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 DHËNIE TË KONTRATËS

FURNIZIM dhe SHËRBIME
Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 të Prokurimit Publik në Kosovë

Data e përgatitjes së njoftimit: 24.06.2016
Nr I Prokurimit

21700

15

083

111

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip
Serbisht
NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Anglisht

Emri zyrtar: Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës
Adresa Postare: Objekti i Ministrisë, numri i zyrës 139, Kazerma ‘’Adem JASHARI’’ rr. Magjistrale
Prishtinë- Mitrovice, Prishtinë, RKS
Qyteti: PRISHTINË
Kodi postar: 10000
Vendi: PRISHTINË
Personi kontaktues: Afrim Maxhuni

Telefoni: 038/200/13/500

Email: afrim.maxhuni@rks-gov.net

Faksi:

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):
Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera
kontraktuese
NENI II: LËNDA E KONTRATËS
II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Furnizim dhe përgatitje te ushqimit për nevoja te FSK-se e ndare ne pjesë .
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
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
Kazermat e FSK në: Prishtinë,
Mitrovicë, Prizren, Ferizaj, Gjilan,
Istog, Pomazetin dhe objekti i
MFSK në Prishtinë

Formulari Standard:”Njoftimi për dhënie të kontratës “

Jo

Shërbime
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
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II.1.3) Njoftimi përfshinë,
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator
Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: 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 MFSK-së : 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 Kosove..
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) 15000000-8
NENI III: PROCEDURA
III.1) LLOJI I PROCEDURËS
E hapur
III.2) KRITERET E DHËNIES
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më te ulët
III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
Njoftimi paraprak
NA
Njoftimi për kontratë :
15.09.2015
Njoftimi për dhënie te kontratës 10.11.2015
Njoftimi mbi anulimin e dhënies se kontratës 31.12.2015 sipas vendimit te OSHP me numër
PSH/511/15 te datës 24.12.2015
Njoftimi mbi anulimin e njoftimit mbi anulimit të aktiviteti te prokurimit 25.05.2016 sipas
vendimit te OSHP me numër PSH/09/16 te datës 16.05.2016
Njoftim ne KRPP për revokimin e nenit 32 . 4 të Ligjit 04/L- 042 LPP, dhe vazhdimin e
procedurave të prokurimit duke u bazuar në nenin 32.5 me datë 21.06.2016
SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS
PJESA 1
IV.1) Data e dhënies së kontratës : 21.06.2016
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës: 07.07.2016
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar ; 5 (pese)
IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata:”
Emri zyrtar:OE: “BENI DONA PLAST” SH.P.K
Adresa Postare: Rr.”Imzot Nike Prela”: Prishtine
Qyteti: Prishtine

Kodi postar:

10000
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Vendi:

Kosove
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URL (nëse aplikohet): “[shëno web-in]”
Personi kontaktues: Ragip MUSTAFA

Email: beni.dona@hotmail.com

Telefoni: 038/543/669

Faksi:

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përafërt vjetore e kontratës: 2,500,000.00€, me te gjitha taksat e aplikueshme.
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve 2 apo muajve 24
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët për 24 muaj : 7,926,500.00€, me te gjitha taksat
e aplikueshme.
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë për 24 muaj :7,981,250.00€, me te gjitha taksat
e aplikueshme.
IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po
Jo

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

Nuk

dihet
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 tek Organi Shqyrtues i Prokurimit në bazë të
dispozitave të Pjesës IX të Ligjit nr. 04/L-042, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë.
V.1.1) ADRESA E ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT (OSHP)
Emri zyrtar: Organi Shqyrtues i Prokurimit
Adresa e OSHP-së:

Rruga, Garibaldi

Qyteti: Prishtine

Kodi postar:

Adresa elektronike (nëse aplikohet):
Personi kontaktues:

E-mail:

Telefoni:

Faksi:

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:
Ky aktiviteti i prokurimit është zhvilluar sipas Ligjit Nr. 04/L-042 të Prokurimit Publik në
Kosovë
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