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NJOFTIM PËR KONTRATË 

                                                              SHËRBIME 
Sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 të Prokurimit Publik në Kosovë  

 

Data e përgatitjes së njoftimit:  08/12/2015 
 

 

Nr i Prokurimit 239 15 027 211 
 

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT: 

Shqip   Serbisht  Anglisht  

 
NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES 
 
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK) 

Emri zyrtar: AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT  

Adresa Postare: Rr. Ilir Konushefci 8 

Qyteti: Prishtin  Kodi postar: 10.000  Vendi: Kosove  

Personi kontaktues: Marjan Perlaska  
                                    Merita Zekaj  

Telefoni: 1049 

Email: merita.zekaj@pak-ks.org 
            marjan.perlaska@pak-ks.org 
 

Faksi: +381 (0) 38 248 076 

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): www.pak-ks.org  

 
Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese      
 

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: 
“Shërbimet e sigurimit fizik për hapësirat e AKP- se dhe të Ndërmarrjeve Shoqërore nën 

administrimin e AKP-së 

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 

 Blerja 
 Qira financiare (lizing) 

Shërbimet e sigurimit fizik për 
hapësirat e AKP- se dhe të 

Po  Jo  
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 Realizimi, në çfarëdo 
mënyre, të punës, përgjegjës 
me kërkesa 

 Qira 
 Blerje me këste 
 Një kombinim i këtyre 

Ndërmarrjeve Shoqërore nën 
administrimin e AKP-së 

Vendi apo vendndodhja 
kryesore e  punëve 
_________________________
_____________________ 

Vendi kryesor i dorëzimit 
 
______________________
______________________ 

Vendi kryesor i realizimit: 
 
AKP-Zyra Qendrore dhe te 
gjitha Zyret Regjionale te 
AKP-se  
 

II.1.3) Njoftimi përfshinë 
Një kontratë publike 
 Po   Jo  

 
II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet)n/a: 

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës 
 
Shërbimet e sigurimit fizik për hapësirat e AKP- se dhe të Ndërmarrjeve Shoqërore nën administrimin e 
AKP-së. 
Bazuar ne kërkesat dhe nevojat për ruajtjen e objekteve te AKP-se dhe objekteve te Ndërmarrjeve 

Shoqërore ne privatizim dhe likuidim kemi nevoje për kontraktimin e një kompanie profesionale për 

ofrimin e shërbimeve te sigurimit fizik. 

Do te kryhen shërbimet e sigurimit fizik për  tere hapësirën e selisë  Qendrore te AKP-se dhe objektet e 

zyrave regjionale te Prishtinës,Mitrovicës,Gjilanit,Prizrenit dhe Pejës dhe gjithashtu objektet e zyrave 

satelitore ne Graqanicë, Shtërpcë dhe Leposaviq. 

Ndërsa shërbimet tjera  te sigurimit fizik ka te beje me te gjitha objektet qe janë nen Administrimin 

direkt,objektet e Ndërmarrjeve Shoqërore qe menaxhohen nga Departamenti i Shitjes si dhe objektet e 

Ndërmarrjeve shoqërore qe janë nen Autoritetin e Likuidimit dhe Departamentit te Likuidimit.  

  

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 75222000-8 

II.1.7) Variantet pranohen 
 Po  Jo  

II.1.8) Ndarja në Pjesë 
 Po  Jo  

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen):n/a 

 
II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS 
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen) 

 

Asetet e Ndërmarrjeve Shoqërore qe aktualisht kane nevoje për roje janë: 

ABC Genci,New CO Grand Hotel LLC,Lavërtari Blegtori-Lubizhde Prizren,Lola Korporacija 

Shtërpcë,Hotel Junior Shtërpcë,MLadost Shtërpcë,Unimont-baza e asfaltit Prizren,Unimont-Baza 

e Betonit Prizren,Auto Moto Prishtina-Objektet dhe parcela e tokës ne Lipjan,Fabrika Komel 

Batuse-Graqanice,Shpezetaria dhe Peshkataria –Gracanice,IGK Ballkan Suhareke,Njësia e 

Minierës New Xim Strezovci,Administrata dhe Njësia e Sinterit ne Kamenice-New Xim 

