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NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES  

Sipas Nenit 41A 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 
                             
                                              Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: 
                       NDERTIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE FUSHORE PER BUJQESI 2 LOT / PJESE 
 

Nr  Eprokurimit   624-19-008-521& 624-19-391-5-2-1 

 
 Emri  i tenderusit Vendi  LOT 1 LOT-2  

1 N.N.P. " Sopi”         PRIZREN 49.090,00 43.140,00  
2 "N.N.T. SETI COMMERC SUHAREKË  54.975,00 50.725,00  
3 N.P.T. "BAMIRS SUHAREKË     // 87300,00  
4  N.N.SH."WORLD MEDIUM", 

,RILINDJA KOMBËTARE, 24000,  
  MALISHEVË  37.565,00 36.230,00  

5 "FLORI"SH.P.K. SUHAREKË 52.120,60 51.080,00  
6 "€ EURO-GROUP "SHPK SUHAREKË 24.085,00 32.590,00  
7 N.N.T"VEHA", SUHAREKË 34.100,00 22.020,00  
8 N.P.T. "VËLLEZËRIT HOXHA’’ SUHAREKË 37.125,00 38.125,00  

 
Rezultati i aktivitetit te prokurimit:  
 
Autoriteti Kontraktues KOMUNA SUHAREKË shpërblen me kontratë: OE  për Lot/Pjesë 
 
NPT “ Vëllezërit Hoxha “   Suharekë                                                                             
Lot-1                                                

37.125,00 
euro 

N.N.SH."WORLD MEDIUM", ,RILINDJA KOMBËTARE       Malishevë                      
Lot -2  

36.230,00 
euro 

Data: 03/04/2019 
Emri dhe mbiemri i ZPP 
Bujar Kuçi 
 
 
 
 
 
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 
KOMUNA –SUHAREKËS 

OPSTINE SUVA REKA 
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA  

 
 

  

 
 



B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES  
 
 

Letër standarde për tenderuesin e suksesshëm1  
Data: 03/04/2019 
Nga :   Zyra e prokurimit Komuna Suharekë, rr.Brigada 123 p.n Suharekë 
Për:   “N.N.SH."WORLD MEDIUM", ,RILINDJA KOMBËTARE, 24000Lot -2 Malishevë “                                        

                 NDERTIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE FUSHORE PER BUJQESI 2 LOT/ PJESE 
 

Nr  Eprokurimit   624-19-008-521& 624-19-391-5-2-1 

 
I/e nderuar 

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura 
është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042,  i ndryshuar dhe 
plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në 
vazhdim    “LPP ”.  

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin 
për kontrate dhe në dosjen e tenderit. 
 
Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se ju keni dorëzuar tenderin me çmimin më të ulët si 
përgjigje ndaj njoftimit të kontratës për aktivitetin e prokurimit te lartcekur. 
 
Juve ju është dhënë kontrata per LOT2, me çmimin  e saktësuar në tenderin tuaj  36.230,00  
euro dhe në pajtim me afatet dhe kushtet e dosjes së tenderit.  
 
Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri 
në skadimit te intervalit, gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin 
e vendimit. 
Me respekt, 
Zyra e Prokurimit 
Komuna Suharekë                                
 
 
 
 

                                                
1 Kjo letër është për ofertuesin të cilit i është dhënë kontrata  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 
KOMUNA –SUHAREKËS 

OPSTINE SUVA REKA 
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA 

Zyra e Prokurimit     
 

 
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 
KOMUNA –SUHAREKËS 

OPSTINE SUVA REKA 
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA 

Zyra e Prokurimit     
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Letër standarde për tenderuesin e suksesshëm2  
Data: 03/04/2019 
Nga :   Zyra e prokurimit Komuna Suharekë, rr.Brigada 123 p.n Suharekë 
Për:   “NPT “ Vëllezërit Hoxha “     Suharekë                                     

              NDERTIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE FUSHORE PER BUJQESI 2 LOT / PJESE 
 
 

Nr  Eprokurimit   624-19-008-521& 624-19-391-5-2-1 

 
I/e nderuar 

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura 
është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042,  i ndryshuar dhe 
plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në 
vazhdim    “LPP ”.  

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin 
për kontrate dhe në dosjen e tenderit. 
 
Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se ju keni dorëzuar tenderin me çmimin më të ulët si 
përgjigje ndaj njoftimit të kontratës për aktivitetin e prokurimit te lartcekur. 
 
