KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
 FURNIZIM

 PUNË

 SHËRBIME

Sipas Nenit 41A 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: 04.09.2017
Nr i Prokurimit
Nr i brendshëm

616-17-2679-5-2-1
161 17 74 521

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: Zyrtar i Lartë i Prokurimit: Flamur
Sallahu
Email: Flamur.Sallahu@rks-gov.net

Telefoni: 038 230 900, lokali: 1186
038 244 613
Faksi:

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

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:
Ndërtimi i Kanalizimit "Besi - Barilevë - Lebanë - Kodra e Trimave"

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 mënyre,

të punës, përgjegjës me kërkesa






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

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i
realizimit
Komuna e Prishtinës, Prishtinë

II.1.3) Njoftimi përfshinë
Krijimin e kontratës publike kornizë:

Po 

Jo 

Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj
II.1.4) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e
përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se
makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre ( kjo kontrate perveq qe ka si
projekt kanalizimin kryesore te Besise, perfshine edhe sanimin e kanalizimit te nje pjese te
Barileves, Lebanes dhe nje pjese ne Kodren e Trimave, në çmim perfshihen edhe dislokimet e
punimeve ne kuader te ketyre lokacioneve)
Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen
me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet më procesin e
ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për
instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se
ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti telefonik, rrjeti i ujësjellësit, etj)
Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në
çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe
përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.
Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë përiudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5
km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin
e cakton Organi Mbikqyrës.
Demolimi i pusetave prej betoni gjatë përiudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat
paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe
shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi
Mbikqyrës.
Demolimi i i gypave (beton, PE. dhe çelik) para hyrjeve të shtepive, në çmimë të përfshihet edhe
rivendosja e tyre duke mar parasysh së në rast të deformimeve të gypave duhet të furnizohet i ri.
Pastrimi i trasesë nga drujnët , shkurrët dhe pengesat tjera të cilat paraqitën

Vlera e parashikuar e kontratës: 269.998,90
Financuar:

 Vetanake

 Buxheti i Konsoliduar i Kosovës

 Donacion

Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimi dhe përfundimit)
Ne dite: 90 Ne muaj:
Data e fillimi:
Data e përfundimit:
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):
45247110-4

NENI III: PROCEDURA
III.1) LLOJI I PROCEDURËS
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E hapur
E kufizuar
Konkurruese me negociata
E negociuar
Kuotim
Vlere minimale

III.2) KRITERET E DHËNIES
 Çmimi më i ulët ili  Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

Formulari standard:”B52 Njoftimi për nënshkrimin e Kontratës”

3

NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS
(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.3, IV.4 dhe
IV.5 për secilën pjesë)
IV.1) Data e inicimit te aktivitetit te prokurimit: 20.06.2017
Data e publikimit te Njoftimit për kontrate: 23.06.2017
Data e hapjes se tenderëve: 14.07.2017
Data e publikimit te Njoftimit te dhënies se kontratës: 07.08.2017
Data e nënshkrimit te kontratës: Shih Nenin IV.3)
IV.2) Numri i kërkesave për tërheqje te Dosjes se Tenderit: 9
Numri i tenderëve te pranuar: Shih Nenin IV.3)
Numri i tenderëve te përgjegjshëm: Shih Nenin IV.3)
Afati kohor për dorëzim te tenderëve:

 normal

 i shkurtuar

IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me të cilin është nënshkruar kontrata
Kontrata No.:
616-17-2679-5-2-1/C40
Grupi No.:
1
Grupi:
Ndërtimi i Kanalizimit "Besi - Barilevë - Lebanë - Kodra e Trimave"
Data e nënshkrimit te kontratës: 18.08.2017
Numri i tenderëve te pranuar: 9
Numri i tenderëve te përgjegjshëm: 3
Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik: " Kema - Company " Sh.p.k.; N.SH.P " Dimi - Bau "
Adresa Postare: Te QMI-a
Qyteti: LIPJAN

Kodi postar: -

Vendi: Kosovë

URL (nëse aplikohet):
Personi kontaktues:

Email:

Telefoni: 049446644

Faksi:

IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës 196.675,20

EUR

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 196.675,20
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 311.132,20
IV.5) 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  
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V) INFORMACIONET SHTESË
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