
,
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 635-22-11224-2-1-1
Nr i brendshëm 635/22/076/211

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)
Mirëmbajtja dimërore e Rrugëve  Lot 1 - Mirëmbajtja e rrugëve në Qytet                           Lot 2 - 
Mirëmbajtja e rrugëve të fshatrave                           Lot 3 -  Mirëmbajtja e rrugëve të fshatrave të 
Rugovës



II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
Mirëmbajtja dimërore e Rrugëve  Lot 1 - Mirëmbajtja e rrugëve në Qytet                           Lot 2 - 
Mirëmbajtja e rrugëve të fshatrave                           Lot 3 -  Mirëmbajtja e rrugëve të fshatrave të 
Rugovës

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: 13.10.2022

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 :



               
Afati i fundit për pranim të 
tenderëve

03.11.2022 14:00:00 10.11.2022 14:00:00

Takimi për hapjen e tenderëve 03.11.2022 14:00:00 10.11.2022 14:00:00
          
          
Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 1                       (LOT 

1)                                         
Operatori ekonomik duhet të 
ofroj dëshmi se ka perfunduar 
me sukses kontratat ne 
mirëmbajtje  ose  rehabilitim 
te rrugeve    në vlere jo me pak 
se  200,000.00 Euro në  3 (tri) 
vitet e fundit.                            
Në rast të grupit Udhëheqësi 
duhet ti ketë së paku 60% të 
shumës së kërkuar punë të 
ngjajshme të  realizuara në 
3vitet e fundit., Dëshmia 1                       
(LOT 1)                                              
Lista e kontratave duhet te 
dorëzohet e skanuar nga 
originali - e nënshkruar dhe 
vulosur nga O.E., duke 
specifikuar emrin e projektit, 
shumën e kontratës, datën e 
mbarimit të kontratës dhe 
referenca apo raporte te 
pranimit teknik te pjeseshem 
ose perfundimtar. Referencat 
apo raportet e pranimit teknik 
duhet te korrespondojne me 
listen e kontratave.

Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 1                       Për  
(LOT 2)      Operatori 
ekonomik duhet të ofroj 
dëshmi se ka perfunduar me 
sukses kontratat ne 
mirëmbajtje  ose  rehabilitim 
te rrugeve    në vlere jo me pak 
se  240,000.00 Euro në  3 (tri) 
vitet e fundit.                            
Në rast të grupit Udhëheqësi 
duhet ti ketë së paku 60% të 
shumës së kërkuar punë të 
ngjajshme të  realizuara në 
3vitet e fundit., Dëshmia 1                       
(LOT 2)                                              
Lista e kontratave duhet te 
dorëzohet e skanuar nga 
originali - e nënshkruar dhe 
vulosur nga O.E., duke 
specifikuar emrin e projektit, 
shumën e kontratës, datën e 
mbarimit të kontratës dhe 



referenca apo raporte te 
pranimit teknik te pjeseshem 
ose perfundimtar. Referencat 
apo raportet e pranimit teknik 
duhet te korrespondojne me 
listen e kontratave.

Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 1                       Për  
(LOT 3)      Operatori 
ekonomik duhet të ofroj 
dëshmi se ka perfunduar me 
sukses kontratat ne 
mirëmbajtje  ose  rehabilitim 
te rrugeve    në vlere jo me pak 
se  350,000.00 Euro në  3 (tri) 
vitet e fundit.                            
Në rast të grupit Udhëheqësi 
duhet ti ketë së paku 60% të 
shumës së kërkuar punë të 
ngjajshme të  realizuara në 
3vitet e fundit., Dëshmia 1                       
(LOT 3)                                              
Lista e kontratave duhet te 
dorëzohet e skanuar nga 
originali - e nënshkruar dhe 
vulosur nga O.E., duke 
specifikuar emrin e projektit, 
shumën e kontratës, datën e 
mbarimit të kontratës dhe 
referenca apo raporte te 
pranimit teknik te pjeseshem 
ose perfundimtar. Referencat 
apo raportet e pranimit teknik 
duhet te korrespondojne me 
listen e kontratave.

