Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Ministria për Forcën e Sigurisë Ministarstvo za Snaga Bezbednosti
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NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Publike Kornize

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E DHËNIES SË KONTRATËS
Data e përgatitjes së njoftimit: 21.04.2016
Nr i Prokurimit

21700

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip

15

066

211

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, 10 000, Prishtinë, RKS
Qyteti: PRISHTINË

Qyteti: PRISHTINË

Qyteti: PRISHTINË

Personi kontaktues: Afrim Maxhuni

Personi kontaktues: Afrim Maxhuni

Email: afrim.maxhuni@rks-gov.net

Email: afrim.maxhuni@rks-gov.net

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po

Jo

NENI II: LËNDA E KONTRATËS
II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
“Shërbimet

të projektimit dhe dizajni mit të projekteve të infrastrukturës për nevojat e
MFSK-së dhe FSK-së”
Formulari Standard: “Njoftimi për anulimin e dhënies se kontratës”
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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

Shërbime

Blerja
Qira financiare (lizing)
Qira
Blerje me këste
Një kombinim i këtyre
Vendi kryesor i dorëzimit

Vendi kryesor i realizimit

______________________
______________________

Vendi kryesor i realizimit:
Hapësirat e OE si dhe vend
punishtet – lokacionet te
ndryshme ne te gjitha
gjitha kazermat e FSK-se

II.1.3) Njoftimi përfshinë
Krijimin e kontratës publike kornizë me një operator
Kohëzgjatja e kontratës kornizë 36 muaj

II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës.
“Shërbimet të projektimit dhe dizajni mit të projekteve të infrastrukturës për nevojat e
MFSK-së dhe FSK-së”
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) 93

NENI III: PROCEDURA
III.1) LLOJI I PROCEDURËS
E hapur

III.2) KRITERET E DHËNIES
Çmimi më i ulët

III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
Njoftimi paraprak ________________________________________
Njoftimi për kontratë : 14.12.2015
Njoftimi i dhënies së kontratës :29.02.2016
Publikimet e tjera (nëse aplikohen) _____________________________
SECTION IV: ANULIMI I DHËNIES SË KONTRATËS
Formulari Standard: “Njoftimi për anulimin e dhënies se kontratës”
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IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e njoftimit të dhënies së kontratës 19.04.2016
IV.2) Numri i tenderëve të pranuar: 9 ( nëntë)
IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të cilit i ishte dhënë kontrata:
NPN” ENG IDEA” & NPT “BAMIRS”; Adresa Postare: Rr.Reshtani pn, Suharek & Rruga”Brigada 123”Suharek

IV.4) Arsyeja e anulimit të njoftimit të dhënies së kontratës:
Një urdhër i lëshuar nga Organi Shqyrtues i Prokurimit kërkon anulimin e njoftimit për
dhënie të kontratës. Vendimi i Organit Shqyrtues të Prokurimit: PSH Nr. 64/16

Anulim dhe Ri-tenderim i aktivitetit të prokurimit

SECTION V: INFORMACIONET PLOTËSUESE
V.1) ANKESAT
[Ne rast te urdhrit te OSHP-se]
Çdo palë e interesuar mund të kërkojë nga Gjykata Themelore shqyrtimin e vendimit. Kërkesa
duhet të dorëzohet brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e publikimit të vendimit.
[Ne rast te rekomandimit te KRPP-se dhe anulimit ne përputhje me nenin 108/A paragrafi 10.2 te
LPP-se]
Çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa ne OSHP duhet të
dorëzohet brenda dhjetë (10) ditëve pas vendimit të lëshuar nga autoriteti kontraktues në
procedurën paraprake të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji.

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:

Formulari Standard: “Njoftimi për anulimin e dhënies se kontratës”
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