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KOMUNA E GJAKOVËS

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
 PUNË  FURNIZIM  SHËRBIME

Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me 
ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

     


Data e përgatitjes së njoftimit:  09.11.2020

     
Numri i Prokurimit  632-20-5058-2-1-1
Numri i Brendshëm i Prokurimit  632-18-077-211

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip  Serbisht    Anglisht 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: KOMUNA E GJAKOVËS

Adresa Postare: Rr "Nënë Tereza"

Qyteti: GJAKOVË Kodi postar: 50000 Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Telefoni: 038-200-44041

Email: faton.gutaj@rks-gov.net Faksi: 

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): https://kk.rks-gov.net/gjakove

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët Po  Jo 

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit Po  Jo 

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi 
nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

     

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Transporti i nxënësve në relacione të ndryshme
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II.1.2)  Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve,  vendi i dorëzimit apo realizimit
(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime  apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin 
specifik të kontratës suaj)
   Punë         Furnizime     Shërbime

 Ekzekutim
 Plani dhe ekzekutimi
 Realizimi, në çfarëdo 
mënyre, të punës, përgjegjës me 
kërkesa

 Blerje
 Qira financiare (lizing)
 Qira
 Blerje me këste
 Një kombinim i këtyre 

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve
Në shkollat e Komunës së Gjakovës

II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet 

Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator       

Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë    

Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj 12
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës
Transporti i nxënësve në relacione të ndryshme

II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)

93900000-7
II.1.6) Ndarja në Pjesë 

Po  Jo 
II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 370 992,60

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

     
    E hapur
    E kufizuar                    
    Konkurruese me negociata
    E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë
    Çmimi i kuotimit         

III.2) KRITERET E DHËNIES
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 Çmimi më i ulët 
    ose
 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të 

III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

      B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit:  2020/632-20-5058-2-1-1/B10-0019385 i 30.10.2020

      B05 Njoftim per Kontrat:  2020/632-20-5058-2-1-1/B05-0014343 i  09.09.2020

Publikimet e tjera (nëse aplikohen):  
       i       
       i       
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SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS
(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 
për secilën pjesë)

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA260
Nr. i pjesës:       1
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve me aftësi të  kufizuara shkollë-shtëpi

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       "N.T.Sh.""Arti - Taxi"""

Adresa Postare:       Edit Durham

Qyteti:       
GJAKOVË

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
shefqet.maloku@hotmail.com

Telefoni:       044255308 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         8 658,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 8 658,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 8 658,00

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):
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Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA261
Nr. i pjesës:       2
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Prush-Zhub-Vogovë-Brekoc dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T. "SHPATTURS"

Adresa Postare:       Mithat Frasheri  127

Qyteti:       Gjakovë Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
shpatturs@hotmail.com

Telefoni:       0037744134349 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         6 969,60    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 6 969,60
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 6 969,60

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):
           



B08  Njoftim per dhenje te kontrates 6 / 47

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA263
Nr. i pjesës:       4
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Firze-Brekoc dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       NT ,, Ekremi Tours "

Adresa Postare:       Duzhnje

Qyteti:       
GJAKOVË

Kodi postar:       -50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
eurokonto@yahoo.com

Telefoni:       044475057 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         4 536,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 4 536,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 4 536,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA264
Nr. i pjesës:       5
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Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Shishmoni Bokes-Babaj Bokes 
dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P.  " Çlirimi "

Adresa Postare:       DUSHNJË GJAKOVË KOSOVA

Qyteti:       
DUSHNJË GJAKOVË 
KOSOVA

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
diedondoli_11@hotmail.com

Telefoni:       045-697-021 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         4 050,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 4 050,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 4 050,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA265
Nr. i pjesës:       6
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Shishmon i Rrafshit-Smolice dhe 
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anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P.  " Çlirimi "

Adresa Postare:       DUSHNJË GJAKOVË KOSOVA

Qyteti:       
DUSHNJË GJAKOVË 
KOSOVA

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
diedondoli_11@hotmail.com

Telefoni:       045-697-021 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         12 060,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 12 060,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 12 060,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA267
Nr. i pjesës:       8
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Lagjja Barja e Madhe-

Bardhaniq dhe anasjelltas
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IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com

Telefoni:       044178962 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         3 726,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 3 726,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 3 726,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA268
Nr. i pjesës:       9
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Nec-Duzhnje-Korenicë dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      
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IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P.  " Çlirimi "

