,
KOMUNA E PEJES

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

635-20-7719-5-1-1

Nr i brendshëm

635/20/086/511

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 PEJES
Adresa Postare: ALEKSANDER MOJSIU P.N
Qyteti: PEJË

Kodi postar: 30000

Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: XHEMË BERISHA

Telefoni: 038 200 43405

Email: xheme.berisha@rks-gov.net

Faksi:

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

https://kk.rks-gov.net/peje/

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)
Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat e Lugut të Baranit (faza e tre)

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin
origjinal te kontratës)
Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat e Lugut të Baranit (faza e tre)

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne
njoftimin origjinal te kontratës)
45000000-7

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: 17.11.2020
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:
Kapaciteti teknik dhe
profesional

Në vend të:

Është :

Kërkesa 4
Të paraqitët
Kërkesa 4
Të paraqitët
stafi që do të angazhohet në këtë stafi që do të angazhohet në

projekt, të cilët drejtpërdrejtë
janë përgjegjës në ekzekutimin
e punëve dhe në përgjithësi të
projektit duke përfshirë edhe
stafin profesionale.
–
Stafi teknik (PUNONJËS) që do
të kyçet në projekt -minimumi
20 punonjës, Dëshmia 4
Lista e punëtoreve me para
kontrata minimum 15
punëtorë ose me Liste të ATKsë,
Kapaciteti teknik dhe
profesional

këtë projekt, të cilët
drejtpërdrejtë janë përgjegjës
në ekzekutimin e punëve dhe
në përgjithësi të projektit
duke përfshirë edhe stafin
profesionale.
– Stafi
teknik (PUNONJËS) që do të
kyçet në projekt -minimumi
20 punonjës, Dëshmia 4
Lista e punëtoreve me para
kontrata minimum 20
punëtorë ose me Liste të ATKsë,
Kërkesa 7
Lista e
Kërkesa 7
Lista e
mjeteve te punës në dispozicion mjeteve te punës në
për realizimin e punimeve
dispozicion për realizimin e
1. Kamion minimum 12 m2
punimeve
1.
Minimum 3 copë 2.
Kamion minimum 12 m2
Eskavator minimun 20 ton
Minimum 3 copë 2.
Minimun 2 copë 3. Eskavator Eskavator minimun 20 ton
minimum 6 ton
Minimun 2
Minimun 2 copë 3.
copë 4. Lug ngarkuese
Eskavator minimum 6 ton
minimum 18 ton
Minimum 1 Minimun 2 copë 4. Lug
copë 5. Cilinder ngjeshes
ngarkuese minimum 13 ton
minimum 5 ton
Minimum Minimum 1 copë 5. Cilinder
1 copë 6. Makin te saldimit
ngjeshes minimum 5 ton
elektro – fuzive per qyp HDPE
Minimum 1 copë 6. Makin te
Minimum 1 copë, Dëshmia 7
saldimit elektro – fuzive per
Lista e pajisjeve – mjeteve të
qyp HDPE Minimum 1 copë,
punës që OE duhet ti ketë të
Dëshmia 7 Lista e pajisjeve –
vetat apo të kontraktuara (apo
mjeteve të punës që OE duhet
me qira), të dëshmohen me
ti ketë të vetat apo të
kopje të librezave, deklaratë
kontraktuara (apo me qira), të
doganore apo ndonjë dëshmi
dëshmohen me kopje të
tjetër.
Të dëshmohet se
librezave, deklaratë doganore
pajisjet mtorike janë të
apo ndonjë dëshmi tjetër.
regjistruara dhe kanë sigurim
Të dëshmohet se pajisjet
valid- Kopja e librezave të
mtorike janë të regjistruara
paisjeve.
dhe kanë sigurim valid- Kopja
e librezave të paisjeve.

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