Juve ju është dhënë kontrata per LOT1, me çmimin  e saktësuar në tenderin tuaj  37.125,00 
euro dhe në pajtim me afatet dhe kushtet e dosjes së tenderit.  
Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri 
në skadimit te intervalit, gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin 
e vendimit. 
Me respekt, 
Zyra e Prokurimit 
Komuna Suharekë                                
 
 
 

                                                
2 Kjo letër është për ofertuesin të cilit i është dhënë kontrata  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 
KOMUNA –SUHAREKËS 

OPSTINE SUVA REKA 
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA 

Zyra e Prokurimit     
 

 
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 
KOMUNA –SUHAREKËS 

OPSTINE SUVA REKA 
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA 

Zyra e Prokurimit     
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Letër standarde për tenderuesin e pasuksesshëm 3  
Data: 03/04/2019 
Nga : Zyra e prokurimit Komuna Suharekë, rr.Brigada 123 p.n Suharekë 
Për:   “ SETI COMMERC”  Suharekë   

                                                          Titulli i kontratës :      
 
                     NDERTIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE FUSHORE PER BUJQESI 2 LOT / PJESE 
 
 

Nr  Eprokurimit   624-19-008-521& 624-19-391-5-2-1 

 
Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr 
në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042,  i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, 
ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.  

Tenderi  juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kritereve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe 
ne Dosjen e Tenderit. 
Me keqardhje ju njoftojmë se tenderi i paraqitur nga ana juaj nuk qe i suksesshëm, ngase tenderi juaj   nuk qe 
tenderi me çmimin më të ulët në mesin e tenderëve që plotësonin kërkesat e dhëna në njoftimin e kontratës 
dhe në dosjen e tenderit.  
  
Ju informojmë se tender i është dhënë O.E. për LOT/PIESË, si më poshtë: 
Për Lot/Pjesa -1 “NPT “ Vëllezërit Hoxha “     me çmim me te lirë në vlerë prej 37.125,00 euro 
Për Lot/Pjesa -2 “N.N.SH."WORLD MEDIUM", RILINDJA KOMBËTARE, Malishevë “   me çmim me te lirë në 
vlerë prej 36.230,00 euro 

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e 
zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A 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. 
Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t`i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të 
shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit . 
 
Me respekt, 
Zyra e Prokurimit 
Komuna Suharekë                                                                             
 

                                                
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 
KOMUNA –SUHAREKËS 

OPSTINE SUVA REKA 
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA 

Zyra e Prokurimit     
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Letër standarde për tenderuesin e pasuksesshëm 4  
Data: 03/04/2019 
Nga : Zyra e prokurimit Komuna Suharekë, rr.Brigada 123 p.n Suharekë 
Për:   “ Bamirs ”  Suharekë   

                                                          Titulli i kontratës :      
 
                   NDERTIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE FUSHORE PER BUJQESI 2 LOT / PJESE 
 
 

Nr  Eprokurimit   624-19-008-521& 624-19-391-5-2-1 

 
Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr 
në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042,  i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, 
ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.  

Tenderi  juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kritereve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe 
ne Dosjen e Tenderit. 
Me keqardhje ju njoftojmë se tenderi i paraqitur nga ana juaj nuk qe i suksesshëm, ngase tenderi juaj   nuk qe 
tenderi me çmimin më të ulët në mesin e tenderëve që plotësonin kërkesat e dhëna në njoftimin e kontratës 
dhe në dosjen e tenderit.  
  
Ju informojmë se tender i është dhënë O.E. për LOT/PIESË, si më poshtë: 
Për Lot/Pjesa -1 “NPT “ Vëllezërit Hoxha “     me çmim me te lirë në vlerë prej 37.125,00 euro 
Për Lot/Pjesa -2 “N.N.SH."WORLD MEDIUM", RILINDJA KOMBËTARE, Malishevë “   me çmim me te lirë në 
vlerë prej 36.230,00 euro 

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e 
zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A 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. 
Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t`i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të 
shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit . 
 
Me respekt, 
Zyra e Prokurimit 
Komuna Suharekë                                                                             
 

                                                
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 
KOMUNA –SUHAREKËS 

OPSTINE SUVA REKA 
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA 

Zyra e Prokurimit     
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Letër standard për tenderusit e eliminuar 
Data: 03/04/2019 
Nga : Zyra e prokurimit Komuna Suharekë, rr.Brigada 123 p.n Suharekë 
Për:   "FLORI"SH.P.K -   Suharekë    

                                                                           Titulli i kontratës :      
             NDERTIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE FUSHORE PER BUJQESI 2 LOT / PJESE 
 
 

Nr  Eprokurimit   624-19-008-521& 624-19-391-5-2-1 
I nderuar 
                                               
Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr 
në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, 
ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP ”.  
 
Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në  
dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim: 
Tenderi i juaj është administrativisht i  papërgjegjshëm:   
 
   Nuk i keni përmbushur kërkesat e sigurisë së tenderit; 
  Nuk e keni plotësuar dhe nënshkruar si duhet [Formularin e paraqitjes së tenderit] [Formularin e 

paraqitjes së aplikacionit]; 
 Nuk i keni përmbushur kërkesat e vlefshmërisë së tenderit;  
 Nuk i keni paraqitur numrin e mjaftueshëm të kopjeve të kërkuara;  
 Nuk e keni paraqitur deklaratën e cila identifikon nënkontraktuesit e zgjedhur për aktivitetin relevant te 

prokurimit;  
   Gabimi (et) aritmetikor i evidentuar(a) është më shumë se dy përqind (2%) i vlerës totale të ofertës; 
 Nëse është e zbatueshme, kërkesa tjera formale/administrative. 
[Në rast të Grupit të Operatorëve Ekonomik] 
 Nuk keni paraqitur një deklaratë të qartë se të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe individualisht 

përgjegjës për përmbajtjen e tenderit të grupit dhe, në rast se grupit i është dhënë kontrata, 
performancen e kontratës;   

 Nuk keni paraqitur deklaratën e nënshkruar nga secili anëtar, e cila konfirmon pjesëmarrjen e tyre në 
grup dhe se ata nuk marrin pjesë ne mënyre individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër pjesëmarrës në 
procedurën e njëjtë të prokurimit;  

  Nuk keni paraqitur deklaratën e nënshkruar nga të gjithë anëtaret e grupit e cila autorizon  partnerin 
udhëheqës  të veproj në emër të grupit; 

 Partneri juaj nuk i ka përmbushur kërkesat e përshtatshmërisë.  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 
KOMUNA –SUHAREKËS 

OPSTINE SUVA REKA 
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA 

Zyra e Prokurimit     
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[Në rast të nënkontraktimit] 
 
 Nën-kontraktuesi (t) juaj  nuk i ka përmbushur kërkesat e  përshtatshmërisë. 
 
[Tenderi i juaj] [Kërkesa  e juaj për pjesëmarrje] është  i  papërgjegjshëm sepse nuk keni dorëzuar: 
 
 Certifikatat apo dëshmitë e kërkuara te cilat tregojnë apo pohojnë se nuk jeni i diskualifikuar nga ndonjë 

masë nën Nenin  65 të LPP; 
 

 Certifikatën, dokumentin ose ndonjë dëshmi tjetër të mjaftueshme te kërkuar sipas Nenit 66 të LPP  për 
të dëshmuar përshtatshmërinë profesionale tuaj;   

 
  

 
     Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenet  68 dhe  69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i 

përmbushni kërkesat minimale të gjendjes ekonomike dhe financiare dhe te kapacitetit 
teknik/profesional të saktësuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës. 

 
                                                                      ARSYETIM  
 
Tenderi juaj është refuzuar për këtë arsye:   

    2.Kërkesat e përshtatshmërisë:  
    NE KEMI KERKUAR  me dosje  te nenshkruhet dhe  vuloset  Deklarata nën betim    

Deklarata nën betim , qe tenderuesi i plotëson kërkesat mbi përshtatshmërinë ne pajtim me Ligjin 
Nr04L-042, ju nuk keni ofruar deshmite e kerkuara me FDT. 

 2.Përshtatshmerin perfesionale   
 NE KEMI KERKUAR  me dosje    
Kërkesa1-Regjistrimi i  operatorit  ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe  apo regjistrin 
e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit (kopje)  Kërkesa2-Çertifikata e Numrit Fiskal, nëse 
nuk është e përfshire ne certifikaten e biznesit (kopje)   
Kërkesa3-Çertifikata per Regjistrim në  TVSH e lëshuar nga ATK kopje 
 
 