Adresa Postare:       DUSHNJË GJAKOVË KOSOVA

Qyteti:       
DUSHNJË GJAKOVË 
KOSOVA

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
diedondoli_11@hotmail.com

Telefoni:       045-697-021 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         9 900,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 9 900,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 9 900,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA269
Nr. i pjesës:       10
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Ramoc-Cufadol-Korenicë dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      
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IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P.  " Çlirimi "

Adresa Postare:       DUSHNJË GJAKOVË KOSOVA

Qyteti:       
DUSHNJË GJAKOVË 
KOSOVA

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
diedondoli_11@hotmail.com

Telefoni:       045-697-021 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         8 208,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 8 208,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 8 208,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA270
Nr. i pjesës:       11
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Thaq-Morinë-Lipovec dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      
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IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.SH. "Nijazija Turs"

Adresa Postare:       Gërqin

Qyteti:       
GERQINA

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
nijazija_tors@my.com

Telefoni:       044246792 Faksi:       044246792

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         13 464,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 13 464,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 18 612,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA271
Nr. i pjesës:       12
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Lagjja Bobi-Devë-Binakaj-

Vataj- Guskë dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020
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IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       NT ,, Ekremi Tours "

Adresa Postare:       Duzhnje

Qyteti:       
GJAKOVË

Kodi postar:       -50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
eurokonto@yahoo.com

Telefoni:       044475057 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         7 560,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 7 560,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 7 560,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA272
Nr. i pjesës:       13
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Lagjja Kukaj-Lokaj-Sefa-

Asllani- Guskë dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020
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IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       NT ,, Ekremi Tours "

Adresa Postare:       Duzhnje

Qyteti:       
GJAKOVË

Kodi postar:       -50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
eurokonto@yahoo.com

Telefoni:       044475057 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         7 830,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 7 830,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 7 830,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA273
Nr. i pjesës:       14
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Rezinë-Gjakovë dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 
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IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       NT ,, Ekremi Tours "

Adresa Postare:       Duzhnje

Qyteti:       
GJAKOVË

Kodi postar:       -50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
eurokonto@yahoo.com

Telefoni:       044475057 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         7 812,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 7 812,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 7 812,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA274
Nr. i pjesës:       15
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Kodra e Lisit-Ramoc dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
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Emri zyrtar:       N.T.P.  " Çlirimi "

Adresa Postare:       DUSHNJË GJAKOVË KOSOVA

Qyteti:       
DUSHNJË GJAKOVË 
KOSOVA

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
diedondoli_11@hotmail.com

Telefoni:       045-697-021 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         7 524,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 7 524,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 7 524,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA275
Nr. i pjesës:       16
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Rrypaj-Meje-Ramoc dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
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Emri zyrtar:       N.T.P.  " Çlirimi "

Adresa Postare:       DUSHNJË GJAKOVË KOSOVA

Qyteti:       
DUSHNJË GJAKOVË 
KOSOVA

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
diedondoli_11@hotmail.com

Telefoni:       045-697-021 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         8 073,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 8 073,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 8 073,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA276
Nr. i pjesës:       17
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Popoc-Ponoshec dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       NT ,, Ekremi Tours "
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Adresa Postare:       Duzhnje

Qyteti:       
GJAKOVË

Kodi postar:       -50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
eurokonto@yahoo.com

Telefoni:       044475057 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         10 206,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 10 206,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 10 206,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA277
Nr. i pjesës:       18
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Morinë-Ponoshec dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P.  " Çlirimi "

Adresa Postare:       DUSHNJË GJAKOVË KOSOVA

Qyteti:       Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë
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DUSHNJË GJAKOVË 
KOSOVA

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
diedondoli_11@hotmail.com

Telefoni:       045-697-021 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         10 494,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 10 494,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 10 494,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA278
Nr. i pjesës:       19
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Brovinë-Molliq dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       NT ,, Ekremi Tours "

Adresa Postare:       Duzhnje

Qyteti:       
GJAKOVË

Kodi postar:       -50000 Vendi:       Kosovë
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URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
eurokonto@yahoo.com

Telefoni:       044475057 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         7 056,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 7 056,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 7 056,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA279
Nr. i pjesës:       20
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Batushë-Molliq dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T. "  Edonisi Tours "

Adresa Postare:       Nivokaz

Qyteti:       Gjakovë Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       edonisi-
tours@hotmail.com
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Telefoni:       044128908 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         14 578,20    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 14 578,20
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 14 578,20

