
 

Propozim: 

NP “PARQE DHE GJELBËRIME” - SHKUP 

 

PLAN VJETOR 

PËR FURNIZIME PUBLIKE PËR VITIN 2019 

I NP “PARQE DHE GJELBËRIME” - SHKUP 

 
 
 

Shkup, dhjetor viti 2018 



Plan vjetor për furnizime publike 

i NP "Parqe dhe gjelbërime" - Shkup për vitin 2019 

Nr.r

en 

Lënda e kontratës për furnizime 
Shifra 

sipas 
Fillimi i 

pritur 

Vlera e 

përcaktuar Lloji i    

publike / marrëveshja kornizë PPFP 
i 

procedurës e kontratës/ 
procedur

ës VËREJTJE 

    
(muaji) 

marrëveshjes 
kornizë      

  
  

  
pa TVSH 
(denarë )     

1 2 3 4 5 6 7 

I 

Kontrata dhe marrëveshje kornizë 

për 
          

  
furnizime publike të MALLRAVE 

    

A) 
  Automjete të lehta 

          

1 
Furnizimi i automjeteve të lehta 

  maj / 2019 
                  

2.640.000,00      

  

Gjithsej:  furnizimi i automjeteve të 

lehta (a) 

     
                  

2.640.000,00  

Thirrje 

publike 
  

B) 

Automjete të rënda 

           



   Makina të kombinuara dhe rimorkio           

1 
Makinë e kombinuar për ngarkim me 
shportë    maj /2019 

                  
3.500.000,00  

Thirrje 

publike 
  

2 Rimorkio për ngarkime   maj /2019 
                     

500.000,00  KTO   

3 
Furnizimi i rimorkiove për qëndrim të 
punëtorëve në terren   shkurt/2019 

                     
620.000,00  KTO   

  

Gjithsej:  furnizimi i automjeteve të 

rënda (b) 

     
                  

4.620.000,00  

Thirrje 

publike 
  

C) 
Furnizimi i sharrave teleskopike 

          

1 
Furnizimi i  sharrave motorike 

  
qershor / 
2019              

                     
400.000,00      

2 
Furnizimi i  sharrave motorike 

   //                             
                     

165.000,00      

Nr. 

ren 

Lënda e kontratës për furnizime 
Shifra 

sipas 

Fillimi i 

pritur 

Vlera e 

përcaktuar Lloji i    

publike / marrëveshja kornizë PPFP i 
procedurës e kontratës/ 

procedur
ës VËREJTJE 

    
(muaji) 

marrëveshjes 
kornizë      



  
  

  
pa TVSH 
(denarë )     

3 Furnizimi i sharrave motorike (të vogla)   
 // 

                       
50.000,00      

4 
Sharra motorike për krasitje të gardhit 
të gjallë 

  
// 

                     
375.000,00      

5 Kositëse motorike (me shportë)    //                           
                       

70.000,00      

6 Trimerë ( motorike për krasitje)    //                            
                     

400.000,00      

  
 Gjithsej pajisje dhe mjete të punës 
(C)     

                  
1.460.000,00  

Thirrje 
publike   

  TOTAL GJITHSEJ:(А+B+C)     
                  

8.720.000,00      

Ç) Softuer dhe pajisje informatike           

1 Furnizimi i pajisjeve informatike   prill  / 2019 
                     

846.000,00  KTO   

2 Furnizimi i softuerit   prill  / 2019 
                  

3.000.000,00  
Thirrje 
publike   

    Gjithsej: Pajisje informatike (Ç)     
                  

3.846.000,00      

D) Mjete për funksion të rrjedhshëm           

1 Furnizimi i materialeve ujësjellësve   tetor / 2019 
                  

3.000.000,00  
Thirrje 
publike   

2 
Furnizimi i gypave plastike, hidrantëve, 
kapakëve mbrojtës,elemente të   prill / 2019 

                
15.000.000,00  

Thirrje 

  



hidrantëve, elektro  elementeve, rrjet 
hidro dhe vegla me materiale 
shpenzuese . 

