KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
 PUNË

 FURNIZIM

 SHËRBIME

Sipas Nenit 41 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-092


Data e përgatitjes së njoftimit: 11.09.2017

Numri i Prokurimit

616-17-3464-2-2-1

Numri i Brendshëm i Prokurimit

616 17 96 221

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip


Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES
Adresa Postare: TREPQES NR.2
Qyteti: PRISHTINË

Kodi postar: -

Vendi: Kosovë

Personi kontaktues:

Telefoni: 038 230 900 1186
038 244 613
Faksi:

Email: verona.sekiraqa@rks-gov.net
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

https://kk.rksgov.net/prishtina/Home.aspx

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit 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:
Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve
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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 objektin
specifik të kontratës suaj)
 Punë

Furnizime
 Shërbime
 Ekzekutim
 Plani dhe ekzekutimi
 Realizimi, në çfarëdo

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

mënyre, të punës, përgjegjës me
kërkesa
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve
Në Shkollat e komunës së Prishtinës

II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator



Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë



Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj 12
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës
Trasporti i nxënësve dhe arsimtarëve

II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)

60116100-5
II.1.6) Ndarja në Pjesë
Po



Jo



II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 88.000,00

NENI III: PROCEDURA
III.1) LLOJI I PROCEDURËS







E hapur
E kufizuar
Konkurruese me negociata
E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë
Çmimi i kuotimit

III.2) KRITERET E DHËNIES
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Çmimi më i ulët



ose


Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

B05 Njoftim per Kontrat

: 2017/616-17-3464-2-2-1/B05-0009498 i 14.08.2017

Publikimet e tjera (nëse aplikohen):
i
i
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SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS
(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5
për secilën pjesë)
Kontrata:
616-17-3464-2-2-1/FA030
Nr. i pjesës:
2
Përshkrimi i shkurtër:
Nishec Keqekoll
IV.1) Data e dhënies së kontratës 11.09.2017
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar:

21.09.2017

7

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:
Kombi Taxi Besim Brahimi
Adresa Postare:
Qyteti:

Nishec

Prishtine

Kodi postar:

10000

Vendi:

Kosovë

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:

Email:
besimnisheci@hotmail.com

Telefoni:

Faksi:

044314635

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës

39,00 EUR

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

apo muajve

12

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 39,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 39,00
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):
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Kontrata:
616-17-3464-2-2-1/FA031
Nr. i pjesës:
3
Përshkrimi i shkurtër:
Prishtinë-Hani i Dilit-Llukar-Stallov-Koliq-Podaj
IV.1) Data e dhënies së kontratës 11.09.2017
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar:

21.09.2017

7

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:
Minibus -Musli Ahmeti
Adresa Postare:
Qyteti:

Rr.

"Vedat Kokona"

Prishtinë

Kodi postar:

10000

Vendi:

Kosovë

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:

Email:
minibus.mahmeti@hotmail.com

Telefoni:

Faksi:

044209612

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës

72,00 EUR

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

apo muajve

12

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 72,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 72,00
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):
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Kontrata:
616-17-3464-2-2-1/FA032
Nr. i pjesës:
4
Përshkrimi i shkurtër:
Lagja Zlash- Shkolla(Fan Noli-Marec) dhe anasjelltas
IV.1) Data e dhënies së kontratës 11.09.2017
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar:

21.09.2017

7

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:
N.T.P.
" TEMPO TRANS "
Adresa Postare:
Qyteti:

Mramor

Prishtine

Kodi postar:

10000

Vendi:

Kosovë

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:

Email:
tempotrans01@gmail.com

Telefoni:

Faksi:

045710708

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës

50,00 EUR

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

apo muajve

12

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 50,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 50,00
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):

Kontrata:
Nr. i pjesës:

616-17-3464-2-2-1/FA033
5
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Përshkrimi i shkurtër:

Prishtinë-Viti-Bulaj dhe anasjalltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës 11.09.2017
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar:

21.09.2017

7

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:
Mini Bus Sherif
Vitia
Adresa Postare:
Qyteti:

marec

prishtin

Kodi postar:

10000

Vendi:

Kosovë

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:

Email:

Telefoni:

Faksi:

044308473

niitii@live.com

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës

100,00 EUR

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

apo muajve

12

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 100,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 110,00
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):

Kontrata:
616-17-3464-2-2-1/FA034
Nr. i pjesës:
6
Përshkrimi i shkurtër:
Prishtinë-Prapashticë-Balaj-Dabishevc-Hajkobill-Gllogovic
anasjelltas
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dhe

IV.1) Data e dhënies së kontratës 11.09.2017
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar:

21.09.2017

7

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:
N.T.SH. "
SIMOLLI TOURS "
Adresa Postare:
Qyteti:

Viktor Hygo

Prishtinë

Kodi postar:

10000

Vendi:

Kosovë

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:

Email:
simollitours@hotmail.com

Telefoni:

Faksi:

044260665

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës

127,00 EUR

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

apo muajve

12

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 127,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 127,00
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):

Kontrata:
616-17-3464-2-2-1/FA035
Nr. i pjesës:
7
Përshkrimi i shkurtër:
Prishtinë-Ballaban
IV.1) Data e dhënies së kontratës 11.09.2017
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IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar:

21.09.2017

7

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:
Minibus " Kobra "
Adresa Postare:
Qyteti:

Ballaban

Prishtinë

Kodi postar:

10000

Vendi:

Kosovë

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:

Email:
rrema.zeneli@gmail.com

Telefoni:

Faksi:

044698309

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës

75,00 EUR

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

apo muajve

12

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 75,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 75,00
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):

Kontrata:
616-17-3464-2-2-1/FA029
Nr. i pjesës:
1
Përshkrimi i shkurtër:
Prishtinë-Komuna-Teatri-Hajvali-Kishnicë-Sutesk-Mramor
IV.1) Data e dhënies së kontratës 11.09.2017
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës
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IV.3) Numri i tenderëve të pranuar:

7

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:
N.T.P.
" TEMPO TRANS "
Adresa Postare:
Qyteti:

Mramor

Prishtine

Kodi postar:

10000

Vendi:

Kosovë

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:

Email:
tempotrans01@gmail.com

Telefoni:

Faksi:

045710708

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës

28,00 EUR

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

apo muajve

12

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 28,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 28,00
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):

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE
V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit
108/A te 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 ne adresën
e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për dhënie te kontratës.
V.2) INFORMACIONET SHTESË
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Shto informacione tjera:

Shtojce: Kopja e deklaratës se Nevojave dhe Disponueshmerise se mjeteve
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