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Republika e Kosovës
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NJOFTIMI PËR DHËNIE TË KONTRATËS
<FURNIZIM >
Konform  nenit 39 të Ligjit  nr. 02/L-99, Ligji  për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur  me
Rregulloren  Nr.2007/20


Data:  07/06/2008

Nr. i prokurimit
235
08
007    
111

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip
X


Serbisht
X


Anglisht
X


(Verzioni në gjuhën Angleze, aty ku përgatitet, do të mbizotëroj)

PJESA I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1 EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar:Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit 
Adresa e AK:  Rr pashko Vasa Nr 12 
Qyteti: Prishtinë
Kodi postar:10000

URL (nëse aplikohet): www.art-ks.org 
Personi kontaktues:Arijan Qorolli

E-maili:prokurimi@art-ks.org
Telefoni:038212 583

Faksi:038212399

Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese     po                  jo   

NENI II: LËNDA E KONTRATËS
II.1 PËRSHKRIMI
II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Furnizim me Pajisje për Menaxhim dhe Monitorim të Spektrit Frekuencor 

II.1.2 Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve,  vendi i dorëzimit apo kryerjes së punës
(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime  apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)
¨	Punë
¨	Furnizime
¨	Shërbime
¨	Ekzekutim
¨	Projektim dhe ekzekutim
¨	Realizim, me çfarëdo mënyrë, të punës, që korrespondon me kërkesat e specifikuara nga autoriteti kontraktues
¨	Blerje
¨	Qira financiare (lizing)
¨	Qira
¨	Blerje me këste
¨	Kombinim i tyre

Kategoria e shërbimit____________
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve
______________________________________________
Vendi kryesor i dorëzimit

Prishtinë________________________
Vendi kryesor i realizimit

______________________________________________
II.1.3 Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohen)

Njoftimi përfshinë marrëveshjen kornizë              po                            jo    

II.1.4 Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës 
Furnizim me Pajisje për Menaxhim dhe Monitorim të Spektrit Frekuencor
Softuer për menaxhim të spektrit 
Stacion mobil monitorues 
Stacion Portativ Monitorues 
Stacion mobil monitorues për GSM/GPRS/UMTS
II.1.5  Klasifikimi i fjalorit të përgjithshëm të prokurimit (FPP): 32.23.30.00-5


NENI III: PROCEDURA
III.1 LLOJI I PROCEDURËS
 E hapur                 E kufizuar                      E negociuar                Kuotim i çmimeve

III.2 KRITERET E DHËNIES
_Çmimi më i ulët ( permiumi me i lir )
      apo
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm
Nënkriteret
Pesha në  % 
Nënkriteret
Pesha në   %
1) Çmimi 
40
4)Afati i realizimit të projektit 
15
2)Kushtet e mirëmbajtjes për hardver (përkrahja lokale, koha e intervenimit etj) gjatë garancionit
15
5) Garancioni
15
3) Kushtet e mirëmbajtjes për softuer ( përkrahja Online dhe On site )
15


III.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE 
III.3.1. Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
Njoftimi paraprak më 20.03.2008  ______________________________________
Njoftimi për kontratë  gazeta ditore Zëri dhe Express më 25.06.2008
Publikimet e tjera (nëse aplikohen) www.art-ks,.org, www.ks-gov.net/krpp Kosovatenders, My tenders.com


NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit § IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)
IV.1. Data e dhënies së kontratës  28.07.2008 (dd/mm/vvv)
IV.2 Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 18/08/2008(dd/mm/vvv)
IV.3  Numri i tenderëve të pranuar ______1____

IV.4 Emri dhe adresa e operatorit ekonomik (OE), të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: Botek dhe Rohde& Schwarz 

Adresa e OE: Rr Agim Ramadani Objekt C, Aktash I 
Qyteti:Prishtinë
Kodi postar:10000
Shteti:Kosovë
URL (nëse aplikohet):www.bo-tek.com
Personi kontaktues; Shefki Asllani 
E-maili:

Telefoni:+38138245830
Faksi:+38138245625

IV.5 Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës _1,478,778.00_ (përfshirë TVSH-në)

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve ___ apo muajve _______

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 

IV.6 A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet       Po                    Jo  

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

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


PJESA V: INFORMACIONE PLOTËSUESE

V.1 ANKESAT
 Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë tek Organi Shqyrtues i Prokurimit në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit nr. 02/L-99, Ligji për  Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren nr.2007/20.


V.1.1 ADRESA E ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT (OSHP)
Emri zyrtar: Organi Shqyrtues i Prokurimit 
Adresa e OSHP-së:  rr. Agim Ramadani Nr 43
Qyteti: Prishtinë
Kodi postar:10000
URL (nëse aplikohet):ks-gov.net/krpp
Personi kontaktues:
E-maili:
Telefoni:
Faksi:

V.2 INFORMACIONET SHTESË



