Republika e Kosovës
Qeveria
Ministria për Forcën e Sigurisë

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Shërbime
Sipas Nenit 41 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-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 19.08.2016
Nr i Prokurimit
21700
16
062
Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip

221

Serbisht

Anglisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: Ministria për Forcën e Sigurisë
Adresa Postare: Objekti i Ministrisë, numri i zyrës 139, Kazerma ‘’Adem JASHARI ’’rr.
Magjistrale Prishtinë-Mitrovice,
Qyteti: Prishtinë
Kodi postar: 10 000
Personi kontaktues: Afrim MAXHUNI
Email: afrim.maxhuni@rks-gov.net
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):
Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Vendi: RKS
Telefoni: 038/200 13 500
Faksi: 038/200 13 501 ose 2
http://www.mksf-ks.org/
Po

Jo

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
II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
‘’ Shërbimet e sigurimit individual të pjesëtarëve të deminimit të FSK-së’’
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 me
kërkesa
Vendi apo vendndodhja
kryesore e punëve
_________________________

Furnizime
Blerja
Qira financiare (lizing)
Qira
Blerje me këste
Një kombinim i këtyre
Vendi kryesor i dorëzimit
Kazerma Adem JASHARI,
Prishtine

Formulari Standard:”Njoftimi për dhënie të kontratës “

Shërbime

Vendi kryesor i realizimit
________________________
1

II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë
Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj 36
• AK i MFSK-se dhe FSK-se ka për qellim lidhjen një kontratë kornizë 36 muajsh , me një
Operatori Ekonomik qe do te beje sigurimin e pjesëtarëve të demi nimit të Forcës së Sigurisë
së Kosovës .
Shërbimet të cilat duhet të sigurohen
• Sigurimi për fatkeqësitë të cilat ndodhin në vendin e punës apo në detyrë apo përgjegjësia e
palës së tretë publike, këto kushte janë të obligueshme në bazë të standardeve ndërkombëtare
të aktiviteteve kundër minave (IMAS) në të cilat mbështeten ekipet e deminimit.
• Ekipet e deminimit të FSK- së duhet të sigurohen në kategorinë A dhe B gjatë kryerjes së
detyrave dhe UXO-ve për pastrimin nga minat të cilat janë caktuar nga sektori menaxhues i
deminimit të FSK-se
Sigurimi për fatkeqësitë personale- Vetëm në raste rreziku
• Sigurimi duhet ti mbuloj vetëm rastet e lëndimeve për anëtarët e ekipit të deminimit të FSKsë gjatë përmbushjes së detyrave zyrtare sipas autorizimit të sektorit menaxhues të deminimit
të FSK-se. Benificionet në raste të vdekjeve dhe paaftësive totale të përhershme duhet të jetë
në shumë prej 60, 000 Euro.
• Skema e kompensimeve të përhershme apo të pjesërishme do të vendoset në bazë të shkallës
rrëshqitëse kontinentale të bashkangjitur në këtë kontratë.
Kategoria A
• Sigurimi duhet të mbulojë 106 operatorë të EOD-së të involvuar në lokacion duke
shkatërruar, deminuar UXO minat në zona të njohura apo të panjohura të rrezikut apo në
detyrat aktuale duke neutralizuar, destruktuar apo pastruar nga eksplozivet e mbetura nga
lufta apo si pjesë e detyrave përgjegjëse të EOD-së.
Kategoria B
• Sigurimi duhet të mbuloj edhe 32 persona të ekipit mbështetës të cilët mund të hyjnë në zona
të minuar apo të njohura nga rreziku, apo të cilët mbajnë artileri eksplozive, por të cilët nuk
janë të involvuar në lokacionet e neutralizimit, shkatërrimit apo pastrimit.
• Sigurimi i përgjegjëse publike
• Sigurimi duhet të mbrojë përgjegjësitë publike, duke inkuadruar palën e tretë përgjegjëse
publike në vlerë 2,000.000.00 € ( 2 milion) Euro, për çfarëdo aksidenti apo ndodhi gjatë
përmbushjes së detyrës nga ekipi i deminimit të FSK-së, të përcaktuar nga sektori menaxhues
i deminimit të FSK-se
• Sigurimi duhet të jetë në përputhshmëri dhe të mbështetet në standarde IMAS
Mbulesa e sigurimit të deminerëve
a) Sigurimi personal. i tërë personeli i punësuar në operacionet e pastrimit nga minat e UXO-s
duhet të mbulohen nga sigurimi i aksidenteve personale dhe duhet të bëjë kompensimin e
vlerës 60, 000.00 euro familjarëve të demin reve në rast të vdekjes. Shkalla e sigurimit duhet
të jetë si pjesë dëshme, e cila më pas do të paguaj shumën e kompensuar në rast të ndonjë
lëndimi serioz. Pagesat e kompensimeve duhet të paguhen në raste faji, fajësie apo
përgjegjësie të cilësdo palë ( kjo nuk e përfshinë vetë-vrasjen)
b) Sigurimi i palës së tretë. Të gjitha organizatat dhe kompanitë e involvuara në UXO dhe
operacionet për pastrimin e minave duhet të mbulohen nga sigurimi i palëve të treta. Kjo
duhet të mbuloj vlerën 2,000.000.00 € ( Dy milion euro)
c) Mbulesa e shpenzimeve mjekësore. Sigurimi duhet të njihet në mënyrë që të sigurojë
pagesën për shpenzimet mjekësore apo për trajtimet gjatë lëndimeve në vendin e punës. Kjo
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është veçanërisht e rëndësishme nëse personi i lënduar duhet të dërgohet për trajtim special
jashtë vendit. Minimumi i shumës së rekomanduar është 25,000.00 €
