NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Sherbime
Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 të Prokurimit Publik në Kosovë

Data e përgatitjes së njoftimit: 01/02/2016
Nr I Prokurimit

239

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip

16

004

215

Serbisht

Anglisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: Agjencia Kosovare e Privatizimit
Adresa e AK: Rr. Agim Ramadani nr 23
Qyteti: Prishtinë

Qyteti: Prishtinë

Qyteti: Prishtinë

URL (nëse aplikohet):

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues: Marjan Perlaska
Merita Zekaj

Personi kontaktues:

Telefoni:+381 (0) 38 500 400 1107

Telefoni:+381 (0) 38 500 400 1049

Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese

Po

Jo

NENI II: LËNDA E KONTRATËS
II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Lot 1.Lidhja e Kontratës me gazetën “Dan Graf-Danas”Serbi,
Lot 2. Lidhja e Kontratës me gazetën “Daily press Vijesti”-Mal i Zi

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit
Punë
Ekzekutim
Plani dhe ekzekutimi
Realizimi, në çfarëdo
mënyre, të punës, përgjegjës me
kërkesa

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

Formulari Standard:”Njoftimi për dhënie të kontratës “

Shërbime
Lot 1.Lidhja e Kontratës me
gazetën “Dan Graf-Danas”Serbi,
Lot 2. Lidhja e Kontratës me
gazetën “Daily press Vijesti”-Mal
te Zi

1

Vendi apo vendndodhja
kryesore e punëve
_________________________
_____________________

Vendi kryesor i dorëzimit

Vendi kryesor i realizimit
Selia e AKP-se

________________________
____________________

II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet:n/a
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës
Lot 1. Lidhja e Kontratës me gazetën “Dan Graf-Danas”Serbi,
Lot 2. Lidhja e Kontratës me gazetën “Daily press Vijesti”-Mal i Zi
Obligimet ligjore theksojnë nevojën që procesi i privatizimit/likuidimit të promovohet në mënyrë sa më të
mirë të mundshme, që të bëhet informimi i drejtë i të gjitha palëve të interesit, duke përfshirë investitorët
potencial, ish-kreditoret potencial,ish punëtoret e Ndërmarrjeve Shoqërore si dhe institucionet shtetërore
dhe ato ndërkombëtare.
AKP duhet të bëjë publikimet e shpalljeve të ndërmarrjeve në likuidim,listat e punëtorëve, tenderët e
Prokurimit si dhe të gjitha shpalljet tjera që janë relevante për njoftimin e publikut te gjerë.
Është obligim ligjor qe përveç publikimeve te lartcekura ne gazetat vendore jemi te obliguar qe njoftimet ti
publikojmë edhe ne një gazete ne Serbi dhe një gazete ne Mal te Zi.
Departamenti I Prokurimit ka nënshkruar deri me tani kontrata duke u bazuar në tenderin e shpallur në
Serbi dhe Mal te Zi për përzgjedhjen e një gazete në Serbi dhe një gazete në Mal te Zi për publikimet tona
me interes me afat një vjeçar i cili afat ka skaduar me 27 janar 2016.
Me qëllim të vazhdimit te procesit drejt publikimeve të listave te punëtorëve dhe shpalljes së fillimit të
procedurave të likuidimit për të gjitha ndërmarrjet si dhe shpalljet tjera që janë relevante për njoftimin e
publikut të gjerë është kërkuar që të lidhen kontratat e reja me gazetat në Serbi dhe Mal te Zi.
Shuma e re një vjeçare e kontratës për Dan Graf parashihet të jetë në vlerë deri në 205,000.00€ ndërsa
shuma e kontratës për Daily press-“Vijesti”Podgorice parashihet të jetë në vlerë deri në 110,000.00€
Janë zhvilluar negociata me te dy gazetat lidhur me çmimet.
Nga gazeta Danas krahasuar me vitin e kaluar kemi zbritje 3% nga çmimet qe kemi pas deri me tani ndërsa
nga gazeta Vijesti kemi ofertën me zbritje prej 4 % krahasuar me vitin e kaluar.(Këto zbritje jane bere ne
zbritjet qe vitin e kaluar gazeta “Dan Graf- Danas” ka pas bere 5% ndërsa “Daily press Vijesti” i Podgoricës
ka pas bere zbritje 40%)
Çmimet e ofruara nga Gazeta Dan Graf- Danas janë 50-100% me te lira se gazetat tjera ditore ne Serbi.
Për shkak te bashkëpunimit korrekt nga ana e këtyre dy gazetave dhe çmimeve shume me te ultë se gazetat
tjera, me kërkesën e Departamentit te Koordinimit dhe Likuidimit është kërkuar vazhdimi edhe me tutje
me këto dy gazeta duke nënshkruar e kontratat e reja me kohëzgjatje prej 12 muajsh.
Vitin e kaluar edhe pse kane qene te nënshkruara te dy kontratat ne te njëjtën shume te parapare për vitin
2015 as 10 % te kontratave nuk janë realizuar prandaj edhe për vitin 2016 është parapare shuma e njëjtë qe
nënkupton qe kontratat mund te shfrytëzohen deri ne shumën e cekur por qe nuk nënkupton qe do te
realizohen ne këtë shume te parapare.

II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) 78
NENI III: PROCEDURA
III.1) LLOJI I PROCEDURËS
E hapur
E kufizuar
III.2) KRITERET E DHËNIES
Çmimi më i ulët

E negociuar

Çmimi i kuotimit

III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
Njoftimi paraprak:n/a
Njoftimi për kontratë
Formulari Standard:”Njoftimi për dhënie të kontratës “
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Publikimet e tjera : Njoftimi ne KRPP:27/01/2016
SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS
IV.1) Data e dhënies së kontratës 27/01/2016
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 05/02/2016
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar:Lot 1-1
Lot 2-1
IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar: Lot 1: Gazeta “Dan Graff” Doo-Beograd
Lot 2: Gazeta “Daily Press” Doo-Podgorice
Adresa Postare: Lot 1:Rr.Aleksa Nenadoviq nr.19-23
Lot 2:Rr.Bulevard Revolucije nr.9
Qyteti: Lot 1: Beograd
Kodi postar: 11 000
Vendi:Serbi
Lot 2:Podgorice
Mal i Zi
URL (nëse aplikohet):
Personi kontaktues:Lot 1.Snezhana Stojakov
Lot 2.Brano Sudar
Telefoni: 064 865 4351
00382 (0) 67 000 222

Email: stojakov@danas.rs
Brano.Sudar@vijesti.me
Faksi: 011 344 1186
00382 (0)20 406 908

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës për
LOT 1: Gazeta “Dan Graff Doo”Serbi
Vlera e përgjithshme e kontratës është deri ne 205,000.00 €
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve: 1 vit (12 muaj)
LOT 2: Gazeta “Daily Press-Vijesti” Mal i Zi
Vlera e përgjithshme e kontratës është deri ne 110,000.00 €
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve: 1 vit (12 muaj)
IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
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SECTION 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 IX të Ligjit nr. 04/L-042, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë.
V.1.1) ADRESA E ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT (OSHP)
Emri zyrtar: Organi Shqyrtues i Prokurimit
Adresa e OSHP-së: Rruga, Garibaldi
Qyteti: Prishtine

Kodi postar:

Adresa elektronike (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:

E-mail:

Telefoni:

Faksi:

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:

Formulari Standard:”Njoftimi për dhënie të kontratës “
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