NJOFTIMI PËR KONKURSIN E PROJEKTIMIT
Sipas Nenit 75 të Ligjit Nr. 04/L-042 Ligji të Prokurimit Publik në Kosovë

Data e përgatitjes së njoftimit: 09.10.2015
Nr. i Prokurimit

PK

15

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip

050

421

Serbisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Emri zyrtar: Posta e Kosovës SH.A
Adresa Postare: Ndërtesa Qendrore, Dardania p.n.
Qyteti: Prishtinë

Kodi postar: 10100

Personi kontaktues: Fllanza Shabi

Hasim Krasniqi
Email: fllanza.shabi@ptkonline.com
hasim.krasniqi@ptkonline.com

Vendi: KOSOVË
Telefoni: 038/541-888

038/555/211
Faksi: /

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

NENI II: LËNDA E KONKURSIT TË PROJEKTIMIT/PËRSHKRIMI I PROJEKTIT
II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i dhënë për konkursin e projektimit/projektin nga autoriteti kontraktues:
Kontraktimi i Operatorëve Ekonomik apo personave fizikë të cilët do të konkurrojnë me idetë
dhe dizajnet e tyre për pullat postare si dhe blloqet filatelike për programin e autorizuar vjetor
2016-Ritender
II.1.2) Përshkrimi i shkurtër për konkursin e projektimit/projektin
Në këtë rastë do të pranohen aplikacionet e Operatorve Ekonomik ose personave fizikë të
cilët do të përzgjedhen dhe kontraktohen dhe në rastin kur nevojitet dizajne do të
kontaktohen që të dorzojn ofertat e tyre .
Sigurimi i dizajneve për 13 emisione të pullave postare nga programi 2016. Numri i nevojshëm i
dizajneve për pulla postare 30 copë ; nr. i dizajnëve për blloqe 2 copë . Ndarja e çmimeve
bëhet KPP sipas Vendimit 01-1863/13 ,
II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)

74-000000-9
NENI III: INFORMACIONE LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE
III.1) KUSHTET PËR PJESMARRJE
Formulari Standard: “Njoftimi për Konkursin e Projektimit”
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III.1.1) Kërkesat e pranushmërisë:
a. Deklaratë nën betim – Operatori ekonomik duhet t’i përmbushë kërkesat mbi

përshtatshmërinë në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042, Neni 65 , siç është cekur paragrafin 4
pika 9.
b. Vërtetimi nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me

vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit përpara dorëzimit të
tenderit.
c. Vërtetimin nga Gjykata - Një dokument i lëshuar nga Gjykata kompetente që vërteton se

operatori ekonomik i përmbush “Kërkesat e përshtatshmërisë”- të jetë i lëshuar së paku
deri në tremujorin e fundit përpara dorëzimit të tenderit.
Dëshmia e kërkuar dokumentare
a. Deklaratë nën betim (origjinali). Deklaratat nën betim se operatori ekonomik përmbush
kërkesat e përshtatshmërisë, siç është e cekur në Pjesën 4 pika 4.9, do të dorëzohen në
formë të Aneksit .
b. Vërtetimi nga Administrata Tatimore (kopje).
c. Vërtetimi nga Gjykata Themelore-Departamenti për Çështje Ekonomike (kërkohet
origjinal ose i vërtetuar/noterizuar nga institucioni kompetent në vendin tuaj të
themelimit).
Dokumentet (nën b dhe c) duhet të dorëzohen nga tenderuesi fitues, para publikimit të
dhënies së kontratës. Dështimi në dorëzim të dokumenteve të tilla, tenderi i tyre do të
refuzohet dhe AK do të vazhdojë me tenderuesin e listuar në vendin e dytë
III.1.2) Përshtatshmëria profesionale:
-I- Për Operatoret Ekonomik:
1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/apo regjistrin
e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit;
2. Regjistrimi i TVSH;
3. Regjistrimi i numrit fiskal
-II- Për personat Fizikë:
1.Kopja e letërnjoftimit apo dokument tjeter identifikues.
Dëshmia e kërkuar dokumentare:
-I- Për Operatoret Ekonomik:
1. Një dokument i lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të
operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend
(Kopja e certifikatës së biznesit);
2. Kopja e TVSH-se;
3. Kopja e numrit fiskal
-II- Për personat Fizikë:
1.Kopja e letërnjoftimit apo dokument tjeter identifikues.
III.1.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar
N/A