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA280
Nr. i pjesës:       21
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Cermjan-Gjakovë dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       NTSH,,Destani-Trans"

Adresa Postare:       DEJNË

Qyteti:       DEJNË Kodi postar:       21000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
destanitrans99@gmail.com

Telefoni:       044204196 Faksi:       
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IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         2 808,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 2 808,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 2 808,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA281
Nr. i pjesës:       23
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Meqe-Lagjja Gjekaj-Cermjan 

dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P."METI-COMERC"SH.P.K

Adresa Postare:       Gjakovë

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
meticomercc@hotmail.com

Telefoni:       +37744198634 Faksi:       0390321534
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IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         10 733,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 10 733,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 114 457,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA283
Nr. i pjesës:       24
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Bordosan-Doblibare dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com

Telefoni:       044178962 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      
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Vlera e përgjithshme e kontratës         6 300,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 6 300,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 6 300,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA284
Nr. i pjesës:       25
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Vraniq-Doblibare dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com

Telefoni:       044178962 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         2 574,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        
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Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 2 574,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 2 574,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA285
Nr. i pjesës:       26
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Ujz-Smaq-Bishtazhin dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P."METI-COMERC"SH.P.K

Adresa Postare:       Gjakovë

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
meticomercc@hotmail.com

Telefoni:       +37744198634 Faksi:       0390321534

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         2 937,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 2 937,00
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Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 3 888,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA286
Nr. i pjesës:       27
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Fshaj-Bishtazhin dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P."METI-COMERC"SH.P.K

Adresa Postare:       Gjakovë

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
meticomercc@hotmail.com

Telefoni:       +37744198634 Faksi:       0390321534

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         3 427,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 3 427,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 4 536,00
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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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA287
Nr. i pjesës:       28
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Rracaj-Sheremet dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P.  " Çlirimi "

Adresa Postare:       DUSHNJË GJAKOVË KOSOVA

Qyteti:       
DUSHNJË GJAKOVË 
KOSOVA

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
diedondoli_11@hotmail.com

Telefoni:       045-697-021 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         11 178,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 11 178,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 11 178,00

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po  Jo 
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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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA288
Nr. i pjesës:       29
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Pacaj-Sheremet dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P.  " Çlirimi "

Adresa Postare:       DUSHNJË GJAKOVË KOSOVA

Qyteti:       
DUSHNJË GJAKOVË 
KOSOVA

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
diedondoli_11@hotmail.com

Telefoni:       045-697-021 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         6 534,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 6 534,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 6 534,00

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 
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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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA289
Nr. i pjesës:       30
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Dobrosh-Sheremet dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P.  " Çlirimi "

Adresa Postare:       DUSHNJË GJAKOVË KOSOVA

Qyteti:       
DUSHNJË GJAKOVË 
KOSOVA

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
diedondoli_11@hotmail.com

Telefoni:       045-697-021 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         14 742,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 14 742,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 14 742,00

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 
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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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA290
Nr. i pjesës:       31
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Stubell-Berjah dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       Demë  Sadiku  B.I.

Adresa Postare:       Nivokaz/Gjakovë

Qyteti:       
NIVOKAZ

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
deme.sadiku.b.i@gmail.com

Telefoni:       044266191 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         8 100,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 8 100,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 8 100,00

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 
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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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA291
Nr. i pjesës:       32
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Nivokaz-Berjah dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       Demë  Sadiku  B.I.

Adresa Postare:       Nivokaz/Gjakovë

Qyteti:       
NIVOKAZ

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
deme.sadiku.b.i@gmail.com

Telefoni:       044266191 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         17 550,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 17 550,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 17 550,00

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po 

 Jo 


Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet      
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Vlera       ;   apo  Përqindja          %; Nuk dihet  

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA292
Nr. i pjesës:       33
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Lagjja Sarice-Qallak-Fetaj-

Mekaj- Kralan dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com

Telefoni:       044178962 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         13 998,60    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 13 998,60
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 14 180,00

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  
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Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA293
Nr. i pjesës:       34
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Zhdrell Bec dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com

Telefoni:       044178962 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         10 368,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 10 368,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 10 368,00

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):
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Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA294
Nr. i pjesës:       35
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Qerim Lugbunar dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com

Telefoni:       044178962 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         1 989,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 1 989,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 1 989,00

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):
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Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA295
Nr. i pjesës:       36
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Sopot-Bec dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com

