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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:  20.09.2022

Nr i Prokurimit  657-22-9952-2-1-1

Nr i brendshëm VI657-22-057-211

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:
Shërbimet e energjisë për komunën e Vitisë (ESCO) sipas UA 06 2021.

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 komunës së Vitisë

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 36

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Shërbimet e energjisë për komunën e Vitisë (ESCO) sipas UA 06  2021.Shërbime në  
instalimin,funksionimin, zavendësimin përmirsimin , mirëmbajtjen si dhe  rregullimin e 
parametrave te opreimit të energjisë.

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):
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93000000-8

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: 3 100 000,00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
2.1   Dimmer module për kalimin e dritës në dimming mode (modin efiqent) kur kalon një kohë 
e caktuar (koha e konfigurueshme) psh pas ores 12 te nates e kalon driten ne 50% te shpenzimit 
total. Specifikimet    1-10V input, built-in constant current, output current adjustable between 350 – 
1,050 mA.  Max. output power   80W  Power input on stand-by -0.16 W  Dimming range 10 to 100 %  
Nominal life-time up to 100,000 h  Copë  1.00  € -     2.2   Blerja, bartja i programerit 
per DRIVERA dhe kontrollera qe ka specifikat e meposhtme                                                      
Supports DALI interface driver Programming  Supports 0-10V Programmable Driver Programming  
Supports Other Controllers (TDD-ANPNx, SDD-AAPNx)  Off-line programming capability  Auto 
programming Mode.  Copë  1.00  € -     2.3   USB communication cable ne mes PC and 
GSM CPU units. (PC need have USB interface)  Gjatsia totale   5m  Default baud rates  9600  
Maximum baud rates  115200  with communication indicator.  Copë  1.00  € -     2.4   
Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues LED 10200 Lm ose  ekujvalente me 170lm  W-, të jenë 
nga alumini, të jenë të rezistueshëm ndaj temperaturave nga -30ºC deri +50ºC , LED dioda duhet te 
jete e mbuluar me Optik apo Lente PMMA por kursesi mburoj nga xhami,  Tensioni 90V - 305V AC  
50-60Hz, - Ngjyra 4000K- 4500 K,  Shpërndarja e dritës duhet te deshmohet me llogaritje 
fotometrike me Software DiaLUX apo te ngjashem,Jetëgjatësia 100 000 orë pune ose 150 000  sipas 
standardit IEC 62722-2-1, Forca IK 08   dhe me mbrojtje nga lagështia IP66 , trupi ndriçues duhet te 
komunikoj me PC permes softwerit qe mundeson rregullimin e Dimmingut deri ne 5 nivele. Te kete 
mbrojtje nga interferimi i valeve dhe nga mbitensioni deri ne 8kV. Trupi ndriques duhet ti plotësoj 
këto standarde, Direktiva 2014  35    BE  Direktiva 2014  30    BE, ENEC, Deklarata e 
Komformitetit, Standardi ngjyres se trupit ndriques qe mundeson ftohjen sipas ISO 2808-2007  duke 
dëshmuar me Certif

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj       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.Deklarata nën betim se operatori përmbush 
kërkesen mbi përshtatëshmerin 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 e 
vulosur.Aneksi 2 i DT.

b.Vërtetim  i lëshuar nga Adminstrata Tatimore 
e vendit të themelimit të operatorit ekonomik se 
OE i ka kryer obligimet tatimore ose është në 
marrëveshje për shlyerje të borxhit , tremujori i 
fundit ( Vetëm për fituesin)

b.Vërtetimi i lëshuar nga Administrata 
tatimore  ( vetëm për fituesin para njoftimit për 
dhënje të 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

b.Vërtetimi i lëshuar nga Administrata 
tatimore  ( vetëm për fituesin para njoftimit për 
dhënje të kontratës)

