Shëno logon dhe emrin e
Autoritetit Kontraktues

“[shëno llogon tuaj dhe emrin e autoritetit kontraktues]”

Vendos numrin adekuat te
prokurimit!
Referoju Aneksit 1 te
Udhëzuesit Operativ te PP

NJOFTIM PËR KONTRATË
FURNIZIM / SHËRBIME/ PUNË
Sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 të Prokurimit Publik në Kosovë

Data e përgatitjes së njoftimit: _____/_____/________
Nr i Prokurimit
Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip

Vendos datën kur është përgatit njoftimi
për kontrate
Paralajmërim: Njoftimi për kontrate
duhet te përgatitet pas përgatitjes se
dosjes se tenderit

Shëno edhe gjuhen Angleze, nëse është
kontrate me vlere te madhe, neni 13.2 i LPP
Serbisht

Anglisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: “[shëno emrin e AK]”
Nëse PO, ju lutem listo
AK ose bashkëngjitja një
Aneks (lista e AK)
Njoftimit për kontrate.
Sqarim: AK te cilat nuk
specifikohen këtu NUK
mund te shfrytëzojnë
ketë kontrate, neni 19.2 i
rregullave te PP.

Lere adekuaten dhe fshije dy
te tjerat

Adresa Postare: “[shëno adresen e AK]”
Qyteti: “[shëno
Kodi postar: “ [shëno kodin postar]”
qytetin]”
Personi kontaktues: “[shëno emrin e personit kontaktues]”
Email: “[shëno email-in e personit kontaktues të AK]”
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese

Vendos informatat e juaja identifikuese!
Informatat duhet te jene te njëjta me
ato te paraqitura ne Dosjen e Tenderit,
Seksioni II, Fleta e te dhënave,
seksioni 1.1.
Ju lutemi shënoni PO ose JO.
Mos i lini te zbrazëta te dy kutitë!
Sqarim:
Kjovendin]”
pjese i referohet aktiviteteve te prokurimit
Vendi:
“[shëno
te përbashkët dhe aktiviteteve te prokurimit te
centralizuar.
Prokurimet e centralizuara janë ato te cilat
Telefoni: “[shëno
numrin e telefonit]”
udhëhiqen nga AQP –ja ne emër te AK te tjera ndërsa
Faksi: “[shëno numrin
e faksit]”
prokurimet
e përbashkëta janë ato kur disa AK bashkojnë
forcat dhe njeri nga AK udhëheq aktivitetin e prokurimit ne
“[shëno web e AK]”
emër te tjerëve.

Po

Jo

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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NENI II: LËNDA E KONTRATËS

Shëno titullin e kontratës.
Titulli duhet te jete i njëjtë me
atë te paraqitur ne Dosjen e
Tenderit, Seksioni II, Fleta e te
dhënave, seksioni 1.2.

Fshij tekstin e hijezuar!

II.1) PËRSHKRIMI
Shembull i keq:
Nëse shënohet
Pune dhe
shënohet Blerje

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
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
Ju lutemi gjithmonë shënoni
PO ose JO.
Mos i lini te zbrazëta te
dy kutitë!

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

______________________
______________________

_______________________
_______________________

Shëno Pune, Furnizime ose
Shërbime e mandej plotësoje
te njëjtën kolone.
Shëno adresën nen te
njëjtën kolone siç është
shënuar nen II.1.2

II.1.3) Njoftimi përfshinë
Një kontratë publike

Po

Jo

Krijimin e kontratës publike kornizë

Po

Jo

Nëse PO, nen II.1.3 ju
lutemi qe gjithmonë te
shënoni adekuaten.
Mos i lini te zbrazëta te
dy kutitë!

II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):
Kontrate publike kornizë me një operator
Kontrate publike kornizë me disa operator
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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Shëno kohëzgjatjen e
kontrates kornize

Nëse po, nen II.1.3 ju lutemi
gjithmonë shënoni adekuaten. Mos i
lini te zbrazëta te dy kutitë!
Sqarim: Shëno thirrje/porosi nëse
kontrate kornize me një OE ose
kontrata ndihmese/mini-konkurrence
nëse kontrate kornize me disa OE.