Telefoni:       044178962 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         4 356,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 4 356,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 4 356,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA296
Nr. i pjesës:       37
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Kodra Margegaj- Dol dhe 
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anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com

Telefoni:       044178962 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         10 206,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 10 206,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 10 206,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA297
Nr. i pjesës:       38
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Kusar-Dol dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      
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IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com

Telefoni:       044178962 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         7 209,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 7 209,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 7 209,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA298
Nr. i pjesës:       39
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Raq Muglic Dol dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020
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IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com

Telefoni:       044178962 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         6 156,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 6 156,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 6 156,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA299
Nr. i pjesës:       40
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Smaq 1 Bishtazhin dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 
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IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P."METI-COMERC"SH.P.K

Adresa Postare:       Gjakovë

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
meticomercc@hotmail.com

Telefoni:       +37744198634 Faksi:       0390321534

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         3 288,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 3 288,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 4 914,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA300
Nr. i pjesës:       41
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Kushavec-Bishtazhin dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P."METI-COMERC"SH.P.K
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Adresa Postare:       Gjakovë

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
meticomercc@hotmail.com

Telefoni:       +37744198634 Faksi:       0390321534

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         1 800,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 1 800,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 2 700,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA301
Nr. i pjesës:       42
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Marmull-Bishtazhin dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       NTSH,,Destani-Trans"

Adresa Postare:       DEJNË
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Qyteti:       DEJNË Kodi postar:       21000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
destanitrans99@gmail.com

Telefoni:       044204196 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         4 662,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 4 662,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 4 662,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA302
Nr. i pjesës:       43
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Janosh-N.Ulte dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë
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URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com

Telefoni:       044178962 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         8 121,60    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 8 121,60
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 8 121,60

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA303
Nr. i pjesës:       44
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Sopot-N.Ulte dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com
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Telefoni:       044178962 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         1 386,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 1 386,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 1 386,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA304
Nr. i pjesës:       45
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Trakaniq-N.Ulte dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com

Telefoni:       044178962 Faksi:       
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IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         5 637,60    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 5 637,60
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 5 637,60

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA305
Nr. i pjesës:       46
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Demjan 1 - Marosh dhe 

anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.SH. "Nijazija Turs"

Adresa Postare:       Gërqin

Qyteti:       
GERQINA

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
nijazija_tors@my.com

Telefoni:       044246792 Faksi:       044246792

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      
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Vlera e përgjithshme e kontratës         7 920,00    EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 7 920,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 8 352,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA306
Nr. i pjesës:       47
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin Osek Pashë-Gjakovë shkolla 

Z.Rexha dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.P.SH.  " Dreni "

Adresa Postare:       Skivjan

Qyteti:       SKIVJAN Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       dreni-
f@hotmail.com

Telefoni:       044178962 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         6 660,00    EUR
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Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 6 660,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 6 660,00

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):
           

Kontrata:       632-20-5058-2-1-1/FA307
Nr. i pjesës:       48
Përshkrimi i shkurtër:       Transporti i nxënësve në  relacionin lagjja Muhader-Cena-Qarr-

S.Salihu- Elezaj dhe anasjelltas

IV.1) Data e dhënies së kontratës   06.11.2020      

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës       11.11.2020

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 11 

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
Emri zyrtar:       N.T.P.  " Çlirimi "

Adresa Postare:       DUSHNJË GJAKOVË KOSOVA

Qyteti:       
DUSHNJË GJAKOVË 
KOSOVA

Kodi postar:       50000 Vendi:       Kosovë

URL (nëse aplikohet):       

Personi kontaktues:      Email:       
diedondoli_11@hotmail.com

Telefoni:       045-697-021 Faksi:       

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës      

Vlera e përgjithshme e kontratës         13 590,00    EUR
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Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve         1  apo muajve        

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 13 590,00
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 14 405,40

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):
           

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 
108/A te ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar 
dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 ne adresën 
e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për dhënie te kontratës.

V.2) INFORMACIONET SHTESË
Shto informacione tjera:
Demë Sadiku B.I.  NTSH,,Destani-Trans      N.T.Sh.    Arti - Taxi        N.T.P.  METI-COMERC  
SH.P.K  N.T.    Edonisi Tours     N.T.SH.   Nijazija Turs    N.T.P.    Çlirimi     METI TOURS  
N.P.SH.    Dreni     N.T.   SHPATTURS    NT ,, Ekremi Tours

 Shtojce:  Kopja e deklaratës se Nevojave dhe Disponueshmerise se mjeteve


