
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT

NJOFTIMI PËR KONKURSIN E PROJEKTIMIT
Sipas Nenit  75 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-092
     


Data e përgatitjes së njoftimit:      

Nr. i Prokurimit  622-19-1346-4-2-3

Nr. i brendshëm 622-19-005-423

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip  Serbisht  Anglisht 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI  DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Emri zyrtar:  KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT

Adresa Postare:  Remzi Ademaj

Qyteti:  PRIZREN Kodi postar:  -20000 Vendi:  Kosovë

Personi kontaktues:  Isa Osmankaj Telefoni:  03820044704

Email:  isa.osmankaj@rks-gov.net Faksi:  

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):  

Konkursi përfshinë prokurimin e përbashkët
Po  Jo 

Konkursi udhëhiqet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit
Po  Jo 

Nëse po, specifiko identitetin e të gjitha Autoriteteve Kontraktuese ose referoju një Aneksi.

     

NENI II: LËNDA E KONKURSIT TË PROJEKTIMIT/PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i dhënë për konkursin e projektimit/projektin nga autoriteti kontraktues:
Hartimi i projektit për memorialin e Komandant Drinit në Prizren



II.1.2) Përshkrimi i shkurtër për konkursin e projektimit/projektin
do të hartohet një projekt detal për Memorialin e Komandant Drinit

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm  të Prokurimit (FPP)

74000000-9

NENI III: INFORMACIONE LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET PËR PJESMARRJE
III.1.1)
Kërkesat e përshtatshmërisë: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Kërkesat    a).Operatori ekonomik duhet ti 
përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë në 
pajtim me Ligjin 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.  b)Në dokument nga 
Administra Tatimore e vendit tuaj të 
themelimit,se ju nuk jeni me vonesë për 
pagimin e tatimeve së paku deri në 
tremujorin e fundit para datës së publikimit 
të Njoftimit të Kontratës.  c)Një dokument i 
lëshuar nga Gjykata kompetente që vërteton 
se operatori ekonomik i përmbush  Kërkesat 
e përshtatshmeris   të jetë i lëshuar së paku 
deri në tremujorin e fundit para datës se 
publikimit të Njoftimit të Kontratës  d një 
dëshmi se ju keni përmbushë obligimet e 
tatimit në pronë së paku deri në muajin 
paraprak nga data e hapjes së ofertave

a. Deklarata nën betim e cila është pjesë e DT 
të plotësohet nënshkruhet dhe vuloset në 
original  b).Vërtetim nga Administrata 
Tatimore (kopje).  c).Vërtetim nga Gjykata 
Themelore Departamenti për Qështje 
Ekonomike (kërkohet origjinal ose i vërtetuar  
noterizuar nga institucioni kompetent në 
vendin tuaj të themelimit).  D. Vërtetimi i 
tatimit në pronë  Dokumentet (nën b, c dhe d) 
duhet të dorëzohen vetëm nga tenderuesi 
fitues,para publikimit të dhënies së 
kontratës.Në rast të dështimit në dorzimë të 
dokumentave të tilla,tenderi i tyre do të 
refuzohet dhe AK do të vazhdojë me 
tenderuesin e listuar

III.1.2)
Përshtatshmëria profesionale: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Kërkesa 1.Regjistrimi si operator ekonomik 
në regjistrin profesional,komercial dhe   apo 
Regjistrin e ndermarjeve në vendin e juaj të 
themelimit    Kërkesa 2.Regjistrimi i Numrit 
Fiskal    Kërkesa 3 OE duhet të jetë i 
regjistruar në TVSH ose të jetë deklarues i 
TVSH së

Evidenca 1  Certifikata e regjistrimit të 
biznesit me informatat për biznesin (kopje).  
Evidenca 2   Certifikata e numrit fiskal   
Evidenca 3  Qertefikata e TVSH së

III.1.3)
Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
N  A N  A

III.1.4)
Kapaciteti teknik dhe professional: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Kërkes 1.  Projektet   e  natyrës së  kontratës 
realizuara ne tri vitet e shkuara (duke filluar 
nga koha e publikimit të këtij njoftimi) e  
vërtetuar nga OE, ku përfshihen titujt e 
projekteve, numri, data e kontraktimit të 
standardeve dhe vlerat e tyre,  vlera,minimale 
e të gjitha projekteve të natyrës së kontratës 

