Në bazë të nenit 19 të Ligjit për ndërmarrjet publike ("Gazeta zyrtare e RM-së" nr. 38/96,9/97,6/02,19/02,40/03,49/06,22/07,83/09,97/10,6/12,119/13

138/14,25/15, 61/15 dhe 39/16) nenit 26 të Statutit të NP "Parqe dhe gjelbërime" - Shkup, KD i NP "Parqe dhe gjelbërime" - Shkup në seancën e mbajtur më datën 07.05.201

Ndryshime dhe plotësime të Planit vjetor për FP
të NP "Parqe dhe gjelbërime" për vitin 2018
ë miratuara me nr. 02-103 / 8 të datës 11.01.2018, nr. 02-324 / 6 të datës 08.02.2018 dhe me nr. 02-1055/12 të datës 29.03.2018

Për nevojat e Sektorit "Gjelbërimi urban", për shkak të zmadhimit të sipërfaqeve lulore në bul. "Aradhet partizane" shfaqet nevoja për ndryshime në Planin vjetor për fu
në pjesën për furnizime të rasatit të luleve, me sa vijon:

Ndryshimet në Planin vjetor për FP për vitin 2018, me nr. 02-103/8 të datës 11.01.2018, nr. 02-324/6 të datës 08.02.2018 dhe me nr. 02-1055/12 të datës 29.03.2018 kanë të
vlerën e përcaktuar në shumën prej 4.000.000.00 denarë, në vlerën e re të përcaktuar në shumën prej 7.500.000.00 denarë pa TVSH në pjesën I Kontrata dhe marrëveshje k
funksionimin në rrjedhë nën numrin rendor 10. Furnizimi i rasatit të luleve. Të evidentuar në pjesën e vërejtjes.

Ndryshimi i Planit vjetor për FP për vitin 2018, me nr. 02-103/8 i datës 11.01.2018, me nr. 02-324/6 i datës 08.02.2018 dhe me nr. 02-1055/12 i datës 29.03.2018 ka të bëjë me
përshkrimit të furnizimit në pjesën I Kontrata dhe marrëveshje kornizë për furnizime publike të mallrave nën e) mjete për funksionimin në rrjedhë nën nr. rend. 12. dhe tho
Furnizimi i fidanëve gjetherënëse, gjethembajtëse dhe të fidanëve dekorative. Të evidentuar në vërejtjen.
Për shkak të ndryshimeve statutare gjatë vitit 2018, si dhe për shkak të kyçjes në tregun për liberalizimin e energjisë elektrike nga ana e NP "Parqe dhe gjelbërime" po
për këto ndryshime vijuese:
Plani vjetor për FP për vitin 2018 me nr. 02-103/8 i datës 11.01.2018, me nr. 02-324/6 i datës 08.02.2018 dhe me nr. 02-1055/12 i datës 29.03.2018 të plotësohen me furn
I Kontrata dhe marrëveshje kornizë për furnizime publike të mallrave nën е) mjete për funksionimin në rrjedhë, shtohet pika e re nën numrin rendor nr.16 që thotë: Furnizi
me vlerë të përcaktuar prej 2.500.000.00 denarë.

Plani vjetor për FP për vitin 2018, me nr. 02-103/8 i datës 11.01.2018, dhe me nr. 02-324/6 i datës 08.02.2018, me nr. 02-1055/12 29 i datës 03.2018 plotësohet me furnizim
Procedura me kërkesën për tubim të ofertave me shpalljen e konkursit deri më 5000 euro pa TVSH, shtohet pika e re nr. 27. që thotë: Furnizimi i shërbimit për vlerësim të
kapitalit të "Luna" SHPKTHP me vlerë të përcaktuar prej 130.000.00 denarë.

Lënda e kontratës për furnizimin
Nr.ren
d
1
I

publik / marrëveshjes kornizë

Shifra
sipas
PPFP

2
Kontrata dhe marrëveshje kornizë për
furnizime publike të MALLRAVE

3

Fillimi i pritur
i procedurës
(muaji)
4

Vera e përcaktruar e
kontratës/marrëveshjes
kornizë pa TVSH
(denarë)
5

Lloji i
procedurës

VËREJTJE

6

7

10

Furnizimi i rasatit të luleve

gusht/2018

7.500.000,00 THIRRJE PUBLIKE

12
16

Furnizimi i fidanëve gjetherënëse, gjethembajtëse dhe të fidanëve dekorative.
gusht/2018

17.000.000,00 THIRRJE PUBLIKE
2.500.000,00 THIRRJE PUBLIKE

bëhen ndryshime të vlerës së përcaktuar nga
4.000.000.00 den. në 7.500.000.00 den. pa TVSH

IV

27

Furnizimi i energjisë elektrike
Procedura për KTO me shpalljen e konkursit deri më
5000 euro pa TVSH
Furnizimi i shërbimit për vlerësim të kapitalit të
"Luna" SHPKTHP

Lejoi:

qershor/2018

130.000,00

bëhen ndryshime të përshkrimit të furnizimit

KTO

27.130.000,00
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