,
KOMUNA SUHAREKË

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

624-21-659-5-2-1

Nr i brendshëm

624-021-046-521

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 SUHAREKË
Adresa Postare: BRIGADA 123
Qyteti: SUHAREKË

Kodi postar: -

Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Afrim Bytyqi

Telefoni: 029-271-026

Email: zprokurimit.suhareke@rks-gov.net

Faksi:

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

www.suhareka-komuna.org

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 Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin
origjinal te kontratës)
Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne
njoftimin origjinal te kontratës)
45110000-1

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: 22.02.2021
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:
Kapaciteti teknik dhe
profesional

Në vend të:

Është :

Kërkesa1- Operatori Ekonomik
duhet te ofroje dëshmi se ka

Kërkesa1- Operatori
Ekonomik duhet te ofroje

realizuar projekte te ngjashme
ne tre vitet e shkuara nga data e
publikimit te njoftimit për
kontrate në vlerë prej së paku
45.000,00 Euro,ku përfshihen
titujt e projekteve, vlera, numri,
data e kontraktimit DHE
dëshmi për përfundimin me
suksese te këtyre
projekteve.__________________
___________________________
________ Kërkesa 2 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
master i ndertimtarise drejtimi
konstruktiv, që ka tri vite
përvojë pune pas diplomimit.
___________________________
___________________________
___________________________
__ Kërkesa 3 -Paisjet e
nëvojshme për kryerjen e këtij
projekti Një(1) Ekskavator,
dy(2) Kamionë të rënde, një (1)
Ngjeshës Cilindër dhe një (1)
Grejder Rrafshues., Dëshmia1
– Te dorëzoni listën në origjinal
e vulosur dhe nënshkruar, të
projekteve të ngjajshme të
realizuara ne tre vitet e shkuara
nga data e publikimit te
njoftimit për kontrate, dhe
dëshmitë e përfundimit
Referencat ose procesverbalet e
pranimit teknik apo raportet
përfundimtare për pranimin e
puneve të kryera.
___________________________
___________________________
___________________________
__
Dëshmia2 –
Kontrata e punës ose
parakontrata me inxhinierin,
Diploma e NOTERIZUAR,
Dokument mbi përvojen e
punës ( Vertetim nga
punëdhenesi ose ATK) dhe
një

dëshmi se ka realizuar
projekte te ngjashme ne tre
vitet e shkuara nga data e
publikimit te njoftimit për
kontrate në vlerë prej së paku
130.000,00 Euro,ku përfshihen
titujt e projekteve, vlera,
numri, data e kontraktimit
DHE dëshmi për përfundimin
me suksese te këtyre
projekteve.________________
__________________________
___________ Kërkesa 2 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 master i
ndertimtarise drejtimi
konstruktiv, që ka tri vite
përvojë pune pas diplomimit.
__________________________
__________________________
__________________________
_____ Kërkesa 3 -Paisjet e
nëvojshme për kryerjen e këtij
projekti Një(1) Ekskavator,
dy(2) Kamionë të rënde, një
(1) Ngjeshës Cilindër dhe një
(1) Grejder Rrafshues.,
Dëshmia1 – Te dorëzoni listën
në origjinal e vulosur dhe
nënshkruar, të projekteve të
ngjajshme të realizuara ne tre
vitet e shkuara nga data e
publikimit te njoftimit për
kontrate, dhe dëshmitë e
përfundimit Referencat ose
procesverbalet e pranimit
teknik apo raportet
përfundimtare për pranimin e
puneve të kryera.
__________________________
__________________________
__________________________
_____
Dëshmia2 –
Kontrata e punës ose
parakontrata me inxhinierin,
Diploma e NOTERIZUAR,
Dokument mbi përvojen e

CV.________________________
___________________________
___________________________
__
Dëshmia 3 – Dëshmi
mbi posedimin e paisje, nëse
paisjet janë në pronësi të OE
duhet të ofroj
(
Librezat kopje, Dokumentin
Unik Duganor për makinerit që
nuk kanë Libreza, Faturat e
blerjes-me dëshmi bankare ).
Nëse OE ka Marrëveshjet për
Shfrytëzim të paisjeve, OE
duhet të ofroj Marrveshjen për
këtë Projekt ( nuk pranohen
marrëveshjet e përgjithshme,
Marrveshja duhet te jetë për
këtë projekt) për shfrytëzim të
paisjeve dhe dëshmin mbi
paisjet si (kopjen e librezave,
Dokumentin Unik Duganor-për
makinerit që nuk kanë Libreza,
faturat e blerjes-me dëshmi, (
AK- ruan te drejten e vizites ne
terren per verifikim te paisjeve
nese ështe e nevojshme)

punës ( Vertetim nga
punëdhenesi ose ATK) dhe
një
CV._______________________
__________________________
__________________________
_____
Dëshmia 3 –
Dëshmi mbi posedimin e
paisje, nëse paisjet janë në
pronësi të OE duhet të ofroj
( Librezat kopje, Dokumentin
Unik Duganor për makinerit
që nuk kanë Libreza, Faturat
e blerjes-me dëshmi bankare ).
Nëse OE ka Marrëveshjet për
Shfrytëzim të paisjeve, OE
duhet të ofroj Marrveshjen
për këtë Projekt ( nuk
pranohen marrëveshjet e
përgjithshme, Marrveshja
duhet te jetë për këtë projekt)
për shfrytëzim të paisjeve dhe
dëshmin mbi paisjet si
(kopjen e librezave,
Dokumentin Unik Duganorpër makinerit që nuk kanë
Libreza, faturat e blerjes-me
dëshmi, ( AK- ruan te drejten
e vizites ne terren per
verifikim te paisjeve nese ështe
e nevojshme)

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

