
,
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 635-22-1628-4-1-3
Nr i brendshëm 635/22/008/413

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: Hasan Prishtina, PN

Qyteti: Pejë Kodi postar: 30000 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: MILOT GASHI Telefoni: 038 200 43405

Email: milot.r.gashi@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 Shtatoreve të katër  heronjëve  kombëtar  “Skender Çeku”,  “Xhemajl Fetahaj” , “Agim 
Qelaj” dhe “Bekim Berisha-Abeja”



II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
     

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne 
njoftimin origjinal te kontratës)
93000000-8

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: 08.03.2022

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 :

               
               



          
          
Informata shtesë: Shënim me  rendësi Konkursit 

i paraprijnë kërkesat në  vijim 
-Shprehja figurative dhe 
zgjidhja  kompozicionale 
artistike e shtatores duhet të  
jete ne harmoni dhe te 
respektojë dimensionet  dhe 
funksionin e vendit në të cilin 
planifikohen  të vendosen 
figurat në bronz;  -Shtatoret si  
konceptim dhe si interpretim 
artistik duhet të  jetë shprehje 
figurative në të cilën 
reflektohen  qartë tiparet dhe 
personalitetet .  -Shtatoret  
nëpërmjet realizimit cilësor 
duhet të pasurojë  vlerën e 
vendit dhe të evidentojë 
elementet që  shprehin 
simbolikën e këtyre figureve  
“Skender Çeku”,“Xhemajl 
Fetahaj” , “Agim Qelaj” dhe 
“Bekim Berisha-Abeja”  -Në 
konkurs pranohen punime  
individuale dhe grupore; -
Bocetet te paraqitura  nga 
konkurruesit si plastikë 
skulpturore duhet  të jenë • 60 
deri ne 70 cm i lartë, pa  
bazamentin;  • realizim 
kreativ-artistik që  
korrespondon me kohën që 
nga pozicionimi  dhe ndërtimi 
i figurës e deri në detajet e  
modelimit, siç janë portreti, 
duart, këmbët,  veshja etj)  
Krahas bocetet autori duhet te  
paraqesë edhe një studim ne 
përmasa natyrale  ne gips te 
portreteve te Heronjeve 
“Skender Çeku”,“Xhemajl 
Fetahaj” , “Agim Qelaj” dhe 
“Bekim Berisha-Abeja”    ne 
te cilat do te vlerësohet 
ngjashmëria dhe  modelimi 
plastik.   - Konkurruesit - 
Artistët  kanë të drejtë që të 
marrin pjesë në konkurs  
vetëm me një punim;  - Gjatë 
realizimit të  veprës në 
madhësi reale, autori fitues i  
konkursit, nëse e ndjen të 
nevojshme, mund të  bëj 
ndryshime minore artistike 
por që nuk  shkojnë përtej 



zgjidhjes së kompozicionit me 
të  cilën ka fituar konkursin, 
duke marrë pëlqimin  
paraprak të komisionit.  
Vërejtje  Variantet të  cilat 
nuk respektojnë specifikat e 
vendosura -  lartësia 60 deri 70 
cm, nuk do të merren  
parasysh, do të konsiderohen 
si konkurrime të  cilat nuk 
respektojnë kriteret teknike.  
Fituesi i  kontratës obligohet 
që brenda 120 ditëve  
kalendarike nga dita e 
nënshkrimit të  kontratës, ta 
sjell shtatoret dhe ta vendos në  
postament.  Në çmim duhet të 
kalkulohen të  gjitha 
shpenzimet punimi i 
shtatoreve,  transporti, 
sigurimi gjatë transportit dhe  
vendosja në postament dhe të 
gjitha tatimet e  aplikueshme 
në Kosovë.  Për ketë projekt 
mjete te parapara janë 
264,000.00 euro.per 4 shtatore  
Punimi i 4 bucetave duhën të 
bëhen në madhësinë prej 
minimum 60 cm dhe   
maximum 70cm si dhe te 
paraqitet portreti dhe te 
dorezohet bashke me  oferten.

Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 1   Operatori 
ekonomik duhet të  ofrojë 
dëshmi se ka përfunduar me 
sukses  kontrata te natyrës së 
ngjashme minimum 1  kontrat 
të realizuara  në tri vitet e 
shkuara duke filluar nga 
Njoftimi  për Kontratë, 
Dëshmia 1                        Listën 
e kontratave të natyrës se  
ngjashme të realizuara në tri 
vitet e shkuara  duke filluar 
nga Njoftimi për Kontratë, 
duhet  të dorëzohet ne 
origjinal e nënshkruar dhe e  
vulosur nga Operatori 
Ekonomik si dhe te  
bashkëngjiten si dëshmi 
referenca ose procesverbalet  
për kryerje të puneve.

Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 2.   OE duhet të 
prezantoj   • Një  Skulptor , 
me përvojë 5 vjeçare,, 
Dëshmia 2                      Kopja 
e  diplomës , CV-it , kopja e 



kontratës apo  marrëveshje 
për ketë projekt .

          
          

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


