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SHËRBIME
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Nr. i prokurimit
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Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip
X
Serbisht
X
(Verzioni në gjuhën Angleze, aty ku përgatitet, do të mbizotëroj)

1

Anglisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1 EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar:
AGJENCIA kundër KORRUPSIONIT
Adresa e AK:
Qyteti:

Rr.’’Nazim Gafurri” nr. 31
Prishtinë

Kodi postar: 10000

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues: Selim HALITI

E-mail: Selim.B.Haliti@ks-gov.net

Telefoni:

Faksi:

038/20010730

Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese

 po

NENI II: LËNDA E KONTRATËS
II.1 PËRSHKRIMI
II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
“Ngritja dhe aftësimi profesional në kurset e Mikrosoftit”
II.1.2 Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit
Ngritja dhe aftësimi profesional në kurset e Mikrosoftit” AKK
X Shërbime
Punë
 Furnizime
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× jo

 Ekzekutim
 Projektim dhe
ekzekutim
 Realizim, me çfarëdo
mënyrë, të punës, që
korrespondon me kërkesat
e specifikuara nga
autoriteti kontraktues .
Vendi apo vendndodhja
kryesore e punëve







Blerje
Qira financiare (lizing)
Qira
Blerje me këste
Kombinim i tyre

Vendi kryesor i dorëzimit

Kategoria e shërbimit –
Shpallje dhe publikime ne
gazetat ditore

Vendi kryesor i realizimit
AKK

II.1.3 Informacione të marrëveshjes kornizë (nëse aplikohen)
Njoftimi përfshinë marrëveshjen kornizë
 po

x jo

II.1.4 Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Lënda e kontratës është Ngritja dhe aftësimi profesional në kurset e Mikrosoftit
II.1.5 Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 72
II.1.6 Variantet pranohen

 po

x jo

II.1.7 Ndarja në Pjesë
po
x jo
Nëse po, tenderët duhet të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)
x vetëm një pjesë
një e më shumë pjesë
të gjitha pjesët

II.2 SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
II.2.1 Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse
aplikohen) “Ngritja dhe aftësimi profesional në kurset e Mikrosoftit

II.3 KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Fillimi : Pas nënshkrimit të kontatës
Përfundimi:
(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
 po
x 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):
III.1.3 Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës (nëse
aplikohen):
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III.2 KUSHTET PËR PJESMARRJE
III.2.1 Gjendja personale e operatorëve ekonomik, përfshirë kërkesat në lidhje me
regjistrimin në regjistrat profesional apo tregtar.
Dëshmia e kërkuar dokumentare
1. Deklarata nën betim se ju i përmbushni kërkesat për përshtatshmëri të Ligjit Nr. 2003/17, Neni 61,
siç është e cekur në këtë Pjesë III.1.1) duhet të dorëzohet ne formë te aneksit
2. Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit se ju nuk jeni me
vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit përpara dorëzimit të tenderit,
duhet të dorëzohet
3. Kërkohen nga operatorët ekonomik (tenderuesit) vendor, dëshmi të dokumentuara mbi pagesën e
energjisë elektrike të shpenzuar. “Dëshmi të dokumentuara” konsiderohen “Fatura mbi pagimin e
energjisë elektrike të shpenzuar” dhe/ose Kontrata e lidhur midis palëve kontraktuese – Korporata
Energjetike e Kosovës dhe Operatori Ekonomik, mbi pagimin e energjisë elektrike me këste (vetëm
për OE fitues para nënshkrimit të kontratës)
4. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/ose të korporatës në
vendin tuaj të themelimit. ( Çertifikata e regjistrimit të biznesit )
5. TVSH
6. Vërtetimi nga Gjykata Ekonomike e Qarkut ( jo nga Gjykata Komunale)

III.3) KËRKESA TJERA KUALIFIKIMI (sipas nenit 63 DHE 64 të Ligjit, nëse zbatohet)]:
7. Licenca nga Mikrosofti për mbajtjen e trajnimeve (kurseve) të lartë shenuara

III.3 Kushtet specifike për kontratat e shërbimeve
III.3.1 Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar  po
x 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
x jo
NENI IV: PROCEDURA
IV.1 LLOJI I PROCEDURËS
X E hapur
IV.2 KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS
Shënoje kutinë e përshtatshme “vetëm njërën” dhe shlyej tjetrën
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm
x
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Nënkriteret
1) Çmimi

2) Afati më i afërt
Sheno afatin kur do të
fillojnë kurset
3)Experienca e Qendres – së
paku tri referenca

Pesha në %
50%

Nënkriteret
4) Experienca e trajnerëve
Bashkëngjit CV-it dhe
Qertifikatat e trajnerëve
5)

Pesha në %
10%

30%

10%

6)

IV.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
IV.3.1. Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
Njoftimi indikativ paraprak ______________________________________
Publikimet e tjera (nëse aplikohen) IV.3.2 Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit dhe dokumenteve të tjera
Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosjen e tenderit data

18/06/2010 koha 16:00

Dokumentet me pagesë
 po
x jo
Nëse po, çmimi ___________________________
IV.3.3 Afati kohor për pranimin e tenderëve apo kërkesave për pjesëmarrje
data

21/06/2010 koha 14:00; vendi: AKK

IV.3.4 Afati kohor për pranimin e tenderëve është shkurtuar

 po

x jo

IV.3.5 A është e nevojshme siguria e tenderit (nga të gjithë tenderuesit/kandidatët)
po
x jo
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 në ditë 90 ditë
IV.3.8 Takimi për hapjen e tenderëve
data 21/06/.2010 koha 14.30; vendi AKK).
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: ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
Adresa e OSHP-së: Te Grandi- Rruga “GARIBALDI” pa nr.

Qyteti: Prishtinë
URL (nëse aplikohet): www.ks-gov.net/oshp
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Personi kontaktues:

Telefoni:
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E-maili:
Faksi:
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