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KOMUNA HANI I ELEZIT

NJOFTIM PËR KONTRATË
     

 FURNIZIM  SHËRBEME  PUNË

Sipas Nenit 40të 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:  25.05.2018

Nr i Prokurimit  659-18-3852-1-3-6

Nr i brendshëm KKHE-18-020-136

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip   Serbisht  Anglisht 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: KOMUNA HANI I ELEZIT

Adresa Postare: rr.Nuri Bushi

Qyteti: HANI I ELEZIT Kodi postar: 71510 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Xhevdet Bushi Telefoni: 038/200-46-561

Email: prokurimi.he@gmail.com Faksi: 

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): 

Po  Jo 
Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po  Jo 
Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit 

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi 
nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi:

     

NENI II: LËNDA E KONTRATËS
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II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Furnizim me material per zyre 

II.1.2)  Lloji i kontratës dhe vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjidhni vetëm një kategori -  furnizime  apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin 
specifik të kontratës suaj)
        Furnizime     Shërbime    Punë

 Blerja
 Qira financiare (lizing)
 Qira
 Blerje me këste
 Një kombinim i këtyre

 Riparim
 Mirëmbajtje

Vendi apo vendndodhja kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit
Komuna, shkollat dhe paralelet, QKMF-te etj

II.1.3) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës

Furnizim me material per zyre

II.1.4) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

30192000-1

II.1.5) Variantet pranohen
Po  Jo 

II.1.6) Ndarja në Pjesë
Po  Jo 

 

Nëse  po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

  vetëm një pjesë                  Të gjitha pjesët

II.1.7) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës Emërtimi i grupit Përshkrimi i shkurtër

               

II.1.8) Vlera e parashikuar e kontratës: 9.718,00
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II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
1.Leter A4 me ngjyra (shumengjyresh) 120 gr (1x500 cope) risa  235 
2.Leter A3 me ngjyra (shumengjyresh) 120 gr (1x500 cope) risa  150 
3.Leter per mirenjohje A4 (1x100) risa 10 
4.Leter mbeshtjellese per plloter A0 (50 m/rrotull) rollne  5 
5.Leter ngjites A4 (1x100) risa  10 
6.Folie per mbulese A4 (1x100) pako  10 
7.Folie per mbulese A3 (1x100) pako  10 
8.Mirënjohje ne pllake guri sipas porosit nga AK (A4) me gravirim Cope  20 
9.Mirënjohje ne pllake guri sipas porosit nga AK (B5) me gravirim Cope  20 
10.Fllastera të thjeshtë copë  45 
11.Ditar klase (1-5) me kurrikul te re copë  15 
12.Fletore A 4 (me kopertina të trasha) 100 fletë copë  63 
13.Hamera  100X500cm copë  65 
14.Pëlhurë e bardhë e shpeshtë m2  15 
15.Ditar klase (6-9) me kurrikul te vjeter copë 20 
16.Ditar klase (6-9) me kurrikul te re copë  15 
17.Ditar klase kl. 10-12 copë  15 
18.Libër ame 1-5 copë  5 
19.Libër ame 6-9 copë  5 
20.Libër amë 10-12 me kurrikulë copë  4 
21.Libër intern i dërgimit 100 faqesh copë  10 
22.Libër për gjeodezi copë  3 
23.Tavolinë pingpongu standard copë  5 
24.Rrjetë për ping-pong copë  8 
25.Dorëza ping-pongu Pale  20 
26.Topa ping-pongu copë  150 
27.Kapëse për dosje (e metalit) 19 mm (1x10copë) kuti  5 
28.Shkumsa shkollorë (1x100 copë) pako  105 
29. Shpuzore për drrasë të zezë copë  120 
30.Dëftesa kl 1-5 copë  300 
31. Dëftesa kl 6-9 copë  300 
32 Dëftesa kl 10 copë  45 
33 Dëftesa kl 11 copë  45 
34 Dëftesa kl 12 copë  45 
35 TOP  FUTBOLLI  pesha e topit  410-450 gr  madhsia 68-70cm shtypja  e ajrit 0.60-1.10 bar. 
Materiali lekurë dhe fibra tekstili copë  40 
36 TOP  HENDBOLLI pesha e topit 290-330gr madhsia 15.90-19.10 cm sdhtypja  e ajrit 0.5 
bar. Materiali lekur sintetike dhe  gome copë  25 
37 TOP  BASKETBOLLI   pesha  e topit 623 gr madhesia 75cm  shtypja e ajrit  860-1060 bar.  
Materiali lekur sintetike dhe  gom copë  30 
38 TOP  VOLIBOLLI  pesha  e topit 260-280 gr mardhesia 63-65 cm shtypja e ajrit 294-318 . 
Materiali lekure  sintetike dhe  gom

