
,
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:  26.10.2022

Nr i Prokurimit 635-22-11894-5-2-1
Nr i brendshëm 635/22/079/521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip   Serbisht  Anglisht 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: 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 ujësjellesit në fshatrat e Rugovës



II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
Ndërtimi i ujësjellesit në fshatrat e Rugovës

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:      

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 :

               
               



          
          
Kërkesat e përshtatshmërisë a).Operatori ekonomik duhet 

ti përmbush kërkesat mbi 
përshtatshmërinë në pajtim 
me Ligjin 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-
092 .Neni 65.                         
b)Në dokument nga 
Administra Tatimore e vendit 
tuaj të themelimit,se ju nuk 
jeni me vonesë për pagimin e 
tatimeve së paku deri në 
tremujorin e fundit para datës 
së publikimit të Njoftimit të 
Kontratës.                          
c)Një dokument i lëshuar nga 
Gjykata kompetente që 
vërteton se operatori 
ekonomik i përmbush  
Kërkesat e përshtatshmeris   
të jetë i lëshuar së paku deri 
në tremujorin e fundit para 
datës se publikimit të 
Njoftimit të Kontratës, a).Në 
deklaratë e shkruar nën 
Betim, e nënshkruar nga 
tenderuesi duke përdorur 
formën e përcaktuar në 
dosijen e tenderit.                          
b).Vërtetim nga Administrata 
Tatimore (kopje).                          
c).Vërtetim nga Gjykata 
Themelore Departamenti për 
Qështje Ekonomike (kërkohet 
origjinal ose i vërtetuar  
noterizuar nga institucioni 
kompetent në vendin tuaj të 
themelimit).                      
Dokumentet (nën b dhe c) 
duhet të dorëzohen vetëm nga 
tenderuesi fitues,para 
publikimit të dhënies së 
kontratës.Në rast të dështimit 
në dorzimë të dokumentave të 
tilla,tenderi i tyre do të 
refuzohet dhe AK do të 
vazhdojë me tenderuesin e 
listuar të radhës.

Përshtatshmëria profesionale Kërkesa 1.                      
Certifikata e Regjistrimit te 
Biznesit (ARBK)                                    



Kërkesa 2.                
Regjistrimi i TVSH –së, 
Evidenca 1                
Certifikata e Regjistrimit të 
Biznesit (ARBK) -kopje          
Evidenca 2              Certifikata 
e TVSH-së  kopje

Kapaciteti ekonomik dhe financiar Kërkesa 1                   
Operatori ekonomik duhet ti 
ofrojë dëshmi të kënaqshme 
Autoritetit Kontraktues se 
qarkullimi vjetor i Operatorit 
Ekonomik,gjat tre vite të 
fundit financiare duhet te jet 
jo më pak se 530.000.00 Euro.      
Në rast të grupit Udhëheqësi 
duhet ti ketë së paku 60% të 
shumës së kërkuar të 
qarkullimit vjetor për 3 vitet e 
fundit., Dëshmia 1                         
Deklaratat e dorëzuara në 
Administratën Tatimore të 
Kosovës apo ne vendin e 
themelimit apo Kopjet e 
raporteve financiare dhe 
raporteve të menagjimit të 
certifikuara nga një firmë e 
njohur e licencuar për 
kontrollim  apo një auditor i 
licencuar i pavarur

Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 1                  Operatori 
ekonomik duhet të ofroj 
dëshmi se ka perfunduar me 
sukses kontratat për projekte 
të ngjajeshme në vler prej  
400.000.00 Euro në  3 (tri) 
vitet e shkuara, duke filluar 
nga data e publikimit të 
Njoftimit për Kontrat.                 
Në rast të grupit Udhëheqësi 
duhet ti ketë së paku 60% të 
shumës së kërkuar punë të 
ngjajshme të  realizuara në 3 
vitet e shkuara., 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 
punëve.

Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 2               2.1. Një 
inxhinier i diplomuar i 
ndërtimtarisë drejtimi – 



konstruktiv së paku pesë vite 
përvojë punë pas diplomimit – 
menaxher i projektit      2.2. 
Nje bachelor i diplomuar i 
ndërtimtarisë drejtimi – 
konstruktiv së paku tri vite 
përvojë punë pas diplomimit-
menaxher i punishtes         2.3. 
Një inxhinier i diplomuar i 
ndërtimtarisë drejtimi – 
hidroteknikë së paku pesë vite  
përvojë pune pas diplomimit;      
2.4. Një Inxhinier i Diplomuar 
i Gjeodezisë – ose Master 
shkence (Msc) i gjeodezise  i 
licencuar nga Agjencia 
Kadastrale e Kosoves me min 
5 vite pervoj pune pas 
diplomimit,, Dëshmia 2             
Për stafin nga pika   2.1. deri 
2.4. OE të ofroj  dëshmi kopje 
e noterizuar nga origjinali e  
diplomes universitare nga 
noteri  – Vendim me shkrim 
mbi caktimin  e një menaxheri  
te projektit dhe te punishtes i 
vulosur dhe  nënshkruar nga 
OE ne origjinal, kontrata 
valide kopje ose marrëveshje 
për angazhim në këtë projekt 
me punëdhënësin ,nëse 
prezantoni marrëveshje për 
këtë projekt atëherë 
marrëveshja duhet të jetë  
kopje e noterizuar nga 
origjinali.    AK rezervon te 
drejtën që  me rastin e 
zgjedhjes së fituesit nëse e 
sheh të nevojshme të kërkojë 
verifikimin e të gjitha 
dokumenteve të kërkuara.

Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 3             Operatori 
duhet të deshmoj se sistemi 
menaxhues i ofertuesit 
permbush kriteret e 
percaktuara ne fushen e 
ndertimtaris se pako per keto 
ISO standard                -ISO  
9001 2015 -  Certifikata për 
Sistemin e Menaxhimit të 
Cilësisë    -ISO 14001 2015 – 
Sistemi i Menaxhimin 
Mjedisor  ISO 45001 2015 - 
Certifikata për menaxhimin e 
shëndetit në punë EN, 
Dëshmia 3                  
Operatori Ekonomik duhet të 



jetë i paijisur me Certifikatat 
ISO valide (kopje)       Vrejtje            
Çertifikatat e natyres se njejt 
ISO më të avansuara 
pranohen

Kapaciteti teknik dhe profesional Kërkesa 4                Lista e 
mjeteve te punës në 
dispozicion për realizimin e 
punimeve                                 1. 
Kamion vet shkarkues minim 
10 m3.  minimum 2 cope            
2. Makine per ngjitjen e 
gypave te plastikes  Minimum 
1 cope             3. Makina , 
aparat per saldim me rezistenc 
te plastikave , minimum 1 
cope, Dëshmia 4      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. Gjithashtu, dëshmitë 
duhet të jenë të dukshme.        
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 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

          



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


