


Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”                1/5
file_0.wmf

file_1.wmf


file_2.wmf

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
file_3.png


file_4.wmf



Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit
Telecommunication Regulatory Authority
Regulativni Autoritet Telekomunikacije



NJOFTIM PËR KONTRATË 
FURNIZIME

Konform nenit 38 të Ligjit  nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin  Publik në Kosovë, të shpallur  me Rregulloren Nr.2007/20


Data: 25/03/2008

Nr. i prokurimit
235
08
006
121


Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip
X


Serbisht
X


Anglisht



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

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1 EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit -ART
Adresa e AK: Pashko Vasa Nr 12 
Qyteti: Prishtinë
Kodi postar: 10000
URL (nëse aplikohet): www.Art-ks.org
Personi kontaktues: Arijan Qorolli
E-mail: arijan.qorolli@art-ks.org
            
Telefoni: 038 212 583
Faksi: +381 38 212399

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

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1 PËRSHKRIMI
II.1.1 Furnizim me derivate të naftës për automjete dhe gjenerator

II.1.2 Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve,  vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjedhni vetëm një kategori - punë, furnizime  apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)
¨	Punë
X  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
X    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 Informacione të marrëveshjes kornizë (nëse aplikohen)
Njoftimi përfshinë marrëveshjen kornizë:              jo 
Nëse po, kohëzgjatjen e marrëveshjes kornizë:
Marrëveshja parashikohet të zgjasë 12 muaj      
II.1.4 Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës:
Furnizim me derivate të naftës për automjete dhe gjenerator, që do të shërbejë për plotësimin e nevojave të ART-s
II.1.5 Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 
	Derivate të naftës 23
          - Dizel 23121200-3

          - Shampon për xhama 24
II.1.6 Variantet pranohen                          jo
II.1.7 Ndarja në Pjesë                                jo
Nëse po, tenderët duhet të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)     

II.1.8 Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

II.2 SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
II.2.1 Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen) Furnizim me derivate të naftës për automjete dhe gjenerator, për vitin 2008 ( kontrat nje vjeçare )
Vendi i furnizimit do te jetë Pikat  shitëse e OE . Ner regjionin e prishtinës perkaatsisht  km Ne rruge magjistral Pishtin Pej , Prishtin Mitrovic , Prishtinë Shkup  

II.3 KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Fillimi        18/04/2008   (dd/mm/vvv)
Përfundimi  17/04/2009   (dd/mm/vvv)

(afati kohor për fillimin dhe përfundimin e kontratës nëse ndryshon për pjesë, specifiko qartë për secilën pjesë)

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1 KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN
III.1.1 Siguria e kërkuar e ekzekutimit:             jo
Nëse po,  vlera e sigurisë së ekzekutimit  _________________ ose ___ % 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 (nëse aplikohet): Nuk aplikohet
____________________________________________________________________
III.1.3 Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës (nëse aplikohen): 

III.2 KUSHTET PËR PJESËMARRJE
III.2.1  Gjendja personale e operatorëve ekonomik, përfshirë kërkesat në lidhje me regjistrimin në regjistrat profesional apo tregtar, këtu:
Një deklaratë nën betim se ju si OE i përmbushni kërkesat për përshtatshmëri të Ligjit 2007/02-L99, Neni 61, siç është e cekur në Pjesën III.1.1 të dosjes së tenderit; duhet të dorëzohet
Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonesë në pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit përpara dorëzimit të tenderit; duhet të dorëzohet origjinali
    c.  Certifikatën e regjistrimit ne TVSH (kopje).
d.  Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/ose të korporatës në      
           vendin tuaj të themelimit (certifikata e regjistrimit te biznesit se bashku me informate mbi 
         biznesin-kopje)
    e.  Licencë përkatëse     
III.2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar

III.2.3 Kapaciteti teknik dhe profesional


III.3 Kushtet specifike për kontratat e shërbimeve
III.3.1 Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar   po           jo
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             po               jo

NENI IV: PROCEDURA
IV.1 LLOJI I PROCEDURËS
X   E hapur                                                        

¨	E kufizuar                                   
Arsyetimi për zgjedhjen e procedurës së kufizuar:
_________________________________________________________

¨	E negociuar
Arsyetimi për zgjedhjen e procedurës së negociuar:
_________________________________________________________


IV.2 KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët (Premiumi me i lirë)
Nënkriteret
Pesha në  % 
Nënkriteret
Pesha në   %





IV.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
IV.3.1. Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë:
Publikimet e tjera (nëse aplikohen)  ______________________________
IV.3.2 Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit dhe dokumenteve tjera: 
            Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosjen e tenderit do të jetë data: 07/04/2008, ora  
           15:30
Dokumentet me pagesë:         jo
    Nëse po, çmimi ___________________________
IV.3.3 Afati i fundit kohor për pranimin e tenderëve apo kërkesave për pjesëmarrje do të jetë      
           data: 10/04/2008, ora 14:00
IV.3.4  Afati kohor për pranimin e tenderëve është shkurtuar      po
Nëse po. Shëno arsyet e shkurtimit të këtij afati: 
IV.3.5 A është e nevojshme siguria e tenderit (nga të gjithë tenderuesit/kandidatët):           jo
Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit ________________________
Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë ______ apo muaj ___________

IV.3.6 Data  e shpërndarjes së ftesave për tenderë apo për pjesëmarrje tek kandidatët e zgjedhur (nëse dihet)
(në rast të procedurave të kufizuara apo të negociuara)
Data: ___/___/______    (dd/mm/vvv))  
IV.3.7 Periudha e vlefshmërisë së tenderit
            Kohëzgjatja: 60 ditë, apo 2 muaj
IV.3.8 Takimi për hapjen e tenderëve do të jetë më datë:10/04/2008,  koha 14:30, vendi - ART

(Çdo tenderues ka të drejtë të ketë një përfaqësues në hapjen e tenderëve).

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 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: KRPP
Adresa e OSHP-së: RR Fehmi Agani 43, Prishtinë
Qyteti: Prishtinë
Kodi postar: 10000
URL (nëse aplikohet): www.ks-gov.net/krpp
Personi kontaktues: 
E-maili:
Telefoni: 
Faksi:

V.2 INFORMACIONET SHTESË
Vëni re: 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. Të tjera informacione, shto:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


