Republika e Kosovës
Qeveria
Ministria për Forcën e Sigurisë
NJOFTIM PËR KONTRATË PUBLIKE KORNIZE
FURNIZIM
Sipas Nenit 40 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: 31.03.2016
Nr i Prokurimit

21700

16

022

121

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
Adresa Postare: Objekti i Ministrisë, numri i zyrës 139, Kazerma ‘’Adem JASHARI’ ’rr.
Magjistrale Prishtinë-Mitrovice,
Qyteti: Prishtinë
Kodi postar: 10 000
Vendi: RKS
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):
http://www.mksf-ks.org/
Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po

Jo

Po

Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjitha 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:
Furnizim me flamuj shtetërorë dhe te FSK-se për nevojat e MFSK-së dhe FSK-së
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime
shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

Punë
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apo shërbime – e cila korrespondon më së

Furnizime

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
Kazerma ‘’Adem
JASHARI’’ Prishtinë

II.1.3) Njoftimi përfshinë
Krijimin e kontratës publike kornizë

Po

Vendi kryesor i realizimit

Jo

II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):
Kontrate publike

kornizë me një

operator

Kontrate publike kornizë me disa

operator

Ekzekutimi i kontratës:
Thirrje/Porosi
Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë
Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 24
II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Furnizim me flamuj shtetërorë dhe te FSK-se për nevojat e MFSK-së dhe FSK-së
për nevojat e FSK-së sipas specifikimit teknik te kërkuar ne dosjen e tenderit dhe ne
njoftimin për kontrate
II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 17
II.1.7) Variantet pranohen

