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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
Furnizim me autoambulanca nevojat e inst.
Shend.
Furnizim me autoambul.paisje
mjek.nevoj.QKMF
Furnizim me invent. per nevojat inst.shend.dhe
soc.
F. me paisje mjekesore
Furnizim me material shpenz.stomatologjik
Furnizim me material shpenz. nevojat e
Laboratorit
Furnizim me barna dhe material shpenz.
mjekesor
Furnizimi me makineri dhe pajisje
Furnizimi me 50 autobuste rinje per Trafikun
Urban
Furnizimi me ushqim dhe pije per shkollat dhe
I.P-(dita e shkolles)
Furnizim me ushqim dhe pije për I.P dhe
shkolla për garat e dituris, testin e arritëshmëris
, dhe provimi i matures )
Furnizimi me rekuizita sportive per shkolla dhe
I.P te komunes Prishtinë
Furnizimi me material elektrik, paisje tjera ele.
per I.P dhe Shkolla
Furnizimi me materijal higjienik për shkolla
dhe I.P
Furnizimi me materijal hidrosanitar dhe vegla
pune per shkolla dhe I.P
Furnizim me kompjuter dhe instalime
Furnizimi i shkollave me materijal didaktik dhe
materijal per zyre
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Data e parashikuar e
fillimit të procedurës
(nëse dihet)
Mars
Maj
Prill
Maj
Shkurt -K
Shkurt -K
Shkurt-K
Janar
Janar
Shtator
Mars
Mars
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt
Shkurt

Informacione të tjera
(Nëse aplikohen)

Furnizimi i I.P me materijal didaktik dhe
material per Zyre
Furnizimi i shkollave me dru
Furnizimi i Institucioneve parashkolore me
ushqim dhe pije per fëmijë
Furnizim me mbështjellse për batanije dhe
çarçafa për fëmijët e I.P
Furnizimi me uniforma per inspeksion dhe
personelin tjeter
Paisje kompjuterike me softver
Furnizim me invertar sipas nevojave te
Administrates
Instalimi i video kamerave dhe qasje elektronike
ne objektet e Komunes
Inventar dhe paisje për institucione Kulturore e
Sportive
Përkrahja e fermerëve për ngritjen e qendrës për
ruajtjen e pemëve dhe perimeve
Dekorimi I qytetit per festat e fund vitit
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Shkurt
Qershor
Shtator
Shkurt
Mars
Janar
Mars
Shkurt
Mars
Prill
Tetor

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

Përshkrimi i shërbimeve
Sigurimi i fizik i objekteve te QKMF
Pastrimi i objekteve te
QKMF
Dezinsek.hapesinor i qytetit te Prishtines
Sherbime mirembajtjes dhe pastrimit ne Institucione
te arsimit
Mirëmbajtja e Instalimit te Ujësjellesit dhe
kanalizimit
Mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit per
Institucione parashkollore dhe shkolla.
D.D.D ne Institucione parashkollore dhe shkolla
Kontrolli sanitar i punëtorëve te Institucioneve
parashkollore
Mirëmbajtja e aparateve fotokopjuse dhe
kompjuterve per Inst. parashkollore dhe shkolla
Transporti i nxënësve dhe arsimtarve nëpër shkolla
Miremajtja e teknologjis informative
Sigurimi I automjeteve
Servisimi I automjete
Projektet ne bashkefinancim dhe promovim
Promovimi I punesimit te te rinjeve trajnime ne
nderrmarresi nepermjet programit te praktikes
intershipit
Promovimi i bizneseve
Regjistrimi i katastrit te perqojave,objekteve
nentokesore
Krijimi i katastrit te varrezave te qytetit
Krijimi i katastrit te sinjalizimit vertikal Komunal
Rekonstruimi i informacionit kadastral
1 qershori – dita e fëmijëve
11 qershori – dita e Prishtinës
28 nëntori – festa e flamurit
31 dhjetori – festa e vitit të ri
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Data e parashikuar e
fillimit të procedurës
Shkurt
Shkurt
Mars
Qershore
Shkurt
Shkurt
Qershore
Shkurt
Qershore
Dhjetore
Shkurt
Mars
Mars
Maj
Mars
Qershore
Qershore
Mars
Prill
Prill
Prill
Prill
Shtator
Tetor

Informacione të tjera

Hartimi projekteve te rrugëve për lagjet e
urbanizuara
Hartimi I projektit për rrugën A- Mat
Hartimi I projektit për rrugën e fshatrave
Hartimi I projektit qe lidh për rrugën B dhe rrugën
A me unazën e brendshme
Hartimi I projektit për udhëkryqin ne rrugën
Vëllezërit Fazliu, te Sharbanët
Hartimi i projekteve për gjelbërimin e oborreve në
të gjitha shkollat dhe shtëpitë e mjekësisë familjare
te qytetit
Hartimi i projekteve te objekteve shkollore dhe
shendetesore
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Prill
Prill
Prill
Mars
Mars
Qershor
Maj

