
,
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

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:  04.01.2023

Nr i Prokurimit 616-22-14679-4-1-3
Nr i brendshëm      

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 I KOMUNES SE PRISHTINES

Adresa Postare: TREPQES NR.2

Qyteti: PRISHTINË Kodi postar: - Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Nexhmi Mekolli
Kaltrina Dalipi

Telefoni: 038 230 900
lokali:1129

Email: prokurimi.prishtine@rks-gov.net
kaltrina.dalipi@rks-gov.net

Faksi: n/a

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): https://prishtinaonline.com/

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)
Konkurs projektimi për hartimin e projektit kryesor të nënkalimit në pikëtakimin e rrugës magjistrale 
M2 me rrugën A-lagjen Kalabria



II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
     

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne 
njoftimin origjinal te kontratës)
93000000-8

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:      

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:

Në vend të: Është :



               
Afati i fundit për marrjen e 
dosjes së tenderit / dokumentet e 
para-kualifikimit:

24.01.2023 27.02.2023

Afati i fundit për dorëzimin e 
kërkesave për sqarimin e dosjes 
së tenderit:

24.01.2023 08.02.2023

Afati i fundit për pranim të 
tenderëve

14.02.2023 14:00:00 28.02.2023 14:00:00

Takimi për hapjen e tenderëve 14.02.2023 14:00:00 28.02.2023 14:00:00
          
          
Njoftimi do të jetë i përgatitur në gjuhën angleze: Jo
Kriteret për vlerësimin e projekteve Nënkriteri Kriteri-Përdorimi 

efikas i hapësirës ekzistuese 
dhe përmbajtja adekuate me 
mjedisin për rreth (35 pikë), •

Koncepti hapësinor i 
zgjidhjes në raport të 
hapësirës ekzistuese me ate të 
krijuar.  • Lidhëshmëria e 
zgjidhjes kundrejt rrethinës  •

Lidhja e nënkalimit 
me të gjitha hyrjet-daljet e 
rrugëve 
ekzistuese,rrugës’’A’’,rrugëve 
tjera të planifikuara sipas 
Planeve Rregulluese dhe 
rrugës Regjionale’’M2’’.  •  
Sigurimi i nënkalimit për 
këmbësorë duke përfëshirë  
edhe shtigjet për  personat me  
nevoja të veçanta ,shtigje për 
të verbër dhe shtegun për 
biçikleta.  • Lidhja-
vazhdimi i  kolektorit Beton-
Arme të rrugës ‘’A’’ dhe 
rrjetit të kanalizimit të 
ujërave të zeza me pjesën  
kolektorit të lagjes Kalabria’’.

Kriteret për vlerësimin e projekteve Nën kriteri-Përmbajtja e 
programit (35 pikë), •

Funksionaliteti dhe 
arsyeshmëria funksionale e 
tërë zgjidhjes.  •

Zgjidhja inxhinierike e 
strukturës dhe realizimi 
teknik  • Zgjidhja 
teknike e ndërtimit të 
nënkalimit pa dëmtimin e 
pjesës së sipërme të nënkalimit 
dhe pa ndërprerjen e 
komunikacionit sipër këtij 
nënkalimi.  • Shfrytëzimi 
racional i hapësirës  •

Respektimi dhe 



përmbushja e detyrës 
projektuese dhe programit 
hapësinor

Kriteret për vlerësimin e projekteve Nënkriteri –Aspekti 
ekonomik-financiar (10 pikë),, 
Kostoja e përafërt financiare e 
zgjidhjes së projektuar  
Racionaliteti i  zgjidhjes së 
projektuar  Racionaliteti 
inxhinierik dhe realizimi 
teknik

Kriteret për vlerësimin e projekteve Nënkriteri- zhvillimi i 
komunikacionit (10 pikë), •

Lëvizjet e automjeteve 
pa pengesa gjatë realizimit të 
ndërtimit  këtij nënkalimi me 
zgjidhje alternative teknike.

Kriteret për vlerësimin e projekteve Nënkriteri – Kreativiteti (10 
pikë), • Origjinaliteti i 
zgjidhjes  • Zgjidhja 
kreative e tërësisë mbrenda 
kornizave të sipërpërmenduar 
me propozime dhe elemente 
shtesë.  • Referencat e 
përvojave profesionale;

Kërkesat e përshtatshmërisë Operatori Ekonomik  duhet të 
përmbushë kërkesat e  
specifikuara në nenin 65 të  
Ligjit të Prokurimit Publik  
(LPP), Ligji nr. 04 L-42.  LPP 
mund të shkarkohet nga  http 
krpp.rks-gov.net,, Deklaratën 
nën betim  se operatori 
ekonomik  përmbush kërkesat 
mbi  përshtatshmërinë Neni 65 
i  Ligjit Nr. 04 L-042 , 
Plotësimi  i Aneksit Nr. 2 te 
Dosjes se  Tenderit 2. Një 
vërtetim  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 
tremujorin e fundit të  vitit 
para dorëzimit të  tenderit. 
Kërkohet kopja  vetëm nga 
Operatori  Ekonomik qe 
propozohet për  shpërblim te 
kontratës dhe  dorëzohet te 
Autoriteti  Kontraktues para 
publikimit  te Njoftimit mbi 
Vendimin e  Autoritetit 
Kontraktues. 3.  Një vërtetim 
nga  Gjykata qe vërteton se a.  
Operatori ekonomik,  ndonjë 



drejtues, menaxher  ose 
drejtor i saj gjatë dhjetë  
viteve të kaluar nuk a është  
shpallur fajtor nga një gjykatë  
kompetente për kryerjen e një  
vepre penale; dhe b.  
Operatori ekonomik  nuk 
është ne falimentim ose  nën 
administrim te dhunshëm  
gjyqësore. Për piken (a) dhe  
(b) Kërkohet origjinali vetëm  
nga Operatori Ekonomik qe  
propozohet për shpërblim te  
kontratës dhe dorëzohet te  
Autoriteti Kontraktues para  
publikimit te Njoftimit mbi  
Vendimin e Autoritetit  
Kontraktues. Dështimi i  
Operatorit Ekonomik qe është  
propozuar qe te shpërblehet  
me kontrate te sjelle  
dokumentet te kërkuara ne  
piken, 2 dhe 3 i jep të drejtë  
Autoritetit Kontraktues qe  
ofertën ta refuzoj, te konfiskoj  
sigurimin e tenderit nëse e  
njëjta është kërkuar, të inicioj  
procedurën për diskualifikim  
në përputhje me nenin 99.2 të  
LPP-se dhe te vazhdoj me  
shpërblim te kontratës me  
Operatorin Ekonomik qe është  
listuar ne vendin e dyte.

Përshtatshmëria profesionale Regjistrimi si operator 
ekonomik në  regjistrin 
profesional, komercial dhe apo  
regjistrin e ndërmarrjeve në 
vendin e juaj të  themelimit, 
Kopja e ceritifikates se 
biznesit

          
          

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


