FTESE PER KUOTIM
Shërbim
Në përputhje me Rregullat e Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës
Data: 26.10.2015
Nr. i Prokurimit: BQK 15 047 224
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: prokurimi@bqk-kos.org
Telefoni: 038 222 055/224
Fax: 038 243 763
II LËNDA E KONTRATËS
II.1 PËRSHKRIMI
Titulli i kontratës: Dezinfektimi, Dezinsektimi, dhe Deratizimi
Lloji i prokurimit: Shërbim
Vendi kryesor i realizimit: BQK
Informacione të marrëveshjes kornizë (nëse aplikohen): N/A
Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 30
Variantet pranohen: Jo
Ndarja në Pjesë: Jo
III INFORMACIONE PËR SHËRBIMIN
Kompania e cila do të përzgjedhet për të realizuar këtë kontratë do të ofroj në mënyrë profesionale
Shërbimet e DDD për nevoja të BQK-së, sipas specifikave teknike dhe funksionale të parapara në
Dosjen e Tenderit.

IV KUSHTET E OBLIGUESHME PËR PJESËMARRJE

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;
 Licenca e lëshuar nga nga Ministria e Bujqesise Pylltarise dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) per kryerjen e
shërbimeve për DDD

Lidhur me përshtatshmërinë profesionale:
 Certifikatën e regjistrimit të biznesit;
 Certifikatën e TVSH-së;
 Vërtetimin nga ATK se ju nuk jeni me vonesë në pagimin e tatimeve së paku deri në
tremujorin e tretë para dorëzimit të tenderit;
 Certifikatën e numrit fiskal
Lidhur me përshtatshmërinë teknike dhe/ose profesionale:
 Gjate 3 viteve te fundit para afatit te fundit për dorëzimin e ofertave, Tenderuesi duhet të ketë
qenë i involvuar ne një apo me tepër kontrata, për shërbime të ngjashme ne objekte te mëdha
shoqërore ose publike.
 Tenderuesi duhet të ketë punëtorë te kualifikuar, te trajnuar dhe me përvoje ne shërbimin e
DDD.
 Tenderuesi duhet te posedoj pajisjet minimale te domosdoshme për kryerjen e shërbime qe
kërkohen me ketë tender., si p.sh.; pompa motorike, fumigatoret, ,ultra low volume-ULV,
aerosol gjeneratorët dhe pajisjet tjera përcjellëse për kryerjen e shërbimeve te DDD-se

V PROCEDURA
V.1 Lloji i procedurës: “Ftesë për kuotim çmimi”
VI KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS: Oferta e përshtatshme me çmimin më të lirë
VI.1 NËN-KRITERET:

0VII INFORMATA ADMINISTRATIVE
Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit: afati i fundit për kërkesë për dosjen e tenderit: 29-10-2015,
ora 12:00 në e-mail adresën prokurimi@bqk-kos.org
Afati i fundit për të paraqitur kërkesë nga ofertuesit për sqarime shtesë: 29-10-2015, ora 14:00
Dokumentet me pagesë: Jo
Siguria e tenderit: nuk aplikohet
Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 60 ditë nga data e hapjes
Siguria e kontratës: nuk aplikohet
Afati i fundit i dorëzimit të ofertave: 02-11-2015, ora 14:00; në BQK
Hapja e ofertave: 02-11-2015, ora 14:30 BQK
VIII INFORMATA PLOTËSUESE
VIII.1 ANKESAT
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
Bankës Qendrore
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VII.2 ADRESA
Rr. Garibaldi 33
Qyteti: Prishtinë
URL (nëse aplikohet): www.bqk-kos.org
Personi kontaktues: Aferdita Uruqi
Telefoni: 038 222 055/292

Kodi postar: 10000
E-maili: procurement@bqk-kos.org
Fax: 038 243 763
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