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Dogana e Kosovës

NOTICE FOR ADDITIONAL INFORMATION 
or 

CORRIGENDUM 

According to Article 53 of Law No.04/L-042 on Public Procurement of the Republic of Kosovo, 
amended and supplemented with the law No. 04/L-237, law No. 05/L-068 and law No. 05/L-092

 Works  Supplies  Services
     

[Reminder: Should any corrected or added information lead to a substantial change of the 
conditions provided for in the original contract notice with a bearing on the principle of equal 
treatment and on the objective of competitive procurement, it would be necessary to extend the 
originally foreseen deadlines.]

Date of the preparation of this Notice:  27.10.2022

Procurement No 201 13300-22-1063-1-1-1

Internal No 201.133.22.007.111

This notice has been prepared in the LANGUAGES:
Albanian  Serbian  English 

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1) NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY (CA)
Official name: Dogana e Kosovës

Postal address: Rr. "Rexhep Krasniqi", Lagjja Kalabri

Town: PRISHTINË Postal code: 10000 Country: Kosovo

Contact point(s): Avni Zukaj Telephone: + 383 (0) 38 540 797

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

Internet address (if applicable): www.dogana-ks.org

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Contract title attributed by the contracting authority: (as stated in the original contract 
notice)
Supply with uniforms (clothing)  for KC personnel



B54  Standard Form “Additional information” 2 / 6

II.1.2) Short description of the object of  the contract (as stated in the original contract notice)
     

II.1.3) Common Procurement Vocabulary classification (CPV) (as stated in the original contract 
notice)
18115000-8

SECTION III: PROCEDURE

III.1) TYPE OF PROCEDURE
III.1.1) Type of Procedure (as stated in the original contract notice)
  Open 
  Restricted
  Competitive Negotiated
  Price Quotation

III.2) ADMINISTRATIVE INFORMATION
III.2.1) Date of dispatch of the original notice: 27.10.2022

SECTION IV: COMPLEMENTARY INFORMATION

IV.1) THIS NOTICE INVOLVES 

Correction  Additional information 

Contract Notice  Contract award notice 

IV.2) INFORMATION TO BE CORRECTED OR ADDED (if applicable; to specify the place 
of the text or of the dates to be corrected or added, please always provide the related section & 
the paragraph number of the original notice)

IV.2.1) Modification of original                                                                  
information submitted by the 
contracting authority                    

Publication on PPRC’s website        
not  compliant with  original 
information provided by the
contracting authority                 
                               

Both            

                                            

IV.2.2) In the original notice     In the corresponding                               
tender documents                 

In both    

IV.2.3) Text to be corrected/supplemented in the original notice (if applicable)

Place of text to be modified: Instead of: Read:
               
Afati i fundit për pranim të 
tenderëve

16.01.2023 14:00:00 13.02.2023 14:00:00
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Takimi për hapjen e tenderëve 16.01.2023 14:00:00 13.02.2023 14:00:00
          
          
Kërkesat e përshtatshmërisë 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;, a. Deklarata nën betim e 
nënshkruar dhe vulosur;

Kërkesat e përshtatshmërisë 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, 
b. Një vërtetim i 
nënshkruar nga Administrata 
Tatimore;

Kërkesat e përshtatshmërisë 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.   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.   
Napomena   Dokazi o 
uslovima podobnosti kao u 
stavu b i c, biće potrebno za 
ponuđača kojem ugovorni 
autoritet namerava da dodeli 
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ugovor. Ovi dokumenti 
moraju biti dostavljeni od 
strane ponuđača pre dodele 
ugovora. Ako ne uspeva da 
dostavalja ovaj dokument, 
navedeni tender će biti 
otkazivan.  Napomena   
Dokazi o uslovima podobnosti 
kao u stavu b i c, biće 
potrebno za ponuđača kojem 
ugovorni autoritet namerava 
da dodeli ugovor. Ovi 
dokumenti moraju biti 
dostavljeni od strane 
ponuđača pre dodele 
ugovora. Ako ne uspeva da 
dostavalja ovaj dokument, 
navedeni tender će biti 
otkazivan., c. Një vërtetim 
nga   regjistri gjyqësor''.

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

Përshtatshmëria profesionale b. Regjistrimi në 
TVSH;, b. Një kopje e 
certifikatës se TVSH.

