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KUVENDI KOMUNAL VITI

NJOFTIM PËR KONTRATË

 PUNË  FURNIZIM  SHËRBIME

Sipas Nenit 40të 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:  21.04.2022

Nr i Prokurimit  657-22-3309-5-2-1

Nr i brendshëm VI657-22-026-521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip   Serbisht  Anglisht 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

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

Adresa Postare: Rruga 28 Nëntori  pn -VITI

Qyteti: VITI Kodi postar: -61000 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Fadil ABAZI Telefoni: 0280 381 519

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

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): 

Po  Jo 
Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po  Jo 
Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit 

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
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II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Rregullimi i hapësirave gjelbëruese-publike

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
Territori i Komunes se Vitise.

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë


II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike  kornizë me një operator 


    
Kontrate publike kornizë me disa operator      


Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi


Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë


Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj      

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Rregullimi i hapësirave gjelbruese-publike ne komunen e Viise sipas Paramaes se projektit për 
vitin 2022

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):
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45000000-7

II.1.7) Variantet pranohen
Po  Jo 

II.1.8) Ndarja në Pjesë
Po  Jo 

 
Nëse  po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

  vetëm një pjesë                     Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës Emërtimi i grupit Përshkrimi i shkurtër

               

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:      

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 100 000,00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
I QYTETI HAPESIRAT GJELBERUESE MBJELLJA E BIMEVE, INVENTAR  URBAN

  II HAPËSIRAT GJELBERUESE POZHERAN   III
RREGULLIMI I HAPESIRES GJELBERUESE SLLATINË E EPERME   

IV RREGULLIMI I HAPESIRES GJELBERUESE SADOVINË E ÇERKEZVE
  V RREGULLIMI I HAPESIRES GJELBERUESE SMIRË   VI
HAPËSIRAT GJELBERUESE SADOVINË E JERLIVE   VII
HAPËSIRAT GJELBERUESE VERBAN   VIII TE SH.F.M.U   

MIRALI SEJDIU   GËRMOVË   IX TE SH.F.M.U   HASAN ALIA   DHE 
QMF -REMNIK   X TE SH.F.M.U   NJAZI PAJAZITI  -BUDRIGË

  XI TE SH.F.M.U   NJAZI REXHEPI  SLLATINË E POSHTME
  XII PJESA GJELBERUESE PARA SHKOLLES - GOSHICË   XIII
RREGULLIMI I HAPESIRES GJELBERUESE PALESTRA SPORTIVE- DROBESH

  XIV RREGULLIMI I HAPESIRES GJELBERUESE KABASH   
XV RREGULLIMI I HAPESIRES GJELBERUESE -RADIVOJC     1.0

Furnizimi dhe mbjellja e pemëve dekorative   KUMBULL E KUQE    .Specifikat e tyre te 
caktohen nga investitori dhe organi mbikqyres, druri te jete ne gjendje te rregullt I drejte me sistem 
rrenjesor te rregullt dhe me dheun bashkangjites, te mbillet simbas kushteve te caktuara per llojin e 
drurit ne udhezimin percjelles, si dhe te behet mirmbajtja dhe ujitja deri ne zenjen e tije, po ashtu ne 
baze te kushteve te kontrates periudha garantuese pas pranimit teknik. copë 15.0  1.1

Furnizimi dhe mbjellja e pemëve dekorative   Acer i Verdhë    .Specifikat e tyre te caktohen 
nga investitori dhe organi mbikqyres druri te jete ne gjendje te rregullt I drejte me sistem rrenjesor 
te rregullt dhe me dheun bashkangjites, te mbillet simbas kushteve te caktuara per llojin e drurit ne 
udhezimin percjelles, si dhe te behet mirmbajtja dhe ujitja deri ne zenjen e tije, po ashtu ne baze te 
kushteve te kontrates periudha garantuese pas pranimit teknik. copë 15.0  1.2

Furnizimi dhe mbjellja e luleve dekorative GJETHEMBAJTESE ne pjesen e gjelbërimit 
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(lulet të mbillen sipas udhëzuesit i cili duhet të jetë i bashkangjitur me lulet gjatë furnizimit, lulet të 
mirren ngjyra të ndryshme si e kuqe, vjollce, e bardhë, e

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj 12 apo ditë       (nga dhënia  e kontratës)
    apo
Fillimi              
Përfundimi       

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN
III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po  Jo 

Nëse po,  vlera e sigurisë së ekzekutimit        EUR ose 10 % e vlerës së kontratës
III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u 
jepet kontrata (nëse aplikohet):

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës
Po  Jo 

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta
     

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE
III.2.1)  Kërkesat e përshtatshmërisë: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

a) Deklarata nën betim  se operatori 
përmbush kërkesen mbi përshtatëshmerin  të 
ligjit  të prokurimit nr. 04  L-042,neni 
65...............Obligative.

Deklarata nën betim, në dosje e vulosur dhe e 
nënshkruar.

b) Vërtetim  i lëshuar nga Administrata  
Tatimore  e vendit të themelimit të operatorit 
ekonomik , se operatori ekonomik në fjalë nuk 
është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku  
deri në tre mujorin  e fundit para dorëzimit të 
tenderi.........Obligative.(për fituesin)

b)    Vërtetim  i lëshuar nga Administrata  
Tatimore - origjinal

c) Vërtetimin e Gjykates Ekonomike.. Një 
dokument te lëshuar nga Gjykata kompetente që 
përmbush “kërkesat e përshtatshmërisë”( Të mos 
jetë më i vjetër se gjashtë muaj nga dorëzimi i 
tenderit)............ Obligative.(për fituesin

c)    Vërtetimin e gjykatës ekonomike -origjinal 
ose kopje e noterizuar

d. Vërtetimin e Tatimit ne pronë, për OE mbi 
obligimet e kryera, vertetimi te mos jete me i 
vjeter se 6 muaj, te nxjerret ne perin e personit 
juridik gjegj. Operatorit,Vetem për fituesin.

d. Një vertetim mbi obligimet e kryera te 
Tatimit ne prone, sipas adreses se Operatorti 
ekonmik, te permendet emri, lokacioni dhe 
dedikimi i vertetimit.

