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

datën kur është përgatit njoftimi për dhënie te
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËSVendos
kontratës. Paralajmërim: Neni 41: Njoftimi për kontrate

FURNIZIM / SHËRBIME/ PUNË

Sipas Nenit 41 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

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

Serbisht

duhet te përgatitet pas përgatitjes se dosjes se tenderit
Nëse AK ka dhënë një kontratë publike duke përdorur
procedurat e hapura, të kufizuara ose të negociuara, ose
procedurat e kuotimit të çmimeve, AK brenda dy ditëve pas
dhënies së kontratës së tillë, do të përgatisë njoftimin mbi
dhënien e kontratës.
Neni 42 i LPP: AK do t’u dërgojë njoftimin për dhënien e
kontratës, menjëherë pasi që ky të përgatitet, të gjitha
operatorëve ekonomik që kanë tenderuar

Anglisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
EMRIlisto
DHE
Nëse PO,I.1)
ju lutem
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 E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Emri zyrtar: “[shëno emrin e AK]”

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
(AK)1.1.

Adresa Postare: “[shëno adresen e AK]”
Qyteti: “[shëno qytetin]”

Kodi postar: “ [shëno kodin postar]”

Vendi: “[shëno vendin]”

Personi kontaktues: “[shëno emrin e personit kontaktues]”

Telefoni: “[shëno numrin e telefonit]”

Email: “[shëno email-in e personit kontaktues të AK]”

Faksi: “[shëno numrin e faksit]”

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

“[shëno web e AK]”

Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese

Ju lutemi shënoni PO ose JO.
Mos i lini te zbrazëta te dy kutitë!
Sqarim: Kjo pjese i referohet
aktiviteteve te prokurimit te
përbashkët dhe aktiviteteve te
prokurimit te centralizuar.
Prokurimet e centralizuara janë ato
te cilat udhëhiqen nga AQP –ja ne
emër te AK te tjera ndërsa
prokurimet e përbashkëta janë ato
kur disa AK bashkojnë forcat dhe
njeri nga AK udhëheq aktivitetin e
prokurimit ne emër te tjerëve.

Po

Jo

NENI II: LËNDA E KONTRATËS
Formulari Standard:”Njoftimi për dhënie të kontratës “
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Fshij tekstin e hijezuar!

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

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 dhe duhet
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 objektinte jete i njëjte si ne Njoftimin
specifik të kontratës suaj)
për kontrate.

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
________________________________________________________________

Punë

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

Furnizime

Ekzekutim
Plani dhe ekzekutimi
Realizimi, në çfarëdo
mënyre, të punës, përgjegjës me
kërkesa
Vendi apo vendndodhja
kryesore e punëve
_________________________
_____________________

Kjo pjese duhet te jete e njëjte siç ka
qene ne Njoftimin për kontrate.
Shëno Pune, Furnizime ose Shërbime e
mandej plotësoje te njëjtën kolone.

Blerja
Qira financiare (lizing)
Qira
Blerje me këste
Një kombinim i këtyre
Vendi kryesor i dorëzimit

Plotësoje njëjte siç ka qene ne
________________________
Njoftimin për kontrate!
____________________
Ju lutem përshkruani shkurtimisht
lenden e kontratës.
II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet
Mos shënoni vetëm titullin e
kontratës. Përmbajtja duhet te jete
e qarte për OE. Asnjëherë mos e Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator
leni këtë seksion te zbrazet dhe mos
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë
iu referoni dosjes se tenderit.
Shëno numrin e njëjte si ne

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

Shërbime

Vendi kryesor i realizimit

Shëno adresën nen te
njëjtën kolone siç është
shënuar nen II.1.2

________________________
______________________
Shëno kohëzgjatjen e
kontratës kornize. Njëjte
siç ka qene ne Njoftimin
për kontrate.

