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NENI II: LËNDA E KONTRATAVE
II.1 KONTRATAT E FURNIZIMEVE TË PARASHIKUARA
Klasifikimi i i Fjalorit të
Përgjithshëm të Prokurimit
(FPP)
20

Përshkrimi i furnizimeve
Furnizime për zyrë për administratë komunale
(përshirë Bashkësitë Lokale)
Furnizim me veshmbathje (uniformat e
punëtorëve të terrenit)
Inventar për administratë komunale (përfshirë
Bashkësitë Lokale)
Pajisje të TI-së për bashkësi lokale dhe
administratë komunale
Furnizim me makineri, pajisje dhe kamion për
bartjen e mbeturinave

Shkurt
Shkurt
Mars
Mars
Mars

Furnizim me libra i bibliotekës së qytetit

Mars

Furnizime për zyrë për nevojat e drejtorisë së
Shëndetësisë

Mars

Barna dhe material shpenzues për QMF

Shkurt

Shpenzimet e stomatologjisë/materiale
harxhuese

Shkurt

Shpenzimet laboratorike dhe Ro-Kabineti

Shkurt

Furnizim me barna urgjente

Mars

Furnizim me veshmbathje për stafin mjekësorë

Shkurt

Furnizime të tjera sipas nevojës për drejtorinë e
Shëndetësisë

Sipas nevojës

Pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU
Furnizimi me inventar për nevojat e
institucioneve shëndetësore dhe sociale
Furnizime për zyrë për nevojat e drejtorisë së
Arsimit
Furnizim me ushqim dhe pije për çerdhe,
parafillor dhe fillor
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Data e parashikuar e
fillimit të procedurës
(nëse dihet)

Shkurt
Mars
Sipas nevojës
Janar

Informacione të tjera
(Nëse aplikohen)

Furnizim i institucioneve parashkollore me
çarçafë për fëmijë
Furnizim i institucioneve parashkollore me
mbështjellës -këllëf jorgani për fëmijë
Furnizim i institucioneve parashkollore me
inventar kuzhine
Furnizim i institucioneve parashkollore me
material dekorativ-festiv
Furnizimi i shkollave dhe institucioneve me
vegla pune - pajisje për mirëmbajtje
Furnizim me veshmbathje për punëtorët e
institucioneve parashkollore
Pajisje (instrumente psikologjike) për nevojat e
arsimit
Furnizim me derivate për nevojat e komunës
dhe institucioneve komunale (derivate për
gjenerator, automjete dhe ngrohje)
Lëndë djegëse për ngrohje për nevojat e
komunës (dru, pelet)
Shpenzime të imëta për nevojat e drejtorisë së
Arsimit

Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Korrik
Sipas nevojës

Vendosja e kamerave të sigurisë

Shkurt

Pajisja e disa shkollave me rekuizita sportive

Shkurt

Pajisja e disa shkollave me kabinete

Shkurt

Furnizimi i bibliotekave shkollore

Shkurt

Blerje të tjera të mallrave dhe shërbimeve në
drejtorinë e Arsimit (pëllet, etj.)
Furnizimi i shkollave dhe çerdheve me material
elektrik
Furnizimi i shkollave dhe institucioneve me
material sportiv
Furnizimi me tonerë për institucionet
parashkollore
Furnizimi i shkollave dhe çerdheve me material
higjienik e sanitar
Furnizimi shkollave dhe institucioneve
parashkollore me tepihë, perde dhe tjera
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Shkurt

Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt

Furnizimi dhe rregullimi i xhamave për
shkolla dhe institucione parashkollore
Furnizimi me material shtesë didaktik
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Shkurt
Shkurt

II.2 KONTRATAT E SHËRBIMEVE TË PARASHIKUARA
Klasifikimi i i Fjalorit të
Përgjithshëm të Prokurimit
(FPP)

Përshkrimi i shërbimeve
Zërimi dhe sigurimi për sallën e Kuvendit

Prill

Votimi digjital - Prishtina Digjitale

Maj

Krijimi i sistemit të integruar të menaxhimit të
radhës dhe ‘one-stop’ shop në objektin e ri Prishtina Digjitale
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal për shërbimet
ndaj qytetareve në objektet e administratës
komunale - Prishtina Digjitale
Riaftësimi i gjashtë pikave të alarmimit (Dardani,
Arbëri, Kodra e Trimave, Velani, Rruga
Dubrovnikut te trafoja kryesore, Dardani) Prishtina Digjitale
Ngritja dhe aftësimi i sistemit të alarmimit në
qendrës të qytetit (ndërtesa e komunës së vjetër,
Radio Prishtina dhe Inspekcioni) - Prishtina
Digjitale

Shkurt

Prill

Prill

Shkurt

Instalimi i ashensorëve në objektin e vjetër të
Komunës për persona me aftësi të kufizuar