  3. Kapaciteti teknik dhe professional:  
   NE KEMI KERKUAR  me dosje    

Kërkesa1- Operatori Ekonomik duhet te ofroje dëshmi se ka realizuar projekte te ngjashme  ne tre 
vitet e shkuara nga data e publikimit te njoftimit për kontrate ne vlerën prej se paku   150.000,00 
euro, ku përfshihen titujt e projekteve, vlera, numri, data e kontraktimit  DHE dëshmi për 
përfundimin me suksese te këtyre projekteve.     
Kërkesa2 -Kualifikimet shkollore dhe profesionale të personelit udhëheqës të operatorit ekonomik, 
në veçanti të personit ose personave që drejtpërdrejt është ose janë përgjegjës për realizimin e 
projektit. Stafi i kualifikuar ne fushen perkatese, se paku një Inxhinier i dipomuar i ndërtimtarisë, 
drejtimi   konstruktiv ose infrastrukture rrugore që ka  tri vite përvojë pune pas diplomimit.   
Kërkesa3 -Pajisjet ne Emër te OE me të cilat do të kryhen punimet. Minimumi i pajisjeve  për këtë 
projekt është   Një(1) Ekskavator,  dy(2) Kamionë të rënde, një (1) Ngjeshës  Cilindër, një (1) 
Grejder  Rrafshues dhe një(1) Buldozher  Dozer se pasku 16 tonësh . 
 
Për  te gjitha këto kritere  te lart shenuara  ju nuk i keni ofruar dëshmi, sipas dosjes se tenderit dhe 
njoftimit për kontratë.  
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Ju informojmë se tender i është dhënë O.E. për LOT/PIESË, si më poshtë: 
Për Lot/Pjesa -1 “NPT “ Vëllezërit Hoxha “     me çmim me te lirë në vlerë prej 37.125,00 euro 
Për Lot/Pjesa -2 “N.N.SH."WORLD MEDIUM", RILINDJA KOMBËTARE, Malishevë “   me çmim me te lirë në 
vlerë prej 36.230,00 euro 

 
Nese besoni se, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë 
Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A 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.  
 
Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t`i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të 
shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit. 
 
 
Me respekt, 
Zyra e Prokurimit  
Komuna Suhareke 
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Letër standard për tenderusit e eliminuar 
 
Data: 03/04/2019 
Nga : Zyra e prokurimit Komuna Suharekë, rr.Brigada 123 p.n Suharekë 
Për:   N.N.P. " Sopi”-   Prizren  

                                                                           Titulli i kontratës :      
          NDERTIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE FUSHORE PER BUJQESI 2 LOT / PJESE 
 

Nr  Eprokurimit   624-19-008-521& 624-19-391-5-2-1 
I nderuar 
                                               
Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr 
në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, 
ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP ”.  
 
Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në  
dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim: 
Tenderi i juaj është administrativisht i  papërgjegjshëm:   
 
   Nuk i keni përmbushur kërkesat e sigurisë së tenderit; 
  Nuk e keni plotësuar dhe nënshkruar si duhet [Formularin e paraqitjes së tenderit] [Formularin e 

paraqitjes së aplikacionit]; 
 Nuk i keni përmbushur kërkesat e vlefshmërisë së tenderit;  
 Nuk i keni paraqitur numrin e mjaftueshëm të kopjeve të kërkuara;  
 Nuk e keni paraqitur deklaratën e cila identifikon nënkontraktuesit e zgjedhur për aktivitetin relevant te 

prokurimit;  
   Gabimi (et) aritmetikor i evidentuar(a) është më shumë se dy përqind (2%) i vlerës totale të ofertës; 
 Nëse është e zbatueshme, kërkesa tjera formale/administrative. 
[Në rast të Grupit të Operatorëve Ekonomik] 
 Nuk keni paraqitur një deklaratë të qartë se të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe individualisht 

përgjegjës për përmbajtjen e tenderit të grupit dhe, në rast se grupit i është dhënë kontrata, 
performancen e kontratës;   

 Nuk keni paraqitur deklaratën e nënshkruar nga secili anëtar, e cila konfirmon pjesëmarrjen e tyre në 
grup dhe se ata nuk marrin pjesë ne mënyre individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër pjesëmarrës në 
procedurën e njëjtë të prokurimit;  

  Nuk keni paraqitur deklaratën e nënshkruar nga të gjithë anëtaret e grupit e cila autorizon  partnerin 
udhëheqës  të veproj në emër të grupit; 

 Partneri juaj nuk i ka përmbushur kërkesat e përshtatshmërisë.  
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
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[Në rast të nënkontraktimit] 
 
 Nën-kontraktuesi (t) juaj  nuk i ka përmbushur kërkesat e  përshtatshmërisë. 
 