Kapaciteti teknik dhe profesional a. Vlera minimale prej 
se paku 200,000.00 euro në 
lidhje me furnizimet   me 
uniformë (veshmbathje) të 
realizuara në tri vitet e 
shkuara nga  data e 
publikimit të njoftimit për 
kontratë (Pjesa 2, 3 dhe 4);, a.

Një listë qe tregon 
furnizimet kryesore me 
uniformë (veshmbathje) të 
OE të realizuara në tri vitet e 
shkuara nga  data e 
publikimit të njoftimit për 
kontratë qe specifikon   
produktet e përfshira, 
shumën kontraktuale, datën 
dhe pranuesin    certifikata e 
pranimit, ku kësaj liste duhet 
t’i bashkëngjiten si dëshmi     
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- kur furnizimi është 
bërë për një autoritet publik 
në Kosovë ose në një vend 
tjetër, për dëshmi të këtij 
livrimi shërben kopja e 
certifikatës (certifikata,  
raport pranimi ose referencë) 
të lëshuar ose të bashkë 
nënshkruara nga autoriteti i 
tillë; dhe   - kur furnizimi 
është bërë për një blerës 
privat, për dëshmi të këtij 
livrimi shërben kopja e çdo 
dokumenti të nënshkruar nga 
blerësi dhe evidentimi i 
livrimit të tillë (Pjesa 2, 3 dhe 
4)

Kapaciteti teknik dhe profesional b. OE duhet të disponojë 
së paku pesë rrobaqepës dhe 
makinerinë e përshtatshme 
qepëse që i përshtatet formës 
dhe përmbajtjes së kërkesave 
si në Specifikimin Teknik 
(Pjesa 2, 3 dhe 4);, b. Një 
raport mbi përshkrimin e 
pajisjeve teknike dhe 
njerëzore të operatorit 
ekonomik duke përfshirë 
stafin teknik si rrobaqepësit 
dhe pajisjet qe lidhen me 
prodhimin e këtyre 
produkteve (Pjesa 2, 3 dhe 4), 
kërkesa vlen vetëm për 
prodhues;

Kapaciteti teknik dhe profesional c. Mostra fizike për 
secilin artikull sipas pjesës  
eve që ofertoni (Pjesa 1, 2, 3  
dhe 4);, c. Dorëzimi i 
mostrave fizike të produkteve 
të ofertuara, ku OE duhet të 
dorëzojë mostra sipas 
përshkrimit të kërkuar për 
secilin artikull për pjesën qe 
oferton (Pjesa 1, 2, 3 dhe 4). 
OE është  i obliguar qe 
mostrat t’i dorëzoj fizikisht 
para hapjes së tenderit duke e 
shënuar secilën mostër për 
numrin e artikullit të pjesës 
qe oferton;

Kapaciteti teknik dhe profesional d. Raport testimi për 
secilin artikull për mostrën e 
prezantuar siç është 
specifikuar në Aneksin 1. 
Raportet e testimit duhet të 
jenë të kryera në laborator,  i 
cili është i certifikuar sipas 
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ISO 17025  2017. Se bashku 
me raporte testimi, duhet të 
dorëzohet edhe kopja e 
certifikatës se akreditimit të 
laboratorit me standardin 
ISO 17025  2017 (Pjesa 1, 2, 3 
dhe 4);, d. Kopje të raporteve 
testuese për secilin artikull 
nga pjesa qe ofertoni dhe 
kopja e certifikatës se 
laboratorit valide për kohën e 
lëshimit të raporteve. Në 
kopjen e raportit të testimit 
duhet të jetë logoja dhe 
numri i akreditimit të 
laboratorit (Pjesa 1, 2, 3 dhe 
4).

Kapaciteti teknik dhe profesional e. Operatori Ekonomik 
duhet te dëshmoi se është i 
autorizuar nga prodhuesi    
distributori i autorizuar i 
prodhuesit për shitjen e 
produkteve sipas këtij tenderi 
(e obligueshme për OE qe 
nuk janë prodhues) – Pjesa 1, 
2, 3 dhe 4, e. Autorizimi nga 
prodhuesi    Distributori i 
autorizuar i Prodhuesit për 
shitje (Pjesa 1, 2, 3 dhe 4).

          
          

-------------------------------------- (Use section IV.2.3 as many times as needed) --------------------------
----