Dëshmia e kërkuar dokumentare:
N/A

III.1.4) Kapaciteti teknik dhe profesional
1.Operatorët Ekonomik apo personat fizikë duhet të dëshmojn se kanë përvojë në kryerjen e
shërbimeve të ngjajshme
Dëshmia e kërkuar dokumentare
1.Kopja e Kontrates/ve apo reference/av për kryerjen e shërbimeve të ngjajshme .
Formulari Standard: “Njoftimi për Konkursin e Projektimit”
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III.1.5) A është rezervuar pjesëmarrja për profesionin e caktuar:
Nëse po, tregoni profesionin

Po

Jo

III.1.6) Vendi ku do të realizohet projekti:
Vendi ku operon Operatori Ekonomik ose personi fizikë
NENI IV: PROCEDURA
IV.1) LLOJI I KONKURSIT
IV.1.1) Lloji i procedurës
E hapur
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim (procedura e kufizuar)
Në bazë të aplikacioneve të pranuara, së paku 2 dhe më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar
projektin. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes,
përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të
identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të
merren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:

N/A
IV.2) KRITERET QË DO TË APLIKOHEN NË VLERSIMIN E PROJEKTEVE
Nën-kriteret
Pesha në %
1)
2)
3)
4)
5)
IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njejtë
Njoftimi paraprak N/A
Publikimet e tjera N/A
IV.3.2) Kushtet për marrjen e [dosjes së konkursit]
Afati i fundit për pranimin e kërkesave data :23.10.2015
Dokumentet me pagesë:

Po

Jo

Nëse po, çmimi ___________________________
Kushtet dhe mënyra e pagesës: ____________________________________________________
IV.3.3) Afati kohor për pranimin e projekteve: (aplikacioneve)
data 29.10.2015 koha 14:00h vendi Ndërtesa Qendrore PK, Kati II, Zyra e Arhives No:6, Dardania,
Prishtinë, Kosovë
IV.3.4) Projektet apo kërkesat për pjesëmarrje mund të merren në gjuhën Shqipe, Serbe dhe
Angleze.
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IV.4) SHPËRBLIMET
IV.4.1) Çmimi/çmimet do të epen:
Po
Jo
Nëse po, numri dhe vlera e çmimeve të cilat do te shpërblehen:
Sipas vendimit nr.01-1863/13 të datës 07.06.2016 për caktimin e lartësisë së shpërblimeve për
dizajne të pullave postare dhe bllokut filatelik,të nxjerrë nga KE.i PK..SH.A.
Blloku filatelik 500 €
Vendi i parë 400 €
Vendi i dytë 300 €
Vendi i tretë 200 €
Vendi i katërt 170 €
IV.4.2) Detajet e pagesës/vlerën e çmimeve që do të epen:
IV.4.3) Kontratat përcjellëse
Cilado kontratë e shërbimeve e cila shoqëron konkursin do t`i jepet fituesit apo njërit prej fituesve
të konkursit:
Po

IV.4.4) Vendimi i jurisë është detyrues për autoritetin kontraktues:

Jo

Po

Jo

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.

V.1.1) ANKESAT
Emri zyrtar: Organi Shqyrtues i Prokurimit
Adresa e OSHP: Rruga, Garibaldi
Qyteti: Prishtinë

Kodi postar:

Adresa elektronike (nëse aplikohet):
Telefoni:

Faksi:

Telephone:

Fax:

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:
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