[Tenderi i juaj] [Kërkesa  e juaj për pjesëmarrje] është  i  papërgjegjshëm sepse nuk keni dorëzuar: 
 
 Certifikatat apo dëshmitë e kërkuara te cilat tregojnë apo pohojnë se nuk jeni i diskualifikuar nga ndonjë 

masë nën Nenin  65 të LPP; 
 

 Certifikatën, dokumentin ose ndonjë dëshmi tjetër të mjaftueshme te kërkuar sipas Nenit 66 të LPP  për 
të dëshmuar përshtatshmërinë profesionale tuaj;   

 
  

 
 Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenet  68 dhe  69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i 

përmbushni kërkesat minimale të gjendjes ekonomike dhe financiare dhe te kapacitetit 
teknik/profesional të saktësuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës. 

 
                                                                      ARSYETIM  
 
Tenderi juaj është refuzuar për këtë arsye:   
 

 1.Kërkesat e përshtatshmërisë:  
Deklarata nën betim , qe tenderuesi i plotëson kërkesat mbi përshtatshmërinë 
ne pajtim me Ligjin Nr04L-042, ju nuk keni ofruar deshmite e kerkuara me FDT. 
 
2.Përshtatshmerin perfesionale     
NE KEMI KERKUAR  me dosje     
Kërkesa3-Çertifikata per Regjistrim në  TVSH e lëshuar nga ATK kopje 
 

    3.Kapaciteti teknik dhe professional: 
    NE KEMI KERKUAR  me dosje    

Kërkesa1- Operatori Ekonomik duhet te ofroje dëshmi se ka realizuar projekte te ngjashme  ne tre 
vitet e shkuara nga data e publikimit te njoftimit për kontrate ne vlerën prej se paku   150.000,00 
euro, ku përfshihen titujt e projekteve, vlera, numri, data e kontraktimit  DHE dëshmi për 
përfundimin me suksese te këtyre projekteve.     
 
Kërkesa2 -Kualifikimet shkollore dhe profesionale të personelit udhëheqës të operatorit ekonomik, 
në veçanti të personit ose personave që drejtpërdrejt është ose janë përgjegjës për realizimin e 
projektit. Stafi i kualifikuar ne fushen perkatese, se paku një Inxhinier i dipomuar i ndërtimtarisë, 
drejtimi   konstruktiv ose infrastrukture rrugore që ka  tri vite përvojë pune pas diplomimit.   

 
Kërkesa3 -Pajisjet ne Emër te OE me të cilat do të kryhen punimet. Minimumi i pajisjeve  për këtë 
projekt është   Një(1) Ekskavator,  dy(2) Kamionë të rënde, një (1) Ngjeshës  Cilindër, një (1) 
Grejder  Rrafshues dhe një(1) Buldozher  Dozer se pasku 16 tonësh .  
 
4.Sigurimin e tenderit   
Ne kemi kërkuar me dosje 
Vlera e sigurisë së tenderit  1100 euro per nje periudhe prej 120 ditesh 
Vlefshmëria e sigurisë së tenderit ne ditë  120 
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Per të gjitha këto kritere  te lart shenuara  ju nuk i keni ofruar dëshmit, sipas dosjes se tenderit dhe 
njoftimit për kontratë 
 
 
Ju informojmë se tenderi i është dhënë O.E. për LOT/PJESË,  si më poshtë: 
Për Lot/Pjesa -1 “NPT “ Vëllezërit Hoxha “     me çmim me te lirë në vlerë prej 37.125,00 euro 
Për Lot/Pjesa -2 “N.N.SH."WORLD MEDIUM", RILINDJA KOMBËTARE, Malishevë “   me çmim me te lirë në 
vlerë prej 36.230,00 euro 

 
Nese besoni se, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë 
Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A 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.  
 
Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t`i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të 
shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit. 
 
 
Me respekt, 
Zyra e Prokurimit  
Komuna Suhareke 
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Letër standard për tenderusit e eliminuar 
 
Data: 03/04/2019 
Nga : Zyra e prokurimit Komuna Suharekë, rr.Brigada 123 p.n Suharekë 
Për:   “"€ EURO-GROUP "SHPK -  Suharekë 
                                                                           Titulli i kontratës :      
          NDERTIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE FUSHORE PER BUJQESI 2 LOT / PJESE 
 
 

Nr  Eprokurimit   624-19-008-521& 624-19-391-5-2-1 
I nderuar 
                                               
Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr 
në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, 
ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP ”.  
 
Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në  
dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim: 
Tenderi i juaj është administrativisht i  papërgjegjshëm:   
 
   Nuk i keni përmbushur kërkesat e sigurisë së tenderit; 
  Nuk e keni plotësuar dhe nënshkruar si duhet [Formularin e paraqitjes së tenderit] [Formularin e 

paraqitjes së aplikacionit]; 
 Nuk i keni përmbushur kërkesat e vlefshmërisë së tenderit;  
 Nuk i keni paraqitur numrin e mjaftueshëm të kopjeve të kërkuara;  
 Nuk e keni paraqitur deklaratën e cila identifikon nënkontraktuesit e zgjedhur për aktivitetin relevant te 

prokurimit;  
   Gabimi (et) aritmetikor i evidentuar(a) është më shumë se dy përqind (2%) i vlerës totale të ofertës; 
 Nëse është e zbatueshme, kërkesa tjera formale/administrative. 
[Në rast të Grupit të Operatorëve Ekonomik] 
 Nuk keni paraqitur një deklaratë të qartë se të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe individualisht 

përgjegjës për përmbajtjen e tenderit të grupit dhe, në rast se grupit i është dhënë kontrata, 
performancen e kontratës;   

 Nuk keni paraqitur deklaratën e nënshkruar nga secili anëtar, e cila konfirmon pjesëmarrjen e tyre në 
grup dhe se ata nuk marrin pjesë ne mënyre individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër pjesëmarrës në 
procedurën e njëjtë të prokurimit;  

  Nuk keni paraqitur deklaratën e nënshkruar nga të gjithë anëtaret e grupit e cila autorizon  partnerin 
udhëheqës  të veproj në emër të grupit; 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
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 Partneri juaj nuk i ka përmbushur kërkesat e përshtatshmërisë.  
 
[Në rast të nënkontraktimit] 
 
 Nën-kontraktuesi (t) juaj  nuk i ka përmbushur kërkesat e  përshtatshmërisë. 
 
[Tenderi i juaj] [Kërkesa  e juaj për pjesëmarrje] është  i  papërgjegjshëm sepse nuk keni dorëzuar: 
 
   Certifikatat apo dëshmitë e kërkuara te cilat tregojnë apo pohojnë se nuk jeni i diskualifikuar nga ndonjë 

masë nën Nenin  65 të LPP; 
 

 Certifikatën, dokumentin ose ndonjë dëshmi tjetër të mjaftueshme te kërkuar sipas Nenit 66 të LPP  për 
të dëshmuar përshtatshmërinë profesionale tuaj;   

 
  

 
     X Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenet  68 dhe  69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i 

përmbushni kërkesat minimale të gjendjes ekonomike dhe financiare dhe te kapacitetit 
teknik/profesional të saktësuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës. 

                                                                      ARSYETIM 
   
 
Tenderi juaj është refuzuar për këtë arsye:   
1.Kërkesat e përshtatshmërisë:  
NE KEMI KERKUAR  me dosje që Deklarata nen betim te   jetë e nënshkruar  dhe e vulosur   
Deklarata nën betim , qe tenderuesi i plotëson kërkesat mbi përshtatshmërinë ne pajtim me Ligjin 
Nr04L-042, ju nuk keni ofruar deshmite e kerkuara me FDT 
 
2.Përshtatshmerin perfesionale   
NE KEMI KERKUAR  me dosje     
Kërkesa1-Regjistrimi i  operatorit  ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe  apo regjistrin 
e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit (kopje)  Kërkesa2-Çertifikata e Numrit Fiskal, nëse 
nuk është e përfshire ne certifikaten e biznesit (kopje)   
Kërkesa3-Çertifikata per Regjistrim në  TVSH e lëshuar nga ATK kopje. 

   
   3.Kapaciteti ekonomik dhe financiar 
   NE KEMI KERKUAR  me dosje     

Kërkesa1-Operatori ekonomik duhet te ofrojë dëshmi të kënaqshëme  Autoritetit Kontraktues se 
qarkullimi i Operatorit Ekonomik, ne tre vitet e shkuara nga data e publikimit te njoftimit për 
kontrate eshtë jo më pak se   200.000,00 euro 
 
