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KOMUNA E PODUJEVËS

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
 PUNË  FURNIZIM  SHËRBIME

Sipas Nenit 41 të 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-092

     


Data e përgatitjes së njoftimit:  20.10.2020

     
Numri i Prokurimit  615-20-4476-2-2-1
Numri i Brendshëm i Prokurimit  61520093221

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 PODUJEVËS

Adresa Postare: RR.ZAHIR PAJAZITI

Qyteti: PODUJEVË Kodi postar: - Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Telefoni: 038/20041022

Email: prokurimi.podujeva@rks-gov.net Faksi: 

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët Po  Jo 

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit Po  Jo 

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi 
nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

     

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Transporti i nxënësve nga shtëpitë në shkollë dhe anasjelltas
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II.1.2)  Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve,  vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime  apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin 
specifik të kontratës suaj)
   Punë         Furnizime     Shërbime

 Ekzekutim
 Plani dhe ekzekutimi
 Realizimi, në çfarëdo 
mënyre, të punës, përgjegjës me 
kërkesa

 Blerje
 Qira financiare (lizing)
 Qira
 Blerje me këste
 Një kombinim i këtyre 

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve
Podujevë

II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet 

Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator       

Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë    

Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj      
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës
Transporti i nxënësve nga shtëpitë në shkollë dhe anasjelltas

II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)

60000000-8
II.1.6) Ndarja në Pjesë 

Po  Jo 
II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 87 000,00

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

     
    E hapur
    E kufizuar                    
    Konkurruese me negociata
    E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë
    Çmimi i kuotimit         

III.2) KRITERET E DHËNIES
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 Çmimi më i ulët 
    ose
 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të 

III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

      B05 Njoftim per Kontrat :  2020/615-20-4476-2-2-1/B05-0013321 i 27.08.2020

Publikimet e tjera (nëse aplikohen):  
       i       
       i       
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SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS
(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 
për secilën pjesë)

Kontrata: 615-20-4476-2-2-1/C458      
Nr. i pjesës: 1      
Përshkrimi i shkurtër: Transporti i nxënësve Pakazhticë -Qenogë-lagjja e parduzëve dhe 

anasjelltas      

IV.1) Data e dhënies së kontratës   20.10.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 21.10.2020      

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 13 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: N.T.SH.  "  Amara-O-Travel   "      

Adresa Postare: Pakashtie e Eperme      

Qyteti: Podujeve      Kodi postar: 18000      Vendi: Kosovë      

URL (nëse aplikohet):            

Personi kontaktues:      Email: amara-o-
travell@hotmail.com      

Telefoni: 044196564      Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës 8 547,00            EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve           apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 8 547,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 8 547,00

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
Vlera       ;   apo  Përqindja          %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
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Kontrata: 615-20-4476-2-2-1/C454      
Nr. i pjesës: 2      
Përshkrimi i shkurtër: Transporti i nxënësve Turuqicë- Orllan dhe anasjelltas,Barain-Orllan dhe 

anasjelltas,Kushevicë-Orllan dhe anasjelltas Lagjja e Xhakalive nga ana e kundert e Liqenit-Orllan 
dhe anasjelltas,Brain Lagjja Quka-Bervenik dhe anasjelltas Metergoc-Bervenik dhe anasjelltas      

IV.1) Data e dhënies së kontratës   20.10.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 21.10.2020      

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 13 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: KOMBI TAXI AVDYL HALILI      

Adresa Postare: Braine, Podujeve      

Qyteti: Podujeve      Kodi postar: 11000      Vendi: Kosovë      

URL (nëse aplikohet):            

Personi kontaktues:      Email: 
kombi.taxi.abdylhalili@gmail.com      

Telefoni: 044881323      Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës 27 657,50            EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve           apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 27 657,50
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 27 657,50

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
Vlera       ;   apo  Përqindja          %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
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Kontrata: 615-20-4476-2-2-1/C451      
Nr. i pjesës: 3      
Përshkrimi i shkurtër: Transporti i nxënësve Lagja Havolli,Nesushta dhe Bajgoran ne Herticë dhe 

anasjelltas;  Lagja Makolli-Herticë dhe anasjelltas      

IV.1) Data e dhënies së kontratës   20.10.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 21.10.2020      