Mars

Shërbimet e arsimit dhe trajnimit për nevojat e
drejtorisë së Administratës

Mars

Shërbime te ndryshme intelektuale dhe
këshillëdhënëse për nevojat e administratës

Mars

Shërbime teknike për nevojat e drejtorisë së
Administratës
Shpenzime tjera kontraktuese për nevojat e
administratës
Sigurimi i automjeteve të komunës
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Data e parashikuar e
fillimit të procedurës

Prill
Prill
Mars

Sigurimi i ndërtesave - objekteve komunale
(administrata)

Shkurt

Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve

Shkurt

Informacione të tjera

Mirëmbajtja e ndërtesave (përfshirë institucionet
kulturore dhe sportive)
Mirëmbajtja e TI-së dhe riparimet e nevojshme

Maj

Rregullimi dhe digjitalizimi i arkivave

Prill

Hartimi i projekteve për infrastrukturë lokale

Shkurt

Mirëmbajtja e semaforëve

Shkurt

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve,
zhbllokimi i kanalizimit atmosferik në qytet (heqja e
borës, fshirja e mbeturinave dhe larja sipas
kushteve)
Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve ne
qytet (fshirja, larja, pastrimi i kanal, atmosferik dhe
pusetave)

Shkurt

Shkurt

Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve rurale

Shkurt

Mirëmbajtja e monumenteve, fontanave dhe krojeve
publike dhe të tjera

Shkurt

Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit
publik

Shkurt

Mirëmbajtja e varrezave te qytetit

Shkurt

Trajtimi i qenve endacak

Shkurt

Programi për zbatimin e banimit në bashkëpronësi

Shkurt

Studim fizibiliteti për koncesion të deponisë për
mbetjet ndërtimore
Regjistrimi i kadastrit të përçojavë, objekteve
nëntokësore

Qershor
Shkurt

Rikonstruimi i informacionit kadastral

Prill

Incizimi gjeodezik i hapësirave të përbashkëta
banesore

Mars

Organizime dhe manifestime kulturore dhe sportive
Art në hapësira publike
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Shkurt

Prill-Maj-Tetor
Shkurt

S.S.P. - Publikime-revista-filma-libra të punëve të
bëra nga DUNMM në bashkëpunim me Drejtoritë
tjera

Mars

Shpenzime për shërbime të legalizimit për
drejtorinë e Urbanizmit

Mars

Shërbime të mbikëqyrjes së ndërtimit
Promovimi i bashkëpunimit ekonomik me qytetet
tjera nga vende të ndryshme
Promovimi i punësimit të të rinjve - trajnime në
ndërmarrësi nëpërmjet programit të praktikës
(Krijimi i qendrës BPO dhe ofrimi i trajnimeve)

Mars
Shkurt

Shërbimet e arsimit dhe trajnimit për drejtorinë e
Shëndetësisë

Mars

Shërbime te ndryshme shëndetësore (vizitat
sistematike, broshura për edukim dhe promovim,
mjete pune, etj.)

Prill

Shërbime teknike (pastrimi) për QMF

Shkurt

Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve për QMF

Shkurt

Mirëmbajtja e ndërtesave shëndetësore

Shkurt

Mirëmbajtja e mobileve dhe pajisjeve të QMF

Shkurt

Dezinsektimi hapësinor

Mars

Deratizimi vjeshtor i bodrumeve dhe garazheve

Prill

Deratizimi i kanalizimit

Prill

Dezinfektimi dhe deratizimi i objekteve
shëndetësore dhe arsimore
Zonimi dhe digjitalizimi i institucioneve
shëndetësore dhe sociale
Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve
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Shkurt

Prill
Shkurt
Janar

Kontrolli sanitar për punëtorët e institucioneve
parashkollore

Shkurt

Pastrimi dhe mirëmbajtja e tepihëve të
institucioneve parashkollore

Shkurt
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Mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit >H<

Shkurt

Mirëmbajtja e xhamave në shkolla dhe institucione
parashkollore

Shkurt

Mirëmbajtja e ndërtesave (pastrimi i objekteve
shkollore)

Shkurt

Digjitalizimi i ditarëve

Shkurt

Ngritja e kapaciteteve për ruajtjen e pemëve dhe
perimeve -Studim mbi ndërtimin e qendrës
grumbulluese

Mars

Përkrahja për zhvillimin e turizmit

Mars

II.3 KONTRATAT E PUNËVE TË PARASHIKUARA
Klasifikimi i i Fjalorit të
Përgjithshëm të Prokurimit
(FPP)
45

Përshkrimi i punëve
Renovimi i ndërtesave të administratës komunale
Projektet me bashkëfinancim në administratë

