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NJOFTIM PËR KONTRATË 

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

 
 

Data e përgatitjes së njoftimit:02/03/2016 

 

Nr i Prokurimit  239 16 007 221 
 

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT: 

Shqip   Serbisht  Anglisht  

 

 
NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES 
 
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES  
 
 AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT 
Adresa e AK: Rr. Agim Ramadani Nr 23  

Qyteti: Prishtinë Kodi postar: 10 000 

URL (nëse aplikohet): 

Personi kontaktues: Mentore Murati E-mail:mentore.murati@pak-ks.org 
marjan.perlaska@pak-ks.org 

Telefoni:+381 (0) 38 500 400 3102 Faksi: +381 (0) 38 248 074 

(AK) 
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 shtypjes se materialeve promovuese” 
    
II.1.2)  Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve,  vendi i dorëzimit apo realizimit 
 

   Punë          Furnizime X   Shërbime 

Po  Jo  
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 Ekzekutim 
 Plani dhe ekzekutimi 
 Realizimi, në çfarëdo 

mënyre, të punës, përgjegjës 
me kërkesa 

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

 
 

Shërbimet e shtypjes se 
materialeve promovuese    
 

Vendi apo vendndodhja 
kryesore e  punëve 
_________________________
_____________________ 

Vendi kryesor i dorëzimit 
 
 
 
 

Vendi kryesor i realizimit 
 
AKP-Zyra Qendrore – Njësia 
për Marketing the 
Marrëdhënje me Investitor,  

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 shtypjes se materialeve promovuese :   
 
Obligimet ligjore theksojnë nevojën që te promovohen investime kombëtare dhe ndërkombëtare gjate 

procesit te  privatizimit te Ndërmarrjeve Shoqërore në Kosovë.  

Për Valët e Privatizimit apo Shitjes përmes Likuidimit nevojiten materialet promovuese si: Broshura, 

Fletëpalosje, CD, DVD, posterë etj.  Gjithashtu, nevojitet shtypja e raporteve vjetore te AKP-se si dhe 

materiale promovuese mbi procesin e privatizimit ne përgjithësi.  

Këto materiale duhet të shtypen : 

Broshura, Fletëpalosje, Foldera, Postera, CD, DVD, Fletore, Lapsa, Notesa, Libra etj. 

 

 
II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 78000000-7 
 
 
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 
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II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS 
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm  
 

Nr. 

i 

art. 

Përshkrimi Sasia 

1 
Fletushkë - formati A4 (297mm x 210mm) kolor në të dyja anët, 
letër pa reflektim, e plastifikuar 

5.000 

2 
Fletushkë - formati (420mm x 220mm) kolor në të dyja anët, letër pa 
reflektim 250gr - e plastifikuar. 

500 

3 
Poster  - formati A3 (420mm x 297mm). Letër ngjitëse (sticker) 
kolor.   

300 

4 Post mer  - formati A2 (420 x 594). Letër ngjitëse (sticker) kolor.   100 

5 
Poster  - formati A1 (840 x 594). Letër ngjitëse (sticker) kolor 
 

50 

6 Poster - formati A0 kolor 100 

7 Poster - formati A1 kolor         200 

8 Poster - formati A3 kolor      100 

9 

**Broshurë  - formati (200mm x 200mm). 30 faqe, letër pa reflektim 
180 gr, kolor, e mbërthyer me stapler në dy vende në mes. 
Kopertina kolor 300 gr e plastifikuar. 

600 

10 

**Broshurë  - formati A5 (210mm x 148mm). 30 faqe, letër pa 
reflektim 180 gr, kolor, e mbërthyer me stapler në dy vende në mes. 
Kopertina kolor 300 gr e plastifikuar. 

600 

11 

***Lidhja dhe shtypja e tekstit  - formati A4 (297mm x 210mm). 
Kopertina kolor 300gr Mat e plastifikuar. Fletat e brendshme te jenë 
180 gr. Çmimi të jepet për 100 faqe prej tyre 50 faqe kolor.  

600 

12 

***Lidhja dhe shtypja e tekstit  - formati A5 (210mm x 148mm). 
Kopertina kolor 300gr, mat e plastifikuar. Fletat e brendshme të 
jenë 200 gr. Çmimi të jepet për 100 faqe, prej tyre 50 faqe kolor.  

600 

13 

***Lidhja dhe shtypja e tekstit  - formati A6 (148mm x 105mm). 
Kopertina kolor 250gr, Mat e plastifikuar. Fletat e brendshme te 
jenë 130 gr. Çmimi të jepet për 100 faqe, prej tyre 50 faqe kolor.  

600 

14 

Notes/Agjendë format B5 - me kopertina të trasha, me logo të 
AKP-së. Agjenda e Notesit duhet të punohet sipas kërkesës së 
Agjencisë. 

