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

Data e përgatitjes së njoftimit:04/02/2016
Nr i Prokurimit

239

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip

16

003

221

Serbisht

Anglisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
Adresa e AK: Agim Ramadani Nr 23:(Ish Rr. Ilir Konushefci 8)
Qyteti: Prishtinë

Kodi postar: 10 000

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues: Mentore Murati
Telefoni:+381 (0) 38 500 400 3102

E-mail:mentore.murati@pak-ks.org
marjan.perlaska@pak-ks.org
Faksi: +381 (0) 38 248 074

(AK)
Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese

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.
NENI II: LËNDA E KONTRATËS
II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
“Vlerësimi i investimeve te bëra nga Ndërmarrja e Re “Sharrcem” Sh.p.k Hani i Elezit
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit
Punë
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Furnizime

X

Shërbime

1

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

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

Vlerësimi i investimeve te bëra
nga Ndërmarrja e Re
“Sharrcem” Sh.p.k Han i Elezit

Vendi kryesor i dorëzimit

II.1.3) Njoftimi përfshinë
Një kontratë publike

Po

Vendi kryesor i realizimit
Selia e AKP-se-Njësia për
Kontroll dhe Mbikëqyrje
rr. Agim Ramadani nr 23

Jo

II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):n/a
II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës:
Vlerësimi i investimeve te bëra nga Ndërmarrja e Re “Sharrcem” Sh.p.k Han i Elezit
Agjencia Kosovare e Privatizimit bazuar ne kontratën e shitblerjes me numër te protokollit 179/2010 te
datës 09 dhjetor 2010 sipas paragrafit 5.03 mbi procedurat e monitorimit është përcaktuar qe pas
përfundimit te marrëveshjes se zotimit te angazhoj një kompani me eksperiencë ndërkombëtare për
auditimin e përmbushjes se zotimeve bazuar ne kontratën e shitblerjes.
Si rrjedhojë qëllimi i këtij auditimi është qe t’i ofroj Agjencisë Kosovare te Privatizimit një auditim te
pavarur te shumës kumulative te shpenzimeve te tanishme te pretenduara te bëra nga ana e blerësit
me qellim te mbushjes se zotimeve për Investime Kapitale brenda periudhës 5 vjeçare.
Konflikti i interesit – çdo firmë që ka kryer shërbime të auditimit apo shërbime të sigurisë që lidhen me
investimet kapitale të bëra tek Ndërmarrja e Re’’ Sharrcem’’ do të diskualifikohet nga auditimi i
investimeve kapitale.

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 74
II.1.7) Variantet pranohen

Po

Jo

II.1.8) Ndarja në Pjesë

Po

Jo

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)N/A
II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm
Qëllimi i këtij auditimi është qe t’i ofroj Agjencisë Kosovare te Privatizimit një auditim te pavarur te
shumës kumulative te shpenzimeve te tanishme te pretenduara te bëra nga ana e blerësit me qellim te
mbushjes se zotimeve për Investime Kapitale brenda periudhës 5 vjeçare. Kompania audituese bazuar
ne kontratën e shitblerjes duhet qe brenda afatit prej 30 ditësh te beje auditimin e përmbushjes se
zotimeve te pretenduara nga Ndërmarrja e re “Sharrcem” Sh.p.k
Raporti i Kompanisë së Auditimit duhet të dorëzohet në tre kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe
angleze,
Kushtet e përgjithshme ne detaje i gjeni ne Dosjen e Tenderit.
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II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Tridhjete (30) dite pas nënshkrimit te kontratës

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
III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u
jepet kontrata:N/A
III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE
III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:
Kërkesa dhe Dëshmia e kërkuar dokumentare:
1. Operatori ekonomik duhet te permbush kerkesat e specifikuara ne nenin 65 te Ligjit te Prokurimit Publik
(LPP),Ligji nr 04/L-42.
LPP mund te shkarkohet ne adresen:Krpp.rks-gov.net
2. Vërtetim 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
para datës së publikimit të Njoftimit për Dhenje te Kontratës
Dëshmia e kërkuar dokumentare:
1. Një deklarate e shkruar nen Betim,e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën e përcaktuar ne
dosjen e tenderit.
2. Te dëshmohet me vërtetimin e ATK-se
Dokumentet (nën 2) duhet të dorëzohen vetëm nga tenderuesi fitues para publikimit të dhënies së kontratës.
Dështimi në dorëzimin e dokumenteve të tilla, tenderi i tyre do të refuzohet dhe AK do të vazhdoj me
tenderuesin e listuar në vendin e dytë.

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale
Kërkesat dhe Dëshmia e kërkuar dokumentare
1 Certifikata e regjistrimit te biznesit, së bashku me përshkrimin e veprimtarive primare dhe sekondare të
kompanisë.
2 Certifikata e regjistrimit për TVSH,
3 Certifikata e Numrit Fiskal
Dëshmia e dokumentuar:
1 Kopja e certifikatës
2 Kopja e certificates,
3 Kopja e certifikatës
III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:N/A
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III.2.4) Kapaciteti profesional:
Kërkesa dhe Dëshmia e kërkuar dokumentare
1. Kompania audituese duhet të ketë staf profesional duke përshirë një auditor dhe një inxhinier të
kualifikuar të cilët vlerësojnë investimet kapitale në pajisje bazuar në vlerat e paguara.
Dëshmi të dokumentuara:
1. Certifikatat për auditorët, diploma për inxhinierë dhe CV e tyre.

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE
III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar

Po

Jo

III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës
për ekzekutimin e shërbimeve:n/a
NENI IV: PROCEDURA
IV.1) LLOJI I PROCEDURËS
IV.1.1) Lloji i procedurës
E hapur
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim; N/A

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave:N/A
IV.2) KRITERET E DHËNIES
Çmimi më i ulët
IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

Po

Jo

IV.3.2) Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit:
Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosjen e tenderit
Data: 22/02/2016
Dokumentet me pagës

Po

Jo

IV.3.3) Afati i fundit për pranim të tenderëve:
Data 25/02/2016

koha 14:00 vendi AKP Zyra 52a

IV.3.4) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve është shkurtuar:
po
jo
IV.3.5) A është e nevojshme siguria e tenderit:

Po

Jo

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 1,000.00 €
Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 dite apo 3 muaj
IV.3.6) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: 60 dite
IV.3.7) Takimi për hapjen e tenderëve:
data 25/02/2016

koha 14:30 vendi AKP Zyra 52a
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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.
V.1.1) ADRESA E ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT (OSHP)
Emri zyrtar: Organi Shqyrtues i Prokurimit
Adresa e OSHP: Rruga, Garibaldi
Qyteti: Prishtinë

Kodi postar:

Adresa elektronike (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:

E-mail:

Telefoni:

Faksi:

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.
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