Dëshmia 1  Lista e projekteve te natyrës së 
kontratës e vërtetuar për tri vitet e fundit nga 
OE- (e skenuar nga origjinali) për dosien 
elektronike, , të deshmuara me referenca të 
cilat dëshmojnë vlerën e punëve  dhe natyrën e 
tyre apo proces verbal të pranimit 
përfundimtar të punëve.  Dëshmija 2  a.



duhet të jetë jo më e vogël se 15.000,00 €    
Kërkesa 2    a. Në kuadër të stafit duhet të 
emrohet me vendim menaxheri për këtë 
projekt i cili duhet të jetë Inxhinjer i 
diplomuar   i architekturës     ose master me  
jo më pak se 5 vite pune në profesion.       b.  
në kuadër të stafit OE duhet të ketë edhe këtë 
staf professional;    - Ingjinjer I diplomuar I 
architekturës drejtimi planifikue urban ose I 
peisazhit    - Ingjinjer I diplomuar  
Ndërtimtarisë ose master    - Ingjinjer I 
diplomuar I elektroteknikës ose master.    - një 
ekspert për trashëgimi kulturore (historian 
ose piktor ose sculptor)    - Një ingjinjer I 
diplomuar I ndërtimtarisë ose master  
drejtimi hidro.

Nën pikën a Diploma e fakultetit kopje, 
referencat për periudhën e kaluar në profesion 
së paku për 5 vite,  kontrata e punës ose 
kontrata e bashkëpunimit me OE për këtë 
projekt,   b. Nën pikën b Lista e të 
punësuarve , për stafin e rregullt lista e ATK së 
bashk me kontratat e punës, për stafin e ri 
kontratat e bashkëpunimit për këtë projekt.    
c. pajisjet të cilat regjistrohen duhet të kenë 
libreza të regjistrimit të cilat duhet të kenë 
validitet, pajisjet tjera duhe të sjellë dëshmi 
mbi pronësinë e tyre ose dëshmi mbi marrjen 
në shfrytëzim të këtyre pajisjeve

III.1.5) A është rezervuar pjesëmarrja për profesionin e caktuar:    
Po  Jo 

Nëse po, tregoni profesionin 
     
III.1.6) Vendi ku do të realizohet projekti:
Prizren

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I KONKURSIT
IV.1.1) Lloji i procedurës
  E hapur
  E kufizuar
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim  (procedura e kufizuar)

Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar projektin. 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 procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të merren parasysh gjatë 
këtij ri-ekzaminimi janë:
     

IV.2) KRITERET QË DO TË APLIKOHEN NË VLERSIMIN E PROJEKTEVE
Nën-kriteret Pesha në %
          

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

Po  Jo 

Nëse po,
Njoftimi paraprak:        i       
Publikimet e tjera (nëse aplikohen)
        i       
        i       
IV.3.2) Kushtet për marrjen e dosjes së konkursit / dokumentet e para-kualifikimit



Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosje të konkursit / dokumentet e para-kualifikimit        
Data          koha   
Dokumentet me pagesë:         

Po  Jo 

Nëse po, çmimi       EUR
Kushtet dhe mënyra e pagesës:      
IV.3.3) Afati kohor për pranimin e projekteve / aplikacioneve:  
Data  11.04.2019    koha  14:00:00  vendi  Sporteli nr 2
IV.3.4) Projektet apo kërkesat për pjesëmarrje mund të merren në gjuhën Shqipe, S rbe dhe  
Angleze.

IV.4) SHPËRBLIMET 
IV.4.1) Çmimi/çmimet do të epen:                              

Po  Jo 

Nëse po, numri dhe vlera e çmimeve të cilat do te shpërblehen: Numri dhe vlera e shpërblimeve për 
të dhënë janë: 
Në rastë të procedures që rezulton në dhënien e kontratës për shërbime shëno]
Çmimi 1 – dhënia e kontratës për projektimin e radhës
Çmimi 2= 2000 Euro
Çmimi 3–= 1000 Euro

IV.4.2) Detajet e pagesës/vlerat e çmimeve që do të jepen:

IV.4.3) Kontratat përcjellëse
Cilado kontratë e shërbimeve e cila shoqëron konkursin do t`i jepet fituesit apo njërit prej fituesve 
të konkursit:                                                                                                

Po  Jo 
           

IV.4.4) Vendimi i jurisë është detyrues për autoritetin kontraktues:  
    

Po  Jo 

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 së Kosovës, i ndryshuar 
dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e 
specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi.

V.2) INFORMACIONET SHTESË

Shto informacione tjera:


