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Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Qeveria - Vlada - Government 
 

Ministria e Financave 
Ministarstvo za  Finansije – Ministry of  Finance 

 
Dogana e Kosovës – Carina Kosova – Kosovo Customs 

 
NJOFTIMI PËR KONKURSIN E PROJEKTIMIT 

Sipas Nenit  75 të Ligjit  Nr. 04/L-042 Ligji të Prokurimit Publik në Kosovë 

Data e përgatitjes së njoftimit:  06.11.2013  
Nr. i Prokurimit 201 133 13 024  431  

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT: 

Shqip    Serbisht   Anglisht   

 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES 
I.1) EMRI  DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES 
Emri zyrtar:                                 Dogana e Kosovës 

Adresa Postare: Veternik I, Zona Industriale p/n 

Qyteti:  Prishtinë Kodi postar: 10000  Vendi: Republika e Kosovës 

Personi kontaktues: Enver Durmishi Telefoni: +381 (0) 38 540 797 

Email: prokurimi@dogana-ks.org  Faksi: +381 (0) 38 540 797 

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): www.dogana-ks.org 

NENI II: LËNDA E KONKURSIT TË PROJEKTIMIT/PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
II.1) PËRSHKRIMI 

II.1.1) Titulli i dhënë për konkursin e projektimit/projektin nga autoriteti kontraktues: 
“Dizajnimi i uniformës zyrtare të Doganës se Kosovës” 
II.1.2) Përshkrimi i shkurtër për konkursin e projektimit/projektin 
Ky konkurs i projektimit është organizuar si pjesë e procedurës që rezulton vetëm në shpërblim 
në para, e që përfshinë  si në vijim: 

a. Dhënien e një koncepti ideor për uniformën e DK; 
b. Shërbimet e dizajnimit të uniformës; dhe 
c. Përbërjen e materialit.  

Për artikujt e uniformës të cilët përbejnë këtë konkurs projektimi do të informoheni me 
hollësisht nga Specifikacioni Teknik (shih Aneksi 1 i Dosjes së Konkursit të Projektimit). 
II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm  të Prokurimit (FPP): 74 000000-9  

NENI III: INFORMACIONE LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE 
III.1) KUSHTET PËR PJESMARRJE 
III.1.1)  Kërkesat e pranushmërisë: 
Dëshmia e kërkuar dokumentare  
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a) Një deklaratë nën Betim e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formularin në 
Aneksin 2, të Dosjes se Konkursit të Projektimit.  

b) Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit se ju 
nuk jeni me vonesë për pagimin e tatimeve, vërtetimi duhet të jetë jo më i vjetër se 90 ditë 
kalendarike  nga data e hapjes se këtij aktiviteti; dhe  

c) Një vërtetim nga "regjistri gjyqësor" apo, në mungesë të kësaj, një dokument 
ekuivalent i lëshuar nga një autoritet kompetent gjyqësor apo administrativ të vendit e 
themelimit tuaj që vërteton se operatori ekonomik ka të drejtë qe të merr pjese në një 
aktivitet te prokurimit dhe se ndaj tij nuk ekziston ndonjë rrethanë e përcaktuar me Nenin 
65, paragrafët 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2 dhe 4.4 të LPP-së.  

Sqarim: Dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmerisë si në pikën b dhe c,  do të kërkohen vetëm 
nga tenderuesit të cilëve autoriteti kontraktues ka ndër mend që t’i shpërblejë me para. Këto 
dokumente duhet të dorëzohen nga tenderuesi para dhënies së shpërblimit - kontratës. Në rast të 
dështimit të dorëzimit të këtij dokumenti, shpërblimi i tenderit në fjalë do të refuzohet.  
 

III.1.2) Përshtatshmëria profesionale: 
Dëshmia e kërkuar dokumentare: 

a. Certifikata e regjistrimit të biznesit në vendin e themelimit të Operatorit Ekonomik që 
dëshmon regjistrimin e OE në regjistrin profesional, komercial dhe/ose korporativ. Kësaj  
certifikate duhet bashkangjitur edhe faqet tjera të informatave mbi biznesin, ku 
identifikohen qartë veprimtaritë që lidhet me biznesin tuaj;  

b. Certifikatën e TVSH-së apo dëshmi me shkrim mbi tatimin e paragjykuar; dhe   
c. Certifikatën e Numrit Fiskal (vlen vetëm për shtetet që e aplikojnë).  