Strezovci,KB Morava Partesh me objektet përcjellëse,Bankkos Peje,IMN Kosova-Objektet ne 

Prishtine,Izolimi-Depoja dhe parcela e tokës ne Prishtine,Zastava Ramiz Sadiku-Fabrika ne 

Istog,KB Fapoli-Kompleksi i fabrikës ne Podujeve.. 
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II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM 
 

Kohëzgjatje për Shërbimet fillon menjëherë pas nënshkrimit te kontratës ne afatin prej 2 vitesh  
 
NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE 
 
III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN 
III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit 
 
Nëse po,  vlera e sigurisë së ekzekutimit  10 % e vlerës së kontratës ne afatin prej 25 muajsh  

Po  Jo  

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: PO 
 
Nëse po përshkrimi i kushteve te veçanta: Paga minimale neto bazë (pa aplikimin e tatimeve, 

kontributeve dhe lejimeve konform Ligjit të Punës ne fuqi), për roje fizike të angazhuar ne ketë kontratë 

duhet të jetë jo me pak se 230 €/muaj. Ky çmim është për ndërrimet e Ditës(174 ore pune ne muaj), 

ndërsa kontraktori është i obliguar qe te respektoj Ligjin e Punës  me Nr.03/L-2012 dhe Udhëzimin 

Adminstrativ (MPMS)Nr. 09/2013 dhe te paguaj shtese për ndërrimin e Natës dhe për Festa Zyrtare. 

 
 
III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE 
III.2.1)  Kërkesat e përshtatshmërisë: 
 
Kërkesa dhe Dëshmia e kërkuar dokumentare: 

 

1. Operatori ekonomik duhet të përmbush kërkesat e specifikuara  në nenin 65 te Ligjit të 

Prokurimit Publik (LPP),Ligji nr 04/L-42. 

       LPP mund të shkarkohet në adresen:Krpp.rks-gov.net   

2. Vërtetim i lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se 

operatori ekonomik në fjalë nuk është delikuent (shkelës) në pagesën e tatimeve së paku deri në 

tremujorin e fundit para datës së publikimit të Njoftimit për Dhënie te  Kontratës 

3. Vërtetimin  nga  Gjykata së OE nuk është shpallur fajtor në përputhje me nenin 65 te LPP.  

4. Vërtetimin e kryerjes se Obligimeve ndaj ujësjellësit rajonal. 

5. Vërtetimin e kryerjes se Obligimeve ndaj  ngrohjes qendrore (nëse aplikohet) para datës së 

publikimit të Njoftimit për dhënie te  Kontratës 

 

Dëshmia e kërkuar dokumentare: 

1. Një deklarate e shkruar nen Betim,e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën e 

përcaktuar ne dosjen e tenderit.  

2. Te dëshmohet me vërtetimin e ATK-se 

3. Vërtetimi i Gjykatës, 

4. Faturat e ujit, 

5. Faturat e pagesës se ngrohjes ( nëse aplikohet)   

 

Dokumentet (nën 2,3,4,5  ) duhet të dorëzohen vetëm nga tenderuesi fitues, para publikimit të 

dhënies së kontratës.  Dështimi  në dorëzimin e dokumenteve të tilla, tenderi i tyre do të refuzohet 

dhe AK do të vazhdoj me tenderuesin e listuar në vendin e dytë. 

  

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale: 
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Kërkesa dhe Dëshmia e kërkuar dokumentare: 

 

1. Certifikata e regjistrimit te biznesit, së bashku me përshkrimin e veprimtarive primare dhe 

sekondare të  kompanisë.  

