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KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E DHËNIES SË KONTRATËS
     

Data e përgatitjes së njoftimit:  07.06.2018

Nr i Prokurimit  616-18-1598-2-2-1

Nr i brendshëm  616 18 042 221 

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip  Serbisht  Anglisht 

NENI I: AUTOARITETI 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: Nexhmi Mekolli Telefoni: 038 244 613 - 044 202 694

Email: nexhmi.mekolli@rks-gov.net Faksi: 

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): https://kk.rks-gov.net

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët
Po  Jo 

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit
Po  Jo 

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Vaksionimi i gjedheve, kafshëve te imëta dhe qenve shtëpiak

     
     

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



B11  Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 2 / 3

 Ekzekutim
 Plani dhe ekzekutimi
 Realizimi, në çfarëdo mënyre, 
të punës, përgjegjës me kërkesa

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

Vendi apo vendndodhja kryesore e  punëve
Ne fshatrat e komunes se Prishtines 

II.1.3) Njoftimi përfshinë 

Krijimin e kontratës publike kornizë                   
Po 

II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës.
Vaksionimi i gjedheve, kafshëve te imëta dhe qenve shtëpiak behet me qellim te parandalimit te 
semundjeve nga keto kafshë

II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)
77000000-0

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

  E hapur  E kufizuar  E negociuar Konkurruese me negociata  

  Kuotim i çmimit

III.2) KRITERET E DHËNIES

    Çmimi më i ulët
apo

    Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
Njoftimi paraprak         ,      
Njoftimi për kontratë     2018/616-18-1598-2-2-1/B05-0004314, 19.03.2018
Njoftimi i dhënies së kontratës  2018/616-18-1598-2-2-1/B08-0008751, 14.05.2018
Publikimet e tjera (nëse aplikohen)  
       od       
       od       

NENI IV: ANULIMI I DHËNIES SË KONTRATËS
IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e njoftimit të dhënies së kontratës 07.06.2018 
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IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 2

IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të cilit i ishte dhënë kontrata 
grupi i OE: "Spana" & NSH "VEterina" - Prishtinë

IV.4) Arsyeja e anulimit të njoftimit të dhënies së kontratës: 

  Një urdhër i lëshuar nga Organi Shqyrtues i Prokurimit kërkon anulimin e njoftimit për 
       dhënie të kontratës. Vendimi i Organit Shqyrtues të Prokurimit”

 Ri-vlerësim i aktivitetit të prokurimit.

 Anulim dhe Ri-tenderim i aktivitetit të prokurimit 

     Një  rekomandim i lëshuar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik kërkon anulimin e 
njoftimit për dhënie te kontratës

      Ne përputhje me nenin 108/A paragrafi 10.2 te LPP-se

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të kërkojë nga Gjykata Themelore shqyrtimin e vendimit. Kërkesa 
duhet të dorëzohet brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e publikimit të vendimit.

     

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:


