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Shkup, nëntor viti 2020 



       

        
 
 
 
 

Plan vjetor për furnizime publike 
i N.P. "Parqe dhe gjelbërime" - Shkup për vitin 2021 

 
 

Në pajtim me nenin 75, paragrafi 3 të Ligjit të ri për Furnizime publike (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 24/19) dhe Rregullores për formën dhe përmbajtjen si dhe 

mënyrën e përpilimit të Planit vjetor për Furnizime publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 64/19) në pajtim me Programin vjetor të punës dhe Programit për investime të 

N.P. “Parqe dhe gjelbërime” për vitin 2021, nevojitet që të realizohet ky Plan vjetor për furnizime 
publike për vitin 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Nr. 
rend. 

Lënda e 
kontratës për 

furnizime publike 
/ marrëveshja 

kornizë 

PPFP/ 

CPV 

Lloji i 
kontr
atës 
për 

furniz
ime 

publi
ke 

Lloji i 
procedur

ës 

Vlera e 
përcaktuar e 

kontratës 

Filli
mi i 
pritu

r 

 

   
   

VËRE
JTJE 

 

Shifra  sipas 

PPFP  

 

Marrëveshje
s kornizë 

I 
proc

edur
ës 

 

 
npfp 

  

Pa TVSH 
( denarë ) 

(mua
ji) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Kontrata dhe 
marrëveshje 
kornizë për f.p. të 
MALLRAVE             

1 

Furnizimi i 
materialeve të 
zyrave dhe 
tonerëve  30100000-0 

mallra Procedurë 

e hapur e 

thjeshtë                     
800,000.00  

Jana

r 

  



2 

Furnizimi i 
materialeve të 
ujësjellësit  39370000-6 

mallra Procedurë 

e hapur e 

thjeshtë 

                 
3,000,000.
00  

Jana

r 

  

3 
Aparat për shpim 
me presion 39370000-6 

mallra Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
250,000.00  

Shku

rt 

  

4 
Furnizimi i elektro 
materialeve  31000000-6 

mallra Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
300,000.00  

Shku

rt 

  

5 

Furnizimi i 
prodhimeve për 
kuzhinën e çajit 15000000-8 

mallra Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
300,000.00  

Shku

rt 

  

1 
2 3 4 5 6 7 8 

6 
Furnizimi i mjeteve 
të higjienës  39000000-2 

mallra Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
300,000.00  

Shku

rt 

  

7 
 Huazimi i binës 
me zërim  32342410-9 

mallra Furnizime 

me vlerë të 

vogël                        
90,000.00  

Shku

rt 

  

8 
Huazimi i tendës 
me pajisjet shtesë 39522530-1 

mallra Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
250,000.00  

Shku

rt 

  



9 
Furnizimi i 
elevatorit të kanalit 42413000-4 

mallra Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
260,000.00  

mars 

  

10 

Furnizimi i 
travertinës dhe iu 
pllakave 44911200-1 

mallra Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
300,000.00  

mars 

  

11 
Furnizimi i radio 
stacioneve 32230000-4 

mallra Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
185,000.00  

mars 

  

12 

Furnizimi i 
pajisjeve 
informatike 30200000-1 

mallra Procedurë 
e hapur e 
thjeshtë 

                 
1,486,000.
00  

prill 

  

13 

Furnizimi i zorrëve 
plastike, 
spërkatëseve, 
hidrantëve, 
kapakëve 
mbrojtës, 
elementeve për 
rrjetin e 
hidrantëve, 
veglave me 
materialet 
shpenzuese 42130000-9 

mallra Procedurë 

e hapur 

               
20,000,000
.00  

prill 

  

14 

Furnizimi i pjesëve 
rezerve të 
kositëseve dhe 16000000-5 

mallra Procedurë 

e hapur 
                 
5,500,000.
00  

prill 

  



pajisje të tjera 

15 
Furnizimi i farave 
të barit 03100000-2 

mallra Procedurë 
e hapur e 
thjeshtë 

                 
5,000,000.
00  

prill 

  

16 

Furnizimi i 
shtresave 
bazamente për 
mulç (foli, agro 
pëlhurë) 44174000-0 

mallra Furnizime 

me vlerë të 

vogël 

                    
300,000.00  

prill 

  

17 
Furnizimi i 
kondicionerëve 39717200-3 

mallra Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
229,500.00  

prill 

  

18 

Furnizimi i 
automjeteve të 
lehta 34100000-8 

mallra Procedurë 
e hapur e 
thjeshtë 

                 
2,900,000.
00  

maj 

  

19 

Mbeturina 
mbledhës – 
automjet komunal 
për mbledhjen e 
mbeturinave 16141000-5 

mallra Procedurë 

e hapur 

                 
8,400,000.
00  

maj 

  

