
,
Dogana e Kosovës

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:       

Nr i Prokurimit 201 13300-19-3542-2-2-1
Nr i brendshëm 201/133/19/015/221 

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip   Serbisht  Anglisht 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: Dogana e Kosovës

Adresa Postare: Rr. "Rexhep Krasniqi", Lagjja Kalabri

Qyteti: PRISHTINË Kodi postar: 10000 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Enver Durmishi Telefoni: + 383 (0) 38 540 797

Email: prokurimi@dogana-ks.org Faksi: + 383 (0) 38 540 797

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): www.dogana-ks.org

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)
“Ofrimi i shërbimeve të servisimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve të Doganës së Kosovës -të tipit 
Nissan dhe Toyota”    Lloti I    Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të Doganës së Kosovës -të tipit 
Toyota 4 Runner, Toyota Rav4, Toyota Land Cruiser;    Lloti II    Servisimi dhe mirëmbajtja e 



automjeteve të Doganës së Kosovës -të tipit Nissan Patrol, dhe Nissan Patrol - Trasco “.

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
“Ofrimi i shërbimeve të servisimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve të Doganës së Kosovës -të tipit 
Nissan dhe Toyota”    Lloti I    Servisimi dhe mirëmbajta e automjeteve të Doganës së Kosovës -të tipit 
Toyota 4 Runner, Toyota Rav4, Toyota Land Cruiser;    Lloti II    Servisimi dhe mirëmbajta e 
automjeteve të Doganës së Kosovës -të tipit Nissan Patrol, dhe Nissan Patrol - Trasco “.

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne 
njoftimin origjinal te kontratës)
50112000-3

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: 27.05.2019

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 Në vend të: Është :



modifikohet:
               
Afati i fundit për pranim të 
tenderëve

19.06.2019 14:00:00 25.06.2019 14:00:00

Takimi për hapjen e tenderëve 19.06.2019 14:00:00 25.06.2019 14:00:00
          
          
Informata të tjera shtesë: I vetmi dallim i dosjes së 

tenderit dhe njoftimit për 
kontratë është tek formulari i 
çmimeve   Te lista e 
përshkrimit te çmimeve ne 
kolonën e parë kemi kërkuar 
të vendoset çmimi për njësi pa 
Tvsh,në  kolonën tjetër prapë 
është kërkuar çmimin për 
njësi pa tvsh dhe në fund 
totalin me TVSH,andaj AK ka 
modifikuar përshkrimet e 
çmimeve se si duhet të jenë ku 
në njërën kolonë duhet të jetë 
çmimi pa Tvsh e në tjetrën me 
TVSH.    Jedina razlika 
između tenderskog dosijea i 
obaveštenja o ugovoru je na 
cenovnom obrascu   U listi 
opisa cena u prvoj koloni 
tražili smo da postavimo cenu 
po jedinici bez PDV-a, u 
drugoj koloni ponovo tražimo 
cenu po jedinici bez PDV-a i 
na kraju ukupno sa PDV-om, 
tako da je AK modifikovao 
opis cena kako treba gde bi u 
jednoj koloni trebalo da bude 
cena bez PDV-a, a druga sa 
PDV-om.

          
          

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


