Dogana e Kosovës

NJOFTIM PËR KONTRATË
 FURNIZIM

 SHËRBEME

 PUNË

Sipas Nenit 40të 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: 15.11.2021
201 13300-21-9073-1-3-6

Nr i Prokurimit
Nr i brendshëm

201.133.21.059.136

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip


Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: Dogana e Kosovës
Adresa Postare: Rr. "Rexhep Krasniqi", Lagjja Kalabri
Qyteti: PRISHTINË

Kodi postar: 10000

Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Avni Zukaj

Telefoni: +383 (0) 38 540 797

Email: Prokurimi@dogana-ks.org

Faksi: +383 (0) 38 540 797

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



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët
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Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit
Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi
nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS
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II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
”Furnizimi me goma dimri”

II.1.2) Lloji i kontratës dhe vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjidhni vetëm një kategori - furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin
specifik të kontratës suaj)

Furnizime
 Shërbime
 Punë
 Blerja
 Qira financiare (lizing)
 Qira
 Blerje me këste
 Një kombinim i këtyre




Riparim
Mirëmbajtje

Vendi apo vendndodhja kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit
Vendi për dorëzim Drejtoria e Doganës, Lagjja Kalabri, Rr. Rexhep Krasniqi 10.000 Prishtinë,
Republika e Kosovës - Vendndodhja apo vend punishtja e Auto servisit

II.1.3) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
”Furnizimi me goma dimri”

II.1.4) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):
25111100-3

II.1.5) Variantet pranohen
Po
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II.1.6) Ndarja në Pjesë
Po
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Nëse po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)
 vetëm një pjesë

 Të gjitha pjesët

II.1.7) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)
Nr. i pjesës

Emërtimi i grupit

Përshkrimi i shkurtër

II.1.8) Vlera e parashikuar e kontratës: 3 000,00
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II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
NR

A
B
E
H Nr Prodhuesi
Tipi Marka Përshkrimi
Profili i gomave
Sasia copë 1 VW
Passat Comforline 2.0 TDI 205 55 R16 4 2
VW
Passat
Comforline 2.0 TDI 205 55 R16 4 3
VW
Passat Comforline 2.0 TDI 205 55 R16 4
4
VW
Volkswagen Caddy MAXI
205 55 R16 4 5
VW
Volkswagen Caddy
MAXI 205 55 R16 4 6
VW
Volkswagen Caddy 3+2
205 55 R16 4 7
VW
Volkswagen Caddy 3+2
205 55 R16 4 9
TOYOTA
Toyota Rav 4 205 55
R16
4

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj 12 apo ditë
(nga dhënia e kontratës)
apo
Fillimi
Përfundimi
NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE
III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN
III.1.1) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u
jepet kontrata (nëse aplikohet):
Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u jepet kontrata
a)
një deklaratë e qartë ku të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe individualisht
përgjegjës për përmbajtjen e grupit të tenderit dhe, në rast se grupit i epet kontrata, për ekzekutimin
e kontratës; b)një deklaratë të nënshkruar nga secili nga anëtarët, duke konfirmuar pjesëmarrjen e
tyre në grup dhe se ata nuk janë duke marrë pjesë në mënyre individuale dhe apo në ndonjë grup
tjetër që marrin pjesë në procedurën e njëjtën të prokurimit; c)
një deklaratë të nënshkruar
nga të gjithë anëtarët e grupit të cilët autorizojnë partnerin kryesor për të vepruar në emër të grupit;
dhe d) Secili anëtar i grupit duhet te regjistrohet ne platformën elektronike. Sidoqoftë kjo kërkese
duhet te përcaktohet ne Dosjen e Tenderit. (Nënshkrimi elektronik i avancuar nuk është i
obligueshëm deri ne njoftim zyrtar nga KRPP); e. Të gjithë anëtarët e grupit të tillë duhet të jenë të
përshtatshëm dhe do të sigurojnë dëshminë mbi përshtatshmërinë e tyre, siç është përmendur në
paragrafin 6.4 të kësaj FDT. Deklaratat e kërkuara nën (a), (b) dhe (c), mund te përfshihen në një
dokument. Nëse e dorëzoni tenderin si grup i OE, atëherë secili anëtar i grupit duhet të
regjistrohet në platformën elektronike para dorëzimit të tenderit dhe të paraqiteni si grup i OE me
rastin e dorëzimit të tenderit në sistemin elektronik.

III.1.2) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës
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Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE
III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:
a.

Deklarata nën betim

b.
Një vërtetim i nënshkruar nga
Administrata Tatimore
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Dëshmia e kërkuar dokumentare:
a.
Deklarata nën betim që tenderuesi i
plotëson kërkesat për të konkurruar sipas
Ligjit për Prokurimin Publik Neni 65, duke
përdorur formën në Aneksin 2;
b.
Një vërtetim i nënshkruar nga
Administrata Tatimore e vendit tuaj të
themelimit se ju nuk jeni me vonesë për
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c.

Një vërtetim nga regjistri gjyqësor

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:
a.
Regjistrimi si operator ekonomik në
regjistrin profesional, komercial dhe apo
regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të
themelimit; dhe
b.

Regjistrimi në TVSH

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 nga
vendi i themelimit tuaj që vërteton se operatori
ekonomik ka të drejtë që të merr pjesë 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. Dëshmi a.
Deklarata nën betim e nënshkruar dhe
vulosur; b.
Një vërtetim i nënshkruar nga
Administrata Tatimore; dhe c.
Një
vërtetim nga regjistri gjyqësor. Dëshmitë
lidhur me kërkesat e provueshmërisë si në
pikën b dhe c, do të kërkohen vetëm 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 të këtij dokumenti, tenderi në fjalë
do të refuzohet

Dëshmia e kërkuar dokumentare:
a)
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); dhe
b)
Një kopje e certifikatës se TVSH.

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE
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III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar
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
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NENI IV: PROCEDURA
IV.1) LLOJI I PROCEDURËS
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IV.1.1) Lloji i procedurës
 Kuotim i Çmimit
IV.2) KRITERET E DHËNIES

Çmimi më i ulët



ose
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të



IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
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Nëse po,
Publikime tjera (nëse aplikohen):
i
i
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Dokumentet me pages

Nëse po, çmimi
EUR
Kushtet dhe metoda e pagesës:
IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve:
data 23.11.2021

koha 14:00:00 vendi Data

23.11.2021

Koha 14 00 Vendi E-

Prokurimi

IV.3.3) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:
Deri më: data:
ditët 45 apo muajt
IV.3.4) Takimi për hapjen e tenderëve:
data 23.11.2021 koha 14:00:00 vendi Data
23.11.2021
Koha 14 30 Vendi Zyra e
Prokurimit-Drejtoria e Doganës, Lagjja Kalabri, Rr. Rexhep Krasniqi 10000 Prishtinë, Republika e
Kosovës

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-092ne adresën e
specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë.
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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: (si konferenca para-ofertuese, vizita ne punishte etj)
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