Republika e Kosovës
Qeveria
Ministria për Forcën e Sigurisë
FURNIZIM
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT

Sipas Nenit 62 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: 26.05.2016
Nr. i prokurimit

21700

16

045

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
Personi kontaktues: Afrim MAXHUNI

Vendi: RKS
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
NENI II: LËNDA E KONTRATËS
II.1)PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Furnizim me pajisje për deminim e ndare ne dy pjesë – Lot
Pjesa e pare – Lot 1: Furnizim me “Auto robot për deminim” për nevojat e RMC-së
Pjesa e dyte – Lot 2: Furnizim me pajisje për çminim për nevojat e FSKII.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime
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

apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti
Furnizime

Shërbime

Blerja
Qira financiare (lizing)
Qira
Blerje me këste
Një kombinim i këtyre
Vendi kryesor i dorëzimit
Kazerma ‘’Adem JASHARI’’
Prishtinë
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Vendi kryesor i realizimit
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II.1.3) Njoftimi përfshinë
Krijimin e kontratës publike kornizë

Po

Jo

II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës
Pjesa e pare lot – 1.
AK i MFSK-se dëshiron te hy ne mardhënjë kontraktuale me një OE i cili do te ketë kapacitet te
nevojshëm për te bere furnizimin e kësaj pajisje “Auto robot për deminim” i cili do te përdoret për
nevojat kompanisë se deminereve për qëllime te deminimit te mjeteve shpërthyese neper lokacione te
ndryshme ne tere territorin e vendit tone si dhe përmbushjen e kapaciteteve operacionale sipas
misionit qe kane këto njësi .
Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës: Pjesa e dyte lot – 2.
AK i MFSK-se dëshiron te hy ne mardhënjë kontraktuale me një OE i cili do te ketë kapacitet te
nevojshëm për te bere furnizimin me pajisje për çminim qe do te përdoren për intervenime te
ndryshme, me qellim te rritjes se gatishmërisë dhe kapacitetit intervenues neper lokacione te ndryshme
ne tere territorin e vendit tone sipas misionit qe kane këto njësi.
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) 28


NENI III: PROCEDURA
III.1) LLOJI I PROCEDURËS
E hapur
E kufizuar
Konkurruese me negociata
III.2) KRITERET E DHËNIES
Tenderi i përgjegjshme me Çmimin më të ulët

Kuotim i Çmimit

apo
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm
III.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
Njoftimi paraprak
______________________________________
Njoftimi për kontratë
27.04.2016
Publikimet e tjera (nëse aplikohen) ______________________________
SECTION IV: ANULIMI I PROCEDURËS
IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 26.05.2016
IV.2) Numri i tenderëve të pranuar
Pjesa 1: 1 ( një ofertë)
Pjesa 2: 2 ( dy oferta)
IV.3) Arsyeja e anulimit të procedurës së prokurimit publik:

pas hapjes së tenderëve
të gjithë tenderët përmbajnë çmime të cilat në mase substanciale e tejkalojnë
buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit;
SECTION V: INFORMACIONET PLOTËSUESE
V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A te 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. ligjin Nr. 05/L-092 ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi mbi
anulimin e aktivitetit te prokurimit.
V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:

Formulari Standard: “Njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit”

2

