AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

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: 24.12.2019
Nr i Prokurimit
Nr i brendshëm

239-19-2124-2-1-5
239-19-013-215

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: Ilir KONUSHEVCI 8
Qyteti: PRISHTINË

Kodi postar: -

Personi kontaktues: Marjan Perlaska
Vjollca Aliu
Email: marjan.perlaska@pak-ks.org
vjollca.aliu@pak-ks.org

Vendi: Kosovë
Telefoni: +383(38)500-400
ext. 1107; 1053
Faksi: +383(38)248 074

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:
Angazhimi i një kompanie ligjore ndërkombëtare për përfaqësim ligjor të AKP-së në Gjykatën
Permanente të Arbitrazhit në Hagë.

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)
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 Realizimi, në çfarëdo mënyre,

të punës, përgjegjës me kërkesa

 Qira
 Blerje me këste
 Një kombinim i këtyre

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i
realizimit
Agjencia Kosovare e Privatizimit,Departamenti Ligjor

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
Departamenti ligjor aktualisht është duke u ballafaquar me disa urgjenca procedurale ligjore
lidhur me procedurën kontestimore e cila ka filluar të zhvillohet në Gjykatën Permanente të
Arbitrazhit të Hagë. Në këtë çështje kontestimore AKP është e paditur nga kompania Gjermane
Sharr Beteilingung GmbH me seli në Hamburg të Gjermanisë. Vlera e kontestit është 9.4 milion
euro. Duke konsideruar urgjencën e rastit si dhe rëndësinë e kontestit në fjalë, si dhe me qëllim të
planifikimit të procedurave ligjore të angazhimit të një kompanie ligjore me ekspertizë
profesionale, Departamenti Ligjor dhe Menaxhmenti i AKP-së pas konsultave me Departamentin e
Prokurimit bashkërisht kanë vendosur që për shkak të urgjencës së sipër cituar, për angazhimin e
Kompanisë ligjore duke u përcaktuar për metodën e drejtpërdrejt të përzgjedhjes së kompanisë
përmes negocimit direkt duke kontaktuar se paku tre përfaqësues ligjor për kryerjen e këtij
shërbimi. Departamenti Ligjor aktualisht ndodhet në fazën e shqyrtimit paraprak konkretisht në
fazën e përzgjedhjes së arbitrave duke qenë në vazhdimësi të angazhuar në korrespodenca me palën
paditëse. Kjo edhe nënkupton që kontesti ka filluar dhe rrjedhimisht është më se e domosdoshme që
me urgjencë të angazhojmë përfaqësuesin ligjor, qe duhet të jetë një Kompani ligjore
Ndërkombëtare e mirënjohur dhe me ekspertizë të veçantë në çështjet e arbitrazhit komercial.

Vlera e parashikuar e kontratës: 700.000,00
Financuar:

 Vetanake

 Buxheti i Konsoliduar i Kosovës

 Donacion

Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimi dhe përfundimit)
Ne dite:
Ne muaj:
Data e fillimi:
Data e përfundimit:
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):
74110000-3

NENI III: PROCEDURA
III.1) LLOJI I PROCEDURËS







E hapur
E kufizuar
Konkurruese me negociata
E negociuar
Kuotim
Vlere minimale
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III.2) KRITERET E DHËNIES
 Çmimi më i ulët ili  Tenderi ekonomikisht më i favorshëm
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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: 11.04.2019
Data e publikimit te Njoftimit për kontrate:
Data e hapjes se tenderëve: 24.05.2019
Data e publikimit te Njoftimit te dhënies se kontratës: 26.08.2019
Data e nënshkrimit te kontratës: Shih Nenin IV.3)
IV.2) Numri i kërkesave për tërheqje te Dosjes se Tenderit: 6
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.:
239-19-2124-2-1-5/C87
Grupi No.:
1
Grupi:
Angazhimi i një kompanie ligjore ndërkombëtare për përfaqësim ligjor të AKP-së në
Gjykatën Permanente të Arbitrazhit në Hagë.
Data e nënshkrimit te kontratës: 23.12.2019
Numri i tenderëve te pranuar: 3
Numri i tenderëve te përgjegjshëm: 1
Emri zyrtar: Squire Patton Boggs (US) LLP
Adresa Postare: 30 Rockefeller Plz
Qyteti: New York

Kodi postar: 10112

Vendi: Shtetet e Bashkuara të
Amerikës

URL (nëse aplikohet):
Personi kontaktues:

Email:

Telefoni: +1 212 872 9838

Faksi:

IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës 711.000,00

EUR

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 711.000,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 711.000,00
IV.5) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po




Jo
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Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet
Vlera
;
apo Përqindja
%;
Nuk dihet  

V) INFORMACIONET SHTESË
Pas negociatave te zhvilluara nga Komisioni per negocim,cmimi perfundimtar dhe total i kontrates se
nenshkruar eshte 699,000.00 Euro
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