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I.K. I SHËNDETËSISË PUBLIKE TË KOSOVËS

NJOFTIM PËR KONTRATË

 PUNË  FURNIZIM  SHËRBIME

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me 
ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 

     

Data e përgatitjes së njoftimit:  25.07.2019

Nr i Prokurimit  711-19-5506-2-2-1

Nr i brendshëm MSH711 19 011 221

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip   Serbisht  Anglisht 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: I.K. I SHËNDETËSISË PUBLIKE TË KOSOVËS

Adresa Postare: Rrethi i Spitalit p.n.

Qyteti: PRISHTINË Kodi postar: 10000 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Renzie Zhushi Telefoni: 044 193 543

Email: ikshpk.prokurimi@gmail.com Faksi: 

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): www.niph-rks.org

Po  Jo 
Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po  Jo 
Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit 

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
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II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Mirëmbajtja e databazave në IKSHPK

II.1.2)  Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve,  vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime  apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me 
objektin specifik të kontratës suaj)
   Punë         Furnizime     Shërbime

 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

Vendi apo vendndodhja kryesore e  punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit
IKSHPK, Rrethi i Spitalit  p.n.  Prishtinë

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë


II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike  kornizë me një operator 


    
Kontrate publike kornizë me disa operator      


Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi


Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë


Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 36

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës
Mirembajtja e databazës  në QU dhe mirëmbajtja e sistemit laboratorik të të dhënave MEDLIS në 
departamentin e mikrobiologjisë

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):
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72320000-4

II.1.7) Variantet pranohen
Po  Jo 

II.1.8) Ndarja në Pjesë
Po  Jo 

 
Nëse  po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

  vetëm një pjesë                     Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës Emërtimi i grupit Përshkrimi i shkurtër

Grupi 1. Mirembajtja e databazës  në QU Mirembajtja e databazës  në QU per 
nevojat e IKSHPK

Grupi 2. Mirëmbajtja e sistemit laboratorik të 
të dhënave MEDLIS në 
departamentin e mikrobiologjisë

Mirëmbajtja e sistemit laboratorik 
të të dhënave MEDLIS në 
departamentin e mikrobiologjisë

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:      

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 51.000,00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS
Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
• Mirëmbajtja dhe servisimi i databazës në Qendrën e Ujit  • Mirëmbajtja e data bazës, 
mirëmbajtja e kodeve dhe shtesat si dhe raportimi.  • Menaxhimi i pikave te mostrimit  •

Menaxhimi I zonave te furnizimit  • Menaxhimi i kompanive regjionale te ujit  •
Optimizimi i skriptave te SQL Serverit  • Data mining dhe eksportim te te dhenave  •
Raporte specifike per integrim me Ministrine e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor  •
Raporte vjetore te kualitetit te ujit per qeverine e Kosoves   • Raporti trevjeqar i kualitetit të 

ujit për komisionin Evropian   • Menaxhimi i userave    • Menaxhimi i perdoruesve  •
Menaxhimi i laboratoreve  • Menaxhimi i pacienteve  • Menaxhimi i testeve  •
Gjenerimi i raporteve finale per teste, laboratore, institucione referuese  • Gjenerimi i 

raporteve rreth rezistences antimikrobike sipas testeve, laboratoreve, institucioneve referuese dhe te 
ngjashme  • Menaxhimi i baktereve, antimikrobikeve, institucioneve referuese dhe te dhenave 
tjera ne MedLis  • Lidhja dhe komunikimi ne mes te softverit dhe bazes se te dhenave  • Kerkesa 
per testim, deftesa, raporti final me te dhena te reja dhe mirembajtja e databazes  • Mirembajtja e 
databazes  • Modulet per raporte statistikore (tabela me shtylla, grafikone te ndryshme e te 
ngjashme) nga laboratori per ELISA, egzaminime serologjike me aglutinim dhe Mikrobiologji 
molekulare (p.sh. numrin e mostrave sipas testeve, rezultatet finale te tyre, te dhenat demografike, 
etj)  • Raporte statistikore te rregullta (tabela me shtylla, grafikone te ndryshme e te ngjashme) 
lidhur me numrin e testeve, llojin e testeve, te dhenat demografike,rezultatet finale te tyre, pagesat 
sipas laboratoreve