II.3 KONTRATAT E PUNËVE TË PARASHIKUARA
Klasifikimi i i Fjalorit të
Përgjithshëm të Prokurimit
(FPP)
45
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Përshkrimi i punëve
Ndertimi I nenkalimit ne sheshin Nena Terezë
Rindertimi dhe rikonstruimi I rruges dhtrotuarve
Ilir Konushevci-Agim Ramadani
Ndertimi rrugeve me infrastruktur ne pjeset
urbane
Ndertimi I rrugeve me infrastruktur ne pjeset
rurale
Ndertimi I infrastruktures me bashkfinansim
Ndertimi I rruges paralele me rrugen B
Ndertimi I rruges Shaqit Igrishta
Rikonstruimi I Pllatos ne Lagjen Dardania(kurrizi)
Rruge trotuare ne Lagjen Dardania
Rruge-trotuare ne Lagjen Kalabria
Rugë -trotuare de parkingje në lagjën Mati I
Trotuare dhe parkingje ne lagjen Ulpina
Rrjeti I kanalizimit ne lagjet e reja
Zgjerimi I rruges nga fusha e pajtimit -grashticë
Ndertimi i shf. Ne Lagjen Arberia
Ndertimi i objektit te shf “PrenkJakova”
Rikonstruimi i objektit te vjeter te gjimnazit E
Qabej dhe ridestinimi per objekt te shf ne
Sofali,ndertimi i salles se ed fizike
Ndertimi i objektit te salles se ed.fizike te
shf.Shkendija Hjavali
Renovimi i obj te shf E.Gjika ne Prishtine
Ndertimi i fushave sportive ne disa shkolla
Rregullimi i oborreve dhe ndertimi i rrethojave
Rikonstruimi dhe gelqerosja e shkollave
Paisjet me kabinete,inventar shkollor dhe libra per
biblioteka shkollore
Instalimet e reja dhe renovimet e ngrohjes

Data e parashikuar e
fillimit të procedurës
(nëse dihet)
Qershor
Qershor
Korrike
Prill
Qershor
Gusht
Gusht
Qershor
Qershor
Qershor
Qershor
Qershor
Tetor
Gusht
Mars-gusht -vazhdim
Mars-gusht -vazhdim
Shkurt-gusht
Shkurt-gusht
Mars-gusht
Mars-gusht
Mars-gusht
Mars-gusht
Prill-korrik
Mars-dhjetor

Informacione të tjera
(Nëse aplikohen)

qendrore
Funksionalizimi i qendrave per ngritje
profesionale
Ndërtimi i objektit te Ip ne Lagjen kodra e
Trimave dhe ndërtimi i aneksit ne Ip Xixellonja
Ndërtimi i objektit te çerdheve për fëmijë te
objekti i shkollës politike dhe Ip Buzeqeshja ,Ip
Dielli,Ip,Yllkat,Ip Ardhmeria,Ip Dardania
Ndërtimi i objektit te shkollës fillore ne rrugën
Ibrahim Fehmiu ne Lagjen Kodra e Trimave
Ndërtimi i objektit te shkolles fillore ne lagjen
Kalabria
Ndërtimi i objektit te shkollës fillore ne lagjen
Mat 1
Ndërtimi i objektit te sallës se ed.fizikeneshf.”7
Marsi”neLagjenKalaberia dhe te sallës se
ed.fizike ne shm Sh.Gjeqovi
Ndert.i qendres per qend. Ditor pers.aft. kufizuara
Renovimi permisimi i Infrastruktures
Objekt.shendt.dhe social
Mirëmbajtja e semaforëve
Mirëmbajtja dim. e rrugë. trot. debllokomi i kanal.
Atmosferik dhe pesetave(heqja e bores,fshirja e
mbeturinave dhe sipas kushteve atmosferike larja
e tyre).
Pastrimi (fshirja,larja ditore) i rrugë. trot. Në
sezonin veror. Pastrimi i kanal. Atmosferik dhe
pesetave
Mirëmbajtja verore e rrugëve rurale
Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale
Mirëmbajtja e monumenteve, fontanave dhe
krojeve publike
Mirëmbajtja e varrezave
Mirëmbajtja e ndriçimit publik
Zgjerimi i rrjetit te ndriçimit publik( ne parqe,
hapësira te institucioneve komunale, montimi i
trupave ndriçues LED, ndrrimi i shtyllave dhe
montimi i ormanëve)
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve,
Njoftimi Paraprak

Mars-gusht
Mars-gusht
Mars-gusht
Mars-dhjetor
Mars-dhjetor
Mars-dhjetor
Mars-gusht
Qershor
prill
Janar
Gusht

Janar
Janar
Gusht
Janar
NPK”Hortikultura”
Janar-2013
Janar

Mars

vendbanimeve dhe numrave te shtepive
Ndërtimi i semaforëve
Rregullimi i vendeve te kontejnerëve dhe
furnizimi me kontejner mbitokësor, nentoksor dhe
shporta
Rregullimi i vend ndaljeve të autobusëve dhe
vendosja e kabinave për stacione
Mirembajtja dhe kultivimi i siperfaqeve gjelbruese
dhe parqeve te qytetit
Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelbëruese
dhe parqeve të qytetit
Shpimi i puseve dhe sistemi per ujitje
Tregu i kombinuar
Riparimi i ashensorëve me participim
Pastrimi i mbetjeve ndërtimore gjatë tërë vitin
Pastrimi i shtratit të lumenjve – prrockave portave
të lumunjëve
Ndertimi i deponise per mbetje ndertimore
Rregullimi dhe rrethojat per varreza
Renovimi i objekteve te Administrates Komunale
Teatri i qytetit te Prishtinës DODONA
Muzeu i Egzodit
Salla universale kulturore dhe galeria e qytetit
Skate park
Ndërtimi i këndeve të lodrave për fëmijë të
kryeqyteit
Ndërtimi i pishinës së mbyllur
Ndërtimi i fushave sportive në komunën e
Prishtinës
Qendra sportive rekreative në zonat rurale
Ndërtimi i terreneve për basket fsh. Bardh. Hajvali
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Janar
Shkurt
Janar
Gjatë tërë vitit
Prill
Janar
Prill
Janar
Janar
Janar
Shkurt
Shkurt
Prill
Shtator
Shtator
Mars
Gusht
Mars
Shkurt
Mars
Mars
Prill