Kapaciteti teknik dhe profesional Për (LOT-1,LOT-2 LOT-3,)                     
Kërkesa 2               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 
20 punonjës, Për (LOT-
1,LOT-2 LOT-3,)                     
Dëshmia 2          Lista e 
punëtoreve me para kontrata   
minimum 20 punëtorë ose me 
Liste të ATK-së,

Kapaciteti teknik dhe profesional Për (LOT-1,LOT-2)                       
Kërkesa 3                       
Menaxheri i projektit të jetë 
Master shkence (Msc) i 
ndërtimtarisë (ose Inxhinier i 
diplomuar i ndërtimtarisë) 



Drejtimi Infrastrukturë 
rrugore apo Konstruktiv, me 
së paku 5 (pesë) vite përvojë 
pune pas diplomimit, të ketë 
dëshmi se ka menaxhuar  
projekte te natyres se 
ngjajshme  (mirmbajtje, 
rehabilitimit te rrugeve )., Për 
(LOT-1,LOT-2)                     
Dëshmia 3            Për 
menaxher të projektit    CV, 
diploma e skanuar nga 
origjinali ose kopja e 
noterizuar, kontrata e punes, 
(në rast të angazhimit për këtë 
projekt, kontrata e 
menaxherit me ofertuesin 
duhet të jetë e noterizuar dhe 
e nënshkruar nga të dy palet 
në prezencë të noterit) dhe 
letër referencat për projekte të 
përfunduara në fushën e 
rikonstruktimit, mirmbajtjes, 
rehabilitimit  ose ndërtimit të 
rrugëve.

Kapaciteti teknik dhe profesional Për (LOT-1,LOT-2)                     
Kerkesa 4.  Inxhinier i 
diplomuar i komunikacionit - 
me 3 vite përvojë pune pas 
diplomimit ose  Barchelor i 
diplomuar i komunikacionit 
me 5 vite përvojë pune pas 
diplomimit, Për (LOT-1,LOT-
2)                     Dëshmia 4          
Për inxhinierin e 
komunikacionit     CV e 
nenshkruar nga vet  inxhinieri 
, diploma e skanuar nga 
origjinali ose kopja e 
noterizuar dhe  kontrata e 
punes, si dhe   letër referencat  
për  se paku 2 projekte të 
përfunduara në pune te 
ngjajshme     Vërejtje! 
(kerkesa 3 - 4 )  Nëse 
Operatori Ekonomik nuk ka 
në përbërjen e stafit të tij 
ndonjë nga personeli i 
lartcekur ( 3 - 5), atëherë 
mund të angazhoj ata – si 
dëshmi të prezantojë Kontratë 
pune ose marrëveshje per 
punë  me punëdhënësin të 
noterizuar, duke specifikuar 
titullin e këtij  projekti dhe nr. 
e prokurimit. Kontrata e tillë 
duhet të nënshkruhet nga të 



dy palët në prezencë të noterit.
Kapaciteti teknik dhe profesional Për (LOT-3)                     

Kërkesa 5                     
Menaxheri i projektit 
–Inxhinier i diplomuar i 
Ndertimtaris minim 5 vite 
provoj pune pas diplomimit. 
Te ket deshmi mbi 
kualifikimet profesionale ne 
projekte nga lemia e 
mirembajtje te Rrugeve 
Nacionale, Regjionale dhe 
Lokale, Minimum nje (1) 
project te realizuar ne lemin e 
kerkuar, Për (LOT 3)                     
Dëshmia 5          Për menaxher 
të projektit    CV, diploma e 
skanuar nga origjinali ose 
kopja e noterizuar, kontrata e 
punes, (në rast të angazhimit 
për këtë projekt, kontrata e 
menaxherit me ofertuesin 
duhet të jetë e noterizuar dhe 
e nënshkruar nga të dy palet 
në prezencë të noterit) dhe 
letër referencat për projekte të 
përfunduara ne fushen e 
kerkuar.

Kapaciteti teknik dhe profesional Për (LOT-1,LOT-2)                     
Kerkesa  6   Plani i 
menaxhimit dhe pastrimit sa 
më i detajuar    Plani dinamik 
sa më i detajuar 
(gantogrami)., Për (LOT-
1,LOT-2)                     Dëshmia  
6  Plani i menaxhimit dhe 
pastrimit sa më i detajuar, 
origjinal i nenshkruar .    Plani 
dinamik sa më i detajuar 
(gantogrami), origjinal i 
nenshkruar.