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj 12 apo ditë       (nga dhënia  e kontratës)
    apo
Fillimi              
Përfundimi       

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN
III.1.1) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u 
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jepet kontrata (nëse aplikohet):
Sipas LPP_së
III.1.2) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës

Po  Jo 

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta
     

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE
III.2.1)  Kërkesat e përshtatshmërisë: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Një deklarata e shkruar nën Betim, e 
nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur 
formën e përcaktuar në dosjen e tenderit Aneksi 
2.
2. Vërtetimi i ATK-së
3. Vërtetimi i Gjykatës kompetente se nuk është
në konteste gjyqesore
4. Vërtetimi për kryerjen e obligimeve komunale
(Tatimi ne prone dhe taksat komunale)

1. Një vërtetim te lëshuar nga
Administrata Tatimore e vendit të themelimit 
të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik 
në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e 
tatimeve dhe kontributeve së paku deri në
tremujorin e fundit të vitit para datës se 
dorëzimit të tenderit.- kërkohet origjinal ose 
kopja – Vetëm për fituesin e tenderit
2. Një vërtetim të gjykatës kompetente se nuk 
është në konteste gjyqesore – vetem per 
fituesin.
3. Një vërtetim për kryerjen e obligimeve 
komunale – vetëm për fituesin

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin 
profesional, komercial dhe/apo Regjistrin e 
ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit;
2. Regjistrimi i Numrit Fiskal;
3. Certifikata e TVSH-së

1: Certifikata e regjistrimit te biznesit – kopje
2: Certifikata e numrit fiskal – kopje
3: Certifikata e TVSH-së - kopje

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Qarkullimi bankar për 3 vitet e fundit me vlerë 
18,000 Euro

1.Të dëshmohet me një vërtetim nga banka mbi 
qarkullimin bankar për 3 vitet e
fundit

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1.Operatori duhet të ofroj dëshmi të kënaqshme 
të kryerjes së furnizimeve të njëjta për 3 vite per 
furnizime te ngjashme me
vlere 14,200 Euro,
2. Deklaratë për liferimin e produkteve,
3. Katalogu i produkteve

1.Të paraqitet lista e furnizimeve të realizuara 
në lëmin e kërkuar ne tri vitet e fundit te 
bashkangjiten referenca ose raportet e 
pranimit;
2. Deklaratë nga OE për liferimin e produkteve 
nga fillimi i kontrates (i nenshkruar dhe
vulosur), ne rast se nuk e kryen liferimin sipas 
dinamikes do ti konfiskohet sigurimi i 
ekzekutimit.
3. Katalogu i produkteve i nenshkruar dhe 
vulosur

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE
Po  Jo 

III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar
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Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
     
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit 
përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve

Po  Jo 

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
  Kuotim i Çmimit

IV.2) KRITERET E DHËNIES

      
 Çmimi më i ulët 
    ose
 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të 

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

Po  Jo 
Nëse po,

Publikime tjera (nëse aplikohen):
       i       
       i       

Po  Jo 
Dokumentet me pages 

 Nëse po, çmimi       EUR
Kushtet dhe metoda e pagesës:      
IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve: 

data 01.06.2018    koha 10:00:00  vendi Permes platformes se e-prokurimit ose ne version fizik (1 
origjinal + 2 kopje)
IV.3.3) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:
 Deri më: data:         ditët 60 apo  muajt      
IV.3.4) Takimi për hapjen e tenderëve:

data 01.06.2018     koha 10:00:00  vendi  Zyra e prokurimit
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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 se Kosovës, i ndryshuar 
dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092ne adresën e 
specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për 
pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes 
së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze. 
Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita ne punishte etj)
Sigurimi i ekzekutimit 10% e vleres se kontrates


