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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:  24.05.2022

Nr i Prokurimit  657-22-4826-1-2-1

Nr i brendshëm VI657-22-037-121

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:
Furnizimi i kabineteve shkollore me pajisje (video-projektor)

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
Viti

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
Furnizimi i kabineteve shkollore me pajisje (furnizimi me video-projektor per shkollat e komunes 
se Vitisë)

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):
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29000000-9

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: 36 000,00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
Furnizim me videoprojektor   Well Known Brand Name Video Projector   (BenQ, Epson, Acer, 
LG, Optoma, Panasonic, Sony, ViewSonic)  Brightness   min. 4500 ANSI Lumens  Resolution   min. 
SVGA 800x600 dpi;Maximum Resolution   min. WUXGA (1,920 x 1,200);Aspect Ratio   4  3 (Native), 
16  9 (Supported);Contrast   20,000  1 (full on  off);Display Type   DLP x 1;Color Processing   10-bit  
Video Modes   720p, 1080i, 1080p  60, 576i, 576p, 480p, 480i  3D Modes   PC 3D Ready; Lamp Type   
203W Osram  Lamp Life   min. 5000 hours – max   15000 hours (Eco)  Included Lens   F = 2.56 ~ 
2.68, f = 22.0 mm ~ 24.1 mm  Manual Zoom and Manual Focus;Optional Lenses   No  Lens Shift   
No; Weight   min. 2.45Kg;Throw Distance   0.9 m - 11.8m   Image Size   55 cm - 762 cm;Throw Ratio   
1.96 ~ 2.15 (50     @ 2 m)  Digital Zoom   Yes;Digital Keystone   +  -40° (Vertical, Manual & Auto)  
Audible Noise   31 dB    26 dB (Eco);Internal Speakers   3.0 Watts Mono  TCO Certified   Yes;Power   
260 Watts 100V - 240V  Wireless projection frees you from cable chaos (default);Hidden dongle 
design;AC power on;Auto Keystone correction;Auto ceiling-mounted correction;Top-loading 
lamp;1x Audio In   Mini Jack  1x Audio Out   Mini Jack;1x Composite   RCA;2x HDMI1.4a 
Video+Audio  1x PC Audio (Stereo mini jack);1x USB Wireless dongle, Type A  1x VGA In   Dsub-
15pin;1x VGA Out   Dsub-15pin  1x RS232 (D-sub);1x Wireless Dongle;1x DC Out (5V  1.5A, USB 
Type A)  Warranty   Lamp 1 year,  DLP Chip 5 year from manufacturer.    Cope 70  Montimi I 
video projektorve Mbajtëse e Projektori Brendi i njëjtë me projektorin - Same brand Ceiling 
Mount -Function   Tilt, Adjustable 360 ° Rotation, Kabull HDMI 4K 20M, Kabull VGA 20M, Kabull 
e furnizimi me rrymë 3x 0.75mm bakër, Kanalina të plasitkës me ngjitës, Priza Elektrike 220V 16A 
+ HDMI + VGA OG tek projektori, Priza HDMI+VGA OG tek furnizuesi me sinjal video, Furnizimi 
i projektori me energji elektrike duhet të jetë nga kutia shpërndarëse e vendit ku montohet. Set

70

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj 7 apo ditë       (nga dhënia  e kontratës)
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    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. Operatori ekonomik duhet te përmbush 
kërkesat mbi pranueshmërinë  sipas 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, neni 65

a. Deklarata nën Betim  e nënshkruar dhe 
vulosur- obligative

b. Operatori ekonomik duhet te dëshmoi se 
nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së 
paku deri në tremujorin e fundit të vitit para 
dorëzimit të tenderit, vetem për fituesin

b. Vërtetim i lëshuar nga Administrata 
Tatimore - vetëm për fituesin para dhënies te 
kontratës.

c.Vërtetimin e gjykatës ekonomike . Një 
dokument të lëshuar nga gjykata kompetente që 
përmbush kërkesat e përshtatshmërisë ( të mos 
jetë me i vjetër se gjashtë muaj nga data e 
dorëzimit të tenderit )  Vetëm për fituesin

c.Vërtetimi i gjykatës ekonomike origjinal ose 
kopja e vërtetuar

d. Vërtetimin e Tatimit ne pronë, për OE mbi 
obligimet e kryera, vërtetimi te mos jete me i 
vjetër se 6 muaj, te nxjerrët ne emrin e personit 
juridik gjegj. Operatorit, Vetëm për fituesin.

