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N6 baz6 td nenit 45.1.5. tE Kushtetutds sd Bashk6sis6 Islame tE Republikds s€

Kosoves, Kryesia e BI-sE nE bashk6punim me Medresend e Mesme "Alauddin" tci

prishtin6s, duke e vazhduar tradit6n shum6vjegare tE therjes sd kurbandve, nE

mbledhjen e Kryesis€ sE Bashkdsisd Islame tE Republik€s sE Kosov6s, td

mbajtur mE 15. 05. 2020 vendosi td shpal16 k6t6:

TENDER

PER BLERJEN E KAFSHEVE TE TRASHA PER KURBAN, THER]EN E TYRE,

PERGATIT]EN E MISHIT, NGRIR]EN, PAKETIMIN DHE TRANSPORTIMIN

1. Ofertuesit nd ofertat e tyre duhettd shEnojnd shumdn qd k6rkojn6 pdrfrymd

kafshe nE baz6 tE pesh6s sE kafsh6s sd dedikuar p€r kurban.

2. Asnj6 kafshd nuk mund td ketE mE pak se 400 kg matje tE gjall6, lopa nuk

guxon tE jet6 baft6se, e nEse 6sht6 dem nuk mund td jetd md i ri se dyvjegar.

3. T6 gjitha kafshet e dedikuara p6r kurban detyrimisht duhet t'i plot€sojn6

kushtet e k6rkuara pdr kurban sipas sheriatit.

4. Kafsh6t e trasha tE dedikuara p€r kurban duhet patjeter tE posedojnd

matrikul€n dhe librez6n q€ d€shmon p6r gjendjen sh6ndetdsore td kafsh6s.

5. Kafsh6t e trasha duhet t'i prezantohen komisionit tE Kryesis6 sE BI-sE p€r

therjen e kurbanflve md sd voni dhjete dit6 para Kurban-Bajramit, kurse prurjen

e tyre nE thertore do ta bej€ sipas kErkesds sE komisionit gjatE tri dit€ve tE

Kurban-Bajramit.



6. Ofertuesi duhet t,E kujdeset p€r shendetin e kurbanEve, ushqimin dhe ujin e

nevojsh6m p€r to, deri nE ditEn e therjes'

7. Ofertuesit duhet td garantojnd se therjen e kurbandve do ta bEjn6 brenda tri

diteve t6 Kurban-Bajramit nE thertore e cila duhet tE jet6 e certifikuar me

standardin Hallall.

g. pergatitjen e mishit, ndarjen e mishit nga eshtrat, klasifikimin dhe ngrirjen e

tij -40oc do ta bejn6 n€ koh6 optimale, ne afat prej 10 dit€sh nga koha e

mbarimit te therjes, nd€rkaq paketimin sipas standardeve te k€rkuara nga

standardet HACCP dhe HALLALL'

g. Transportin e mishit tE kurbaneve do ta b6je sipas kerkes€s s6 pal6s

kontraktuese nga vendi ku gjendet mishi e deri n6 vendin e caktuar nga pala

kontraktuese.

10. Ofertat mund te jene ndaras pdr furnizim me kafshe dhe pEr therje' te

ofrohet ndaras gmimi i furnizimit dhe ndaras gmimi p6r therje, pergatitje'

ngrirje Paketim dhe transPortim'

11. Me rastin e ofertimit, n6 qoft6 se nuk do t6 ket6 oferta nga vendi, p6rpar6si

do t6 ken€ ato nga ndonjd shtet an€tar i Bashkimit Evropian dhe m€ i

pdrshtatsh6m PEr ne.

12. Ofefta me shkrim dorezohet n6 Kryesine e BashkesisE Islame t6 Republikes

sE Kosoves, me sE largu 15 dit6 pas botimit n6 faqen zyrtare td Kryesise nE

internet.

13. Ofertuesi duhet tE garantojd gatishmdrinE p6r ofrimin e 1200 krerdve pdr

kurbanmemundEsishtimiapopakEsimiderine300krer6.

14. Ofertuesi duhet tE sjell€ dokumentacionin e kompletuar te kompanis€-

organizat€s q€ k€rkohen per nj€ tender'



15. Ofertuesi duhet te sjelle dëshminë se thertorja është e certifikuar dhe 

plotëson kriteret e therjes sipas standardit Hallall. 

16. Kryesia e Bashkësisë Islame do ta njoftojë me shkrim vetëm atë ofertues i 

cili përzgjidhet në bazë të kushteve më të përshtatshme-arsyeshme 

ekonomikisht dhe sigurisë së mjaftueshme. 

Shënim: afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 15 ditë nga data e 

publikimit. 

Kryesia e BI-së së Kosovë 

Adresa për dorëzimin e ofertave: 

Bashkësia Islame e Kosovës Rr: Bajram Kelmendi nr. 84 10000 Prishtinë, 

Republika e Kosovës Tel. +383 38 224024 Email. info@bislame.net 
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