri në tremujorin e fundit të 
vitit para dorëzimit të tenderit 
(vetem per OE fitues).                                  
Dëshmitë lidhur me kërkesat e 
pranueshmërisë,pika b,c do të 
kërkohen mga tenderuesi të 
cilit A.K..ka ndër 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 si operator 
ekonomik në regjistrin 
profesional, komercial dhe  
apo regjistrin e ndërmarrjeve 
në vendin e juaj të themelimit 
- Numrin unik identifikues te 
regjistrimit., 1. Kopja e 
Certifikatës se biznesit - 
numrit unik identifikues te 
biznesit

Kapaciteti ekonomik dhe financiar 1]. Operatori Ekonomik duhet 
të ketë një qarkullim financiar 
në vlerë të përgjithshme prej 
min 999.500,00 €, maximum 
për 3 (tri)  vitet e fundit 
financiare. [lideri i grupit 
duhet te kete min 60% te 
qarkullimit),   2].Kapital të 
mjaftueshëm për realizimin e 
kontratës (Mjete të gatshme 
në xhirollogari apo leter 
perkrahje nga banka ne vlerë 
prej së paku 300,000.00 €  
(lideri i grupit duhet te kete  
100% te mbeshtetjes 



bankare), ne vlerë 300,000.00 
€., Dëshmia e kërkuar 
dokumentare                               
1. Deklaratat Tatimore vjetore 
te dorëzuara ne ATK për tri 
vitet e fundit.  2.Deklaratë nga 
banka që dëshmon se OE ka 
mjete të gatshme në 
xhirollogari ose qasje në kredi 
te pakushtezuar, dokumenti të 
jetë origjinal i nënshkruar dhe 
vulosur nga institucioni.

Kapaciteti teknik dhe profesional A].Kontrata të përfunduara  
ne lëmine e ndërtimit, 
asfaltimit dhe rehabilitimit të 
punëve të ngjashme [Ndërtim i 
të rrugëve] minimum 
749.800,00 euro  për  3 (tri)  
vitet e shkuara nga data e 
publikimit te njoftimit për 
kontratë. (lideri i grupit duhet 
te kete min 60% te 
kontratave),  për  3 (tri)  vitet 
e shkuara nga data e 
publikimit te njoftimit për 
kontratë., Deshmija A].                                                           
Kopje te kontratave dhe 
Procesverbalet e pranimit 
përfundimtar të punëve duke 
treguar vlerën, datën, natyrën 
dhe vendndodhjen e 
projekteve e lëminë e 
ndërtimit, asfaltimit  te 
rrugeve apo te ngjajshme per 
periudhën e shkuar tre 
vjeçare, kontratat e sektorit 
privat duhet te jene te 
shoqruara me referenca dhe 
deshmi te faturimit .

Kapaciteti teknik dhe profesional 1].Menaxheri i Projektit   
Inxhinier i diplomuar   5 vite 
përvojë punë pas diplomimit, 
Të ketë dëshmi se ka 
menaxhuar  së paku nje (1) 
projekte nga lëmia e 
ndërtimit, asfaltimit dhe 
rehabilitimit te rrugeve apo te 
ngjajshme.                           2]. 
Udheheqes i Punishtes 
Inxhinier i dip.i ndërtimtarisë 
- 5 vite përvojë pune ose 
bechellor 5 vite pervoj pune 
pas diplomimit, si udhëheqës i 
punishtes.                                          
3].Inxhinier i diplomuar i 
Makineris   - me 5 vite përvojë 
pune pas diplomimit ose  



Barchelor i diplomuar i 
komunikacionit me 5 vite 
përvojë pune pas diplomimit .                                
4]. Inxhinier i diplomuar i 
gjeodezisë me dy vite përvojë 
pune pas diplomimit ose 
gjeodet, ose Barchelor i 
diplomuar I gjodezisë me tri 
vite përvojë pune pas 
diplomimit, Gjeodeti duhet te 
jetë I licencuar  5].Inxhinier i 
diplomuar i Elektrikes  - me 5 
vite përvojë pune pas 
diplomimit ose  Barchelor i 
diplomuar i Energjetik me 5 
vite përvojë pune pas 
diplomimit .  6].Inxhinier i 
diplomuar i Ndertimtaris 
drejtimi Hidro  - me 5 vite 
përvojë pune pas diplomimit 
ose  Barchelor i diplomuar i 
Hidro me 5 vite përvojë pune 
pas diplomimit, Deshmia 1].                                                         
Kopje e diplomes përkatëse e 
noterizuar nga vetë inxhinieri, 
CV e nenshkruara nga 
inxhinieri, Referncat dhe 
kontrata e punës me 
ofertuesin të jetë e noterizuar 
në prani të punëdhënësit dhe 
punëmarrësit.        Deshmia 2].                                                           
Kopje e diplomes përkatëse e 
noterizuar nga vetë inxhinieri, 
CV e nenshkruara nga 
inxhinieri, Referncat dhe 
kontrata e punës me 
ofertuesin të jetë e noterizuar 
në prani të punëdhënësit dhe 
punëmarrësit.      Deshmia 3].                                                                         
Kopje e diplomes përkatëse e 
noterizuar nga vetë inxhinieri, 
CV e nenshkruara nga 
inxhinieri, Referncat dhe 
kontrata e punës me 
ofertuesin të jetë e noterizuar 
në prani të punëdhënësit dhe 
punëmarrësit.       Deshmia 4].                                                         
Kopje e diplomes përkatëse e 
noterizuar nga vetë inxhinieri, 
CV e nenshkruara nga 
inxhinieri, Referncat dhe 
kontrata e punës me 
ofertuesin të jetë e noterizuar 
në prani të punëdhënësit dhe 
punëmarrësit.     Deshmia 5].                                                        
Kopje e diplomes përkatëse e 
noterizuar nga vetë inxhinieri, 