2. Certifikata e regjistrimit për TVSH 

3. Certifikata e regjistrimit për Numër Fiskal 

4. Dëshmi për Licencat përkatëse për ushtrimin e veprimtarisë të lëshuar nga MPB, sipas Ligjit për 

Shërbimet Private të Sigurisë nr.04/L-004. (kopje) 

a)Licenca për shërbime themelore te sigurimit dhe autorizimi 

b)Licenca për shërbimet e sigurimit te  tubimeve publike dhe autorizimi 

c)Licenca për shërbimet e vëzhgimit elektronik te pronës dhe autorizimin 

 

Dëshmia e kërkuar dokumentare: 

 
1. Kopja e certifikatës  

2. Kopja e certifikatës  

3. Kopja e certifikatës  

4. Kopja e certifikatës  

a) Kopja e certifikatës  

b) Kopja e certifikatës  

c) Kopja e certifikatës   

 

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 
 

1. Deklaratat e të hyrave dhe raporteve të menaxhimit për (2) vitet e fundit financiare ( 2013 dhe 

2014) të certifikuara nga një firmë e licencuar dhe e autorizuar e auditit. 

2. Qarkullimi total gjate tri viteve te fundit për shërbime te sigurimit fizik te objekteve te jete se 

paku 2,000,000.00€ . 

 
Dëshmia e kërkuar dokumentare: 

 
1. Raportet e auditimit, 

2. Dëshmohet me raportet bankare, 

 

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional 
 

Kërkesat: 

 

1. Kërkohen se paku tri kontrata ose referenca me te cilat saktësohen shërbimet e realizuara lidhur me 

sigurimin fizik te objekteve gjate 3 (tri) viteve te fundit ( 2013, 2014, 2015). 

2. Operatori duhet te ketë te gjitha pajisjet e nevojshme për ofrimin e shërbimeve te sigurimit 

themelor, si Shufra, Pranga, Bateri ndriçuese, Radio Lidhje mobile dhe fikse, Guard Tour Reader, 

etj. 

3. Operatori duhet te jete i certifikuar sipas standardeve ndërkombëtare te menaxhimit, ISO 

Certifikate 9001:2008. 

4. Frekuencat për sistem radio komunikimi, lëshuar nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve 

Elektronike dhe Postare (ARKEP),  

5. Monitorimi Elektronik i rojeve përmes pajisjeve  smart phon dhe softuer-it për mbledhje dhe 

përpunim te dhënave.   

Dëshmia e kërkuar dokumentare për kapacitetin teknik dhe profesional 

 

1. Te dëshmohet me listën e kontratave paraprake duke saktësuar shërbimet e realizuara lidhur 
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 me sigurimin fizik te objekteve, shumën e kontratave,datën etj se bashku me referenca për  

secilën kontrate te evidentuar ne liste.  

2. Te  dëshmohet me  licence (kopje) 

3. Te  dëshmohet me certifikate 9001:2008.(kopje) 

4. Te dëshmohet me  licence nga ARKEP, kopje  

5. Te dëshmohet me certifikatë. 

 
III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE 
III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar 
 

Po  Jo  

III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit 
përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve 
 Po  Jo  

 
NENI IV: PROCEDURA 
 
IV.1) LLOJI I PROCEDURËS 
 
IV.1.1) Lloji i procedurës 

  E hapur  
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim  (procedurë e kufizuar 

apo e negociuar):n/a 

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (procedurë e 

negociuar):n/a 
 

   

 
IV.2) KRITERET E DHËNIES 

 Çmimi më i ulët 
 
IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE 
IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë 
 Po  Jo  

IV.3.2) Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit: 
 
Afati i fundit për pranimin e kërkesave me date 13/01/2016 
Dokumentet me pages  
 

Po  Jo  

IV.3.3) Afati i fundit për pranim të tenderëve:  
 

Data koha 18/01/2016 ne ora 14:00   vendi AKP Zyra 52a 

IV.3.4) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve është shkurtuar: 
 po               jo 

IV.3.5) A është e nevojshme siguria e tenderit: 
 
Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit : 63,000.00€ 
Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 120 dite   

Po  Jo  

IV.3.6) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: 90 dite 

IV.3.7) Takimi për hapjen e tenderëve: 
 
Data: 18/01/2016     koha 14:30 vendi  AKP Zyra 52a 

 
NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE 
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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:  Rruga, Garibaldi 

Qyteti: Prishtinë Kodi postar: 

Adresa elektronike (nëse aplikohet): 

Personi kontaktues: E-mail: 

Telefoni: Faksi: 

 
 
V.2) INFORMACIONET SHTESË 
Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për 
pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes 
së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.  

 
  
 