Njoftimi Paraprak

Data e parashikuar e
fillimit të procedurës
(nëse dihet)
Mars
Sipas nevojës

Rikonstruimi i Platos së kurrizit në lagjen Dardania

Shkurt

Rruga dhe kolektori mbi lumin "Mat"

Shkurt

Rruga dhe kolektori mbi lumin "Prishtina" Segmenti i
dytë ST

Shkurt

Rrethrrotullimi Lakërishtë - Rrethrrotullimi Arbëri

Shkurt

Rrjeti i kanalizove në lagjet e reja

Shkurt

Vazhdimi i rrugës "B"

Shkurt

Sanimi i rrugëve dhe trotuareve në qytet

Shkurt

Ndërtimi i rrugëve në Pejton dhe kanalizimet

Shkurt

Ndërtimi i rrugës "Basri Canolli" në Kalabri

Shkurt

Ndërtimi i rrugës "Mit'hat Frashëri" në Arbëri

Shkurt

Ndërtimi i rrugës "Xheladin Kurbali"

Shkurt

Ndërtimi i rrugës "Esat Mekuli"

Shkurt

Ndërtimi i rrugës "Hasan Remniku"

Shkurt

Ndërtimi i rrugës "Richard Holbrooke" - Veternik

Shkurt

Ndërtimi i rrugës "Hysen Terpeza" - Veternik

Shkurt

Informacione të tjera
(Nëse aplikohen)
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Ndërtimi i rrugës në Kolovicë

Shkurt

Rregullimi i kanalizimit ne fshatrat Mramor, Busi dhe
Sutesk

Shkurt

Rregullimi i kanalizimit në Veternik

Shkurt

Rregullimi i kanalizimit në fshatin Shashkoc

Shkurt

Rregullimi i kanalizimit në Hajvali

Shkurt

Ndërtimi i rrugës për te "Parku i arinjve"

Shkurt

Ndërtimi i rrugës Slivovë - Kukaj

Shkurt

Rregullimi i rrugëve në fshatin Shashkoc

Shkurt

Rregullimi i rrugëve në fshatin Dabishec

Shkurt

Rregullimi i rrugëve në fshatin Koliq

Shkurt

Rregullimi i rrugës Rimanishtë - Sharban

Shkurt

Rregullimi i rrugës Koliq - Sharban

Shkurt

Rregullimi i rrugëve në fshatin Marec

Shkurt

Rregullimi i rrugës në fshatin Rimanishtë

Shkurt

Rregullimi i rrugës në fshatin Ballaban

Shkurt

Rregullimi i rrugës Barilevë - Breznicë

Shkurt

Rregullimi i rrugës në lagjen e Vërbovcëve në Barilevë

Shkurt

Rregullimi i rrugës në fshatin Hajkobillë

Shkurt

Rregullimi i rrugës në Hajvali

Shkurt

Rregullimi i rrugës Siqevë - Llukar

Shkurt

Rregullimi i rrugës në lagjen Bullaj ne Suteskë

Shkurt

Rregullimi i rrugës në lagjen Sylaj në Busi

Shkurt

Rregullimi i rrugës Mat - Butovc - Kolovicë

Shkurt

Rregullimi i infrastrukturës në fshatin Grashticë

Shkurt

Rregullimi i rrugës në fshatin Shkabaj

Shkurt

Rregullimi i rrugëve në fshatin Besi

Shkurt

Rregullimi i infrastrukturës në Prugoc

Shkurt

Rregullimi i rrugës Sinidoll - Bërnicë

Shkurt

Rregullimi i rrugës në Bërnicë të Ulët

Shkurt

Rregullimi i infrastrukturës - Ura në fshatra

Shkurt

Rregullimi i infrastrukturës në fshatin Mramor

Shkurt

Platoja te çerdhja e fëmijëve "Lulevera"

Shkurt

Rregullimi i infrastrukturës - Platoja te PTK

Shkurt

Rregullimi i parkut te rreth rrotullimi në Veternik

Shkurt

Ndërtimi i infrastrukturës - projekte me
bashkëfinancim

Shkurt

Projekte për zyrën për komunitete dhe kthim

Shkurt

Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit te ndriçimit publik

Shkurt

Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe
vendbanimeve
Ndërtimi i semaforëve dhe modernizimi, dhe pajisje
tjera për siguri ne komunikacion
Rregullimi i vendeve te kontejnerëve dhe furnizimi me
kontejner mbitokësorë, nëntokësorë dhe shporta
Rregullimi i vend ndaljeve-kabinave të autobusëve dhe
rregullimi i infrastrukturës për transport (hartat
informuese)
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Mars
Shkurt
Mars
Shkurt

Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelbëruese dhe
parqeve të qytetit
Shpimi i puseve dhe ndërtimi i sistemit të ujitjes për
gjelbërim
Tregu i kombinuar
Pastrimi i shtratit të lumenjve dhe i kanalizimit
atmosferik nga puseta në pusetë
Mbjellja e fidanëve (drunjëve) në hapësirat e qytetit dhe
parqet
Rregullimi i pompave për furnizim me ujë për
ndërtesat kolektive
Renovimi dhe mirëmbajtja e lojërave për fëmijë dhe
fushave sportive
Shtyllat antiparking dhe shtyllat lëvizëse (në formë
pistoni)
Teatri i qytetit

Shkurt
Shkurt
Mars
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Prill

Renovim i objekteve të trashëgimisë kulturore

Shkurt

Renovim i objekteve kulturore

Shkurt

Dekorimi i qytetit për festa

Prill

Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive në
komunën e Prishtinës

Mars

Pishina e mbyllur olimpike

Mars

Renovim i objekteve sportive

Mars

Renovimi dhe rregullimi i hapësirave komunale për
nevoja të komunitetit

Prill

Ndërtimi i objektit të QMF Veternik

Mars

Ndërtimi i objektit të QMF Tophane

Mars

Vazhdimi i ndërtimit të qendrës për qëndrim ditor
Renovime, përmirësim i infrastrukturës së objekteve
shëndetësore dhe sociale
Ndërtimi i shkollës në lagjen Kalabria
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Shkurt

Shkurt
Mars
Shkurt

Ndërtimi i shkollës në Sofali
Ndërtimi i infrastrukturës shkollore (përfundimi i
Shkollës së Muzikës, ndërtimi i paraleleve të reja, etj.)

Mars

Ndërtimi i shkollës në lagjen Veternik

Shkurt

Ndërtimi i shkollës në lagjen Mati I

Shkurt

Ndërtimi i çerdheve

Shkurt

Ndërtimi i sallave sportive për disa shkolla

Shkurt

Ndërtimi i terreneve sportive në disa shkolla

Shkurt

Rregullimi i oborreve dhe rrethojave të shkollave

Shkurt

Rikonstruktimi dhe gëlqerosja e shkollave

Mars

Instalimet dhe renovimet e ngrohjes qendrore në
objekte shkollore

Mars

Vendosja e rezervuarve të ujit nëpër shkolla
Muzeu shkencor për fëmijë
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Shkurt

Shkurt
Mars

II.2 KONTRATAT E KONKURSEVE TË PROJEKTIMIT TË PARASHIKUARA
Klasifikimi i i Fjalorit të
Përgjithshëm të Prokurimit
(FPP)

Përshkrimi i shërbimeve
S.P. - Hartimi i Hartës Zonale të Komunës (vizioni,
objektivat, strategjitë e intervenimit, etj.)
S.P. - Hartimi i Planit rregullues të hollësishëm Prishtina e Vjetër, Rikualifikim Urban i Zonës historike
S.P. - Hartimi i Planit rregullues të Hollësishëm Lakërishtë, Rikualifikim urban i zonës sportive (Pallati i
Rinisë, Stadioni, Rilindja etj.)

Maj
Prill
Mars

S.P. - Faza e dytë e hartimit të Planit rregullues të
Hollësishëm Qendra 1 dhe Qendra 2

Mars

S.P. - Hartimi Planit rregullues të Hollësishëm Dardania,
Ulpiana, Aktash - Rikualifikim i Zonave të banimit

Mars

S.P. - Revidimi i Planeve Rregulluese të Hollësishme
ekzistuese: Mati I, Tophane, Pejton, Vellushë,
Muhaxherë, etj.

Maj

S.U. - Projektimi për zonën historike - ish qendra e
pionierëve
S.P.U - Intervenime hapësinore - Harta Zonale Bujqësore
për Lugmir, Novosellë, Hajvali, Mramor, Busi, Slivove,
Koder, Dragoc, Merion
S.P.U - Intervenime hapësinore - Harta Zonale Bujqësore
për Radesh, Kolaj, Ballaban, Nishec
S.P.U - Intervenime hapësinore - Harta Zonale Bujqësore,
Llukar, Rrezane, Bardhosh, Kalaja, Gurkuq, Lebane,
Progos, Dren, Barilaj, Dafinet, Kulinë
S.P.U - Intervenime hapësinore - Harta Zonale Bujqësore
për Makaj, Gjytet, Keqekollë, Prapashticë, Dushkajë,
Gjelbishtë, Murrizaj
S.N. - Hartim i projektit të trafikut për tërë Komunën e
Prishtinës
S.M. - Projekti Ekzekutiv dhe implementimi i projektit
"Riciklim i mbeturinave"
S.U. - Konkurs i Sallës Koncertale të Prishtinës (në vend
të Objektit të ATK-së)
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Data e parashikuar e
fillimit të procedurës

Prill
Maj
Mars
Mars

Mars
Mars
Mars
Prill

Informacione të tjera