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM
Kohëzgjatja në muaj       apo ditë       (nga dhënia e kontratës)
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    apo
Fillimi              
Përfundimi       

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN
III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po  Jo 

Nëse po,  vlera e sigurisë së ekzekutimit        EUR ose 10% e vlerës toale të kontrates, për 
kohëzgjatjen e periudhës prej  37 muajsh nga dita e nënshkrimit të kontratës % e vlerës së kontratës
III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t`u 
jepet kontrata (nëse aplikohet):

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës
Po  Jo 

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta
     

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE
III.2.1)  Kërkesat e përshtatshmërisë: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Operatori ekonomik duhet te përmbush 
kërkesat mbi pranueshmërinë  sipas Ligjit nr. 04  
L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se 
Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 
04  L-237, ligjin Nr. 05  L-068 dhe ligjin Nr. 05  
L-092, neni 65.  2. Operatori ekonomik 
duhet te dëshmoi se nuk është me vonesë për 
pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e 
fundit të vitit para dorëzimit të tenderit  3.

Operatori ekonomik duhet te dëshmoi se i 
përmbush “Kërkesat e pershtatshmerise” neni 
6.2 pika a, b, c, d, e, f dhe 6.3 pika a, b, d ( jo me e 
vjetër se 6 muaj para datës se dorëzimit të 
tenderit ) – kërkohet origjinali ose kopja e 
vërtetuar

1.  Deklarata nën Betim  e nënshkruar dhe 
vulosur- obligative  2.  Vërtetim i lëshuar nga 
Administrata Tatimore - vetëm për fituesin 
para dhënies te kontratës.  3. Vërtetim i lëshuar 
nga gjykata kompetente - vetëm për fituesin 
para dhënies te kontratës.  Dëshmitë lidhur me 
kërkesat e pranueshmërise  do të kërkohen nga 
tenderuesi të cilit autoriteti kontraktues ka 
ndër mend që t’ia jap kontratën. Këto 
dokumente duhet të dorëzohen nga tenderuesi 
para dhënies së kontratës. Në rast të dështimit 
të dorëzimit te këtij dokumenti, tenderi në fjalë 
do të refuzohet.  Në lidhje me dispozitat e tjera 
të përcaktuara në Nenin 6 si dhe në rastin kur 
lëshimi i dokumenteve dhe certifikatave që 
referohen më lart është i pamundshëm për 
arsye objektive, apo kur dokumentet nuk 
mbulojnë të gjitha rastet për të cilat është 
nxjerrë dëshmia, një deklaratë nën betim nga 
tenderuesi mund të pranohet si dëshmi e 
mjaftueshme.

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin 
profesional, komercial dhe  ose regjistrin e 
ndërmarrjeve në vendin tuaj të themelimit  2. 
Regjistrimi i numrit fiscal  3. Regjistrimi i TVSH

Evidenca 1. Çertifikata e regjistrimit të 
biznesit  Evidenca 2. Çertifikata e regjistrimit 
të numrit fiscal  Evidenca 3. Çertifikata e 
regjistrimit të TVSH

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Dëshmia e kërkuar dokumentare:
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1. Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi se 
qarkullimi financiar gjatë tri viteve të fundit që 
paraprinë datën e publikimit të njoftimit për këtë 
kontratë, ka qenë minimum  - Nëse OE tenderon 
vetëm për lot 1  - 40,000.00 €  Nëse OE tenderon 
vetëm për lot 2 - 60,000.00 €.  - Nëse OE tenderon 
për më shumë se një lot atëherë qarkullimi 
financiar duhet të jetë i barabart me shumën e 
përbashkët të secilit lot.

Evidenca 1. - Deklaratat Tatimore vjetore te 
dorëzuara ne ATK ose - pasqyrat financiare te 
audituara nga ndonjë firme e njohur e 
licencuar për auditim ose auditor i pavarur i 
licencuar (te bashkëngjitet kopja e noterizuar e 
certifikatës se auditorit.