CV e nenshkruara nga 
inxhinieri, Referncat dhe 
kontrata e punës me 
ofertuesin të jetë e noterizuar 
në prani të punëdhënësit dhe 
punëmarrësit.  Deshmia 6].                                                             
Kopje e diplomes përkatëse e 
noterizuar nga vetë inxhinieri, 
CV e nenshkruara nga 
inxhinieri, Referncat dhe 
kontrata e punës me 
ofertuesin të jetë e noterizuar 
në prani të punëdhënësit dhe 
punëmarrësit.  Vrejtje   Nëse 
Operatori Ekonomik nuk ka 
ne përbërjen e stafit të tij 
inxhinierët e lartcekur atëherë 
mund të angazhoj staf për këtë 
projekt (me kohëzgjatje të 
projektit dhe emër të 
projektit)– si dëshmi të 
prezantoj një para Kontratë 
për angazhimin e tyre për këtë 
projekt e noterizuar në mes dy 
palëve. Duke u bazuar në 
kërkesat teknike dhe 
dokumentet dëshmuese për 
stafin, sipas kërkesës -po 60% 
e stafit duhet te plotesohet nga 
kompanija lidere ku 
deshmohen ne lista te atk-së ne 
3 vitete e funditë

Kapaciteti teknik dhe profesional 7].Lista e pajisjeve,  mjeteve 
dhe stabilimenteve teknike që 
janë të domosdoshme për 
realizimin e projektit sipas 
specifikimit teknik ne dosje te 
tenderit tek Aneksi 7., 
Deshmia 7].                                                          
Pajisjet të cilat regjistrohen 
duhet të dëshmohen me 
librezën e regjistrimit (pajisjet 
duhet te jene me afat te  
regjistrimit), ndërsa pajisje 
tjera, OE duhet ti dëshmoj me 
një dokument për pronësinë e 
pajisjeve (faturë, DUD etj). 
Lista e pajisjeve duhet te jete e 
noterizuar nga Noteri. 
Vëmendje!  Në rast se OE nuk 
posedon pajisjet mbi 
pronësinë duhet te ofroj 
marrëveshjen për marrjen me 
qira te pajisjeve. Marrëveshja 
duhet te jete ne emër te këtij 
projekti me validitet të 
kohëzgjatjes të kësaj kontrate 



e nënshkruar dhe vulosur nga 
te dyja palët. Marrëveshja 
duhet te jete e noterizuar ne 
mes te qiradhënësit dhe 
qiramarrësit .

Kapaciteti teknik dhe profesional 8]. Lista e te punsuareve ne 
kompani min. 60 punetor ku 
60% duhet te ketë Lideri,   (te 
ceket ne liste  profesjoni i 
puntorve)               9]. OE 
duhet te kete bazë  për 
prodhimin e  asfaltit, betonit 
dhe gurethyesit .       10]. Plani 
Menaxhimit te trafikut sa me i 
detajuar.  11].Vlersimi i 
rriskut per kompani nga nje  
kompani e licencuar nga 
organi kopentent  (MPMS ) .  
12]. Pasqyrat financiare te 
audituara per tri vitet e  
fundit., Deshmija 8].                            
Deshmi e te  punësuarve në 
kompaninë e juaj te dhënë nga 
ATK.      Dëshmia 9].                                                             
Kopjet e licencave te vlefshme 
te lëshuar nga Agjencioni për 
Miniera dhe Minerale.                       
Vërejtje! Ne rast se OE nuk 
posedon licencën, duhet ofruar 
Marrëveshjen për furnizim me 
OE te licencuar. 
Bashkangjitur duhet te jete 
Licencat e OE. Marreveshja 
duhet te jete e noterizuar ne 
mes te qiramarrësi dhe 
qiradhënësit.    Dëshmia 10].                                                                
Plani duhet te jete i  
pergaditur ne menyre sa me te 
detajuar, i nenshkruar dhe 
vulosur .  Dëshmia 11].                                                             
Vlersimi i rriskut per kompani 
te deshmohet  me vertetim nga 
nje kompani e licencuar nga  
organi kompetent ( MPMS ) se 
ka kryer  vlersimin e rriskut 
per te gjitha pozitat  konform 
ligjit 04 L-161 ( vertetimi 
duhet tejete i noterizuar )- 
lideri.  Dëshmia 12].                                                             
Kopjet e pasqyrave financiare 
te audituara  per tri vitet e 
fundit  dhe raporti i auditorit  
per pasqyrat perkatese nga 
nje Auditor i Licencuar ose 
ndonje kompani e auditimit - (  
te bashkangjitet kopje e 
noterizuar e licences se  



Auditimit )- PER LIDERIN 
.Vrejtje pasqyrat duhen te 
jenë me performancen e 
firmes pozitive.

          
          

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