Po

Jo

II.I.9) Ne rast te një apo me shume pjesëve (nëse aplikohet): NA
II.1.10) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen) NA
II.1.11) Vlera e parashikuar e kontratës:
Vlera e parashikuar : 2016: 23,000.00 €
Vlera e parashikuar: 2017: 33,000.00 €
II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm
Sasia e përafërt është planifikuar për dy vite
1.Flamuj për përdorim të jashtëm prej tekstili(patheke, dimensione 200x280cm,një palesh qe valëviten)60 cope
2.Flamuj për përdorim të brendshëm nga mëndafshi dy palesh(pa theke) dimensione 107x150cm 132 copë
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3.Flamuj për përdorim të brendshëm nga mëndafshi dy palesh I qëndisur, dimensione 107x150cm 60 copë
4.Flamuj për përdorim të brendshëm mëndafshi dy palesh(theke ngjyre ari)dimensione 107x150cm 50 copë
5.Flamuj te tavolinave me shtize metalike ( pa theke), bazamenti (minimum)-7.5cm
301 copë
6.Flamuj shtetëror për ambient të jashtëm tekstili dimensione 107x150cm
100 copë
7.Flamuj shtetëror të qëndisur pa thekë Dimensione 107x150cm 30 copë
8.Flamuj për makina VIP polister dimensione 25x35cm 30
copë
9.Flamur i FSK-së70%coton 30 % polister i qëndisur dimensione 100x80cm 50
copë
10.Flamur i FSK-së i qëndisur me thekë ngjyrë ari dimensione 100x80cm
50 copë
11.Flamur i NATOS 70% coton 30 % polister i qëndisur, dimensione 100x80cm
10 copë
12.Flamur i FSK-së për tavolinë i qëndisur me thekë ngjyrë ari dimensione 23x16cm 100 copë
13.Flamur i njësive të FSK-së për tavolinë i qëndisur me thekë ngjyrë ari,dimensione 23x16cm 100 copë
14.Flamur i NATO për tavolinë i qëndisur me thekë ngjyrë ari I dy anshëm dimensionet 23x16cm 30 copë
15.Flamur i BRSH-së i qëndisur me thekë ngjyrë ari dimensione 100x80 cm 20
copë
16.Flamur i BRSH-së i qëndisur me thekë ngjyrë ari i qëndisur me thekë, dimensione 80x80cm 20 copë
17.Flamur i Policisë së FSK-së i qëndisur me thekë ngjyrë ari Dimensione 100x80cm 5copë
18.Flamur i Policisë së FSK-së Dimensione 80x80cm 5
copë
19.Flamur i NJNRK-së Dimensione 100x80 cm 5
copë
20.Flamur i NJNRK-së. Dimensione 80x80 cm
5
copë
21.Flamur i Kompanisë së Mjekësisë Dimensione 100x80 cm 5
copë
22.Flamur i Kompanisë së Mjekësisë dimensione 80x80 cm
5
copë
23.Flamur i Kompanisë së Komunikimit Dimension 100x80 cm 5
copë
24.Flamur i Kompanisë së Komunikimit Dimensione 80x80cm 5
copë
25.Flamur i BMO-së Dimensione 100x80 cm 20 copë
26.Flamur i BMO-së Dimensione 80x80 cm
20 copë
27.Flamur i RMC-së Dimensione 100x80 cm 10 copë
28.Flamur i RMC-së Dimensione 80x80 cm
10 copë
29.Flamur i Batalionit të Logjistikës Dimensione 100x80 cm 5
copë
30.Flamur i Batalionit të Logjistikës Dimensione 80x80 cm
5
copë
31.Flamur i Batalionit të Xhenios Dimensione 100x80 cm
5
copë
32.Flamur i Batalionit të Xhenios Dimensione 80x80 cm
5
copë
33.Flamur i Kompanisë Ajrore Dimensione 100x80 cm 5
copë
34.Flamur i Kompanisë Ajrore Dimensione 80x80cm
5
copë
35.Flamur i KDS-së i qëndisur
Dimensione 100x80 cm
10 copë
36.Flamur i KDS-së Dimensione 80x80 cm
10
copë
37.Flamur i kursit të avancuar për Lider Dimensione 76x50 cm
5 copë
38.Flamur i konvojit (tre lloje) Dimensione 45x30.5 cm
5 copë
39.Shtizë për flamur Material druri i punuar sipas standardeve dhe kualitetit të lartë (druri të jetë pa nyje
dhe me peshë të lehtë) me gjatësi 220cm dhe trashësi Ø 30mm. Dimensione Standard
100copë
40.Shtiza për korridore dhe salla të konferencave; Shtiza 250cm gjatësi (totali) , pjesa e sipërme (maja e
shtizës) ne forme te sferës me trashësi 10 cm, materiali i shtizës: krom masiv ose çelik I impregnuar.
Baza e mbajtjes me diametër 40 cm me peshe te rend qe garanton stabilitet te shtizës. Dy vende (kapse)
për mbajtjen e flamurit dhe punim I rrethit nga teli me gjerësi 45 cm dhe gjatësi 90 cm ne mënyrë qe
flamuri te mbështillet rreth ti
40
copë

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj 24 muaj apo ditë
(nga dhënia e kontratës)
apo
Fillimi
Me nënshkrimin e kontratës
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Përfundimi
Afati i
blerjes

24 muaj nga momenti i nënshkrimit te kontratës

realizmit te furnizimeve jo me vone 60 dite nga momenti i marrjes se urdhër

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE
III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN
III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit
Po

Jo

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit 10 % e vlerës së kontratës me kohëzgjatje
25 muaj
III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u
jepet kontrata (nëse aplikohet):
III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i
kontratës