20 
Kamionë me 
cistern për ujë 34144212-7 

mallra Procedurë 

e hapur 
                 
4,650,000.
00  

maj 

  

21 

Kamionë – platform 
pune (teleskopike)   
23.2м. 34134000-5 

mallra 

Procedurë 
e hapur 

                 
7,100,000.
00  

maj 

  



22 

Furnizimi i 
rimorkiove për 
punëtorëve në 
terren 34223300-9 

mallra Procedurë 

e hapur e 

thjeshtë 
                 
2,600,000.
00  

maj 

  

23 
Furnizimi i 
energjisë elektrike 09310000-5 

mallra Procedurë 

e hapur e 

thjeshtë 

                 
2,500,000.
00  

maj 

  

24 

Furnizimi i veglave 
manuale 
(Kopshtare, 
bujqësore) 44511100-6 

mallra 

Furnizime 
me vlerë të 
vogël 

                    
600,000.00  

maj 

  

1 
2 3 4 5 6 7 8 

25 

Furnizimi i 
sharrave të 
motorizuara 
(të mëdha) 16311100-9 

mallra 

// 
                    
101,700.00  

qers

hor 

  

26 

Furnizimi i 
sharrave motorike 
për krasitjen e 
gardhit të bimëve 16311100-9 

mallra 

// 
                    
375,000.00  

qers

hor 

  

27 

Furnizimi i 
kositëseve 
motorike të barit 
(me shportë)  16311100-9 

mallra 

// 

                 
1,225,000.
00  

qers

hor 

  

28 
Kositëse traktorike 
e barit me dy thika  16311100-9 

mallra 

// 
                 
2,400,000.

qers

  



00  hor 

29 
Kositëse traktorike 
e barit me tre thika 16311100-9 

mallra 

// 

                 
3,150,000.
00  

qers

hor 
  

30 Fryrëse të vogla  16311100-9 

mallra 

// 
                    
254,300.00  

qers

hor 
  

31 Fryrëse të mëdha 16311100-9 

mallra 

// 
                    
322,000.00  

qers

hor 
  

32 
Shpurës për 
hapjen e gropave 16311100-9 

mallra 

// 
                    
600,000.00  

qers

hor 
  

33 
Kositëse bari me 
fije 16311100-9 

mallra 

// 
                    
593,200.00  

qers

hor 
  

34 
Furnizimi i rasatit 
të luleve 03120000-8 

mallra 

Procedurë 
e hapur 

                 
7,500,000.
00  

qers

hor 
  

35 

Furnizime për 
shfrytëzimin e 
kabinave të 
lëvizshme të 
tualeteve 50760000-0 

mallra 

Furnizime 
me vlerë të 
vogël 

                    
300,000.00  

korri
k   

36 

Furnizimi i dheut të 
frytshëm me 
transport 14212400-4 

mallra Procedurë 

e hapur 
                 
7,900,000.
00  

Gush

t 
  



37 

Furnizimi i 
materialeve për 
mbjellje 03451100-7 

mallra Procedurë 

e hapur 
               
17,000,000
.00  

Gush

t 
  

38 

Furnizimi i botimit 
të materialeve të të 

zyrave 79810000-8 

mallra Furnizime 
me vlerë të 
vogël 

                    

300,000.00  

Gush

t 
  

39 

Furnizimi i 
materialeve 
ndërtimore 44100000-1 

mallra Procedurë 

e hapur 
                 
7,900,000.
00  

shtat

or 
  

40 

Furnizimi i lëndëve 
djegëse motorike 
për auto parkun 09100000-0 

mallra Procedurë 

e hapur 
                 
7,900,000.
00  

shtat

or 
  

41 

Furnizimi i pjesëve 
rezerve për 
automjetet e 
motorizuara dhe 
servisimi i tyre 34900000-6 

mallra Procedurë 

e hapur 

                 
6,500,000.
00  

shtat

or 

  

42 

Furnizimi i 
pajisjeve 
personale 
mbrojtëse 18000000-9 

mallra Procedurë 

e hapur                  
3,800,000.
00  

shtat

or 

  

1 
2 3 4 5 6 7 8 

43 

Sinjalizimi i 
komunikacionit për 
aktivitetet punuese 
në rrugë 34990000-3 

mallra Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
200,000.00  

shtat

or 

  



44 Furnizimi i tresetit 09112200-9 

mallra Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
300,000.00  

shtat

or 

  

45 

Furnizimi i 
mbrojtjes fito dhe 
ento për bimët 090732800-5 

mallra Procedurë 

e hapur e 

thjeshtë 

                 
1,500,000.
00  

nënt

or 

  

46 
Mjete mbrojtëse 
për KOVID 19 33000000-0 

mallra Procedurë 

e hapur e 

thjeshtë 

                 
1,000,000.