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

Kërkesa 2. - Certifikata e vlefshme e 
përputhshmërisë me standardin e menaxhimit të 
cilësisë   (EN ISO    IEC  9001   2015;     - 
Certifikata e vlefshme e përputhshmërisë me 
standardin e shëndetit dhe sigurisë në punë (ISO 

Deshmia 3.Kopjet e Certifikatave me weblink   
Për verifikim
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45001   2018)    - Certifikata e vlefshme e 
pajtueshmërisë me standardin e menaxhimit të 
shërbimit të Menaxhimit (ISO    IEC 20000   
2018)    - Certifikata e vlefshme e 
përputhshmërisë me standardin e vazhdimësisë së 
biznesit (ISO 22301   2019)    - Certifikatë e 
vlefshme për përputhjen me standardin e 
menaxhimit të energjisë (ISO 50001   2018)

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

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

Kërkesa 1. Operatori ekonomik ose grupi i 
OE,duhet të ofrojë  dëshmi se ka përfunduar me 
sukses kontrata natyrës shërbime te energjisë 
ESCO, në një vlerë minimum sa vlera e 
planifikuar e projektit.

Dëshmia 1. OE te ofroj dëshmi Një listë të 
kontratave të Realizuara, duke saktësuar 
titullin  e kontratës, shumën e kontratës,  datën 
e  përfundimit dhe përfituesin, si dhe të  
bashkëngjiten referencat ose pranimet teknike 
vetëm për punë te ngjashme te përfunduara.

Kërkesa 2. Op duhet të prezentoj një Projekt 
menaxheri Inxhinier i elektros, të jetë auditor i  i 
certifikuar i energjisë sipas standardit EN 16247  
në ndriçim publik. Të ketë përfunduar studimet  
në niveli master apo ekuivalentë  te drejtimit e 
lartcekura. Inxhinieri duhet të ketë përvojë ne 
auditime te energjisë të specifikuar në  ndriçim 
publik e referenca ne auditim te energjisë në 
ndriçim publik dhe me provoj punë në efiçencë të 
energjisë 3 vite të dëshmohet me referenca.  Do të 
merren në konsideratë vetëm referencat qe 
ndërlidhen me fushën specifike.

Dëshmia 2. OE duhet të ofroj si dëshmi për 
menxherinDiplomën kopje të noterizuar nga 
origjinali, certifikatën e auditorit të energjisë 
me standardë EN 16247  e lëshuar nga një 
institucion i Autorizuar sipas Rregullores nr. 
05  2020 (MEPTINIS), kopje të noterizuar, CV 
e tij që   dëshmon  përvojën e tij të punës me 
Referenca te natyrës se kërkuar.

Kërkesa 3.   Operatori ose grupi i OE të ofroj se 
paku a.) 2(dy) Inxhinier të elektros, të jenë 
auditor energjisë, të certifikuar me standardë EN 
16247  në ndriçim publik. Të kenë përfunduar 
studimet minimum në nivelin master apo 
ekuivalentë të drejtimit e lartcekura.Inxhinieri 
duhet të ketë përvojë në auditime të energjisë të 
specifikuar në  ndriçim publik e së paku një 
Referencë në auditim të energjisë në ndriçim 
publik dhe me provojë pune në efiçencë te 
energjisë të dëshmohet me referenca, po ashtu 
duhet të ketë provoj pune në softuer Dialux ose të 
ngjashëm në ndriçim publik se paku një 
Referencë, provojë pune konsiderohet zbatim të 
masave të EE. b.) Një Ekspert i mjedisit, të jete i 
certifikuar nga autoritetet lokale ose 
ndërkombëtare për vlerësim dhe ndikim ne 
mjedis. Eksperti duhet të ketë përvojë  se paku 1 
referenca ne trajtimin e mbetjeve te rrezikshme 
ne ndriçim publik si   CFL, Hg etj. Projektet e 
zbatuara ne ndriçim publik.