Shënim: të tri certifikatat e sipërshënuara mund të dorëzohen në kopje si dhe duhet të jenë aktuale 
dhe të vlefshme për nga koha e përdorimit apo shfrytëzimit.   
III.1.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar 

1. Nuk kërkohet  
Dëshmia e kërkuar dokumentare: 

2. Nuk kërkohet  
III.1.4) Kapaciteti teknik dhe profesional 
Dëshmia e kërkuar dokumentare 

 a) Dëshmi me shkrim mbi kualifikimet profesionale dhe edukative të stafit menaxherial e sidomos 
dizajnerit/eve dhe CV-të e tyre, ku së paku për njërin nga anëtarët e stafit të dëshmohet se ka 
fituar diplomë nga studimet si nga fusha e dizajnit, tekstilit dhe modës; 

 b) Prezantimi i skicave ideore dhe skicat teknike për të gjitha produktet e përmendura në  
Specifikacionin Teknik; 

 c) Prezantimi i Koncept Projektit (Projektimi) në formatin elektronik qoftë si CD etj.; dhe  
 d) Mostrat fizike për produktet e pantallonave, këmishëve dhe xhaketave (Setra). 

 
III.1.5) A është rezervuar pjesëmarrja për profesionin e caktuar:     
Nëse po, tregoni profesionin  
Fushën e dizajnit, tekstilit dhe modës.  
 

Po   Jo  

III.1.6) Vendi ku do të realizohet projekti: Drejtoria e Doganës se Kosovës, Prishtinë   
NENI IV: PROCEDURA 
IV.1) LLOJI I KONKURSIT 
IV.1.1) Lloji i procedurës 

  E hapur  
  E kufizuar  

IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim  (procedura e kufizuar) 
 

Në bazë të aplikacioneve të pranuara, së paku 2 dhe më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar 
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projektin. 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 procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të 
merren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë: 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
IV.2) KRITERET QË DO TË APLIKOHEN NË VLERSIMIN E PROJEKTEVE 

Nën-kriteret  Pesha në %  
1) Dizajnimi dhe dukja estetike/eleganca Max: 30 pikë  
2) Përshtatja adekuate me uniformat e zbatimit të ligjit Max: 20 pikë  
3) Përbërja dhe zgjedhja e  materialit Max: 50 pikë  
                                          Pikët Totale për kritere: 100 

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE 
IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë 
Njoftimi paraprak: n/a  
Publikimet e tjera (nëse aplikohen): n/a  

IV.3.2) Kushtet për marrjen e dosjes së konkursit 

Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosje të konkursit: data: 27.11. 2013, ora:  16:00 

Dokumentet me pagesë:          
 
Nëse po, çmimi ___________________________ 
Kushtet dhe mënyra e pagesës: ____________________________________________________ 

Po  Jo    

IV.3.3) Afati kohor për pranimin e projekteve:   
data 02.12.2013   koha 14:00 vendi, Zyra e Prokurimit nr-10 :Veternik I, Zona Industriale .  
IV.3.4) Projektet apo kërkesat për pjesëmarrje mund të merren në gjuhën Shqipe, Serbe dhe  
Angleze. 
 
IV.4) SHPËRBLIMET  
IV.4.1) Çmimi/çmimet do të epen:                               
 
Nëse po, numri dhe vlera e çmimeve të cilat do të shpërblehen:  
Çmimi 1: shpërblehet me 5,000.00 Euro 
Çmimi 2:  shpërblehet me 2,000.00 Euro 
Çmimi 3: shpërblehet me 1,000.00 Euro 
__________________________________________________________________________ 

Po   Jo  

IV.4.2) Detajet e pagesës/vlerën e çmimeve që do të epen: 
Vlera e çmimit është shënuar në IV.4.1), ndërsa shpërblimet do të paguhen sipas rregullave të 
Ligjit mbi Prokurimit Publik në Kosovë.   
IV.4.3) Kontratat përcjellëse 
Cilado kontratë e shërbimeve e cila shoqëron konkursin do t`i jepet fituesit apo njërit prej fituesve 
të konkursit:                                                                                                 
           
Konkursi i projektimit është organizuar si pjesë e procedurës që rezulton vetëm në shpërblim në 
para.  

Po  Jo    

IV.4.4) Vendimi i jurisë është detyrues për autoritetin kontraktues:   
     
 

Po   Jo  

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE 
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. 
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V.1.1) ANKESAT 

Emri zyrtar: Organi Shqyrtues i Prokurimit 

Adresa e OSHP:  Rruga "Garibaldi", Pranë ndërtesës së Fakultetit te Arteve 

Qyteti: Prishtinë Kodi postar: 10000, Republika e Kosovës 

Adresa elektronike (nëse aplikohet): www.oshp-ks.info 

Personi kontaktues: Ardian Behra E-mail: oshp@ks-gov.net  

Telefoni: + 381 38 213 378 Faksi: + 381 38 213 378 

V.2) INFORMACIONET SHTESË 
Shto informacione tjera: 
 


