Komuna e Istogut
NJOFTIM PËR KONTRATË
FURNIZIM
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: 19.09.2017
Nr i Prokurimit

633

17

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip

086

136

Serbisht

Anglisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar:Komuna e Istogut
Adresa Postare:Rruga "Fadil Ferati' nr.121
Qyteti: Istog

Kodi postar: 31 000

Vendi: Istog

Personi kontaktues: Zyra e Prokurimit

Telefoni: 038 200 43 858

Email: prokurimi_istog@hotmail.com

Faksi:

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

“[shëno web e AK]”

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po

Jo

Po

Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjitha Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë
porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.
NENI II: LËNDA E KONTRATËS
II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1)Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
"FURNIZIMI DHE MONTIMI I KONTICIONERVE PËR NEVOJAT E QKM-SË"
"FURNIZIMI ME GJENRATOR PËR NEVOJA TE SHTEPINË E KOMUNITETEVE"
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me
objektin specifik të kontratës suaj)

Punë
Ekzekutim
Plani dhe ekzekutimi
Realizimi,në çfarëdo
mënyre, të punës, përgjegjës
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”

Furnizime
Blerja
Qira financiare (lizing)
Qira
Blerje me këste

Shërbime

1

me kërkesa
Vendi apo vendndodhja
kryesore e punëve

Një kombinim i këtyre
Vendi kryesor i dorëzimit
QKMF-ISTOG
SHTEPIJA E
KOMUNITETEVE

Vendi kryesor i realizimit

II.1.3)Njoftimi përfshinë
Krijimin e kontratës publike kornizë

Po

Jo

II.1.4)Informacionet e marrëveshjes kornizë(nëse aplikohet):N/A
Kontrate publike kornizë me një operator
Kontrate publike kornizë me disa operator
Ekzekutimi i kontratës:
Thirrje/Porosi
Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë

Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj
II.1.5)Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës:
"FURNIZIMI DHE MONTIMI I KONTICIONERVE PËR NEVOJAT E QKM-SË"
"FURNIZIMI ME GJENRATOR PËR NEVOJA TE SHTEPINË E KOMUNITETEVE"
KONTICIONER NR 18 -3COPA,5 COPA NR-12 -EKOLOGJIKE 1- GJENRATOR 12.5KW
II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

31.00.00.00-6
II.1.7)Variantet pranohen

Po

Jo

II.1.8)Ndarja në Pjesë

Po

Jo

Nëse po, tenderët mundtë dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)
II.I.9) Ne rast te një apo me shume pjesëve (nëse aplikohet):
Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është: N/A
[shëno numrin]
II.1.10)Informacione lidhur me pjesët(nëse aplikohen)N/A
II.1.11) Vlera e parashikuar e kontratës: 6.000.00€
II.2)SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”

2

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
BLERJA E 8 ARTIKUJVE
(kepuce,trenerka,maica,kemisha,qorapa,jasteke,navllaka,brege,xhempera,per 20 persona te
moshuar)
II.3)KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj1 apo ditë 30 (nga nënshkrimi i kontratës)
NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE
III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN
III.1.1)Siguria e kërkuar e ekzekutimit
Po
Jo
III.1.2)Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u
jepet kontrata(nëse aplikohet):N/A
_______________________________________________________________________________
III.1.3)Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i Po
Jo
kontratës
III.2)KUSHTET PËR PJESËMARRJE
III.2.1)Kërkesat e përshtatshmërisë:
1.Deklarata nenbetim se OperatoriEkonomik i përmbush kërkesat e përshtatshmërisë sipas
kërkesave te nenit 65.
2.Vertetim ngaGjykata leshuar nga organi kompetent
3.Vertetimnga ATK-ja-nga vend iithemelimit te OE.
Dëshmia e kërkuaradokumentare:
1.Deklaratanenbetim e nënshkruardhevulosurngatenderuesi(duhetdorëzuarsëbashku me tenderin).
2.VertetimingaGjykataThemelore-departamenti per qeshjeekonomike-per tenderuesin e propozuar per dhenje
kontrate.
3. Vertetimnga ATK-javendittëthemelimittëoperatoritekonomik, se operatoriekonomiknëfjalënukështëdelikuent
(shkelës) nëpagesën e tatimevesëpakuderinëtremujorin e fundittëvitit.-per tenderuesin e propozuar per dhenje
kontrate.

III.2.2)Përshtatshmëria profesionale:
1. Regjistrimi ne regjistrin profesional te MTI-së – Certifikata e regjistrimit te biznesit
Dëshmia e kërkuar dokumentare:
1. Kopje te regjistrimit te biznesit

III.2.3)Kapaciteti ekonomik dhe financiar
N/A
Dëshmia e kërkuar dokumentare:
1.N/A
III.2.4)Kapaciteti teknik dhe profesional
1.N/A

III.3)KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE
III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar

Po

Jo

III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve

Po

Jo

NENI IV: PROCEDURA
IV.1) LLOJI I PROCEDURËS
[kliko njërën dhe fshij te tjerat]
IV.1.1) Lloji i procedurës
E hapur
E kufizuar
Konkurruese me negociata
Kuotim i Çmimit
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim(procedurë e kufizuar apo

konkurruese me negociata)n/a
IV.1.3)Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (procedurë konkurruese me
negociata)N/A
IV.1.4) Numri minimal i kandidateve te cilët do te ftohen qe te dorëzojnë
Tenderët fillestar është : N/A[shëno numrin]

IV.2)KRITERET E DHËNIES
[Shëno në kutinë e duhur dhe fshije tjetrën]
Çmimi më i ulët
apo
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,
Njoftim paraprak: ______________________________________
Publikime tjera (nëse aplikohen): ______________________________
IV.3.2)Kushtet për marrjen e[dosjes së tenderit]
Afati i fundit për pranimin e kërkesave për [dosjen e tenderit][dokumentet e para-kualifikimit]: data
02.10.2017
Dokumentet me pages Po
Jo

Nëse po, çmimi _____________________
Kushtet dhe metoda e pagesës: ____________________________________________________
IV.3.3)Afati i fundit për pranim tëtenderëve
Data 02.10.2017 koha;14;00vendi:Komuna e Istogut
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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IV.3.4) Afati kohor për dorëzimin e tenderëveështë shkurtuar:
po jo
IV.3.5)A është e nevojshme siguria e tenderit:

Po

Jo

Iv.3.6) Periudha E Vlefshmërisë Së Tenderit:60 ditë apo 2 muaj
IV.3.7)Takimi për hapjen etenderëve:
Data 02.10.2017 koha14:30vendi: Komuna e Istogut zyra 207.

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]

Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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