Po

Jo

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta
III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE
III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:
Kërkesa 1: Deklaratë nën betim - Operatori ekonomik duhet ti përmbush kërkesat mbi
përshtatshmërinë në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042, Neni 65 duke përdorur formën në
Aneksin 2.
Kërkesa 2: Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të
themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në
tremujorin e fundit përpara dorëzimit të tenderit.
Kërkesa 3: Vërtetimin nga Gjykata themelore - Një formular ekstrakt nga “regjistri
gjyqësor” apo, në mungesë të kësaj, një dokument ekuivalent të lëshuar nga një
autoritet kompetent gjyqësor apo administrativ i shtetit të themelimit të tenderuesit ku
dëshmohet për Seksioni II. FLETA E TË DHËNAVE të Tenderit (FTD) të dosjes se
tenderit te Pranueshmëria e Operatorëve Ekonomik, (shiko dosjen e tenderit pjesën
6.4.
Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Evidenca 1: Deklaratë nën betim -duhet të dorëzohet në origjinal, e nënshkruar dhe i
vulosur nga O. Ekonomik
Evidenca 2: Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore - duhet të dorëzohen
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vetëm nga tenderuesi fitues, para publikimit të dhënies së kontratës- origjinal
Evidenca 3: Vërtetimin nga Gjykata themelore - duhet të dorëzohen vetëm nga
tenderuesi fitues, para publikimit të dhënies së kontratës- origjinal
III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:
Kërkesa 4. Certifikata e regjistrimit të biznesit
Kërkesa 5. Certifikata e regjistrimit të TVSH-së
Kërkesa 6. Certifikata e regjistrimit të numrit fiskal
Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Evidenca 4. Kopja e Certifikatës se regjistrimit të biznesit
Evidenca 5. Kopja e Certifikatës e TVSH-së
Evidenca 6. Kopja e Certifikatës me numër fiskal (kopje).
III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar
Kërkesa 7. Operatori Ekonomik duhet te dëshmoj
te hyrat e përgjithshme se bashku
për tri vitet e fundit( 2013,2014,2015) minimum ne vlere prej 100,000.00 €,
Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Evidenca 7. Raportin ose raportet përkatëse nga një ose me shumë banka mbi
kapacitetin ekonomik dhe financiar nga ndonjë banke e licencuar – duhet te dorëzohet
ne origjinal
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional
Kërkesa 8. Operator Ekonomik duhet te dëshmoj se ka nënshkruar dhe realizuar gjate
tri viteve te fundit 2013, 2014 dhe 2015, me min volum 75,000.00€,
Kërkesa 9. Operatori ekonomik duhet te ofroj nga një mostër prej secilit artikull siç
kërkohet në specifikimet teknike (Aneksi 1) si pjese e kësaj dosje te tenderit.( artikujt
ne numrin rendor ne aneksin 1 te dosje se tenderit 1,2,3,4,5,12,13,39 dhe 40)
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Dëshmia e kërkuar dokumentare
Evidenca 8. Operatori Ekonomik duhet te ofroj listën e kontratave të nënshkruar dhe
realizuara gjate tri viteve te fundit në origjinal, të nënshkruar dhe vulosur nga Operatori
Ekonomik, te dëshmuar me referenca në kopje të nënshkruar dhe vulosur nga
Autoritet për përkatës , për furnizimet e kryera ne lëmin e njëjte apo te ngjashme (
veshmbathje) , me minimum volum 75,000.00 €, te cilat duhet të tregojnë, numrin
e prokurimit ose kontratës, vlerën e kontratës , datën e nënshkrimit të kontratës ,
natyrën e furnizimit dhe vendin e realizimit të furnizimeve - asnjë kontrate nuk do te
llogaritet nëse nuk është e bashkangjitur referenca për kryerjen e shërbimeve ose
raportet e pranimeve teknike.
Nëse furnizimet janë kryer për kompani private duhet te dëshmohet me pasqyra bankare
– pasqyrat bankare duhet te prezantohen ne origjinal nga ndonjë banke e licencuar
Evidenca 9: Mostrat fizike të artikujve të poshtë shënuar Te sillen se bashku me ofertën te paketuara nga një mostër për secilin artikull të
poshtë shënuar :
1.
Flamuj për përdorim të jashtëm prej tekstili (pa theke), sipas specifikimit
tekniket të kërkuar ne dosjen te tenderit aneksi 1 nen numrin rendor 1
2.
Flamuj për përdorim të brendshëm nga mëndafshi dy palesh (pa theke) sipas
specifikimit tekniket të kërkuar ne dosjen te tenderit aneksi 1 nen numrin rendor 2
3.
Flamuj për përdorim të brendshëm nga mëndafshi dy palesh I qëndisur (me
theke ngjyre ari) sipas specifikimit tekniket të kërkuar ne dosjen te tenderit aneksi 1
nen numrin rendor 3
4.
Flamuj për përdorim të brendshëm nga mëndafshi dy palesh(me theke ngjyre
ari) sipas specifikimit tekniket të kërkuar ne dosjen te tenderit aneksi 1 nen numrin
rendor 4
5.
Flamuj te tavolinave me shtize metalike ( pa theke), sipas specifikimit tekniket
të kërkuar ne dosjen te tenderit aneksi 1 nen numrin rendor 5
6.
Flamur i FSK-së për tavolinë i qëndisur me thekë ngjyrë ari sipas specifikimit
tekniket të kërkuar ne dosjen te tenderit aneksi 1 nen numrin rendor 12
7.
Flamur i njësive të FSK-së për tavolinë i qëndisur me thekë ngjyrë ari, sipas
specifikimit tekniket të kërkuar ne dosjen te tenderit aneksi 1 nen numrin rendor 13
8.
Shtizë për flamur Material druri sipas specifikimit tekniket të kërkuar ne dosjen
te tenderit aneksi 1 nen numrin rendor 39
9.
Shtiza për korridore dhe salla të konferencave; sipas specifikimit tekniket të
kërkuar ne dosjen te tenderit aneksi 1 nen numrin rendor 40
III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE
III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar

Po

Jo

Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
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________________________________________________________________________
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit
përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve
Po
Jo
NENI IV: PROCEDURA
IV.1.1) Lloji i procedurës

E hapur
E kufizuar
Konkurruese me negociata
Kuotim i Çmimit
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim (procedurë e kufizuar

apo konkurruese me negociata)
Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar
tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i
plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante
të
aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet
më të mira për proceduren e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë
këtij ri-ekzaminimi janë:

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (procedurë konkurruese me
negociata) NA
Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të
negociuar
Po
Jo
Autoritetet kontraktuese do të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata
Po

Jo

IV.1.4) Numri minimal i kandidateve te cilët do te ftohen qe te dorëzojnë
Tenderët fillestar është :
[shëno numrin]
IV.2) KRITERET E DHËNIES
Tenderi i përgjegjshme me Çmimin më të ulët
IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

Po

Jo

Nëse po,
Njoftim paraprak:

______________________________________

Publikime tjera (nëse aplikohen): ______________________________
IV.3.2) Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit
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Afati i fundit për marrjen e

dosje se tenderit deri me date

26/04/2016 , ora 15:00h.

Kërkesat për pjesëmarrje në një aktivitet të prokurimit që shpien drejt dhënies së ndonjë
kontrate publike ose kornize , mund të paraqiten në mënyrë elektronike,
Dokumentet me
pagës
Po
Jo

Nëse po, çmimi _____________________
Kushtet dhe metoda e pagesës:
IV.3.3) Afati i fundit për pranim të tenderëve
Data 27.04.2016 Koha 13:00h Vendi Objekti i Ministrisë, numri i zyrës 139, Kazerma ‘’Adem
JASHARI’’ rr. Magjistrale Prishtinë- Mitrovice, Prishtinë RKS

IV.3.4) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve është shkurtuar:
jo

po

Nëse po, jep arsyetim ___________________________________________________
IV.3.5) A është e nevojshme siguria e tenderit:
Po

Jo

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit
1,000.00 €, me kohëzgjatje 90 dite prej datës se pranimit te ofertave
IV.3.6) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: ditë 60 apo 2 muaj
IV.3.7) Takimi për hapjen e tenderëve:
Data 27.04.2016 Koha 13:30h Vendi Objekti i Ministrisë, numri i zyrës 139, Kazerma
‘’Adem JASHARI’’ rr. Magjistrale Prishtinë- Mitrovice, Prishtinë RKS
NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE
V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit
108/A 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 ne adresën
e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë.
V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për
pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë
kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe
Ne rast mos përputhje mes gjuhëve dominon gjuha Shqipe
Shto informacione tjera:[si konferenca para-ofertuese, vizita ne punishte etj]
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