Ekzekutimi i kontratës:
Thirrje/Porosi

Ju lutem përshkruani shkurtimisht
lenden e kontratës.
Mos shënoni vetëm titullin e
kontratës. Përmbajtja duhet te
jete e qarte për OE. Asnjëherë
mos e leni këtë seksion te zbrazet
dhe mos iu referoni dosjes se
tenderit.

Shembull i keq:
Titulli i kontratës:
Furnizim me material
për ndriçim
Përshkrimi i shkurtër:
Furnizim me material
për ndriçim

Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë
Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj ________

Shembull i mire:
Titulli i Kontratës: Krijimi i Reklamave për
PTK-në
II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Përshkrimi i shkurtër: Lënda e kontratës
_____________________________________________________________________________
është sigurimi i shërbimeve nga një Agjenci
_____________________________________________________________________________
e Marketingut për realizimin e kampanjave
_____________________________________________________________________________
te marketingut për PTK. Qëllimi i krijim të
kampanjave është promovimi i produkteve
dhe shërbimeve si dhe për të përmirësuar
II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):
Imazhin e te PTK-se.

...-

II.1.7) Variantet pranohen
Referoju Aneksit 2
II.1.8) Ndarja në Pjesë

te udhëtuesit
Operativ te PP për
te vendosur kodin
adekuat

Po

Jo

Po

Jo

Ju lutemi gjithmonë shënoni PO ose
JO.
Mos i lini te zbrazëta te dy kutitë!
Referoju nenit 29 te LPP.

Nëse po, tenderët duhet të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)
vetëm një pjesë

një a ma shumë pjesë

Të gjitha pjesët
Ju lutemi gjithmonë shënoni PO

ose JO.
Mos i lini te zbrazëta te dy kutitë!

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)
Nr. i
pjesë
s

Përshkrimi i shkurtër

Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”

FPP

Sasia apo
fushëveprimi

Informacione

Nëse kontrata nuk është e ndare ne pjese,
përgjigja e sakët edhet JO, dhe pyetja e
shtesë
radhës dhe II.1.9 nuk duhet te plotësohet.
Nëse kontrata është e ndare ne pjese,
përgjigja e sakët edhet PO, dhe pyetja
3e
radhës dhe II.1.9 duhet te plotësohet, shih
shembullin e mire me ngjyre te kuqe.

1.

Furnizim me derivate
ne Rajonin e
Prishtinës

230000007

2.

Furnizim me derivate
ne Rajonin e Pejës

230000007

3.

Furnizim me derivate
ne Rajonin e Gjilanit

230000007

Benzine për vetura 3,169,400.94 litra
Nafte për vetura 20,895,672.00 litra
Benzine për vetura 340,404.00 litra
Nafte për vetura 1,210,906.00 litra

Kushtet e dërgesës:
DDP Incoterm 2010
Kushtet e dërgesës:
DDP Incoterm 2010

Benzine për vetura - Kushtet e dërgesës:
110,434.00 litra
DDP Incoterm 2010
Nafte për vetura 396,924.00 litra

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj ____ apo ditë _________ (nga dhënia e kontratës)
apo
Fillimi
___/___/______ (dd/mm/vvv)
Përfundimi ___/___/______ (dd/mm/vvv)

Gjithmonë plotësoni
këtë pjese.
Shembull: rruga X km,
ndërtesa X m2 me X
kate, eksperti X dite
pune, X wc etj.

Gjithmonë duhet te
plotësohet: ose
kohëzgjatja ne muaj
OSE data e Fillimit dhe e
Mbarimit. Nëse vendosni
qe te shënoni datat
ekzakte, atëherë
gjithmonë duhet te
plotësoni datën e fillimit
dhe te përfundimit.

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE
III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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Vlera duhet te jete se paku 10%
vlerës se kontratës
Sipas nenit 71 të LPP
nuk kërkohet nga një
grup i OE që të
marrin ndonjë formë
të veçantë ligjore për
të paraqitur tenderin,
por AK mund të
kërkojë nga grupi qe
te beje këtë si një
parakusht për
nënshkrimin e
kontratës. Në rast qe
AK dëshiron qe të
kërkojë këtë shih
shembullin.

