
 
                                   

 

NJOFTIM PËR KONTRATË    
(Shërbim - Rishpallje)  

 

Në përputhje me Nenin 5 të Rregullave të Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës 
 

 

Data: 03-06-2014 

 

Nr. i Prokurimit: BQK 14 039 221 

  

I EMRI DHE ADRESA 

Emri zyrtar: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës 

Adresa: Rr. Garibaldi 33, 10000 Prishtinë  

Qyteti: Prishtinë Kodi postar: 10000 

URL (nëse aplikohet): www.bqk-kos.org  

Personi kontaktues: Afërdita Uruqi E-mail: procurement@bqk-kos.org  

Telefoni: 038 222 055 Fax: 038 243 763 

 

II LËNDA E KONTRATËS 

II.1 PËRSHKRIMI 

Titulli i kontratës: : Shërbime të sigurimit të jetës në grup 

Lloji i prokurimit: Shërbim 

Vendi kryesor i realizimit: BQK 

Informacione të marrëveshjes kornizë (nëse aplikohen): Nuk aplikohet 

Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 66311000-3 

Variantet pranohen: Jo 

Ndarja në Pjesë: Jo         

Sasia: Përshkrimi i grupit: 

 Numri i përgjithshëm i stafit - 197 

 Numri i stafit meshkuj - 100 

 Numri i stafit femra   - 97 

 Mosha mesatare e stafit  40 vjeç 

  

Numri i grupit mund të ndryshojë gjatë implementimit të kontratës. 

 

 

 III INFORMACIONE PËR SHËRBIMIN  

 

Kompania e cila do të përzgjidhet për të realizuar këtë kontratë do të ofrojë shërbim profesional për 

këtë produkt, sipas specifikimit teknik dhe funksional të përshkruar në dosjen e këtij tenderi. 

 

 

IV KUSHTET E OBLIGUESHME PËR PJESËMARRJE 
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Të gjitha kompanitë e interesuara janë të obliguara që t’i dorëzojnë së bashku me ofertën e tyre 

dokumentet për përshtatshmëri siç kërkohet këtu në vijim:  

 

 Deklaratën nën betim (gjendet në Dosjen e Tenderit) se ju si tenderues i përmbushni 

kërkesat për përshtatshmëri 

Lidhur me përshtatshmërinë profesionale: 

 Certifikatën e regjistrimit të biznesit 

 Certifikatën e TVSH-së 

 Vërtetimin nga ATK se kompania nuk është në vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri 

në tremujorin e tretë para dorëzimit të tenderit, do të kërkohet vetëm nga kompania e cila do 

ta fitojë tenderin. 

Lidhur me përshtatshmërinë teknike dhe/ose profesionale: 

 

 Ofertuesi duhet të jetë i licencuar për ofrimin e shërbimeve te sigurimit të jetës në grup nga 

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. 

 Kopja e Licencës 

 Kushtet e përgjithshme  

 Kushtet e veçanta 

 Tarifat mbi sigurimin grupor të jetës 

 Referenca për shërbime të ngjashme të realizuara në të kaluarën 

 

 

V PROCEDURA 

 

V.1 Lloji i procedurës: Tender i Hapur  

V.1 Lloji i procedurës: Shërbim 

 

VI KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS: Tenderi i përshtatshëm me çmimin më të ulët 

 

VII INFORMATA ADMINISTRATIVE 

Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit: afati i fundit për kërkesë për dosjen e tenderit: 11-06-2014, 

ora 14:00 në e-mail adresën procurement@bqk-kos.org   

Dokumentet me pagesë: Jo     

Siguria e tenderit: N/A (nuk aplikohet) 

Sigurimi i kontratës: N/A (nuk aplikohet) 

Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 90 ditë nga data e hapjes  

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave: 13-06-2014, ora 14:00; në BQK 

Takimi për hapjen e tenderëve: 13-06-2014, ora 14:30, Auditoriumi i BQKs; Garibaldi 33, 10000 

Prishtinë 

 

 

VIII INFORMATA PLOTËSUESE  

VIII.1 ANKESAT 
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Në përputhje me Rregullat e Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës 

respektivisht Neni 40 “Procedura e ankesës”, çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë BQK 

 

VIII.2 ADRESA 

Rr. Garibaldi 33 

Qyteti: Prishtinë Kodi postar: 10000 

URL (nëse aplikohet): www.bqk-kos.org  

Personi kontaktues: Aferdita Uruqi E-maili: procurement@bqk-kos.org  

Telefoni: 038 222 055/292 Fax: 038 243 763 
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