Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Ministria për Forcën e Sigurisë
Ministarstvo za Snaga Bezbednosti
Ministry for Security Force
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE Ose PERMIRESIM I GABIMIT

SHËRBIME

Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të
parashikuara në njoftimin 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 afateve fillimisht te parapara

Data e përgatitjes te këtij njoftimi: 07.12.2015
Nr i Prokurimit

21700

15

109

221

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip

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: Kazerma ‘’Adem JASHARI’’ rr. Magjistrale Prishtinë- Mitrovice, Prishtinë, RKS
Qyteti: Prishtinë

Kodi postar: 10 000

Vendi: Republika e Kosovës

Personi kontaktues: Afrim MAXHUNI

Telefoni: 038 200 13 500

Email: afrim.maxhuni@rks-gov.net

Faksi: 038 200 13 501 ose 2

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

“[shëno web e AK]”

NENI II: LËNDA E KONTRATËS
II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbimet e mbikëqyrjes profesional të projekteve te
infrastrukturës për nevojat e MFSK-se dhe MFSK-se
II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Shërbimet e mbikëqyrjes profesional të projekteve te infrastrukturës për nevojat e MFSK-se dhe MFSK-se
përfshinë: Mbikëqyrja profesional ne te gjitha fazat e ndërtimit dhe realizmin teknik te infrastrukturës se
ndërtesave dhe përmbajtjeve përcjellës
II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 93
NENI III: PROCEDURA
III.1) LLOJI I PROCEDURËS
III.1.1) Lloji i procedurës
E hapur
III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.2.1) Data e publikimit te njoftimit origjinal te kontratës: data 26.11.2015
NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE
IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE
Përmirësim
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

Forma Standarde “Informata shtese”

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

Te dyja

1

IV.2.2) Ne njoftimin origjinal

Ne dokumentet e tenderit

Te dyja

IV.2.3) Teksti i cili duhet te përmirësohet ne njoftimin origjinal (nëse aplikohet)
Vendi i tekstit i cili duhet te modifikohet:
Kapaciteti teknik dhe profesional
3. Lista e kontratave të nënshkruar dhe
realizuar gjate tri viteve te fundit 2012,2013
dhe 2014, te kryera ne lëmin e projektimit
dhe dizajni mit, me institucion publike dhe
private, me min volum 120,000.00€,
Dëshmia e kërkuar dokumentare
3. Lista e kontratave duhet të dorëzohet në
origjinal, e nënshkruar dhe e vulosur nga
Operatori Ekonomik, referencat duhet të
dorëzohen në kopje të nënshkruar dhe
vulosur nga Autoritet për përkatës , për
shërbimet e kryera ne lëmin e projektimit
dhe dizajni mit, me minimum volum
120,000.00 €, te cilat duhet të tregojnë,
numrin e prokurimit ose kontratës, vlerën e
kontratës , datën e nënshkrimit të kontratës ,
natyrën e punës dhe vendin e realizimit të
projektit të punës - asnjë kontrate nuk do
te llogaritet nëse nuk është e bashkangjitur
referenca për kryerjen e shërbimeve ose
raportet e pranimeve teknike.
Nëse shërbimet projektimit dhe dizajni mit
janë kryer për kompani private duhet te
dëshmohet me pasqyra bankare – pasqyrat
bankare duhet te prezantohen ne origjinal
nga ndonjë banke e licencuar

Ne vend te:
te kryera ne lëmin e
projektimit dhe
dizajni mit,

Është :
Duhet te jete:
9.1 .
3. Lista e kontratave të nënshkruar dhe
realizuar gjate tri viteve te fundit
2012,2013 dhe 2014, te kryera ne lëmin e
mbikëqyrjes profesional, me institucion
publike dhe private, me min volum
120,000.00€,
9.2 Dëshmia e kërkuar dokumentare
3 . Lista e kontratave duhet të dorëzohet
në origjinal, e nënshkruar dhe e vulosur
nga Operatori Ekonomik, referencat duhet
të dorëzohen në kopje të nënshkruar dhe
vulosur nga Autoritet për përkatës , për
shërbimet e kryera ne lëmin e
mbikëqyrje profesional, me minimum
volum 120,000.00 €, te cilat duhet të
tregojnë, numrin e prokurimit ose
kontratës, vlerën e kontratës , datën e
nënshkrimit të kontratës , natyrën e punës
dhe vendin e realizimit të projektit të
punës - asnjë kontrate nuk do te
llogaritet nëse nuk është e bashkangjitur
referenca për kryerjen e shërbimeve ose
raportet e pranimeve teknike.
Nëse shërbimet e kryera ne lëmin e
mbikëqyrje profesional janë kryer për
kompani private duhet te dëshmohet me
pasqyra bankare – pasqyrat bankare duhet
te prezantohen ne origjinal nga ndonjë
banke e licencuar

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:

IV.3) INFORMACIONET SHTESË (nëse aplikohet)
NJOFTIM
Autoritet Kontraktues njofton te gjithë Operatoret Ekonomik, se është lëshuar një gabim teknik ne dosjen e
tenderit dhe ne njoftimin për kontratës ne piken: Kapaciteti teknik dhe profesional, pika 9.1 dhe 2 në FDT dhe
ne njoftimin për kontrate, të kapacitet teknik dhe profesional pika III.2.4 , nen piken 3 , dhe kjo pike do te jete
sipas këtij njoftimi kurse te gjitha kriteret dhe kushtet e tjera te dosje se tenderit dhe njoftimit për kontrate te
publikuar ne ueb faqen e KRPP-se me datë 26.11.2015, mbesin te njëjta. Dosja e tenderit e permisuar(
modifikuar) do te ju dërgohet te gjithë Operatoreve Ekonomik.

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

Forma Standarde “Informata shtese”
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