III.2) KUSHTET PËR
Shembull i keq:
Kërkesat e
përshtatshmërisë:
Regjistrimi si operator
ekonomik në regjistrin
profesional, komercial
dhe/apo regjistrin e
ndërmarrjeve në vendin e
juaj të themelimit
Dëshmia e kërkuar
dokumentare: Kopja e
regjistrimit te biznesit

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po

Jo

Ju lutem gjithmonë plotësoni PO
ose JO.
Referoju nenit 63 te LPP.

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit _______ ose ___ % e vlerës së kontratës
III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u
jepet kontrata (nëse aplikohet):
Themelimi i entitetit ligjor në përputhje me dispozitat e parashikuara në dokumentet e tenderit.
III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i Po
Jo
kontratës
Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta
Paga minimale qe do te paguhet nga OE ndaj punonjësve të tij nuk do të jetë më pak se paga
minimale kombëtare.

Ju lutem gjithmonë plotësoni PO
ose JO. Sipas nenit 31 te LPP AK
mund te vendos kërkesa te venat
ne lidhje me ndikimet sociale dhe
ambientale p.sh. inkurajimi i
praktikave të mira të punësimit,
ulja e papunësisë etj. Në rast qe
AK dëshiron qe të kërkojë këtë
shih shembullin.

Ju lutem, mos i përzieni kërkesat me
dëshmitë dokumentare. Kërkesat dhe
PJESËMARRJE
dëshmitë dokumentuare duhet të jenë
III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:
gjithmonë në çifte. Gjithashtu mos i
përzieni kërkesat për përshtatshmëri me
Kërkesa 1. Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjitkërkesat Profesionale. Referojuni nenit
të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr 04 \ L-42. LPP mund të shkarkohet nga http://krpp.rks65 të LPP për kërkesat e
gov.net.
përshtatshmërisë. Shih shembullin.
.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Evidenca1. Një deklarata e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur
formën e përcaktuar ne dosjen e tenderit.
Dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërise do të kërkohen nga tenderuesi të cilit
autoriteti kontraktues ka ndër mend që t’ia jap kontratën. Këto dokumente duhet të dorëzohen
nga tenderuesi para dhënies së kontratës. Në rast të dështimit të dorëzimit te këtij dokumenti,
tenderi në fjalë do të refuzohet.
Evidenca nga fituesi i tenderit
Dokumentet te cilat do te kërkohen si dëshmi për përmbushje te kërkesave te pranueshmërise

Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”

Ju lutem, mos i përzieni kërkesat
me dëshmitë dokumentare.
Kërkesat dhe dëshmitë
dokumentuare duhet të jenë
gjithmonë në çifte. Gjithashtu
mos i përzieni Kërkesat për
përshtatshmëri me Kërkesat
Profesionale. Referojuni nenit 66
të LPP për Kërkesat Profesionale.
Shih shembullin.
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para shpërblimit te kontratës janë me se vijon:
a. Për situatën referuar nenit 65, paragrafi 3, nen-paragrafi 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 dhe 3.6 dhe
paragrafi 4, nen-paragrafi 4.1, 4.2, dhe 4.4, vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente apo
autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit.
b. Për situatën referuar nenit 65, paragrafit 4, nen-paragrafit 4.8 (kontributi i sigurimit social),
4.9 dhe 4.10 certifikate e lëshuar nga autoriteti kompetent apo operatori publik që një
situate tillë nuk ekziston.
c. Vërtetimi i lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit
ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është delikuent (shkelës) në pagesën e
tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të
Kontratës.
Në lidhje me dispozitat e tjera të përcaktuara në Nenin 6 si dhe në rastin kur lëshimi i
dokumenteve dhe certifikatave që referohen më lart është i pamundshëm për arsye objektive, apo
kur dokumentet nuk mbulojnë të gjitha rastet për të cilat është nxjerrë dëshmia, një deklaratë nën
betim nga tenderuesi mund të pranohet si dëshmi e mjaftueshme.
III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:
Kërkesa 1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/apo regjistrin
e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit;
Kërkesa 2. Regjistrimi i TVSH;
Kërkesa 3. Operatori ekonomik duhet të jetë i licencuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
(MTI) se Republikës së Kosovës.
Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Evidenca 1. Një dokument i lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të
operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend (Kopja e
certifikatës së biznesit);
Evidenca 2. Kopja e TVSH-se;
Evidenca 3. Kopje e Licencës (e vlefshme) për importin e produkteve të naftës, deponim dhe
shitje me shumice te naftës dhe produkteve të naftës dhe shitje me pakicë te produkteve të naftës
për kompanitë vendore, ndërsa për kompanitë e huaja kopja e licencës në vendin e themelimit të
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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Shembull i keq
Referoju Dosjes se tenderit