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional: Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1.Operatorët ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se 
kanë përfunduar me sukses së paku tri kontrata 
të natyrës së ngjashme softuerike për menaxhim 
të sistemeve ne institucione shëndetësore në tri 
vitet e shkuara që paraprinë datën e publikimit të 
njoftimit për këtë kontratë.        Sqarim   
Kontrata të natyrës së ngjashme nënkupton, 
sistemin menaxhues informtiv te ciklit te plotë 
për analizimin e testeve (pranimi i mostrave, 
analizimi, aprovimi, gjenerimi i raporteve etj), 
pra përvojë në implementimin e zhvillimit të 
softuerëve dhe ndërlidhje të tyre me sisteme tjera 
si dhe ne te njëjtat ka përdorur teknologjinë ( 
SQL Server dhe platformën .net dhe c#.       2.  
Operatoëti ekonomik duhet te ofrojnë dëshmi se 
kanë stafin adekuat profesional përgjegjës për 
ofrimin e shërbimeve, se paku     a- Menaxher i 
projekti i  e diplomuar në shkenca kompjuterike 
ose të ngjashme me përvojë pune 5 vjeçare në 
menaxhimin e projekteve softuerike.     -b Testues 
të sistemit softuerik dhe harduerik i  e  diplomuar 
në shkenca të inxhinierisë elektrike ose të 
ngjashme me përvojë pune minimum 3 vjeçare.    
c - Net  Zhvillues softuerik të diplomuar në 
shkencat e inxhinierise kompjuterike.     d- 
Administrator i bazës së të dhënave i  e 
diplomuar në shkencat kompjuterike ose të 
ngjashme dhe i  e certifikuar ne zhvillimin e DB 
apo raporteve te te dhënave  në MS SQL Server 
ose Oracle,      3.  Operatoëti ekonomik duhet te 
ofrojnë dëshmi se përmbushin kërkesat e ISO 
standardeve 9001  2015 per nje sistem 
menaxherial te cilesisë  dhe 27001 për 
menaxhimin e sigurisë së të dhënave

Evidenca 1    Listën e kontratave kryesore për 
shërbime të ngjashme të përfunduara në tri 
vitet e shkuara duke saktësuar shërbimet e 
kryera, shumën e kontratës,  vendin, datën dhe 
pranuesin.    Listës duhet bashkangjtur si 
dëshmi së paku tri            - kur shërbimet janë 
kryer për një autoritet publik në Kosovë ose në 
një vend tjetër, referenca ose çertifikata    
raporte të pranimit të lëshuara ose bashkë-
nënshkruara nga autoriteti i tillë.      - kur 
shërbimet janëë kryer për një blerës privat, për 
dëshmi të këtij livrimi shërben çdo dokument i  
nënshkruar dhe vërtetuar nga pranuesi i 
shërbimeve .      Te gjitha këto dëshmi duhet te 
përmbajnë të dhënat nga lista e kontratve.      
Evidenca 2    Listën e personelit teknik 
pavarsisht nëse i takojnë apo jo drejtpërdrejt 
operatorit ekonomik, përgjegjës për 
implementimin e projetit.   Listës duhet 
bashkangjitur       a- CV, diploma ose kopja e 
noterizuar.      b - CV, diploma ose kopja e 
noterizuar.     c - CV,  diploma ose kopja 
e noterizuar.        d- CV, diploma, çertifikata 
ose kopja e noterizuar .      Evidena 3  -

Certifikata valide e ISO 9001  2015  si 
dhe linkun për mundësinë e verifikimit te 
certikates  - Certifikata valide e ISO 27001 si 
dhe linkun për mundësinë e verifikimit te 
certikates

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE
Po  Jo 

III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar

Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
     
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit 
përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve
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Po  Jo 

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
  E hapur
  E kufizuar
  Konkurruese me negociata
  Kuotim i Çmimit
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim  (procedurë e kufizuar 
apo konkurruese me negociata)

Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e 
detajuar të kësaj kontrate. 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 proceduren e tenderit. Të vetmit 
faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:
     

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (procedurë konkurruese me 
negociata)

Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme
Po  Jo 

në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar 

Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë
kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata
Po  Jo 