Shembull i mire:

Kohëzgjatja e marrëveshjes
kornizë: në muaj ________
Titulli i Kontratës: Krijimi i Reklamave për
Njoftimin për kontrate.
PTK-në
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër
lëndës2 te
së kontratës
Referoju iAneksit
udhëtuesit Operativ te PP për
Përshkrimi i shkurtër: Lënda e kontratës
________________________________________________________________________________
te vendosur kodin adekuat
__________________________________________________________________________është sigurimi i shërbimeve nga një Agjenci
e Marketingut për realizimin e kampanjave
_____________________________________________________________________________
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)

...-
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te marketingut për PTK. Qëllimi i krijim të
kampanjave është promovimi i produkteve
dhe shërbimeve si dhe për të përmirësuar
Imazhin e te PTK-se.
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NENI III: PROCEDURA

Lere adekuaten dhe
fshije tri te tjerat

III.1) LLOJI I PROCEDURËS
E hapur

E kufizuar

E negociuar

Çmimi i kuotimit

Lere adekuaten
dhe fshije tjetrën

III.2) KRITERET E DHËNIES
Çmimi më i ulët
apo
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të:
Nënkriteret
Pesha në %
Nënkriteret
1)
5)
2)
6)
3)
7)
4)
8)
III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
Njoftimi paraprak ________________________________________
Njoftimi për kontratë ______________________________________
Ju lutemi qe te keni parasysh se Njoftimi për
Publikimet e tjera (nëse aplikohen): _____________________________
dhënie te kontratës duhet te përgatitet
brenda 2 ditëve pas shpërblimit!

Pesha në %

Plotësoje njëjte siç ka qene ne Njoftimin për
kontrate!

Nëse keni 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!

Ju lutem vendosi numrin dhe datën e Njoftimit
Indikativ nëse është e aplikueshme dhe te
Njoftimit për kontrate , ose ne rast te ritenderimit datën e publikimit te pare.

Ju lutem
plotësoni
përputhjeE KONTRATËS
SECTION
IV:neDHËNIA
me raportin
e
hapjes
publike
(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve

ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)
IV.1) Data e dhënies së kontratës ___/___/______
Ju lutemi qe te keni parasysh se afati i “pritjes për
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës ___/___/______
ankesa” është 10 dite qe fillon pas shpërblimit te
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar
kontratës. Dita e publikimit është “dita 0”.
IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: “[shëno emrin e OE]”
Adresa Postare: “[shëno adresen e OE]”
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Gjithmonë plotësoni fushat ne IV.4! Te
dhënat duhet te kopjohen nga tenderi!
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Qyteti: “[shëno qytetin]”

Kodi postar: “[shëno kodin postar]”

Vendi: “[shëno vendin]”

URL (nëse aplikohet): “[shëno web-in]”

Personi kontaktues: “[shëno emrin e personit kontaktues]”

Email: “[shëno email-in e OE]”

Telefoni: “[shëno telefonin e OE]”

Faksi: “[shëno faksin e OE]”

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës _______________________
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve ____ apo muajve _______
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: __________
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë:_____________________
IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet

Po

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet
Vlera ________________________ ; apo Përqindja _____ %;

Nuk dihet

Jo

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SECTION 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.

Ju lutem kopjo vlerën nga
tenderi!

Ju lutem vendos numrin e viteve apo
muajve.
Kjo pjese duhet te plotësohet VETEM
nëse vlera e kontratës i referohet
vlerës vjetore ose mujore

Ju lutem shëno çmimin me te
ulet dhe me te larte te
tenderëve te përgjegjshëm
Ju lutem kontrollo tenderin dhe
plotëso ne përputhje me rrethana.
Gjithmonë shëno PO ose JO!

Ju lutem shëno ose Vlerën OSE
Përqindjen OSE shëno “ende nuk
dihet”
Ju lutem epni vetëm një përgjigje

Ju lutemi kontrollo tenderin dhe
plotëso sipas rrethanave.

Formulari Standard:”Njoftimi për dhënie të kontratës “
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V.1.1) ADRESA E ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT (OSHP)
Emri zyrtar: Organi Shqyrtues i Prokurimit
Adresa e OSHP-së: Rruga, Garibaldi
Qyteti: Prishtine

Kodi postar: : 10 000

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

Personi kontaktues:

E-mail:

Telefoni: +38138 213 378

Faksi: +38138 213 378

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:

Formulari Standard:”Njoftimi për dhënie të kontratës “
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