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 13 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: Auto Taxi Bujar Stublla      

Adresa Postare: hertic      

Qyteti: podujevë      Kodi postar: 11000      Vendi: Kosovë      

URL (nëse aplikohet):            

Personi kontaktues:      Email: 
bujar.stubulla@hotmail.com      

Telefoni: 045639696      Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës 6 983,75            EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve           apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 6 983,75
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 6 983,75

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
Vlera       ;   apo  Përqindja          %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
      

Kontrata: 615-20-4476-2-2-1/C455      
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Nr. i pjesës: 4      
Përshkrimi i shkurtër: Transporti i nxënësve Dyz –Lagjeja Mehana dhe Majkofci dhe anasjelltas      

IV.1) Data e dhënies së kontratës   20.10.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 21.10.2020      

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 13 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: Kastriot Halili   B.I.      

Adresa Postare: Braine, Podujeve      

Qyteti: Podujeve      Kodi postar: 11000      Vendi: Kosovë      

URL (nëse aplikohet):            

Personi kontaktues:      Email: 
kombi.taxi.kastriothalili@gmail.co
m      

Telefoni: 044881323      Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës 8 232,50            EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve           apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 8 232,50
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 8 232,50

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
Vlera       ;   apo  Përqindja          %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
      

Kontrata: 615-20-4476-2-2-1/C456      
Nr. i pjesës: 5      
Përshkrimi i shkurtër: Transporti i nxënësve Llapashtice e Eperme –Lagjet Pervetica, Qerimi, 
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Veliu Januzi,ne shkollen Naum Veqilhargji dhe anasjelltas      

IV.1) Data e dhënies së kontratës   20.10.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 21.10.2020      

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 13 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: Kombi Taxi Xhevat Përvetica  B.I.      

Adresa Postare: Llapshtice e Eperme, Podujeve      

Qyteti: Llapashtice e 
Eperme      

Kodi postar: 11000      Vendi: Kosovë      

URL (nëse aplikohet):            

Personi kontaktues:      Email: 
xhevatpervetica6@gmail.com      

Telefoni: 045586049      Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës 15 466,00            EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve           apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 15 466,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 15 466,00

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
Vlera       ;   apo  Përqindja          %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
      

Kontrata: 615-20-4476-2-2-1/C453      
Nr. i pjesës: 6      
Përshkrimi i shkurtër: Transporti i nxënësve Dumnicë e Eperme- Llaushë e Eperme dhe 

anasjelltas      
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IV.1) Data e dhënies së kontratës   20.10.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 21.10.2020      

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 13 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: Kombi Taxi Hamdi Uka      

Adresa Postare: Dumnice e eperme      

Qyteti: Podujeve      Kodi postar: 11000      Vendi: Kosovë      

URL (nëse aplikohet):            

Personi kontaktues:      Email: ukahamdi@hotmail.com      

Telefoni: 044411291      Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës 6 410,25            EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve           apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 6 410,25
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 6 410,25

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
Vlera       ;   apo  Përqindja          %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
      

Kontrata: 615-20-4476-2-2-1/C452      
Nr. i pjesës: 7      
Përshkrimi i shkurtër: Transporti i nxënësve Popovë-Lupç i eperm dhe anasjelltas, Zhegrovë-

Majac dhe anasjelltas      

IV.1) Data e dhënies së kontratës   20.10.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 21.10.2020      
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IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 13 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: Auto Taxi  Visar Murati  B.I.      

Adresa Postare: Popove      

Qyteti: Podujeve      Kodi postar: 11000      Vendi: Kosovë      

URL (nëse aplikohet):            

Personi kontaktues:      Email: visarmurati950@gmail.com      

Telefoni: 044163389      Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës 9 157,50            EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve           apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 9 157,50
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 9 157,50

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
Vlera       ;   apo  Përqindja          %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
      

Kontrata: 615-20-4476-2-2-1/C457      
Nr. i pjesës: 8      
Përshkrimi i shkurtër: Transporti i nxënësve Lagjja Braina, Abdyli, Ramoa, Ramajve-Gllamnik 

dhe anasjelltas Gllamnik, Lagjja e Cubolli, Konushefc Lagjja. Visoka, Berisha, Buricë Lagjja. 
Starasella  dhe anasjelltas      