publike 

3 Furnizimi i materialeve ndërtimore   
shtator / 
2019 

                  
7.900.000,00  

Thirrje 

publike 
  

4 
Furnizimi i lëndëve djegëse për auto 
parkun   

shtator / 
2019 

                  
7.900.000,00  

Thirrje 

publike 
  

5 
Furnizimi i vajrave, antifriz dhe 
lubrifikantëve .   janar / 2019 

                     
900.000,00  

KTO 

  

6 Furnizimi i shërbimeve vulkanizere   janar / 2019 
                  

1.200.000,00  

KTO 

  

 

Nr.r

en 

Lënda e kontratës për furnizime 
Shifra 

sipas 

Fillimi i 

pritur 

Vlera e 

përcaktuar Lloji i    

publike / marrëveshja kornizë PPFP i 
procedurës e kontratës/ 

procedur
ës VËREJTJE 

    
(muaji) 

marrëveshjes 
kornizë      

  
  

  
pa TVSH 
(denarë )     

1 2 3 4 5 6 7 

7 
Furnizimi i pjesëve rezerve për 
automjetet dhe servisimi i tyre           

    shtator/2019 
                  
5.500.000,00  

Thirrje 
  



publike 

8 

Furnizimi i pjesëve rezerve për 
kositëset dhe pajisje tjera        

Thirrje 

publike 
  

  prill / 2019 
                  
5.500.000,00  

Thirrje 

publike 
  

9 Furnizimi i farave të barit   prill / 2019 
                  
3.000.000,00  

Thirrje 

publike 
  

10 Furnizimi i rasatit të luleve   
qershor / 
2019 

                  
7.500.000,00  

Thirrje 

publike 
  

11 
Furnizimi i dheut të frytshëm me 
transport   gusht / 2019 

                  
7.900.000,00  

Thirrje 

publike 
  

12 
Furnizimi i fidanëve gjetherënëse, 
gjethembajtëse dhe dekorative   gusht / 2019 

                
17.000.000,00  

Thirrje 

publike 
  

13 Furnizimi i pajisjeve HTZ   shtator/2019 
                  
1.950.000,00  

Thirrje 

publike 
  

14 
Furnizimi i fito dhe ento mbrojtjes për 
bimët   nëntor/2019  3.000.000.00  

Thirrje 

publike 
  

  

Konstruksioni bartës për sipërfaqet e 
luleve dhe konstruksion mbajtës për 
sipërfaqe të gjelbra        

Thirrje 

publike 
  

15   shkurt/2019 
                  

2.400.000,00  

 

  



16 Gabioni armaturë dhe gurë   shkurt/2019 
                  

1.200.000,00  
Thirrje 
publike   

17 
Furnizimi i pajisjeve për sistem për 
video mbikëqyrje dhe incizime    shkurt/2019 

                  
1.200.000,00  KTO   

18 Furnizimi i energjisë elektrike   maj/2019 
                  
2.500.000,00  

Thirrje 
publike   

19 
Furnizimi i materialeve të zyrave dhe i 
tonerëve    janar/2019 

                     
600.000,00  KTO   

  
 Gjithsej:Furnizime për funksionime 
rrjedhëse (D)     

                
95.150.000,00      

  
 Gjithsej furnizimi i MALLRAVE I: 
(А+B+C+Ç+D)     

              
107.716.000,00      

  
  

Nr. 

ren 

Lënda e kontratës për furnizime 
Shifra 

sipas 

Fillimi i 

pritur 

Vlera e 

përcaktuar Lloji i    

publike / marrëveshja kornizë PPFP i 
procedurës e kontratës/ 

procedur
ës VËREJTJE 

    
(muaji) 

marrëveshjes 
kornizë      

  
  

  
pa TVSH 
(denarë )     

