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KOMUNA E PEJES

OBAVEŠTENJE O DODATNIM INFORMACIJAMA  
ili

ISPRAVCI GREŠKE
Po članu 53 Zakona br. 04/L-042 o Javnim Nabavkama  Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, 

Zakonom br. 05/L-068 i  Zakonom br. 05/L-092

 Rad  Snabdevanje  Usluge
     

[Podsetnik: Ukoliko neka ispravka greške ili dodatna informacija dovede do radikalnih promena 
uslova predviđenih u originalnom obaveštenju o ugovoru sa uticajem na princip jednakog 
tretiranja i na cilj konkurentne nabavke, biće potreban produžetak početno predviđenih rokova ]

Datum pripreme ovog obaveštenja:  22.07.2021

Br Nabavke
635-21-4750-1-1-1

Interni br 635/21/066/111

Ovo obaveštenje pripremljeno je na JEZICIMA:

Albanski   Srpski  Engleski 

ČLAN I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeno ime: KOMUNA E PEJES

Poštanska adresa: ALEKSANDER MOJSIU P.N

Grad:PEJË Poštanski kod: 30000 Mesto: Kosovo

Kontakt lice: XHEME BERISHA Telefon: 038 200 43405

Email: xheme.berisha@rks-gov.net Faks: 

Internet adresa (ako se primenjuje): https://kk.rks-gov.net/peje/

ČLAN II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naziv ugovora dat od strane ugovornog autoriteta: (kao što je određeno u originalnom 
obaveštenju o ugovoru)
Snabdevanje gorivom - drvetom za grejanje obrazovnih ustanova
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II.1.2) Kratak opis predmeta ugovora (kao što je određeno u originalnom obaveštenju o ugovoru)
Snabdevanje gorivom - drvetom za grejanje obrazovnih ustanova

II.1.3) Klasifikacija Opšteg Rečnika Nabavke (ORN): (kao što je određeno u originalnom 
obaveštenju o ugovoru)
02100000-5

ČLAN III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA
III.1.1) Vrsta postupka (kao što je određeno u originalnom obaveštenju o ugovoru)
 Otvoreni
 Ograničeni
 Konkurentni sa pregovorima
 Kvotacija cena

III.2) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE
III.2.1) Datum objavljivanja originalnog obaveštenja ugovora: 22.07.2021

ČLAN IV: DODATNE INFORMACIJE

IV.1) OVO OBAVEŠTENJE OBUHVATA 

Ispravku  Dodatne informacije 

Obaveštenje o ugovoru   Obaveštenje o dodeli ugovora 

IV.2) INFORMACIJE KOJE TREBA DA SE ISPRAVE ILI DODAJU (ako se primenjuje; da 
se specifikuje mesto teksta ili datumi koji treba da se isprave ili dodaju, molimo vas uvek ponudite 
određene članove & broj paragrafa originalnog obaveštenja)

IV.2.1) Modifikacija informacija     
originalne predate od strane 
Ugovornog Autoriteta                                          

Objavljivanje na web stranici RKJN 
  nije u skladu sa originalnim 
informacijama predate od strane 
Ugovornog Autoriteta

Obe           

                                            

IV.2.2) U originalnom obaveštenju    


U dokumentima tendera                            Obe          

IV.2.3) Tekst koji treba da se ispravi/ doda u originalnom obaveštenju (ako se primenjuje)

Mesto teksta koji treba da se 
modifikuje:

Na mesto: Je :
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Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 1                   

Operatori ekonomik duhet të 
ofroj dëshmi se ka perfunduar 
me sukses kontratat te natyres 
se njejt (furnizim me dru)   në 
vler prej  250.000.00 Euro në  
3 (tri) vitet e fundit, duke 
filluar nga data e publikimit të 
Njoftimit për Kontrat., 
Dëshmia 1                                                                 
Një listë te kontratave të 
realizuara duke plotësuar, 
ANEKSIN 6 të Dosies së 
Tenderit ku duhet saktësuar    
titullin e kontratës, shumën e 
kontratës, datën e përfundimit 
dhe përfituesin si dhe listës ti 
bashkëngjiten referencat ose 
procesverbalet  për kryerje të 
furnizimeve.

Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 2      Vërtetim 
(dëshmi) të lëshuar nga 
Komuna përkatëse në vendin e 
juaj të themelimit që operatori 
nuk ka të ngritur ndonjë 
procedur nga Drejtoria e 
Inspekcionit - Sektori i 
Pylltaris., Dëshmia 2      Një 
vërtetim dëshmi të leshuar nga 
komuna përkatëse në vendin e 
juaj të themelimit- Sektori i 
Pylltaris.

Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa  3                 Të 
paraqitët stafi që do të 
angazhohet në 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 8 punonjës, 
Dëshmia  3                Lista e 
punëtoreve me para kontrata 
ne emer te ketij projekti   
minimum 8 punëtorë ose me 
Liste të ATK-së me pages te 
kontributeve se paku 6 muaj 
te fundit,

Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 4        Lista e mjeteve 
te punës.        1.Kamion me 
kran  per bartjen e druve  
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minimum 12 ton    minimum- 
2copë        2. Kamion 
minimum 10m3    minimum- 5 
copë, Dëshmia 4.        Lista e 
pajisjeve – mjeteve te punës që 
OE duhet ti ketë te vetat (në 
pronsi të vetë) te dëshmohen 
me kopje te librezave, 
deklarate doganore ,fatura 
apo ndonjë dëshmi tjetër.            
Të dëshmohet se pajisjet 
motorike janë të regjistruara 
dhe kanë sigurim valid- Kopja 
e librezave të paisjeve.

Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 5                    
Specifikimi teknik i 
detyrushëm, Dëshmia 5                     
Deklarat e O.E (e nënshkruar 
dhe e vulosur) mbi pranimin e 
specifikimeve teknike të 
detyrueshme të dhëna nga A.K

          
          

-------------------------------------- (Dodajte član IV.2.3 koliko je god potrebno) ---------------------------


