Shëno logon dhe emrin e
Autoritetit Kontraktues

“[shëno logon tuaj dhe emrin e autoritetit kontraktues]”
Vendos numrin adekuat te
prokurimit! Numri duhet te jete i
njëjte me atë te përcaktuar ne
Njoftimin origjinal te kontratës.
Referoju Aneksit 1 te Udhëzuesit
Operativ te PP

Lere adekuaten dhe fshije dy
te tjerat

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE
ose
PERMIRESIM I GABIMIT
FURNIZIM / SHËRBIME/ PUNË

Vendos datën kur është përgatit ky njoftim.
Kujdes: Ky njoftim, përveç faktit qe duhet te

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të
kushtevenetëKRPP
parashikuara
në, duhet
njoftimin
dorëzohet
për publikim
te
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
dorëzohet tek te gjithë OE te cilët
kane
afateve fillimisht te parapara ]
pranuar DT, neni 53.9 I LPP.
Data e përgatitjes te këtij njoftimi: _____/_____/________
Nr i Prokurimit
Shëno edhe gjuhen Angleze, nëse është
kontrate me vlere te madhe, neni 13.2 i LPP

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip

Serbisht

Anglisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: “[shëno emrin e AK]”

Vendos informatat e juaja identifikuese!
Informatat duhet te jene te njëjta me ato
te paraqitura ne Dosjen e Tenderit,
Seksioni II, Fleta e te dhënave, seksioni
1.1 dhe rrjedhimisht te njëjta me ato te

përcaktuar ne Njoftimin origjinal te
kontratës

Adresa Postare: “[shëno adresën e AK]”
Qyteti: “[shëno
qytetin]”
Forma Standarde “Informata shtese”

Kodi postar: “ [shëno kodin postar]”

Vendi: “[shëno vendin]”
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Personi kontaktues: “[shëno emrin e personit
kontaktues]”
Email: “[shëno email-in e personit kontaktues të AK]”

Telefoni: “[shëno numrin e
telefonit]”
Faksi: “[shëno numrin e faksit]”

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

“[shëno web e AK]”

Ju lutem përshkruani

NENI
II: LËNDA
E KONTRATËS
shkurtimisht
lenden
e
kontratës.
II.1)vetëm
PËRSHKRIMI
Mos shënoni
titullin
e kontratës. Përmbajtja
duhet te jete e qarte për
OE. Asnjëherë mos e leni
këtë seksion te zbrazet
dhe mos iu referoni
dosjes se tenderit.
I njëjte me atë te
përcaktuar ne Njoftimin
origjinal te kontratës

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne
njoftimin origjinal te kontratës)
_____________________________________________________________________________
II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin
origjinal te kontratës)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Shëno titullin e kontratës.
Titulli duhet te jete i njëjtë me
atë te paraqitur ne Dosjen e

Tenderit, Seksioni II, Fleta e te
dhënave, seksioni 1.2 dhe
rrjedhimisht i njëjte me atë te
përcaktuar ne Njoftimin origjinal
te kontratës

Referoju Aneksit 2 te
udhëtuesit Operativ te
PP për te vendosur kodin
adekuat . I njëjte me atë

te 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)
...-

NENI III: PROCEDURA

Lere adekuaten dhe fshije
te tjerat . I njëjte me atë
te përcaktuar ne Njoftimin
origjinal te kontratës

III.1) LLOJI I PROCEDURËS
III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)
E hapur
E kufizuar
E negociuar
Kuotim i çmimit
Forma Standarde “Informata shtese”
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Ju lutem shënoni datën e publikimit te
njoftimit ne webfaqen e KRPP-se

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.2.1) Data e publikimit te njoftimit origjinal te kontratës: data ___/___/______

Zgjidh Përmirësim kurdo qe
është paraqitur një gabim ne
njoftimin e publikuar.

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

Zgjidh te duhurën!

Nëse ofrohen
Përmirësime ose
Informata shtese për
Njoftimin e publikuar për
Kontrate zgjidh
Njoftimi për Kontrate,
ndërsa zgjidh Njoftimi
për dhënie te kontratës
nëse
Ofrohen Përmirësime për
Njoftimin për dhënie te
Kontratës.

IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE
Përmirësim

Zgjidh Informata shtese
kurdo qe AK ofron informata
shtese!

Informata shtese

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 te dorëzuara nga
Autoriteti Kontraktues

Publikimi ne webfaqen e KRPP-se
nuk është ne përputhje me informatat
origjinale te dorëzuara nga Autoriteti
Kontraktues

Te dyja

IV.2.2) Ne njoftimin origjinal

Ne dokumentet e tenderit

Te dyja

Zgjidh te duhurën!
Zgjidh kutinë e pare nëse
gabimi është paraqitur ne
njoftimin origjinal.
Zgjidh kutinë e dyte nëse
gabimi është paraqitur ne DT.
Zgjidh kutinë e trete nëse
gabimi është paraqitur ne
njoftimin origjinal dhe ne
DT.

IV.2.3) Teksti i cili duhet te përmirësohet ne njoftimin origjinal (nëse aplikohet)
Vendi i tekstit i cili duhet te
modifikohet:
Seksioni IV.3.5 i Njoftimit për
kontrate.

Forma Standarde “Informata shtese”

Zgjidh te duhurën!

Ne vend te:

Është :

Vlefshmëria e
garancionit te ofertës 90
dite.

Vlefshmëria e garancionit te
ofertës 120 dite.

Zgjidh te duhurën!

Zgjidh kutinë e pare nëse
është gabimi i AK.
Zgjidh kutinë e dyte nëse
është gabimi i KRPP-se.
Zgjidh kutinë e trete nëse
AK ka bere një gabim dhe
KRPP ka publikuar atë gabim
dhe KRPP ka bere një gabim
gjate publikimit .

Ju lutem specifikoni vendit
e tekstit qe duhet te
përmirësohet. Shih me
poshtë Shembujt e mire!
Kjo ne rast se gabimi
është paraqitur ne
njoftimin për kontrate.
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Kjo ne rast se gabimi
është paraqitur ne
Njoftimin për kontrate
dhe ne DT.

Ju lutem specifikoni
vendit e tekstit qe
duhet te shtohet. Shih
me poshtë Shembullin e
mire!

Seksioni 13.2 ne FTD te DT

Vlefshmëria e
garancionit te ofertës 90
dite.

Vlefshmëria e garancionit te
ofertës 120 dite.

Seksioni IV.3.5 i Njoftimit për
kontrate dhe Seksioni 13.2 ne FTD
te DT

Vlefshmëria e
garancionit te ofertës 90
dite.

Vlefshmëria e garancionit te
ofertës 120 dite.

Kjo ne rast se gabimi
është paraqitur ne DT.

IV.2.4) Teksti i cili duhet te shtohet ne njoftimin origjinal (nëse aplikohet)
Vendi i tekstit i cili duhet te shtohet:
Teksti i cili shtohet:
Seksioni V.2 i Njoftimit për kontrate
Një Konferenca Para-ofertuese do të mbahet më
10.01.2015, në ora 10:00 sipas kohës lokale në
Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik.
IV.3) INFORMACIONET SHTESË (nëse aplikohet)

-------------------------------------- (Shto nenin IV.2.3 dhe IV.2.4 sa here qe keni nevoje) ------------------------------

Forma Standarde “Informata shtese”
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