d. Një vërtetim mbi obligimet e kryera te 
Tatimit ne prone, sipas adresës se Operatorit 
ekonomik, te përmendet emri, lokacioni dhe 
dedikimi i vërtetimit

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

Kërkesa 1. Regjistrimi si operator ekonomik në 
regjistrin profesional, komercial dhe  apo 
regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të 
themelimit, bashke me numrin unik identifikues, 
dhe certifikaten e TVSH-s

Dëshmi  1. Një dokument i lëshuar nga 
autoriteti përkatës publik në vendin e 
themelimit të operatorit ekonomik me të cilin 
evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik 
në atë vend (Kopja e certifikatës së biznesit, me 
numrin unik ); Kopje Certifikaten e TVSH-s

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
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III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Kërkesa 1.Operatorët ekonomik ose Grupi duhet 
të ofrojë dëshmi se kanë përfunduar me sukses së 
paku tri kontrata të natyrës së ngjashme, 
minimum  sa vlera e planifikimit te ketij 
prrojekti, ne vitet e shkuara që paraprinë datën e 
publikimit të njoftimit për këtë kontratë.

Deshmia 1. Listën e kontratave kryesore për 
shërbime të ngjashme të përfunduara në tri 
vitet e shkuara duke saktësuar shërbimet e 
kryera, shumën e kontratës,  vendin, datën dhe 
pranuesin.    Listës duhet bashkangjitur 
kontratat bashke me referencat. minimum sa 
vlera e planifikimit.

Kërkesa 2.  a. Operatoret ekonomik duhet te 
ofrojnë dëshmi se kanë stafin adekuat profesional 
përgjegjës për ofrimin e shërbimeve, se paku     
a.1- Menaxher i projekti i  e diplomuar në 
shkenca kompjuterike ose të ngjashme me 
përvojë pune 5 vjeçare në menaxhimin e 
projekteve të ngjashme.     a.2- Stafi – se paku një 
bachelor ose inxhinier te shkencave te 
inxhinierisë elektrike dhe dy Teknik.    b. 
Operatoret ekonomik duhet te ofrojnë dëshmi se 
përmbushin kërkesat e ISO standardeve 9001-
2015 per një sistem menaxherial te cilësisë dhe 
ISO  IEC 20000-1  2018 për menaxhimin e 
shërbimit pas shitjes.

Deshmia 2. a.Listën e personelit teknik 
pavarësisht nëse i takojnë apo jo drejtpërdrejt 
operatorit ekonomik, përgjegjës për 
implementimin e projektit.   Listës duhet 
bashkangjitur kontratë e punës per projektin 
ne fjalë si dhe caktimi i menagjerit me vendim      
a.1 - CV, diploma, certifikata ose kopja e 
noterizuar .    a.2 - CV, diploma, certifikata 
ose kopja e noterizuar .     b. Certifikata valide 
origjinal e ISO 9001-2015 si dhe linkun për 
mundësinë e verifikimit te certifikatës – per se 
paku me 2021-2022 validitet aktiv.Certifikata 
valide origjinal e ISO  IEC 20000-1  2018 si dhe 
linkun për mundësinë e verifikimit te 
certifikatës - per se paku me 2021-2022 validitet 
aktiv.

Kërkesa 3.a. Autorizim nga Prodhuesi MAF për 
Projektor dhe të dhënat e prodhuesit per 
verifikimin e këtij autorizimi. b.Katalog me 
specifikim teknik per artikullin qe behet 
furnizimi, (katalogu duhet te jete vetëm per 
modelin e saktë te projektorit qe ofertohet  
liferohet, nese OE vendos katalog me më shume 
se një model atëherë oferta do të refuzohet).

Deshmia 3. a Te ofroj dëshmi per Autorizimi i 
Prodhuesit me detajet e Aktivitetit te 
prokurimit Origjinal ose kopje e noterizuar, si 
dhe të dhënat e lëshuesit te këtij autorizimi si   
Emri, Adresa, Nr.Tel., E-mail, për verifikimin e 
këtij autorizimi.b. Të prezentoj Katalogun nga 
prodhuesi me modelin e saktë me te cilin 
ofertoni dhe behet liferimi.

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
  E hapur
  E kufizuar
  Konkurruese me negociata
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  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       

Publikime tjera (nëse aplikohen):
       i       
       i       
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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 14.06.2022    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 14.06.2022     koha 13:00:00  vendi  Komuna e Vitisë, Zyra e prokurimit nr.24, 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)