IV.1) Data e dhënies së kontratës   20.10.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 21.10.2020      

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 13 
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IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: Blerim Sm. Gashi      

Adresa Postare: Llapashtice e eperme      

Qyteti: Podujeve      Kodi postar: 11000      Vendi: Kosovë      

URL (nëse aplikohet):            

Personi kontaktues:      Email: bleri09@hotmail.com      

Telefoni: 045507820      Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës 17 382,60            EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve           apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 17 382,60
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 17 382,60

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
Vlera       ;   apo  Përqindja          %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
      

Kontrata: 615-20-4476-2-2-1/C459      
Nr. i pjesës: 9      
Përshkrimi i shkurtër: Transporti I nxënësve Kaqybeg-Batllavë dhe anasjelltas Kaqybeg –Lluga 

dhe anasjelltas      

IV.1) Data e dhënies së kontratës   20.10.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 21.10.2020      

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 13 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P"DITA"; " JONI TRAVEL " SH.P.K.      
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Adresa Postare: BATLLAVË      

Qyteti: BATLLAVË      Kodi postar: -      Vendi: Kosovë      

URL (nëse aplikohet):            

Personi kontaktues:      Email: dita.travel@hotmail.com      

Telefoni: +37744275185      Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës 8 880,00            EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve           apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 8 880,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 8 963,25

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
Vlera       ;   apo  Përqindja 100,00         %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
Loto 11 nenkontraktohet ndersa dy llotot tjera nuk nenkontrohet      

Kontrata: 615-20-4476-2-2-1/C460      
Nr. i pjesës: 10      
Përshkrimi i shkurtër: Transporti i nxënësve Murgull – Zhiti dhe anasjelltas      

IV.1) Data e dhënies së kontratës   20.10.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 21.10.2020      

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 13 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P"DITA"; " JONI TRAVEL " SH.P.K.      

Adresa Postare: BATLLAVË      

Qyteti: BATLLAVË      Kodi postar: -      Vendi: Kosovë      
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URL (nëse aplikohet):            

Personi kontaktues:      Email: dita.travel@hotmail.com      

Telefoni: +37744275185      Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës 2 497,50            EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve           apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 2 497,50
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 5 550,00

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
Vlera       ;   apo  Përqindja          %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
      

Kontrata: 615-20-4476-2-2-1/C461      
Nr. i pjesës: 11      
Përshkrimi i shkurtër: Transporti i nxënësve me nevoja të veçanta nga shtepia ne shkollë      

IV.1) Data e dhënies së kontratës   20.10.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 21.10.2020      

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 13 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P"DITA"; " JONI TRAVEL " SH.P.K.      

Adresa Postare: BATLLAVË      

Qyteti: BATLLAVË      Kodi postar: -      Vendi: Kosovë      

URL (nëse aplikohet):            

Personi kontaktues:      Email: dita.travel@hotmail.com      
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Telefoni: +37744275185      Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës 10 175,00            EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve           apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 10 175,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 16 106,10

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
Vlera       ;   apo  Përqindja          %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
      

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 
108/A te 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-092 ne adresën 
e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për dhënie te kontratës.

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:
Auto Taxi Bujar Stublla 6,983.75 euro  Auto Taxi Visar Murati B.I. 9,157.50 euro  Kombi Taxi 
Hamdi Uka 6,410.25 euro  Kombi Taxi Isak Gjata 16,106.10 euro  KOMBI TAXI AVDYL HALILI 
27,657.50 euro  Kastriot Halili B.I.8,232.50 euro    Kombi Taxi Xhevat Përvetica B.I.15,466.00 euro    
Xhavit B. Islami B.I.  8,963.25 euro     Toni Turist    Sh.P.K.5,365.00 euro    Blerim Sm. Gashi  
17,382.60 euro  Grup i Operatorëve Ekonomik   N.T.P  DITA  ;    JONI TRAVEL    SH.P.K. 
8,880.00 euro;2,497.50 euro,10,175.00 euro   N.T.SH.    Amara-O-Travel    8,547.00 euro ;5,550.00 
euro    Ganimete Zeneli B.I.10,374.80 euro

 Shtojce:  Kopja e deklaratës se Nevojave dhe Disponueshmerise se mjeteve