Kapaciteti teknik dhe profesional Për (LOT-1,LOT-2)                     
Kërkesa 7            Operatori 
ekonomik duhet të dëshmojë 
se sistemi manaxhues i 
ofertuesit përmbush kriteret e 
përcaktuara në fushën e 
ndërtimit të rrugëve së paku 
për këto ISO standarde         - 
ISO 39001 2012 - Sistemi i 
Menaxhimit të  Sigurisë së 
Trafikut Rrugor, Për (LOT-
1,LOT-2)                     Dëshmia 
7              Certifikatat valide 
për ISO standardet e 
kërkuara në fushën e 
ndërtimit të rrugëve, të 



skanuara nga origjinali.
Kapaciteti teknik dhe profesional Për  (LOT 1)  & (LOT 2)                                                                           

Kërkesa 8                             
Lista e mjeteve, stabilimenteve 
dhe pajisjeve teknike që janë 
të domosdoshme për 
realizimin e projektit sipas 
specifikimit ne dosje te 
tenderit tek Aneksi 1, Për  
(LOT 1)  & (LOT 2)                                                                            
Dëshmia 8                      Lista e 
mjeteve duhet të dorëzohet e 
skanuar nga origjinali - e 
nënshkruar dhe vulosur nga 
O.E. Pajisjet të cilat 
regjistrohen duhet të 
dëshmohen me librezën e 
regjistrimit, ndërsa pajisjet 
tjera, OE duhet ti dëshmojë 
me një dokument për 
pronësinë e tyre (faturë, DUD 
etj).     Vëmendje!   Në rast se 
OE nuk posedon ndonjë nga 
pajisjet e kërkuara, duhet te 
ofrojë marrëveshjen për 
marrjen me qira të pajisjeve. 
Marrëveshja duhet te jetë në 
emër te këtij projekti me 
validitet të kohëzgjatjes të 
kësaj kontrate e nënshkruar 
dhe vulosur nga te dyja palët. 
Marrëveshja duhet te jetë e 
noterizuar – e nënshkruar 
ndërmjet qiradhënësit dhe 
qiramarrësit në prezencë të 
noterit.   Vërejtje         
Autoriteti Kontraktues mban 
të drejtën që të bëjë 
verifikimin e  pajisjeve të 
ofruara. Në rast të 
mospërputhjes së të dhënave, 
OE do të eliminohet.

Kapaciteti teknik dhe profesional Për  (LOT 3)    Kërkesa 8                             
Lista e mjeteve, stabilimenteve 
dhe pajisjeve teknike që janë 
të domosdoshme për 
realizimin e projektit sipas 
specifikimit ne dosje te 
tenderit tek Aneksi 1, Për  
(LOT 3)    Dëshmia 8                      
Lista e mjeteve duhet të 
dorëzohet e skanuar nga 
origjinali - e nënshkruar dhe 
vulosur nga O.E. Pajisjet të 
cilat regjistrohen duhet të 
dëshmohen me librezën e 
regjistrimit, ndërsa pajisjet 



tjera, OE duhet ti dëshmojë 
me një dokument për 
pronësinë e tyre (faturë, DUD 
etj).     Vëmendje!   Në rast se 
OE nuk posedon ndonjë nga 
pajisjet e kërkuara, duhet te 
ofrojë marrëveshjen për 
marrjen me qira të pajisjeve. 
Marrëveshja duhet te jetë në 
emër te këtij projekti me 
validitet të kohëzgjatjes të 
kësaj kontrate e nënshkruar 
dhe vulosur nga te dyja palët. 
Marrëveshja duhet te jetë e 
noterizuar – e nënshkruar 
ndërmjet qiradhënësit dhe 
qiramarrësit në prezencë të 
noterit.   Vërejtje         
Autoriteti Kontraktues mban 
të drejtën që të bëjë 
verifikimin e  pajisjeve të 
ofruara. Në rast të 
mospërputhjes së të dhënave, 
OE do të eliminohet.

Kapaciteti teknik dhe profesional Për (LOT-1,LOT-2 LOT-3,)                   
Kërkesa 9                        
Specifikimi teknik i 
detyrushëm, Për (LOT-
1,LOT-2 LOT-3,)                   
Dëshmia 9                          
Deklarat e O.E (e nënshkruar 
dhe e vulosur) mbi pranimin e 
specifikimeve teknike të 
detyrueshme të dhëna nga A.K

          
          

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