00  

nënt

or 

  

47 

Furnizimi i gomave 
dhe i shërbimeve 
gomisterie 34350000-5 

mallra Procedurë 

e hapur e 

thjeshtë 

                 
1,200,000.
00  

nënt

or 

  

  

Kontrata dhe 
marrëveshje 
kornizë për f.p. të 
SHËRBIMEVE             

1 

Shërbime për 
bileta të 
aeroplanëve 63512000-1 

Shërb

ime 

Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
200,000.00  

Jana

r 

  

2 

Shërbimi për 
mirëmbajtjen e 

softuerit 72267000-4 

Shërb

ime 

Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     

120,000.00  

Jana

r 

  

3 

Shërbimi për 
telefoni fikse dhe 
internet (2 vite) 64200000-8 

Shërb

ime 

Furnizime 

me vlerë të                     
600,000.00  

Shku

rt 
  



vogël 

4 

Shërbimi për 
telefoni celulare (2 
vite Qyteti i 
Shkupit) 64212000-5 

Shërb

ime Procedurë 
e hapur e 
thjeshtë 

                 
2,500,000.
00  

Shku

rt 

  

5 

Furnizimi i 
shërbimeve për 
gërmime, 
ngarkime të  
mbeturinave 
ndërtimore dhe të 
dheut jo pjellorë 
me automjet në 
gjatësi deri më 25 
km 45112000-5 

Shërb

ime 

Procedurë 
e hapur 

                 
7,900,000.
00  

Shku

rt 

  

6 
Servisimi i 
pajisjeve ZF 35110000-8 

Shërb

ime 

Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
400,000.00  

prill 

  

7 

Shërbimi për 
botimin e tabelave 
informative dhe të 
materialeve 
promovuese 22000000-0 

Shërb

ime 

Furnizime 

me vlerë të 

vogël 

                    
500,000.00  

prill 

  

8 

Furnizim i i 
shërbimeve për 
sigurimin e pronës 66000000-0 

Shërb

ime 

Furnizime 

me vlerë të 

vogël 

                 
1,100,000.
00  

maj 

  



dhe të automjeteve 

9 

Shërbimi për 
kontrollime 

sistematike 85100000-0 

Shërb

ime 

Furnizime 

me vlerë të 

vogël 

                 
1,000,000.

00  

maj 

  

10 

  Mirëmbajtja dhe 
servisimi i 
pajisjeve 
informatike  50312000-5 

Shërb

ime 

Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
600,000.00  

korri

k 

  

  

Projekti dhe 
implementimi  i 
sistemit për kopjen 
rezerve të 
informacioneve në 
pajisjen be kap në të 
gjithë kompjuterët   

Shërb

ime 

    

 

  

11 
 

72317000-0 

 
Furnizime 
me vlerë të 
vogël 

                    
300,000.00  

korri

k 
  

12 

Furnizimi i 
shërbimeve për 
mirëmbajtjen e 
pompave  50500000-0 

Shërb
ime 

Procedurë 
e hapur e 
thjeshtë 

                 
1,000,000.
00  

Gush
t   

1 
2 3 4 5 6 7 8 

13 

Shërbimi për 
përkthime në 
gjuhën shqipe dhe 79530000-8 

Shërb

ime 

Furnizime 

me vlerë të                     
600,000.00  

Gush

t 
  



anasjelltas  vogël 

14 

Organizimi i 
trajnimit të 
punësuarve në 
Parqe dhe 
gjelbërime  80000000-4 

Shërb

ime 

Furnizime 

me vlerë të 

vogël 

                    
600,000.00  

Gush

t 

  

15 

Furnizimi i 
shërbimeve nga 
agjencitë për 
punësime 75120000-3 

Shërb

ime 

Procedurë 
e hapur 

                 
7,500,000.
00  

shtat

or 

  

16 

Furnizimi i 
shërbimeve për 
makinat për shpim 
të rrugëve 76300000-6 

Shërb

ime Procedurë 
e hapur e 
thjeshtë 

                 
2,000,000.
00  

shtat

or 

  

17 

Shërbimi për 
revizion të 
raporteve 
financiare për vitin 
2020 dhe të 
raportit të 
konsoliduar 
financiarë 72212443-6 

Shërb
ime 

Furnizime 

me vlerë të 

vogël 

                    
400,000.00  

tetor 

  

18 

Vlerësimi i rrezikut 
dhe trajnimi për 
SRP 90714600-1 

Shërb
ime 

Furnizime 

me vlerë të 

vogël                     
500,000.00  

tetor 

  



19 

Shërbime për 
instalime dhe 
montim të sistemit 
për alarmime 31625000-3 

Shërb
ime 

Procedurë 
e hapur e 
thjeshtë 

                 
1,200,000.
00  

tetor 

  

  
Total gjithsej:    
( I,II dhe III)       

      
168,641,7
00.00      
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