4.Kapaciteti teknik dhe professional:  
NE KEMI KERKUAR  me dosje   
Kërkesa1- Operatori Ekonomik duhet te ofroje dëshmi se ka realizuar projekte te ngjashme  ne tre 
vitet e shkuara nga data e publikimit te njoftimit për kontrate ne vlerën prej se paku   150.000,00 
euro, ku përfshihen titujt e projekteve, vlera, numri, data e kontraktimit  DHE dëshmi për 
përfundimin me suksese te këtyre projekteve.     
Kërkesa2 -Kualifikimet shkollore dhe profesionale të personelit udhëheqës të operatorit ekonomik, 
në veçanti të personit ose personave që drejtpërdrejt është ose janë përgjegjës për realizimin e 
projektit. Stafi i kualifikuar ne fushen perkatese, se paku një Inxhinier i dipomuar i ndërtimtarisë, 
drejtimi   konstruktiv ose infrastrukture rrugore që ka  tri vite përvojë pune pas diplomimit.   
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Kërkesa3 -Pajisjet ne Emër te OE me të cilat do të kryhen punimet. Minimumi i pajisjeve  për këtë 
projekt është   Një(1) Ekskavator,  dy(2) Kamionë të rënde, një (1) Ngjeshës  Cilindër, një (1) 
Grejder  Rrafshues dhe një(1) Buldozher  Dozer se pasku 16 tonësh .   
Per të gjitha këto kritere  te lart shenuara  ju nuk i keni ofruar dëshmit, sipas dosjes se tenderit dhe 
njoftimit për kontratë 
 
 
Ju informojmë se tenderi i është dhënë O.E. për LOT/PJESË,  si më poshtë shenuar : 
Për Lot/Pjesa -1 “NPT “ Vëllezërit Hoxha “     me çmim me te lirë në vlerë prej 37.125,00 euro 
Për Lot/Pjesa -2 “N.N.SH."WORLD MEDIUM", RILINDJA KOMBËTARE, Malishevë “   me çmim me te lirë në 
vlerë prej 36.230,00 euro 

 
Nese besoni se, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë 
Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A 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.  
 
Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t`i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të 
shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit. 
 
 
Me respekt, 
Zyra e Prokurimit  
Komuna Suhareke 
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Letër standard për tenderusit e eliminuar 
 
Data: 03/04/2019 
Nga : Zyra e prokurimit Komuna Suharekë, rr.Brigada 123 p.n Suharekë 
Për:  NNT  “VEHA” -  Suharekë 

                                                                           Titulli i kontratës :      
          NDERTIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE FUSHORE PER BUJQESI 2 LOT / PJESE 
 
 

Nr  Eprokurimit   624-19-008-521& 624-19-391-5-2-1 
I nderuar 
                                               
Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr 
në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, 
ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP ”.  
 
Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në  
dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim: 
Tenderi i juaj është administrativisht i  papërgjegjshëm:   
 
   Nuk i keni përmbushur kërkesat e sigurisë së tenderit; 
  Nuk e keni plotësuar dhe nënshkruar si duhet [Formularin e paraqitjes së tenderit] [Formularin e 

paraqitjes së aplikacionit]; 
 Nuk i keni përmbushur kërkesat e vlefshmërisë së tenderit;  
 Nuk i keni paraqitur numrin e mjaftueshëm të kopjeve të kërkuara;  
 Nuk e keni paraqitur deklaratën e cila identifikon nënkontraktuesit e zgjedhur për aktivitetin relevant te 

prokurimit;  
   Gabimi (et) aritmetikor i evidentuar(a) është më shumë se dy përqind (2%) i vlerës totale të ofertës; 
 Nëse është e zbatueshme, kërkesa tjera formale/administrative. 
[Në rast të Grupit të Operatorëve Ekonomik] 
 Nuk keni paraqitur një deklaratë të qartë se të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe individualisht 

përgjegjës për përmbajtjen e tenderit të grupit dhe, në rast se grupit i është dhënë kontrata, 
performancen e kontratës;   
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 Nuk keni paraqitur deklaratën e nënshkruar nga secili anëtar, e cila konfirmon pjesëmarrjen e tyre në 
grup dhe se ata nuk marrin pjesë ne mënyre individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër pjesëmarrës në 
procedurën e njëjtë të prokurimit;  

  Nuk keni paraqitur deklaratën e nënshkruar nga të gjithë anëtaret e grupit e cila autorizon  partnerin 
udhëheqës  të veproj në emër të grupit; 

 Partneri juaj nuk i ka përmbushur kërkesat e përshtatshmërisë.  
 
[Në rast të nënkontraktimit] 
 
 Nën-kontraktuesi (t) juaj  nuk i ka përmbushur kërkesat e  përshtatshmërisë. 
 