IV.1.4 Numri minimal i kandidateve te cilët do te ftohen qe te dorëzojnë 
Tenderët fillestar është:      
IV.1.5. Informata ne lidhje me ankandin elektronik

Do te përdoret ankandi elektronik: Po  Jo 

Informata shtese ne lidhje me ankandin elektronik:      

IV.2) KRITERET E DHËNIES

      
 Çmimi më i ulët 
    ose
 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të 
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IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë 

Po  Jo 
Nëse po,
Njoftim paraprak:         i       

Publikime tjera (nëse aplikohen):
       i       
       i       

Po  Jo 
Dokumentet me pages 

 Nëse po, çmimi       EUR
Kushtet dhe metoda e pagesës:      
IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve: 

data 08.08.2019    koha 13:00:00  vendi Vetëm përmes e-prokurimit
IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:
 Po               Jo

Nëse po, jep arsyetim  IKSHPK eshte institucion qeveritar i autorizuar per monitorimin e cilesise 
se ujit per pije si dhe ndikimi i tije ne shendetin e popullates. Ne janar   2013 hyne ne fuçi  
Udhëzimit Administrativ 16  2012 për cilesine e ujit per konsum nga njeriu, i cili transpozon 
Direktivën Evropiane 98  83    EC për Ujë të Pijshëm në legjislacionin kombëtar.  Zbatimi i    UA 16  
2012     është nën përgjegjësinë e Ministrisë së Shëndetësisë konkretisht të Institutit Kombëtar të 
Shëndetit Publik të Kosovës. Në këtë kuadër, UA 16  2012 përcakton kontrollin e furnizimit me ujë 
të pijshëm nga furnizuesit e ujit dhe Autoriteti Shëndetësor përkatësisht Qendra e Ujit në IKSHPK, 
përmes Monitorimit   të Jashtëm   vendos dhe zbaton  standardet dhe kërkesat e duhura të cilësisë 
së ujit në pikën e përputhshmërisë, metodat e analizës dhe artikujt e lidhur me to.  Perpos 
Monitorimit të ujit të pijshëm për tërë territorin e Kosovës, Qendra e ujit    IKSHPK sipas UA 16  
2012  kërkohet të dorëzojë në Komisionin Evropian një Raport Monitorimi çdo tre vjet sipas 
kërkesave të DWD-së në përputhje me Dokumentin e fundit të Udhëzimit të KE-së, dhe Rapotin 
Vjetor per cilesi te ujit per Qeverine e Kosoves si dhe për të siguruar që informacioni i duhur për të 
gjithë konsumatorëve në Kosovë.  Bazuar ne kete , ne vitin 2014 Zyra Zvicerane për Bashkëpunim 
në Kosovë (SCO-K) nepermjet Programit  Mbështetës për Ujësjellës &Kanalizim në Zonat Rurale 
ne Kosove (RPVSP , Faza V). i ofrojë mbështetje për krijimin e Bazes se  të Dhënave (DWQD), 
program softverik  për menaxhimin e të dhënave për cilësinë e ujit të pijshëm dhe  raportimin .   
SCO-K ka mandatuar Skat Consulting Ltd  në planifikimin dhe menaxhimin e mbështetjes    
Mbështetja për DWQD përfunduar   baza e të dhënave e instaluar dhe në përdorim që nga fundi i 
vitit 2014,   Që nga janari 2017 mirëmbajtja plotësisht nën përgjegjësinë e IKSHPK-së  Mbështetje 
për raportet kombëtare per cilesine e ujit per pije   Raporti i parë mbi cilësinë e ujit të pijshëm në 
Ko
IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:

Po  Jo 

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit Lot 1 -1000.00€, njëmijë euro   Lot 2 -1000.00€, njëmijë euro
Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 150 apo muaj      
IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:
 Deri më: data:         ditët 120 apo  muajt      
IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:
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data 08.08.2019     koha 13:00:00  vendi  IKSHPK, Rrethi i Spitalit  p.n.  Prishtinë, Zyra e 
Prokurimit kati i parë

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 
108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar 
dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092ne adresën e 
specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë.

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. 
Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita ne punishte etj)