Dëshmia 3. OE për inxhinjerët duhet të ofroj 
Diplomën kopje të noterizuar nga origjinali, 
certifikatën e auditorit të energjisë me 
standardë EN 16247  e lëshuar nga një 
institucion i Autorizuar sipas Rregullores nr. 
05  2020 (MEPTINIS), kopje te noterizuar, CV 
e tij qe dëshmon  përvojën e tij të punës me 
Referenca të natyrës se kërkuar.Deshmia per 
b.)Të ofroj dëshmi Certifikatën kopje e 
noterizuar nga origjinali,  CV-në e tij qe 
dëshmon  përvojën e tij të punës, (kontrata për 
marrëdhënie   pune ose parakontrat), si dhe 1 
referencë ne lëmin e kërkuar, e lëshuar  nga 
punëdhënësit ose Autoritetet Kontraktuese.

Kërkesa 4.   4.a) Autorizim nga prodhuesi, me 
trupat ndriçues të cilat aplikon, si dhe të ketë një 
mostër (modeli mund të jetë sipas dëshirës, por 
në përputhje të plot me specifikacion teknik sipas 

Dëshmia 4.  4.a)Të sjellët autorizimi nga 
prodhuesi duhet të jetë Origjinal apo i 
noterizuar mostra bashke me katallog, duhet te 
dorëzohet një dite para dorëzimit te ofertës  
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Paramases dhe Parallogarisë pozicioni 2.4 dhe 2.5   
dhe 4.b) . Ofertuesi duhet të bëjë një përllogaritje 
teknike të dritës në DIALux EVO ose Relux 
(formati .pdf) dhe të dorëzojë një skedar me të 
dhëna ndriçimi (skedar IES ose LDT (skedar)) 
për optikën e përdorur për tipin 5 të klasës M3, 
M4 dhe M5

deri ne ora 15  00 ne zyre te prokurimit te 
Komunës së Suharekes e cila duhet ti plotësoj 
te gjitha standardët e kërkuara ne 
spicifakacion teknik siç kërkohen ne 
Udhëzimin Administrativ (MEA) Nr. 03  2020 
Lidhur me kërkesat e Efiçencës se Energjisë 
për Blerjen e Produkteve Shërbimeve dhe 
Ndërtesave nga Institucionet e Nivelit Qendror.  
4.b) .Për kërkesën b. shembulli per llogaritjen e 
fotometrike te llambave duhet të dorëzohet me 
ofertën e nënshkruar nga inxhinieri i 
elektroteknikës Auditor i Energjisë, për auditor 
te energjisë ne ndriçim publik i certifikuar me 
standardin EN 16247.

Kërkesa 5. OE si Ofertues për shërbimit te 
energjisë ESCO duhet te këtë një Deklaratë 
Garancioni që dëshmon se ka mjete financiare të 
mjaftueshme për realizimin e këtij projekti sipas 
termave të referencës.

Dëshmia 5.  Ofertuesi për shërbimit te energjisë 
duhet të jep  një deklaratë me shkrim 
financiare ku garanton se ka mjete financiare 
te mjaftueshme per realizimin e këtij projekti, 
në përputhje me Nenin 4 pika 1.1 të UA (ME) 
NR.06  2021 PËR SHËRBIMET E 
ENERGJISË (ESCO). Dokumenti  të jete i 
vulosur dhe nënshkruar nga Ofruesi i  
shërbimeve të energjisë ESCO.

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
  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:
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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       

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 10.10.2022    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
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Nëse po, jep arsyetim  Duke u bazuar në nenin 46.2.1 te LPP, si dhe Vendimit te qeverise për masat 
ne kursimin energjisë dhe nevojës se domosdoshme te komunës në rritjen e efiqencës ne kursimit e 
energjisë, kjo nevoje na ka shtyrë në shkurtimin e afateve kohore për pranimin e ofertave për këtë 
projekt.
IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:

Po  Jo 

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 31,000.00
Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 120 apo muaj      
IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:
 Deri më: data:         ditët 90 apo  muajt      
IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:

data 10.10.2022     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)