[Tenderi i juaj] [Kërkesa  e juaj për pjesëmarrje] është  i  papërgjegjshëm sepse nuk keni dorëzuar: 
 
 X  Certifikatat apo dëshmitë e kërkuara te cilat tregojnë apo pohojnë se nuk jeni i diskualifikuar nga 

ndonjë masë nën Nenin  65 të LPP; 
 

 X Certifikatën, dokumentin ose ndonjë dëshmi tjetër të mjaftueshme te kërkuar sipas Nenit 66 të LPP  për 
të dëshmuar përshtatshmërinë profesionale tuaj;   

 
  

 
     X Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenet  68 dhe  69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i 

përmbushni kërkesat minimale të gjendjes ekonomike dhe financiare dhe te kapacitetit 
teknik/profesional të saktësuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës. 

 
                                                                      ARSYETIM  
 
Tenderi juaj është refuzuar për këtë arsye:   
1.Kërkesat e përshtatshmërisë: NE KEMI KERKUAR  me dosje  që Deklarata nen betim te jetë e nënshkruar  
dhe e vulosur   
Deklarata nën betim , qe tenderuesi i plotëson kërkesat mbi përshtatshmërinë ne pajtim me Ligjin 
Nr04L-042, ju nuk keni ofruar deshmite e kerkuara me FDT.  
 
2.Ne kemi kërkuar përshtatshmerin perfesionale  
NE KEMI KERKUAR  me dosje: 
Kërkesa1-Regjistrimi i  operatorit  ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe  apo regjistrin 
e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit (kopje)  Kërkesa2-Çertifikata e Numrit Fiskal, nëse 
nuk është e përfshire ne certifikaten e biznesit (kopje)   
 
3.Kapaciteti ekonomik dhe financiar:  
NE KEMI KERKUAR  me dosje     
Kërkesa1-Operatori ekonomik duhet te ofrojë dëshmi të kënaqshëme  Autoritetit Kontraktues se 
qarkullimi i Operatorit Ekonomik, ne tre vitet e shkuara nga data e publikimit te njoftimit për 
kontrate eshtë jo më pak se   200.000,00 euro 
 
4.Kapaciteti teknik dhe professional: NE KEMI KERKUAR  me dosje     
Kërkesa1- Operatori Ekonomik duhet te ofroje dëshmi se ka realizuar projekte te ngjashme  ne tre 
vitet e shkuara nga data e publikimit te njoftimit për kontrate ne vlerën prej se paku   150.000,00 
euro, ku përfshihen titujt e projekteve, vlera, numri, data e kontraktimit  DHE dëshmi për 
përfundimin me suksese te këtyre projekteve.     
Kërkesa2 -Kualifikimet shkollore dhe profesionale të personelit udhëheqës të operatorit ekonomik, 
në veçanti të personit ose personave që drejtpërdrejt është ose janë përgjegjës për realizimin e 
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projektit. Stafi i kualifikuar ne fushen perkatese, se paku një Inxhinier i dipomuar i ndërtimtarisë, 
drejtimi   konstruktiv ose infrastrukture rrugore që ka  tri vite përvojë pune pas diplomimit.   
Kërkesa3 -Pajisjet ne Emër te OE me të cilat do të kryhen punimet. Minimumi i pajisjeve  për këtë 
projekt është   Një(1) Ekskavator,  dy(2) Kamionë të rënde, një (1) Ngjeshës  Cilindër, një (1) 
Grejder  Rrafshues dhe një(1) Buldozher  Dozer se pasku 16 tonësh . 
 
Të gjitha këto kritere  te lart shenuar  ju nuk i keni ofruar dëshmi, sipas dosjes se tenderit dhe 
njoftimit për kontratë.  
 
 
Ju informojmë se tenderi i është dhënë O.E. për LOT/PJESË,  si më poshtë: 
Për Lot/Pjesa -1 “NPT “ Vëllezërit Hoxha “     me çmim me te lirë në vlerë prej 37.125,00 euro 
Për Lot/Pjesa -2 “N.N.SH."WORLD MEDIUM", RILINDJA KOMBËTARE, Malishevë “   me çmim me te lirë në 
vlerë prej 36.230,00 euro 

 
Nese besoni se, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë 
Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A 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.  
 
Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t`i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të 
shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit. 
 
 
Me respekt, 
Zyra e Prokurimit  
Komuna Suhareke 
 
 
 
 
 


