
Shkup,  dhjetor viti 2021 

PLANI VJETOR
PËR PROKURIME PUBLIKE PËR VITIN 2022

N.P. “PARQE DHE GJELBËRIME” - SHKUP



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

Lënda e kontratës për furnizime publike

/ marrëveshja kornizë PPFP/ CPV Lloji i procedurës Vlera e përcaktuar e kontratës Fillimi i pritur
Lloji i kontr 

atës i procedurës VËREJTJE

Shifra sipas 

PPFP

për furniz 

ime publi ke Marrëveshja kornizë

npfp Pa tvsh (në denarë) (muaji) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Kontrata dhe marrëveshje kornizë për 

prokurime publike të mallrave

1 Prokurimi i farës së barit 03100000-2 mall procedurë e hapur individuale 4.200.000,00                 Janar

2 Prokurimi i materialit të ujësjellësit 39370000-6 mall procedurë e hapur individuale 3.000.000,00                 Janar

3 Prokurimi i tokës së frytshme me transport 14212400-4 mall procedurë të hapur 7.900.000,00                 Janar

4 Aparat për shpim nën presion 39370000-6 mall prok. me vlerë të vogël 250.000,00                    shkurt

5 Prokurim të elektromaterialit 31000000-6 mall prok. me vlerë të vogël 400.000,00                    shkurt

6 Prokuri i materialit për mbëltim 03451100-7 mall procedurë të hapur 17.000.000,00               shkurt

7 Prokurimi i prodhimeve nga kuzhina çajna 15000000-8 mall prok. me vlerë të vogël 300.000,00                    shkurt
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8 Prokurimi i mjeteve për higjienë 39000000-2 mall prok. me vlerë të vogël 300.000,00                    shkurt

9 Marrja me qira e binës me zërim 32342410-9 mall prok. me vlerë të vogël 90.000,00                      shkurt

10 Marrja me qira e shatorres me pajisje shtesë 39522530-1 mall prok. me vlerë të vogël 250.000,00                    shkurt

11 Prokurimi i materialit të zyrës dhe toneve 30100000-0 mall procedurë e hapur individuale 800.000,00                    март

12

Prokurimi i pjesëve të këmbimit për mjete 

motorike dhe servisim të tyre 34900000-6 mall procedurë të hapur 7.500.000,00                 март

13 Prokurimi i pajisjes informatike 30200000-1 mall procedurë e hapur individuale 804.000,00                    prill

14

Prokurimi i zorrave plastike, spërkatësve, 

hidrantëve, kapakëve mbrojtës, elementeve 

për hidrant, vegla me material harxhues 42130000-9 mall procedurë të hapur 20.000.000,00               prill

15

Prokurimi i pjesëve të këmbimit për kositëse 

dhe pajisje tjetër 16000000-5 mall procedurë të hapur 7.000.000,00                 prill

16 Prokurimi i fito dhe ento mbrojtjes së bimëve 090732800-5 mall procedurë e hapur individuale 1.000.000,00                 prill

17 Kamion me kabinë të dyfishtë 34134200-7 mall procedurë e hapur individuale 3.400.000,00                 maj

18 Kamion me një kabinë 34134200-7 mall procedurë e hapur individuale 3.400.000,00                 maj

19 Automjet komunal për mbledhje të plehrave 16141000-5 mall procedurë të hapur 8.400.000,00                 maj

20 Kamion-autobot për ujë 34144212-7 mall procedurë të hapur 4.650.000,00                 maj

21 Kamion -platformë pune (teleskopike)  34134000-5 mall procedurë të hapur 7.100.000,00                 maj

22 Prokurimi i rimorkiove për punë në terren 34223300-9 mall procedurë e hapur individuale 1.040.000,00                 maj

23 Prokurimi i veglës së dorës (Kopshtar-bujqësor)44511100-6 mall prok. me vlerë të vogël 600.000,00                    maj
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24 Prokurimi i sharrave motorike (të mëdha) 16311100-9 mall procedurë të hapur 110.000,00                    qershor

25

Prokurimi sharrave për krasitje të gardhit të 

gjallë 16311100-9 mall procedurë të hapur 330.000,00                    qershor

26  Prokurimi i kositëses motorike (me shportë) 16311100-9 mall procedurë të hapur 1.225.000,00                 qershor

27 Kositëse bari-traktor me dy thika me shportë 16311100-9 mall procedurë të hapur 1.600.000,00                 qershor

28 Fryrëse të mëdha 16311100-9 mall procedurë të hapur 774.000,00                    qershor

29 Trimere (kositëse motorike për krasitje) 16000000-3 mall procedurë të hapur 1.030.000,00                 qershor

30 Prokurimi i rasadit të lules 03120000-8 mall procedurë të hapur 7.500.000,00                 qershor

31

Prokurimi për shfrytëzim të kabinave të 

lëvizshme tualet 50760000-0 mall prok. me vlerë të vogël 300.000,00                    korrik