Ju lutem, mos i përzieni
kërkesat me dëshmitë
dokumentare. Kërkesat dhe
dëshmitë dokumentuare
duhet të jenë gjithmonë në
çifte. Referojuni nenit 69
të LPP për Kapacitetin
teknik dhe profesional.
Shih shembullin.

ofertuesve.
III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar
Kërkesa 1. Operatori ekonomik duhet ti ofrojë dëshmi të kënaqshme Autoritetit Kontraktues se
qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit (2010-2011-2012) ka qenë prej
jo më pak se 5,000,000 Euro.
Dëshmia e kërkuar dokumentare:
Evidenca 1. Pasqyrat e audituara financiare të paktën për tri vitet e fundit (2010-2011-2012).
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional
Kërkesa 1. Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses së paku 3
kontrata te natyrës se njëjte në 3 (tri ) vitet e fundit.
Dëshmia e kërkuar dokumentare
Evidenca 1. Një listë te furnizimeve të realizuara në 3 vitet e fundit, duke saktësuar: produktet e
përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesit;

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE
III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar
Te plotësohet vetëm
ne rast te kontratave
për SHERBIMEVE.
Ju lutem gjithmonë
PO ose JO.

Po

Jo

Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
________________________________________________________________________

Ju lutem, mos i përzieni
kërkesat me dëshmitë
dokumentare. Kërkesat dhe
dëshmitë dokumentuare
duhet të jenë gjithmonë në
çifte. Referojuni nenit 68
të LPP për Kapacitetin
ekonomik dhe financiar. Shih
shembullin.

Shembull i keq
Referoju Dosjes se
tenderit

Te plotësohet vetëm
ne rast te kontratave
për SHERBIMEVE.
Ju lutem gjithmonë
PO ose JO.
Nëse po, specifiko
kualifikimin dhe
referencën për ligjin
specifik.

_______________________________________________________________________
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit
përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve
Po
Jo

Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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NENI IV: PROCEDURA

Lere adekuaten
dhe fshije dy te
tjerat

Nuk kërkohet arsyetim për
procedurën e hapur dhe te kufizuar,
neni 32 I LPP.
Arsyetimi kërkohet vetëm për
procedurën e negociuar, neni 35 i
LPP.

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
E hapur
E kufizuar
E negociuar
Arsyetimi për zgjedhjen e procedurës së negociuar
_____________________________________________________________
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim (procedurë e kufizuar

apo e negociuar)
	
  

Në bazë të aplikacioneve të pranuara, së paku 2 dhe 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:
Ju lutem gjithmonë
plotësoni PO ose
JO nëse procedura
e negociuar, neni
34.6 i LPP.

	
  
___________________________________________________________________________________	
  
	
  
____________________________________________________________________________________	
  

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (procedurë e negociuar)
Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme

Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”

Po

Jo

Neni 56.2.2 i LPP

Shembull i keq nëse
nuk plotësohet

Shembull i mire

Gjendja ekonomike dhe
financiare
ose
Kapaciteti teknik dhe
profesional

Fshije tere tekstin
e hijezuar nëse
përdoret
Procedura e hapur
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IV.2) KRITERET E DHËNIES
Shëno në kutinë e duhur dhe fshije tjetrën

Lere adekuaten
dhe fshije dy te
tjerat

Çmimi më i ulët
Ne rast te
apo
procedurës se
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm
hapur fshije
Nën-kriteri
Pesha në %
dokumentet para1)
kualifikuese dhe
2)
ne rast te
3)
procedurës se
4)
kufizuar ose te
negociuar fshije
dosja e tenderit
IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

në drejtim të
Nën-kriteri
5)
6)
7)
8)

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
Nëse po,
Njoftim paraprak: ______________________________________

