
,
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 13300-21-1928-1-2-1
Nr i brendshëm 201.133.21.019.121

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip   Serbisht  Anglisht 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

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

Emri zyrtar: Dogana e Kosovës

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

Qyteti: PRISHTINË Kodi postar: 10000 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Haki Behluli 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)
“Furnizimi me material higjienik”



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

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne 
njoftimin origjinal te kontratës)
24000000-4

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: 12.04.2021

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 :

               
               



          
          
Kohëzgjatja e kontratës apo afatet kohore për përfundim: në muaj
Kohëzgjatja e kontratës në muaj:* 12
ose dite: 60
Periudha minimale e vlefshmërisë së tenderit: në ditë 
Informata të tjera shtesë: III.1.2) Forma ligjore që do të 

merret përmes grupit të 
operatorëve ekonomik të 
cilëve do t`u  jepet kontrata 
(nëse aplikohet)    a. një 
deklaratë e qartë ku të gjithë 
anëtarët e grupit janë 
bashkërisht dhe individualisht  
përgjegjës për përmbajtjen e 
grupit të tenderit dhe, në rast 
se grupit i epet kontrata, për 
ekzekutimin  e kontratës; b. 
një deklaratë të nënshkruar 
nga secili nga anëtarët, duke 
konfirmuar  pjesëmarrjen e 
tyre në grup dhe se ata nuk 
janë duke marrë pjesë në 
mënyre individuale dhe apo në  
ndonjë grup tjetër që marrin 
pjesë në procedurën e njëjtën 
të prokurimit; c. një deklaratë 
të  nënshkruar nga të gjithë 
anëtarët e grupit të cilët 
autorizojnë partnerin kryesor 
për të vepruar në  emër të 
grupit; d. Secili anëtar i grupit 
duhet te regjistrohet ne 
platformën elektronike.  
Sidoqoftë kjo kërkese duhet te 
përcaktohet ne Dosjen e 
Tenderit. (Nënshkrimi 
elektronik i avancuar  nuk 
është i obligueshëm deri ne 
njoftim zyrtar nga KRPP); e. 
Të gjitha anëtarët e grupit të  
tillë duhet të jenë të 
përshtatshëm dhe do të 
sigurojnë dëshminë mbi 
përshtatshmërinë e tyre, siç  
është përmendur në 
paragrafin 6.4 të kësaj FDT. 
Deklaratat e kërkuara nen (a), 
(b) dhe (c), mund  te 
përfshihen ne një dokument. 
Nëse e dorëzoni tenderin si 
grup i OE, atëherë secili 
anëtar i grupit  duhet të 
regjistrohet në platformën 
elektronike para dorëzimit të 
tenderit dhe të paraqiteni si 



grup i  OE me rastin e 
dorëzimit të tenderit në 
sistemin elektronik.

Vendi i tekstit i cili duhet te shtohet: Periudha e vlefshmërisë se 
tenderit do të jetë 60 ditë.

Teksti i cili duhet te shtohet: a. një deklaratë e qartë ku të 
gjithë anëtarët e grupit janë 
bashkërisht dhe individualisht  
përgjegjës për përmbajtjen e 
grupit të tenderit dhe, në rast 
se grupit i epet kontrata, për 
ekzekutimin  e kontratës; b. 
një deklaratë të nënshkruar 
nga secili nga anëtarët, duke 
konfirmuar  pjesëmarrjen e 
tyre në grup dhe se ata nuk 
janë duke marrë pjesë në 
mënyre individuale dhe apo në  
ndonjë grup tjetër që marrin 
pjesë në procedurën e njëjtën 
të prokurimit; c. një deklaratë 
të  nënshkruar nga të gjithë 
anëtarët e grupit të cilët 
autorizojnë partnerin kryesor 
për të vepruar në  emër të 
grupit; d. Secili anëtar i grupit 
duhet te regjistrohet ne 
platformën elektronike.  
Sidoqoftë kjo kërkese duhet te 
përcaktohet ne Dosjen e 
Tenderit. (Nënshkrimi 
elektronik i avancuar  nuk 
është i obligueshëm deri ne 
njoftim zyrtar nga KRPP); e. 
Të gjitha anëtarët e grupit të  
tillë duhet të jenë të 
përshtatshëm dhe do të 
sigurojnë dëshminë mbi 
përshtatshmërinë e tyre, siç  
është përmendur në 
paragrafin 6.4 të kësaj FDT. 
Deklaratat e kërkuara nen (a), 
(b) dhe (c), mund  te 
përfshihen ne një dokument. 
Nëse e dorëzoni tenderin si 
grup i OE, atëherë secili 
anëtar i grupit  duhet të 
regjistrohet në platformën 
elektronike para dorëzimit të 
tenderit dhe të paraqiteni si 
grup i  OE me rastin e 
dorëzimit të tenderit në 
sistemin elektronik.

Kërkesat e përshtatshmërisë a. Deklarata nën betim, a. 
Deklarata nën betim që 
tenderuesi i  plotëson kërkesat 
për të konkurruar sipas  Ligjit 



për Prokurimin Publik Neni 
65, duke  përdorur formën në 
Aneksin 2;

Kërkesat e përshtatshmërisë b. Një vërtetim i nënshkruar 
nga  Administrata Tatimore, 
b. Një vërtetim i nënshkruar 
nga  Administrata Tatimore e 
vendit tuaj të  themelimit se ju 
nuk jeni me vonesë për  
pagimin e tatimeve, vërtetimi 
duhet të jetë jo  më i vjetër se 
90 ditë kalendarike nga data e  
hapjes se këtij aktiviteti; dhe

Kërkesat e përshtatshmërisë c. Një vërtetim nga regjistri 
gjyqësor, c. Një vërtetim nga 
regjistri gjyqësor  apo, në 
mungesë të kësaj, një 
dokument  ekuivalent i 
lëshuar nga një autoritet  
kompetent gjyqësor apo 
administrativ të vendit  e 
themelimit tuaj që vërteton se 
operatori  ekonomik ka të 
drejtë qe të merr pjese në një  
aktivitet te prokurimit dhe se 
ndaj tij nuk  ekziston ndonjë 
rrethanë e përcaktuar me  
Nenin 65, paragrafët 3.1, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6, 4.1,  4.2 dhe 4.4 të 
LPP-së. Dëshmi Deklarata nën  
betim Dëshmitë lidhur me 
kërkesat e  pranueshmerisë si 
në pikën b dhe c, do të  
kërkohen vetëm nga 
tenderuesi të cilit  autoriteti 
kontraktues ka ndër mend që 
t’ia jap  kontratën. Këto 
dokumente duhet të dorëzohen  
nga tenderuesi para dhënies së 
kontratës. Në  rast të dështimit 
të dorëzimit të këtij  
dokumenti, tenderi në fjalë do 
të refuzohet.

Përshtatshmëria profesionale a. Regjistrimi si operator 
ekonomik në regjistrin  
profesional, komercial dhe apo 
regjistrin e  ndërmarrjeve në 
vendin e juaj të themelimit;, a) 
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);

Përshtatshmëria profesionale b. Regjistrimi në TVSH;, b) 



Një kopje e certifikatës se 
TVSH;

          
          

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


