NJOFTIM PËR KONTRATË
SHËRBIME
Kontratë kornizë
Sipas Nenit 40 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: 15/09/2016
Nr i Prokurimit

239

16

037

221

239-16-037-221
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: Agim Ramadani, nr. 24
Qyteti: Prishtinë

Kodi postar: 10000

Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Drita Gjonbalaj dhe Marjan Perlaska

Telefoni: 038/500400, ext: 2002 dhe 1107

Email: drita.gjonbalaj@pak-ks.org dhe

Faksi: 038 248 074

marjan.perlaska@pak-ks.org

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

www.pak-ks.org

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po

Jo

Po

Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit
Nëse po, specifiko identitetin e të gjitha 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:
“Shërbimi i fotokopjimit dhe printimit, Servisimi i Pajisjeve të IT-së”
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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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
Vendi apo vendndodhja
kryesore e punëve
_________________________
_____________________

Furnizime

Shërbime

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

Shërbimi i fotokopjimit dhe
printimit, Servisimi i Pajisjeve të
IT-së
Vendi kryesor i realizimit:
Selia e AKP-se-Departamenti i
Administratës,Njësia e IT-së

______________________
______________________

II.1.3) Njoftimi përfshinë
Krijimin e kontratës publike kornizë

Po

Jo

II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):
Kontrate publike kornizë me një operator
Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 12
II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës:
Për Lot 1
• Shërbimi i fotokopjuesve
• Shërbimi i Kolor printimit
Për Lot 2
• Shërbimi i printimit në ploter
• Servisimi i printerëve, skanerëve dhe faksave
II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 30
II.1.7) Variantet pranohen

Po

Jo

II. 1. 8) Ndarja në Pjesë

Po

Jo

Nëse po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)
vetëm një pjesë
Të gjitha pjesët
II.I.9) Ne rast te një apo me shume pjesëve (nëse aplikohet):
Numri maksimal i Pjesëve që do të mund të shpërblehet tek një tenderues është: 2 (dy)
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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II.1.10) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)
LOT 1 - Marrja me qira e fotokopjeve dhe shërbimi i tyre

Nr.

1

2

Përshkrimi

Shërbimi e fotokopjeve me
kapacitet 70-80 faqe për minut me
mundesi te skenimit direkt ne
PDF (Network Scanner)
Shërbimi i fotokopjeve me
kapacitet 40-50 faqe për minut me
mundesi te skenimit direkt ne
PDF (Network Scanner)
Shërbimi i pajisjeve
multifunksionale -A4

Sasia e
pajisjeve
(A)

8

8

Çmimi për
1 fletë
(B)

Numri i
kopjeve
(1 fotokopje –
për 12muaj)
(C)

Totali
A*B*C

50000

38000

PRINTER-SCANNERFOTOKOPJE

3

COPIER - 30 pages per minute
PRINTER
Printer language: Standard:
PCL5e, PCL6, XPS,
Adobe®PostScript® 3™,
Interface: Standard: USB 2.0
,Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Network protocol: TCP/IP,
IPX/SPX
SCANNER
Scanning speed: Full colour:
Maximum 30 originals per minute
B/W: Maximum 30 originals per
minute Resolution: Standard: 100
- 600 dpi
Original size: A4, A5, B5
File format: Single page TIFF,
Single page JPEG, Single page
PDF, Single page High
compression PDF, Single page
PDF-A,
Multi page TIFF, Multi page
PDF, Multi
page High compression PDF,
Multi page PDF-A
Scan to e-mail: SMTP, TCP/IP
Scan to folder: SMB, FTP, NCP
Fotokopja duhet te jete e

Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”

