Republika e Kosovës
Qeveria
Ministria për Forcën e Sigurisë
NJOFTIM PËR KONTRATË
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: 30.03.2016
Nr i Prokurimit

21700

16

028

121

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
Adresa Postare:
Objekti i Ministrisë, numri i zyrës 139, Kazerma ‘’Adem JASHARI’ ’rr. Magjistrale PrishtinëMitrovice,
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
Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po

Jo

Po

Jo

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:
Furnizimi me pajisje te sistemit të telefonisë VOIP për nevojat e FSK-së
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)
Furnizime
Shërbime
Punë
Ekzekutim
Plani dhe ekzekutimi
Realizimi, në çfarëdo

Blerja
Qira financiare
(lizing)
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mënyre, të punës, përgjegjës
me kërkesa
Vendi apo vendndodhja
kryesore e punëve
__________________________
____________________

Qira
Blerje me këste
Një kombinim i këtyre
Vendi kryesor i dorëzimit

Vendi kryesor i realizimit

Kazerma ‘’Adem
JASHARI’’ Prishtinë

________________________
______________________

II.1.3) Njoftimi përfshinë
Krijimin e kontratës publike kornizë

Po

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:
II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Furnizimi me pajisje te sistemit të telefonisë VOIP për nevojat e FSK-së
Ky projekt ka për qëllimi ngritjen e mëtutjeshme te kapaciteteve te pajisjeve te komunikimit ne FSK
dhe përfshinë
Përkrahje teknike duhet të ofrojë 1 vit,
Garancion për te gjithë artikujt e kërkuar ne dosjen e tenderit min 2 vite.
Trajnimi: Numri i pjesëtareve do te jete sipas nevojave te projektit
Realizmi i të gjitha punëve përfshin: instalimin dhe konfigurimi duhet të bëhet në bashkëpunim me
Stafin e TI-së në FSK
Manualet e përdorimit të pajisjeve (në gjuhën Shqipe)

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 30
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: 50,000.00 €
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II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm
1
IP Phone Model 1 (1-Line) Sasia 80
2
IP Phone Model 2 (4-Lines) Sasia 20
3
Video Conference End-Point
Sasia 1
II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj 3 apo ditë 90
(nga dhënia e kontratës)
apo
Fillimi
Me nënshkrimin e kontratës
Përfundimi jo me vone 90 dite nga momenti i nënshkrimit te kontratës (nga momenti i marrjes
se urdhër blerjes)
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 120 ditë
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
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: 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
Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Evidenca 1: Deklaratë nën betim -duhet të dorëzohet në origjinal, e nënshkruar dhe i vulosur
nga O. Ekonomik
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Evidenca 2: Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore - duhet të dorëzohen 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
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: Operatori ekonomik duhet të ofroje dëshmi se ka përfunduar me sukses furnizimin
dhe instalimin e pajisjeve të njëjta ose te ngjashme pjese te këtij tenderi gjate tre (3) vitet
e fundit (2013, 2014, 2015) minimum ne vlere prej 75,000.00 €,
Kërkesa 9: Në rast se tenderuesi nuk është prodhues i pajisjeve të kërkuar, tenderuesi duhet
te dorëzoj Formularin e Autorizimit nga Prodhuesi ose dilleri për shitjen e këtyre produkteve
pjese te këtij tenderi; për secilën pajisje dhe softuer, te cilën oferton.
Kërkesa 10: Operatori ekonomik duhet të ofroj katalogu nga prodhuesi me fotografi dhe
specifikim teknik detal për secilin produktet te kërkuar.
Kërkesa 11: Operatori ekonomik duhet të ofroje Certifikatat me ISO standarde për produktet e
ofruara.
Kërkesa 12: Operatori ekonomik duhet të ofroje dëshmi Listën e të punësuarve - Specifikimi i
kualifikimeve shkollore dhe profesionale të personelit udhëheqës të operatorit ekonomik dhe, në
veçanti, të personit ose personave që drejtpërdrejtë është ose janë përgjegjës për ofrimin e
shërbimeve pjese e këtij tenderi: Menaxherit të projektit, i cili duhet të jetë inxhinierë i
teknologjisë Informative me përvojë minimumi 3 vjet; Minimum duhet te prezantoj tre punëtor
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te kualifikuar për instalime, konfigurime dhe trajnime
Dëshmia e kërkuar dokumentare
Evidenca 8: Operatori Ekonomik duhet te ofroj listën e kontratave të nënshkruar dhe realizuara
gjate tri viteve te fundit 2013, 2014, dhe 2015, 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 realizuar dhe pranuar , minimum ne vlere prej
75,000.00 €, te cilat duhet të tregojnë, numrin e prokurimit ose kontratës, vlerën e kontratës
, datën e nënshkrimit të kontratës , natyrën e furnizimit - shërbimit dhe vendin e realizimit të
furnizimeve a.
Kur furnizimi i është bërë për një autoritet publik në Kosovës ose ne një vend tjetër,
për dëshmi duhet te dorëzohen certifikata e pranimit ose referenca (ne referenca te jete e
cekur vlera e furnizimeve ) te lëshuara nga autoriteti i tillë.
b.
Kur furnizimi është bere për një blerës privat, duhet te dorëzohet certifikata e pranimit
ose referenca (ne referenca te jete e cekur vlera e furnizimeve ) te lëshuara nga blerësi i
tille.
Asnjë kontrate nuk do te llogaritet nëse nuk është e bashkangjitur referenca për kryerjen e
furnizimeve ose raportet e pranimeve teknike te furnizimeve.
Evidenca 9: Autorizimi nga prodhuesi apo dilleri për shitje me emër te projektit, numër te
prokurimit - origjinal ose kopje e noterizuar nga origjinali
Evidenca 10: Operatori ekonomik duhet të ofrohet katalogu nga prodhuesi me fotografi dhe
specifikimit detal për secilin produktet te kërkuar. duhet të dorëzohet në origjinal ose kopje
Evidenca 11: Certifikatat me ISO standarde për produktet e ofruara. duhet të dorëzohet në
origjinal ose kopje
Evidenca 12: Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi:
• Listën e punëtorëve të përhershëm të kompanisë tuaj me të dhënat në vijim: Emri ,
mbiemrin , mosha e punëtorit, profesioni, eksperienca(vite) dhe pozicioni në kompaniduhet të dorëzohet në origjinal, i nënshkruar dhe i vulosur nga Operatori Ekonomik
• Kopja e diplomave te noterizuar nga origjinali (Kopja e diplomës duhet te dorëzohet
e noterizuar ne origjinal nga noteri), CV-it ,
• kopja e kontratave të punës ose para kontrata me emër te projektit ne origjinal
• Të ofrohet Vendim me shkrim për caktimin e menaxherit te projektit - duhet të
dorëzohet në origjinal, i nënshkruar dhe i vulosur nga Operatori Ekonomik

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE
III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar
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Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
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)
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 :
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
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,
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Dokumentet me pagës

Po

Jo

Nëse po, çmimi _____________________
Kushtet dhe metoda e pagesës: ____________________________________________________
IV.3.3) Afati i fundit për pranim të tenderëve
Data 29.04.2016 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:
po
jo
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 29.04.2016 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

Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”

7

