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KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË 
PROKURIMIT

Sipas Nenit 62 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:  17.05.2019

Nr. i prokurimit  623-18-9187-2-1-1

Nr. i brendshëm  623-18-075-2-1-1

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip  Serbisht  Anglisht 

NENI I: AUTORITETI  KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË

Adresa Postare: XHELAL HAJDA TONI

Qyteti: RAHOVEC Kodi postar: 21000 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Astrit Mullabazi Telefoni: 038/200-45316

Email: prokurimi.rahovec@rks-gov.net
prokurimi.rahovec@gmail.com

Faksi: 

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): https://kk.rks-gov.net/rahovec/

Po  Jo 
Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët     

Po  Jo 
Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1)PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJIENIKE TË OBJEKTEVE TË KOMUNËS SË 
RAHOVECIT

     

     



B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 2 / 4

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

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

Vendi apo vendndodhja kryesore e  punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit
NË KOMUNËN E RAHOVECIT

II.1.3) Njoftimi përfshinë 

Krijimin e kontratës publike kornizë
Po  Yo 

II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës
PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJIENIKE TË OBJEKTEVE TË KOMUNËS SË 
RAHOVECIT

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

93000000-8

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

  E hapur   E kufizuar   Konkurruese me negociata     Kuotim i Çmimit

III.2) KRITERET E DHËNIES

 Çmimi më i ulët
apo

 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm 

III.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora 
Njoftimi paraprak        
Njoftimi për kontratë    
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Publikimet e tjera
       data       
       data       

NENI IV: ANULIMI I PROCEDURËS

IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 30.04.2019 

IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 6

IV.3) Arsyeja e anulimit të procedurës së prokurimit publik:

Pas hapjes së tenderëve
 Një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodh në proceduren e prokurimit, e cila nuk 

mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një amendamenti ligjor të kushteve të    
prokurimit;

 Një dispozitë në Ligjin e Prokurimit Publik kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit; 

 Të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime të cilat në mase substanciale e 
tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit; 

Para hapjes së tenderëve
 Ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është i nevojshëm për shkak të ngjarjeve dhe/apo 

arsyeve objektive dhe të demonstrueshme të cilat janë jashtë kontrollit të autoritetit 
kontraktues dhe të cilat kanë qenë të paparashikueshme në kohën e inicimit të aktivitetit të 
prokurimit.

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. ligjin Nr. 05/L-092  
ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit te 
prokurimit.

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:
Një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodh në proceduren e prokurimit, e cila nuk mund të 
rregullohet apo të parandalohet përmes një amendamenti ligjor të kushteve të prokurimit    
Arsyetim   Ka ndodhur një gabim teknik i pa përmirësuar sipas Njoftimit për kontratë dhe Dosjes 
së tenderit, ku te dosja e tenderit tek Fleta e të Dhënave të Tenderit (FDT), tek neni 9.1 & 9.2 
Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe  ose profesionale, është cekur tek,   • Kërkesa 5   Operatori 
Ekonomik obligohet që të punësoi minimum   26 punëtorët nga Lista e Autoritetit Kontraktues, dhe 
tek   • Kërkesa 6    Operatori Ekonomik duhet ti paguan punëtorëve pagat minimale në nivelin neto 
prej   220.00 €,  Në bazë të Nenit 17 të LPP – së nuk është bërë llogaritja e mirë e vlerës së 
parashikuar të kontratës për Shërbime.   Numri i i përgjithshëm i metrave katror   21,845.69, ku 
kërkohen të shtohen sipërfaqe për pastrim për objektin e zjarrëfikësve.   Numri i metrave katror 
për një (1) punëtor që kryen shërbimet është   500 m2   OE do ti mbingarkoj punëtorët me 
pastrimin dhe mirëmbjajtjen e objekteve në më shumë se 500 m2,   - OE do ta zvogloj numrin e 
punëtorëve,   - OE nuk do ti mirëmban objektet e specifikuara konform kërkesave të AK-së,   - OE 
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nuk do ti kryej obligimet e kontributeve pensionale dhe taksave të tjera,   - OE nuk do ti kryen 
obligimet e pagave me rregull dhe me zvoglimin e tyre,   - Si dhe çdo mundësi tjetër e manipulimit 
që do ti jepet etj.   Me përshkrimin e çmimeve ku tek pozicioni nr. 10 është kërkuar Kujdestaria me 
sasi   1,500.00 orë kujdestarie, konsiderojm se është bërë gabim nga njësia e kërkesës gjatë 
përgaditjes të përshkrimit të pozicioneve, sepse është shkelur neni 19 të RrUOPP – së sepse duhet ta 
ndaj këtë aktivitet të prokurimit në dy (2) Loto në Kujdestari (roje) që do të paguheshin ne orë pune 
dhe në Lot II shërbime të pastrimit që do të paguhen për shërbime të pastrimit sipas Ligjit të punës 
ose të largohet ky pozicion nga paramasa.    Një gabim tjetër se nuk