II 
Kontrata dhe marrëveshje kornizë 
për furnizimin e MALLRAVE           

  
 

          

1 
Fur. i shërbimeve për punësime të 
përkohshme    

shtator / 
2019 

                  
6.000.000,00  

Thirrje 
publike   



2 
Shërbimi për telefoni fikse dhe internet 
( 2 vite.)   

shkurt / 
2019 

                     
600.000,00  KTO   

3 
Shërbime për telefoni celulare (2 vite 
Qyteti i Shkupit)   

shkurt / 
2019 

                  
2.500.000,00  

Thirrje 
publike   

4 Servisimi i pajisjeve ZF   prill / 2019 
                     
400.000,00  

KTO 

  

5 
Fur. i shërbimeve për sigurim të pronës 
dhe automjeteve    maj / 2019 

                     
600.000,00  

KTO 

  

6 
Fur. i shërbimeve për mirëmbajtje të 
pompave   gusht / 2019 

                  
1.000.000,00  

KTO 

  

7 
Fur. i shërbimit për makinat për shpim 
të rrugëve    

shtator / 
2019 

                  
2.000.000,00  

Thirrje 
publike   

8 
Shër. Për shtypje, tabela dhe materiale 
promovuese   prill / 2019 

                     
500.000,00  KTO   

9 

Fur. i shërbimeve për gërmime dhe 
ngarkim të mbeturinave ndërtimore 
dhe i dheut të pafrytshëm me automjet 
deri më 25 km.   

shkurt / 
2019 

                  
7.900.000,00  

Thirrje 
publike   

            

10 
Furn. I shërbimit për instalim dhe 
monitorim të sistemit alarmues   prill/2019 

                  
1.200.000,00  

KTO 

  

11 
Organiz i trajnimit për punëtorët në 
Parqe dhe gjelbërime   tetor / 2019 

                     
600.000,00  

KTO 

  

12 Shërbimi për kontrollime sistematike   maj / 2019 
                  

1.200.000,00  

KTO 

  

13 
Shërbimi për përkthim në gjuhën 
shqipe dhe anasjelltas   gusht/2019 

                     
400.000,00  

KTO 

  



  
Vlerësimi i rrezikut me deklaratë për 
siguri për vendet e punës        

Thirrje 

publike 
  

14   mars/2019 
                  

1.800.000,00  

 

  

  
 Gjithsej: Furnizime të SHËRBIMEVE 
(II)     

                
26.700.000,00      

   

Nr. 

ren 

Lënda e kontratës për furnizime 
Shifra 

sipas 

Fillimi i 

pritur 

Vlera e 

përcaktuar Lloji i    

publike / marrëveshja kornizë PPFP i 
procedurës e kontratës/ 

procedur
ës VËREJTJE 

    
(muaji) 

marrëveshjes 
kornizë      

  
  

  
pa TVSH 
(denarë)     

1 2 3 4 5 6 7 

III 

Kontrata dhe marrëveshje kornizë 
për furnizim publik të AKTVITETEVE 
TË PUNËS           

  
 

          

1 

Zëvendësimi i çatisë së skaduar në 
barakën administrative dhe në 
punëtorinë mekanike    maj / 2019 

                  
2.000.000,00  

Thirrje 
publike   

            



2 Rikonstruksioni barakës administrative   maj / 2019 
                  

6.000.000,00  
Thirrje 
publike   

  
Gjithsej: Furnizimi i aktiviteteve 
punuese (III)     

                  
8.000.000,00      

  TOTAL Gjithsej:    ( I,II i III)     
              

142.416.000,00      

IV 

Procedura me kërkesë për tubim të 
ofertave me shpallje të konkursit 
deri më 5000 euro pa TVSH 
           

    

1 Furnizimi i veglave manuale   maj / 2019 
                     
300.000,00  

KTO 

  