32 Prokurimi për shtypje të materialeve të zyrës 79810000-8 mall prok. me vlerë të vogël 300.000,00                    gusht

33 Prokurimi i energjisë elektrike 09310000-5 mall procedurë e hapur individuale 4.100.000,00                 shtator

34 Prokurimi i karburantit për parkun e automjeteve09100000-0 mall procedurë të hapur 7.900.000,00                 shtator

35 Prokurimi pajisjes mbrojtëse personale 18000000-9 mall procedurë të hapur 3.750.000,00                 shtator

36 Prokurimi i torfës 09112200-9 mall prok. me vlerë të vogël 300.000,00                    shtator

37 Prokurimi i pneumatikëve dhe vullkanizer. Shërbime34350000-5 mall procedurë e hapur individuale 1.200.000,00                 nëntor

38 Prokurime të materialit ndërtimor 44100000-1 mall procedurë të hapur 7.900.000,00                 nëntor

39 Mjete mbrojtëse për KOVID 19 33000000-0 mall prok. me vlerë të vogël 500.000,00                    nëntor



Kontrata dhe marrëveshje kornizë për prok. 

Publike të SHËRBIMEVE

1
2 3 4 5 6 7 8

1 Shërbimi për mirëmbajtje të softuerit 72267000-4 shërbim prok. me vlerë të vogël 120.000,00                    Janar

2 Prokurimi i sistemit për detektime në distancë 31625100-4 shërbim procedurë të hapur 12.000.000,00               Janar

 të zjarreve të pyjeve

3 Shërbime për mirëmbajtje rrjedhëse për video mbikëqyrje 50000000-5 shërbim prok. me vlerë të vogël 150.000,00                    shkurt

4

Prokurimi i shërbimit për instalim dhe 

mirëmbajtje të sistemeve GPS për ndjekje të 

automjeteve 38112100-4 shërbim наб.мала вредност 180.000,00                    shkurt

5

Prokurimi i shërbimit për gërmim, ngarkim të 

mbeturinave të ndërtimit dhe tokës 

joproduktive, automjet deri në 25km 45112000-5 shërbim procedurë të hapur 7.900.000,00                 prill

6

shërbim за печатење на информ. Табли и 

промот. материјал 22000000-0 shërbim prok. me vlerë të vogël 500.000,00                    prill

7

Prokurim të shërbimit për sigurim të pronës 

dhe automjeteve 66000000-0 shërbim procedurë e hapur individuale 1.100.000,00                 maj

8 Shërbim për pasqyrë sistematike 85100000-0 shërbim procedurë e hapur individuale 1.000.000,00                 maj

9 Servisim dhe prokurim të pajisjes zjarrfikëse 35110000-8 shërbim prok. me vlerë të vogël 400.000,00                    qershor

10   Mirëmbajtje dhe servisim të pajisjes informative50312000-5 shërbim prok. me vlerë të vogël 600.000,00                    korrik

11  Projekt dhe implementim të sistemit për bërje kopje rezervë

të të dhënave të aparatit qendror - bekap në të gjithë kompjuterët.72317000-0 shërbim prok. me vlerë të vogël 300.000,00                    korrik

12 Prokurimi i shërbimeve për mirëmbajtje të pompave50500000-0 shërbim procedurë e hapur individuale 1.500.000,00                 gusht
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13 Shërbime për përkthim në gjuhën shqipe dhe anasjelltas79530000-8 shërbim prok. me vlerë të vogël 300.000,00                    gusht

14 Prokurim të shërbimeve për agjencinë për punësime të përkohshëm 75120000-3 shërbim procedurë të hapur 7.500.000,00                 shtator

15 Prokurime të shërbimeve për makina shpimi të rrugëve76300000-6 shërbim procedurë e hapur individuale 2.000.000,00                 shtator

16

shërbim për revizion të raportit financiar për 

vitin 2022 dhe konsolidim të raportit financiar 72212443-6 shërbim prok. me vlerë të vogël 400.000,00                    tetor

17 Vlerësimi i rrezikut dhe trajnimit për SSHP 90714600-1 shërbim prok. me vlerë të vogël 500.000,00                    tetor

Kontrata dhe marrëveshje kornizë për prok. 

Publike të punëve

1 Vendosje të energjisë elektrike në objekte 09310000-5 работи prok. me vlerë të vogël 300.000,00                    Janar

2 Pyllëzimi i Pyllit-park Vodno 77231600-4 работи procedurë të hapur 12.711.864,00               Janar

Gjithsej:    187.664.864,00             

Përpunoi:  NP NP Parqe dhe Gjelbërime

Jakimovska Zdravka Drejtor,

Sotirovski Angele