10000

13
3

4

madhësisë se përshtatshme për
brenda zyrës
Shërbimi I fotokopjeve kolor
me keto karakteristika:
COPIER
Copying process: Laser beam
scanning and electrophotographic printing ,Copy
speed: B/W / full colour: 40
copies per minute
Resolution: 600 dpi ,Multiple
copy: Up to 999
Warm-up time: 34 seconds
First output speed: B/W / full
colour: 3.9/6.5 seconds ,Zoom: 25
- 400% (in 1% steps)
1 x 100-sheet bypass tray
Paper size: A6 - A3
Paper weight: Paper trays: 60 256 g/m²
Bypass tray: 60 - 256 g/m²
Duplex tray: 60 - 169 g/m²
Duplexing: Standard
ARDF: Standard
PRINTER
Print speed: B/W / full colour: 40
prints per minute Printer
language: Standard: PCL5c,
PCL6, RPCS™, Resolution:
1,200 x 1,200 dpi
Interface: Standard: USB 2.0,
USB Host I/F ,Ethernet 10 baseT/100 base-TX, Network
protocol: TCP/IP, IPX/SPX,
AppleTalk
SCANNER
Scan speed: B/W / full colour:
Maximum 63/60 originals per
minute (LEF, A4)
Resolution: Maximum 1,200 dpi
Original size: A5 - A3, Output
formats: PDF/JPEG/TIFF/High
compression PDF
Bundled drivers: Network,
TWAIN
Address book: Via LDAP or
locally on Hard Disk Drive ,Scan
to folder: SMB, FTP, NCP

20000
1
Llogaritja: A*B*C
Totali (LOT1) :

Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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Pesha për artikullin 1 është 40%
Pesha për artikullin 2 është 30%
Pesha për artikullin 3 është 20%
Pesha për artikullin 4 është 10%
Në çmimet e lartëpërmendura duhet të përfshihen të gjitha shpenzimet e transportit, qiraja
e shfrytëzimit të fotokopjes së operatorit dhe furnizimet me pjesë për servisimin dhe riparimin
e pajisjes, duke përfshirë tonerit. Në fund të muajit llogaritet numri i fotokopjeve në çdo
makinë fotokopjuese për faturim. Fotokopjet duhen të kontrollohen 1 herë në muaj, pa
marrë parasysh faktin që në atë moment makina është funksionale. Makina duhet të rregullohet
mbrenda 24 orëve në lokacionet mbrenda Prishtinës, respektivisht 48 orë jashtë Prishtins.
Kompania është e obliguar të bëjë zgjidhje funksionale për zëvendësimin e fotokopjes nëse për
atë kohë makina nuk rregullohet.
Verifikimi i numëratorit nga fotokopjet (që është njësi bazë e servisimit) do të realizohet nga
një zyrtarë i AKP-së me emër dhe nënshkrim në regjistratorin e kompanisë (tabelë me detajet
për çdo fotokopje) që do të ofron këtë shërbim.

Nr.

LOT 2 - Servisimi i Printerëve, Skenerve, dhe shërbimi I ploterit
Numri i
Çmimi per 1
servisimeve
servisim (art. 1-17)
(art. 1-17)
/
Dhe per
Përshkrimi
metra
Çmimi për 1 meter
(art. 18)
katror m2 (art 18)
(B)
(A)

1 Printer HP Laserjet 4200N /4250DN

20

3 Printer HP LaserJet Pro 400

10

4 Printer Lexmark E360

5

5 Printer HP Laserjet P3015

2

6 Printer Canon LBP6300dn

20

8 Printer HP Designjet 110plus Color
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”

A*B

2

2 Printer Lexmark E260

7 Printer HP Officejet K7100 Color

Totali

1
5
5

9 Printer HP Designjet 111plus Color
10
11
12
13
14

1

Printer HP Laserjet p2015dn
2
Printer HP Laserjet p2055dn
Printer HP Designjet T120
Printer HP Designjet T520
Printer Canon LBP 5050

2
2
1
2

15 Digital Sender MODEL 9200/9250C

25

16

1

17
18

FAX Canon JX210P
FAX Canon L-240
Printim i materialeve per pllotim ne
formate te medha