2 
Furnizimi për shfrytëzim të kabinave të 
tualeteve   maj / 2019 

                     
300.000,00  

KTO 

  

3 Furnizimi i elektro materialeve    
shkurt / 
2019 

                     
210.000,00  

KTO 

  

5 
Furnizimi i prodhimeve për kuzhinën e 
çajit   

shkurt / 
2019 

                   
300.000,00  

KTO 

  

6 Furnizimi i mjeteve të higjienës   
shkurt / 
2019 

                     
300.000,00  

KTO 

  

7 Furnizimi i elevatorit të kanalit   mars / 2019 
                     
260.000,00  

KTO 

  

8 
Furnizimi i bazamenteve për mulç (foli, 
agro pëlhurë)    prill/2019 

                     
300.000,00  

KTO 

  

9 
Furnizimi i mulçit për mbulim   prill/2019 

                       
60.000,00  

KTO 

  

10 
Furnizimi i tresetit   tetor / 2019 

                     
305.000,00  

KTO 

  



11 Furnizimi i pllakave të travertinit   mars / 2019 
                     
305.000,00  

KTO 

  

 

Nr. 

ren 

Lënda e kontratës për furnizime 
Shifra 

sipas 
Fillimi i 

pritur 

Vlera e 

përcaktuar Lloji i    

publike / marrëveshja kornizë PPFP i 
procedurës e kontratës/ 

procedur
ës VËREJTJE 

    
(muaji) 

marrëveshjes 
kornizë      

  
  

  
pa TVSH 
(denarë )     

1 2 3 4 5 6 7 

12 Furnizimi i radio stacionit   mars / 2019 
                     
185.000,00  

KTO 

  

13 Furnizim të kondicionerëve    prill/2019 
                     

200.000,00  

KTO 

  

14 
Furnizimi për botim të materialeve të 
zyrave    gusht / 2019 

                     
300.000,00  

KTO 

  

15 
Shërbimi për mirëmbajtje të pajisjeve 
informative    korrik / 2019 

                     
300.000,00  

KTO 

  

16 
Shërbimi për shfrytëzim të servilit mobil 
sanitar    korrik/ 2019 

                     
300.000,00  KTO   

17 

Shërbimi për revizion të raporteve 
financiare 2018 dhe të raporteve të 
konsoliduara financiare   tetor / 2019 

                     
160.000,00  

KTO 

tetor / 2019 
       



18 Shërbimi për transport të makinave   
shkurt / 
2019 

                     
150.000,00  

KTO 

  

19 Shërbimi për huazim të binës me zërim   
shkurt / 
2019 

                       
90.000,00  

KTO 

  

20 
Shërbimi për huazim të tendës me 
pajisje shtesë   

shkurt / 
2019 

                     
250.000,00  

KTO 

  

21 
Furnizimi i makinës për larje të 
automjeteve   janar /2019 

                     
120.000,00  

KTO 

  

22 Furnizimi i dronit   
shkurt / 
2019 

                       
60.000,00  

KTO 

  

23  Furnizimi i biçikletave    
shkurt / 
2019 

                     
200.000,00  

KTO 

  

24 
Furnizimi i trajnimit nga fusha e 
sigurisë dhe shëndetit gjatë punës   maj/2019 

                     
100.000,00  

KTO 

  

25 Shërbimi për bileta të aeroplanëve   janar /2019 
                     
200.000,00  

KTO 

  

26 Shërbimi për mirëmbajtje të softuerit   janar /2019 
                     
120.000,00  KTO   

  
Gjithsej:IV (furnizim publik me vlerë 
të vogël) - KTO     

                  
5.375.000,00      

   Total Gjithsej: ( I,II,III+IV)     
  
147.791.000,00        

  
 

                      

Përpilues:    Zdravka Jakimovska NP “Parqe dhe gjelbërime” 
 

Kontrolloi:  Biljana Veliçkovska Drejtori 
 

 
D-r Ardijan Muça 

  