Pesha në %

Po

Jo

Vendos datën, kohen dhe
vendin e pranimit te
Tenderëve
Publikime tjera (nëse aplikohen): ______________________________
Neni 44 i LPP
IV.3.2) Kushtet për marrjen e [dosjes së tenderit][dokumentet e para-kualifikimit]
Proceduar e hapur
Vlera e madhe – min 40 dite
Afati i fundit për pranimin e kërkesave për [dosjen e tenderit] [dokumentet e para-kualifikimit]: data
Vlera e mesme – min 20
___/___/______
dite
Dokumentet me
pagesë
Po
Jo
Proceduar e kufizuar e
negociuar
Nëse po, çmimi _____________________
Vlera madhe – 20 për
Kushtet dhe metoda e pagesës: ____________________________________________________
pranim te kërkesave për
IV.3.3) Afati i fundit për pranim të [tenderëve][aplikacioneve]:
pjesëmarrje; 40 dite për
pranim te tenderëve
data ___/___/______ koha _______ vendi_______________
Vlera e mesme – 15 për
pranim te kërkesave për
pjesëmarrje; 20 dite për
pranim te
tenderëve
Formulari
standard:” Njoftimi për Kontratë”

Nëse përzgjedh
tenderin ekonomikisht
mete favorshmi, ju
DUHET te plotësoni
nen-kriteret dhe peshën
ne %.
Mos e lini te zbrazet
dhe mos iu referoni
dosjes se tenderit!

Gjithmonë plotësoje PO ose JO
Nëse shënoni PO, vazhdoni me
tutje dhe plotësoni numrin dhe
datën e Njoftimit paraprak ose
ne rast te ri-tenderimit datën e
publikimit.

Gjithmonë plotësoje JO
Neni 48.1 i LPP – pa pagese
Kur çmimi i prodhimit të materialit
tenderues konsiderohet i shtrenjtë
p.sh. modelet e printuara ose numër
i lartë i printimeve teknike, shëno
PO dhe vazhdo me tutje vendos
çmimin dhe metodat e pagesës,
neni 48.2 i LPP.
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Neni 45 dhe 46 o LPP
Gjithmonë plotësoje PO ose JO
Nëse po, shëno arsyetimin
Shembull i keq: shkurtimi i afatit
për shkak te ri-tenderimit

IV.3.4) Afati kohor për dorëzimin e [tenderëve][aplikacioneve] është shkurtuar:
po
jo
Periudha
e
vlefshmërisë se
tenderit:
Min. 90 dite
për kontrata
me vlere te
madhe;
Min. 60 dite për
kontratat me
vlere te mesme.

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

Po

Jo

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit ________________________
Neni 56 i LPP
Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë ______ apo muaj ___________
Gjithmonë plotësoje PO ose JO
Nëse po, vlera duhet te jete 3-5% i
IV.3.6) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:: Deri më: data: ___/___/______ ditët _______ apo
vlerës se parashikuar te kontratës (por jo
muajt _______
IV.3.7) Takimi për hapjen e tenderëve:
data ___/___/______

koha _______ vendi_______________

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

me pak se 1000 Euro).
Vlera duhet te shprehet si shumë fikse
dhe jo si përqindje.
Vlefshmëria – 60 dite pas skadimit të
periudhës së validitetit të tenderit.

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

Neni 58 i LPP
Vendos datën, kohen dhe vendin e
hapjes publike
Fshije nëse procedura e kufizuar
ose e negociuar.
Shënim: duhet te hapen 30 minuta
pas afatit te fundit, neni 3.3 i
Udhëzuesit Operativ te PP por jo
me herët se ora 12, neni 51 i LPP.

Adresa e OSHP: Rruga, Garibaldi
Qyteti: Prishtinë

Kodi postar: 10 000

Adresa elektronike (nëse aplikohet): http://oshp.rks-gov.net

Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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Personi kontaktues:

E-mail:

Telefoni: +38138 213 378

Faksi: +38138 213 378

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 dhe Angleze.
Shto informacione tjera:
Shembuj:
Një Konference para-ofertuese do të mbahet më datën 10.1.2014, në ora 10:00 në lokalet
Komisionit Rregullativ te Prokurimit Publik.
Një vizite jo-detyruese do të mbahet më 10.01.2014, ne ora 10:00 në Komisionin Rregullativ të
Prokurimit Publik.

Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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