1
50 m2
Llogaritja A*B=

Totali

Në çmimet e lartëpërmendura duhet të përfshihen të gjitha shpenzimet e transportit dhe
furnizime me pjesë për servisimin dhe riparimin e pajisjes, përveç tonerit. Çdo pajisje e
rregulluar duhet të ketë së paku 3 muaj garancion nga koha e rregullimit. Në fund të
muajit llogaritet numri i printerëve të rregulluar dhe në bazë të saj të gjenerohet fatura
(Faturohen vetëm pajisjet qe janë servisuar, jo ne total). Printeri, skeneri apo faksi
duhet të rregullohet mbrenda 48 orëve nga momenti i thirrjes për servis, pervec rasteve
specifike te ndonje prishje madhore. Çmimi per printeret e ri eventual (që blihen në
periudhë të mëvonshme) do te llogaritet sipas çmimit te servisimit te printerit
equivalent.
Shërbimi i printimin në plotter realizohet sa here që ka nevojë të printohet në formate
të mëdha. Në bashkëpunim me kontraktorin caktohet lokacioni ku zyrtarët do të
printojnë në ploterat që I takojnë kompanisë. Varësisht se sa Metra katrorë (m2)
printohen ashtu bëhet llogaritja për fakturë.
Pesha për artikujt 2,3,6 dhe 15 është 70%
Pesha për artikujt 1,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 dhe 18 është 30%
II.1.11) Vlera e parashikuar e kontratës:
LOT 1 15,000€( pesëmbëdhjetë mijë euro)
LOT 2 2,000 € (Dy mije euro)
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm:
II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj 12 (nga nënshkrimi i kontratës)
NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE
III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN
III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit
Për LOT 1
Po

Jo

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit 10 % e vlerës së kontratës ne afat prej 13 muaj nga
nënshkrimi i kontratës.
III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u
jepet kontrata (nëse aplikohet):N/A
III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE
III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:
1. Operatori ekonomik duhet të përmbush kërkesat e specifikuara në nenin 65 te Ligjit të
Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr 04/L-42 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
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.
Dëshmia e kërkuar dokumentare:
1. Një deklaratë e shkruar nën 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,
Dokumentet nën 2 dhe 3 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:
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, dhe
3. Certifikata e regjistrimit për Numër Fiskal
Dëshmia e kërkuar dokumentare:
1. Kopja e certifikatës,
2. Kopja e certifikatës,dhe
3. Kopja e certifikatës
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar
Për Lot 1
Kërkesa
1. Tenderuesi duhet qe te ketë qarkullim vjetor ne tri vitet e fundit ne shumën prej 30,000.00
Euro
Dëshmia e kërkuar dokumentare
1. Te dëshmohet me raportet përkatëse bankare nga një ose më shumë banka;
Për Lot 2 N/A
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional
Për Lot 1
Kërkesa
1.

Autorizim për shitje dhe mirëmbajtje të pajisjeve nga ndonjë kompani ndërkombëtare për
fotokopje dhe printera

Dëshmia e kërkuar dokumentare
1. Te dëshmohet me certifikatë te lëshuar nga ndonjë kompani ndërkombëtare

Për Lot 2 N/A
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: n/a

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave: n/a
IV.1.4) Numri minimal i kandidateve te cilët do te ftohen qe te dorëzojnë tenderët fillestar është:
N/A

Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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IV.2) KRITERET E DHËNIES
Çmimi më i ulët me poentim
IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

Po

Jo

Po

Jo

IV.3.2) Kushtet për marrjen e dosjes se tenderit:
Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosjen e tenderit
Data: 28.09.2016
Dokumentet me pages

Po

Jo

IV.3.3) Afati i fundit për pranim të tenderëve:
data : 06/10/2016 koha : 14:00, vendi: AKP, Zyra qendrore, nr.52 A
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, LOT 1 vlera e sigurisë së tenderit: 1000 një mijë euro
Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë: 90 ditë
Lot 2:N/A
IV.3.6) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: 60 ditë
IV.3.7) Takimi për hapjen e tenderëve:
data ; 06/10/2016 koha : 14:00, vendi: AKP, Zyra qendrore, nr.52 A
NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE
V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit
108/A 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 ne adresën
e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë.

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.
Shto informacione tjera:[si konferenca para-ofertuese, vizita ne punishte etj]
Formulari standard:” Njoftimi për Kontratë”
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