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 Ekzekutim 
 Projektim dhe ekzekutim 
 Realizim, me çfarëdo 

mënyrë, të punës, që 
korrespondon me kërkesat e 
specifikuara nga autoriteti 
kontraktues 

 Blerje 
 Qira financiare (lizing) 
 Qira 
 Blerje me këste 
 Kombinim i tyre 

 
Kategoria e 
shërbimit____________ 

Vendi apo vendndodhja 
kryesore e punëve 
_______________________
_______________________ 

Vendi kryesor i dorëzimit 
 
Prishtinë________________
________ 

Vendi kryesor i realizimit 
 
_______________________
_______________________ 

II.1.3 Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohen) 
 
Njoftimi përfshinë marrëveshjen kornizë              po                            jo     
 
II.1.4 Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës  
Furnizim me derivate të naftës për automjete dhe gjenerator, që do të shërbejë për plotësimin e 
nevojave të ART-s  
_____________________________________________________________________________ 

II.1.5  Klasifikimi i fjalorit të përgjithshëm të prokurimit (FPP): 
•        Derivate të naftës 23 

          - Dizel 23121200-3 
          - Shampon për xhama 24 

 
NENI III: PROCEDURA 
III.1 LLOJI I PROCEDURËS 

 ⌧E hapur                 E kufizuar                      E negociuar                Kuotim i çmimeve 
 
III.2 KRITERET E DHËNIES 
⌧Çmimi më i ulët ( permiumi me i lir ) 
      apo 

 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm 
 
III.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE  
III.3.1. Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë 
Njoftimi paraprak   ______________________________________ 
Njoftimi për kontratë  po  
Publikimet e tjera (nëse aplikohen) ueb faqja e AK deh e KRPP__________ 
 
 
NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS 
 
(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit § IV.4 dhe IV.5 
për secilën pjesë) 
IV.1. Data e dhënies së kontratës  14./_04/2008 (dd/mm/vvv) 
IV.2 Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 23/04/2008(dd/mm/vvv) 
IV.3  Numri i tenderëve të pranuar ______3____ 
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IV.4 Emri dhe adresa e operatorit ekonomik (OE), të cilit i është dhënë kontrata 
Emri zyrtar: Graniti Petrol 

Adresa e OE: Vushtrri  

Qyteti:Vushtrri  Kodi postar: Shteti:Kosovë 

URL (nëse aplikohet): 

Personi kontaktues: E-maili: 

Telefoni: Faksi: 

 
IV.5 Informacione mbi vlerën e kontratës 
Vlera e përgjithshme e kontratës _cmimi per njesi –premia 0.0451______________________ 
(përfshirë TVSH-në) 
 
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve _1___ apo muajve _______ 
 
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 0.0451_______ (përfshirë TVSH-në).Tenderi i 
përgjegjshëm me çmimin më të lartë: _0.0650__(përfshirë TVSH-në).  
 

IV.6 A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet       Po                    Jo   
 
Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet: 

Vlera: ________________________ ; apo     Përqindja: _____ % ;                            Nuk dihet      
 
Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet): 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
PJESA V: INFORMACIONE PLOTËSUESE 
 
V.1 ANKESAT 
 Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë tek Organi Shqyrtues i Prokurimit në bazë të 
dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit nr. 02/L-99, Ligji për  Prokurimin Publik në Kosovë, të 
shpallur me Rregulloren nr.2007/20. 
 
 
V.1.1 ADRESA E ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT (OSHP) 
Emri zyrtar: Organi Shqyrtues i Prokurimit  

Adresa e OSHP-së:  
Qyteti: Prishtinë Kodi postar:10000 
URL (nëse aplikohet):ks-gov.net/krpp 
Personi kontaktues: E-maili: 
Telefoni: Faksi: 
 
V.2 INFORMACIONET SHTESË 
 
 