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Kërkesa 1. Regjistrimi si operator ekonomik në 
regjistrin profesional, komercial dhe  apo 

Dëshmi  1. Një dokument i lëshuar nga 
autoriteti përkatës publik në vendin e 
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regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të 
themelimit; më numrin unik identifikues, 
Certifikata e Regjistrimit i TVSH-s

themelimit të operatorit ekonomik me të cilin 
evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik 
në atë vend (Kopja e certifikatës së biznesit dhe 
numrit unik identifikues ); Kopja certifikatës 
se TVSH-së

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

          
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Kërkesa 1. OE duhet të dëshmojë se ka 
përfunduar me sukses kontrata të natyrës së 
ngjashme në periudhë 3 vjeçare nga data e 
publikimt të këtij njoftimi për kontratë, se paku 
minimum sa vlera e planifikuar te puneve te 
ngjashme. Në rast të konzorciumut 60% te 
prezentoj Lideri.

Dëshmia 1. Një listë te kontratave  të 
realizuara, ne origjinal, e nenshkruar dhe 
vulosur nga ana e OE, duke saktësuar   titullin 
e kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit 
dhe datën e përfundimit dhe përfituesin, si dhe 
listës ti bashkëngjiten referencat ose raportet 
per kryerje te puneve.Lideri te ofroj deshmi 
per 60% te vleres se planifikuar te projrktit.

Kërkesa 2. Operatori Ekonomik duhet të kete se 
paku 10 punetore këtë projekt.    -.  Në rast te 
grupit lideri duhet ti ketë min.6 punetor dhe 
stafin profesional për ketë projekt     Menaxher i 
projektit te jete   1 (Një) inxhinier i diplomuar i 
ndërtimtarisë – drejtimi konstruktiv me min. 5 
vite përvoje pune pas diplomimit;  Udhëheqës i 
punishtes te jete  Inxh.bachelor i Bujqësisë, 
drejtimi mbrojtja e bimëve

Dëshmia 2. Lista e stafit e nënshkruar dhe e 
vulosur nga OE deshmuar me kontrata të 
punës ose marreveshje paraprake per 
angazhim ne projektin , duke specifikuar  
Emrin, Mbiemrin, viti i lindjes-mosha, 
profesionin si dhe pozicionin ne kompani.Per 
stafin profesional  diplomat e noterizuara 
kontratat dhe CV.

Kërkesa 3.     OE te ofroj se disponon Mjetet, 
stabilimentet dhe pajisjet teknike që janë të 
domosdoshme për realizimin e projektit   Min. 2 
kamioneta me peshe min. 3.5 ton; min. 2 kamion 
me kapacitet min. 10 m3;; Min. 1 ekskavator me 
peshe deri ne 7 ton; Një (1); Cisterne uji me 
kapacitet min. 9000 L- min. 1 cope-  ;  ; Ngarkues 
me peshe deri ne 9 ton; Traktor me fuqi min.45 
kw – Depozite uji min. 1500 L – min. 1 cope; 
Pompë uji - min.3 cope;.

Dëshmia 3. Libreza e qarkullimit per mjetet 
te cilat regjistrohen, Dokumentin Unik 
Doganor ose fature blerese per mjetet te cilat 
nuk regjistrohen. Ne rastet kur OE ka 
mareveshje per shfrytezim, OE duhet te 
dorezoj edhe marreveshjen per shfrytezim

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE
Po  Jo 

III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar

Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
     
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit 
përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve

Po  Jo 

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
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  E hapur
  E kufizuar
  Konkurruese me negociata
  Kuotim i Çmimit
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim  (procedurë e kufizuar 
apo konkurruese me negociata)

Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e 
detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme 
të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-
ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për proceduren e tenderit. Të vetmit 
faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:
     

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (procedurë konkurruese me 
negociata)

Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme
Po  Jo 

në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar 

Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë
kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata
Po  Jo 

IV.1.4 Numri minimal i kandidateve te cilët do te ftohen qe te dorëzojnë 
Tenderët fillestar është:      
IV.1.5. Informata ne lidhje me ankandin elektronik

Do te përdoret ankandi elektronik: Po  Jo 

Informata shtese ne lidhje me ankandin elektronik:      

IV.2) KRITERET E DHËNIES

      
 Çmimi më i ulët 
    ose
 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të 

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë 

Po  Jo 
Nëse po,
Njoftim paraprak:         i       
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Publikime tjera (nëse aplikohen):
       i       
       i       

Po  Jo 
Dokumentet me pages 

 Nëse po, çmimi       EUR
Kushtet dhe metoda e pagesës:      
IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve: 

data 11.05.2022    koha 13:00:00  vendi Platforma elektronike                  e-prokurimi.rks-gov.net
IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:
 Po               Jo

Nëse po, jep arsyetim       
IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:

Po  Jo 

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 1,000.00
Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj      
IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:
 Deri më: data:         ditët 60 apo  muajt      
IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:

data 11.05.2022     koha 13:00:00  vendi  Zyra e prokurimit, nr.24. Komuna e Vitise, rruga 28 
Nëntori

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë 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-092ne adresën e 
specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për 
pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes 
së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze. 
Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita ne punishte etj)


