NJOFTIM PËR KONTRATË
(Furnizim)
Procedurë e hapur
Në përputhje me “Rregullat e Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës
(Tetor 2013)”

Datë: 24.04.2015
Nr. i Prokurimit: BQK 14 016 121
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: 038 222 055/224
Fax: 038 243 763
II LËNDA E KONTRATËS
II.1 PËRSHKRIMI
Titulli i kontratës: Furnizim me aparate automatike të kafesë
Lloji i prokurimit: Furnizim
Vendi kryesor i realizimit: BQK
Informacione të marrëveshjes kornizë (nëse aplikohen): Nuk aplikohet
Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 30
Variantet pranohen: Jo
Ndarja në Pjesë (lote): po
Sasia: Sipas specifikacionit teknik

III INFORMACIONE PËR FURNIZIMIN
Kompania e cila do të përzgjedhet për të realizuar këtë kontratë do të kryejë në mënyrë profesionale
furnizimin me Furnizim me aparate automatike të kafesë për BQK-në, sipas karakteristikave teknike
dhe funksionale të përshkruara në dosjen e këtij tenderi.

IV KUSHTET E OBLIGUESHME PËR PJESËMARRJE (Dokumentet e kërkuara)
Të gjitha kompanitë e interesuara për të marr pjesë në këtë tender janë të obliguara që bashkë me
ofertat e tyre të dorëzojnë edhe dokumentet e poshtëshënuara 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 ju nuk jeni me vonesë në pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin
e tretë para dorëzimit të tenderit .

Lidhur me përshtatshmërinë teknike dhe/ose profesionale:



Autorizimi nga prodhuesi
Referenca përkatëse për furnizime të ngjashme

V PROCEDURA
V.1 Lloji i procedurës: Procedurë e hapur
V.2 Lloji i kontratës: Furnizim
VI KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS: “Tenderi ekonomikisht më i favorshëm”
Nën-kriteret:
Përshkrimi
Pesha (në %)
Çmimi
60
Asortimenti i menysë
30
Kapaciteti i aparatit
10

VII INFORMATA ADMINISTRATIVE
Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit:
Afati i fundit për kërkesë për dosjen e tenderit: 04.05.2015 ora 12:00 në e-mail adresën
prokurimi@bqk-kos.org
Afati i fundit për të paraqitur kërkesë nga ofertuesit për sqarime shtesë: 04.05.2015 ora 14:00
Afate të përshpejtuara: Nuk aplikohet
Dokumentet me pagesë: Jo
Sigurimi i tenderit: Nuk aplikohet
Sigurimi i kontratës: Nuk aplikohet
Periudha e vlefshmërisë së ofertës/tenderit: 90 ditë nga data e hapjes
Afati i fundit për dorëzimin e tenderëve: 08.05.2015, ora 14:00 në BQK, Arkiva
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Data dhe koha e hapjes së tenderëve: 08.05.2015, ora 14:30

VIII INFORMATA PLOTËSUESE
Banka Qendrore rezervon të drejtën që në pajtim me Rregullat e Prokurimit në BQK, sipas nenit 40
të këtyre Rregullave, të bëjë anulimin e këtij aktiviteti në çdo kohë para nënshkrimit të kontratës

IX ANKESAT
Në përputhje me “Rregullat e Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës”
respektivisht sipas Nenit 41 të këtyre Rregullave “Procedura e ankesës”, çdo palë e interesuar mund
të bëjë ankesë pranë BQK-së brenda afatit prej 5 (pesë) ditëve kalendarikë nga shpallja e njoftimit
përkatës.
X ADRESA
Rr. Garibaldi 33
Qyteti: Prishtinë

Kodi postar: 10000

URL (nëse aplikohet): www.bqk-kos.org
Personi kontaktues: Aferdita Uruqi

E-maili: prokurimi@bqk-kos.org

Telefoni: 038 222 055/292

Fax: 038 243 763
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