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NJOFTIMI PËR ANULIMIN E DHËNIES SË KONTRATËS
Data e përgatitjes së njoftimit: 31.12.2015
Nr i Prokurimit

21700

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip

15

083

111

Serbisht

Anglisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës
Adresa Postare: Lagja Emshir 1
Qyteti: PRISHTINË

Kodi postar : 10000

Personi kontaktues: Afrim Maxhuni

Telefoni: 038/200/13/500

Email: afrim.maxhuni@rks-gov.net

Faksi:

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

NENI II: LËNDA E KONTRATËS
II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Titulli: “Furnizim dhe përgatitje te ushqimit për nevoja te FSK-se e ndare ne pjesë – Lote .
Pjesa 1: Furnizimi, përgatitja dhe shërbimi i ushqimit ne kuzhinat e FSK-së dhe MFSK-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

Furnizime
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Shërbime
1

Ekzekutim
Plani dhe ekzekutimi
Realizimi, në çfarëdo
mënyre, të punës, përgjegjës
me kërkesa
Vendi apo vendndodhja
kryesore e punëve
_________________________
_____________________

Blerja
Qira financiare (lizing)
Qira
Blerje me këste
Një kombinim i këtyre
Vendi kryesor i dorëzimit
Kazermat e FSK në:
Prishtinë, Mitrovicë,
Prizren, Ferizaj, Gjilan,
Istog, Pomazetin dhe
objekti i MFSK në
Prishtinë

Vendi kryesor i realizimit
te shërbimit janë kuzhinat ne
Kazermat e FSK së:
Prishtinë, Mitrovicë, Prizren,
Ferizaj, Gjilan, Istog,
Pomazetin dhe objekti i
MFSK në Prishtinë

II.1.3) Njoftimi përfshinë
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator për secilën – pjesë lot
Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë për te gjitha pjesët - Lotët: në muaj: 24

II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës.
“Furnizim dhe përgatitje te ushqimit për nevoja te FSK-se e ndare ne pjesë – Lote.
Pjesa 1: Furnizimi, përgatitja dhe shërbimi i ushqimit ne kuzhinat e FSK-së dhe MFSKsë : për ketë pjese AK dëshiron te hy ne marrëdhënie kontraktuale me një kontraktor i cili do te
beje furnizim me artikuj ushqimor, përgatitjen e këtyre artikujve si dhe servimin e tyre ç’do
dite sipas menysë dhe kërkesës neper kuzhinat e FSK-se dhe sipas nevojës edhe ne teren
brenda territorit te Republikës se Kosoves.
AK për këtë pjese te kontratës do te ofroj te gjithë infrastrukturën qe posedon ( kuzhinat si dhe
pajisjet kryesore qe nevojitën për përgatitjen e ushqimit , gjithashtu AK do te marr përsipër te
gjitha shpenzimet e rrymës, gazit, ujit dhe mbeturinave qe dalin si pasoj e ekzekutimit te kësaj
kontrate) . kurse pajisje për transport te ushqimit ne teren, servisim te ushqimit tasnet për
(servim) te ushqimit, pjatat, lugët, pirunët, thikat ,gotat si dhe ç’do pajisje tjetër e nevojshme
qe duhet për tu servuar ushqimi sipas menysë se dhënë ne DT duhet te ofrohen nga OE i cili
shpërblehet me kontratë.

II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)
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NENI III: PROCEDURA
III.1) LLOJI I PROCEDURËS

E hapur
III.2) KRITERET E DHËNIES
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Çmimi më i ulët

III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
Njoftimi paraprak ________________________________________
Njoftimi për kontratë: 15.09.2015
Njoftimi i dhënies së kontratës 10.11.2015
Publikimet e tjera (nëse aplikohen) _____________________________
SECTION IV: ANULIMI I DHËNIES SË KONTRATËS
IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e njoftimit të dhënies së kontratës :24.12.2015
IV.2) Numri i tenderëve të pranuar : 5 (pese) për pjesën e pare – lot 1
IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të cilit i ishte dhënë kontrata:
“BENI DONA PLAST” SH.P.K, me adrës: Rr.”Imzot Nike Prela”: Prishtine
IV.4) Arsyeja e anulimit të njoftimit të dhënies së kontratës:
Vendim i lëshuar nga Organi Shqyrtues i Prokurimit kërkon anulimin e njoftimit për
dhënie të kontratës.
IV.5) Vendimi i Organit Shqyrtues të Prokurimit:
Anulimi dhe Ri-tenderimi i aktivitetit të prokurimit.

SECTION V: INFORMACIONET PLOTËSUESE
V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të kërkojë nga Gjykata Supreme shqyrtimin e vendimit. Kërkesa
duhet të dorëzohet brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e publikimit të vendimit.

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:
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