500 

15 

Notes/Agjendë format A6 - me kopertina të trasha, me logo të 
AKP-së. Agjenda e Notesit duhet të punohet sipas kërkesës së 
Agjencisë. 

300 

16 
CD - ku përfshihet CD - ja dhe kopertina, si dhe shtypi kolor në CD 
dhe në kopertinë  

1.000 

17 Folderë A4 (297mm x 210mm) - kolor, letër 300gr me plastifikim. 5.000 

18 Lapsa kimik me logo dhe web faqe të AKP-së të shtypur. 3.000 

19 
Lapsa kimik(static) statik për tavolinë me logo dhe web faqe të 
AKP-së të shtypur. 

100 

20 Mouse pad - me logo të AKP-së. 600 
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21 
Kalendar vjetor - (kalendar për tavolinë) Dizajnimi dhe shtypja e 
Kalendarit vjetor me logo të AKP-së, sipas kërkesave të Agjencisë. 

600 

22 

Kalendar javor - format 25cm x 12.5cm. Dizajnimi dhe shtypja e 
Kalendarit vjetor me logo të AKP-së, sipas kërkesave të Agjencisë. 
70 faqe kolor, letër 130gr, i mbërthyer me spirale.   

600 

23 
Bllok për shënime i formatit A5 - me kopertinë kolor 300gr me 
plastifikim, brendia 100 faqe, letër 80gr.  

600 

24 Zarfa A4 me logo të shtypur të AKP-së. 5.000 

25 Zarfa A5 me logo të shtypur të AKP-së. 5.000 

26 
Mini USB - 8GB                                                                                me 
logo dhe web faqe të AKP-së të shtypur. 

300 

27 
Qese e letrës për dhurata - me logo të AKP-së (qesja sherben për 
mbajtjen e materialeve promovuese).-  me plastifikim 

500 

 
Tenderuesi duhet të na ofroj  se paku tri (mostra) materiale te shtypura sipas  kërkesave  ne ketë  

tender  si: fletëpalosje, broshura, posterë, notesë, aksesorë të ndryshëm (lapsa kimik, Mouse Pad, USB, 

Kopertina te CD-së) etj, të cilat duhet të dorëzohen së bashku me dokumentacion si dëshmi,  dhe  

deklaratën që vërteton sasinë e materialeve të dorëzuara. 

                 
 
 
II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM 
Kohëzgjatja në muaj: 12 muaj  nga dhënia e kontratës 

 
 
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 

 

Në rast se u jepet kontrata juve, para se ta nënshkruani kontratën, ju duhet të depozitoni një siguri të 

ekzekutimit në vlerë prej 10 % të vlerës së kontratës, për një periudhë të vlefshmërisë prej 13 muajve. 

 

Po  Jo  

III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u 
jepet kontrata:N/A 

 
 
III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE 
 

III.2.1)  Kërkesat e përshtatshmërisë: 
 

Kërkesa dhe Dëshmia e kërkuar dokumentare: 

 
1. Operatori ekonomik duhet te permbush kerkesat e specifikuara ne nenin 65 te Ligjit te Prokurimit Publik 

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

       LPP mund te shkarkohet ne 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 Dhenje te  Kontratës 
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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 

 

Dokumentet nën 2 duhet të dorëzohen vetëm nga tenderuesi  fitues, para publikimit të dhënies së kontratës.  

Dështim në dorëzim të 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 numrit fiskal 

3. Certifikata e TVSH-së 

Dëshmia e kërkuar dokumentare: 
 

1. Kopja e certifikatës së biznesit, 

2. Kopja e certifikatës së numrit fiscal,dhe 

3. Kopja e certifikatës së TVSH-së 

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar. N/A 

 

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:n/a 
 
Kërkesa: 
  

1. Tenderuesi duhet te ketë ofruar shërbime të natyrës së njëjtë në 3 vitet e fundit në ndonjë nga 

Institucionet e Republikës së Kosovës, Ndërmarrjet Publike, në ndonjë prej institucioneve të tjera  

ndërkombëtare apo në ndonjë kompani  vendore që vepron në Kosovë. 

Dëshmia e dokumentuar: 

 

1. Listën e kontratave bashkangjitura me se paku 3 referenca nga Institucionet e lartpërmendura 

 
 
 
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:n/a 
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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.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 për dosjen e tenderit 

Data: 18/03/2016 
     
Dokumentet me pagës  
 

Po  Jo  

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

Data 23/03/2016   koha 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 1,000.00 € 
Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë  90 dite  apo 3  muaj  
 

Po  Jo  

IV.3.6) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:  60 dite  

IV.3.7) Takimi për hapjen e tenderëve: 
  
data 23/03/2016   koha 14:30    vendi  AKP Zyra  52a 

 
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 IX të Ligjit Nr. 04/L-042, Ligji për  Prokurimin Publik në Kosovë. 
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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.  
 
 

 
  
 