Benificionet nga vdekja
Benificionet nga vdekja- paguhen 100% nga shuma e siguruar. Zbritja e benificioneve të paguara për
paaftësi të përkohshme apo të përhershme aplikohet në këto benificione.
Benificionet për paaftësi të përhershme totale për të gjitha format e prezantuara në definicionet e
lartpërmendura do të paguhen 100% të shumës së siguruar. Në të gjitha benificionet e
lartpërmendura po ashtu është e inkuadruar edhe forma e paaftësisë së përkohshme.
Benificionet për paaftësi të pjesërishme dhe të përhershme- është e kalkuluar në përqindje në bazë të
shumës së siguruar në bazë të normës dhe kritereve.
• Siguruesi paguan dëmshpërblim për konsekuenca direket dhe ekskluzive të shkaktuara nga
aksidenti.
• Nëse në raste të aksidenteve i siguruari nuk ndodhet në shëndet të mirë dhe nëse
konsekuencat verifikohen se aksidenti është rikthyer në shëndetin e njeriut, atëherë do të ketë
dëmshpërblim.
• Në rast të humbjes anatomike apo reduktimi funksional i organeve apo gjymtyrët e lënduara
në aksident, përqindja e lartpërmendur do të zbritet, duke marrë parasysh shkallën e
invaliditetit.
• Nëse ka reduktim por jo humbje totale si rezultat i aksidentit , përqindjet e lartpërmendura do
të zbriten në proporcion me shkallën anatomike apo humbjes funksionale
• Në rast të pa aftësisë së përhershme të pa parashikuar në tabelën e lartpërmendur,
benificionet do të vendosen në bazë të përqindjeve të lartpërmendura , duke marrë parasysh
shkallën e humbjes së kapacitetit fizik apo mental të siguruarit.
• Në rast se i siguruari vuan nga humbjet e ndryshme anatomike apo funksionale ( të
inkorporuar me njëra tjetrën) siguruesi paguan benificionet e barabarta me shumën e
përqindjes së paaftësisë për çdo humbje, por jo më tepër se 100 % të shumës së siguruar.
• Kompensimi për ditë paaftësie për pune duhet tejet min. 10.00 € për ditë punë.
• Menaxheri i kontratës do te përcjell implementimin dhe kualitetin e shërbimeve dhe njehe
rit do te beje vlerësimin e shërbimeve të realizuara .
• Kompania jonë është në pajtueshmëri të plotë më mbulimet e kërkuara sipas specifikimit
teknik.
• Koha e sigurimit nga momenti kur nis pjesëtaret për operacion dhe anasjelltas
• Sigurim i policave vjetore, kontraktuesi duhet te pajisje me police te sigurimit te gjithë
pjesëtaret veç e veç nga momenti i marrjes se urdhër blerjes
Kur një pjesëtaret i siguruar do te transferohet apo pensionohet, kompania fitues do të beje
kompensimin për kohen e mbetur (d.m.th duhet te kthej mjetet e paguar për kohen e mbetur ose te
behet zëvendësimi i policës nga një pjesëtarë ne pjesëtarin e ri)
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) 93
II.1.6) Ndarja në Pjesë
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II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës:
Vlera e parashikuar e kontratës: 30 ,000.00 €
NENI III: PROCEDURA
III.1) LLOJI I PROCEDURËS
E hapur
E kufizuar
Konkurruese me negociata
III.2) KRITERET E DHËNIES
Çmimi më i ulët
III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
Formulari Standard:”Njoftimi për dhënie të kontratës “

E negociuar

Çmimi i kuotimit
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III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
Njoftimi paraprak ________________________________________
Njoftimi për kontratë 03.08.2016
Publikimet e tjera (nëse aplikohen): _____________________________
SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS
(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5
për secilën pjesë)
IV.1) Data e dhënies së kontratës 19.08.2016
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 29.08.2016
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar 1
IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: SH.A ‘’ SIGURIA ‘’
Adresa Postare: Rr. Luan Haradinaj Llamella A , Prishtinë
Qyteti: PRISHTINE

Kodi postar: 10000

Vendi: RKS

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues: Rrahim Pacolli

Email: info@siguria .com

Telefoni: 038/248/850

Faksi:

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës 9,845.00€
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve apo muajve 36
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 9,845.00€
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 9,845.00€
IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet

Po

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet
Vlera ________________________ ; apo Përqindja _____ %;

Nuk dihet

Jo

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
________________________________________________________________________________
SECTION V: INFORMACIONET PLOTËSUESE
V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit
108/A te 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 ne adresën
e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për dhënie te kontratës.
V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:
Shtojce: Kopja e deklaratës se Nevojave dhe Disponueshmerise se mjeteve
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