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DREJTORATI PËR PROKURIM PUBLIK 

 

PËRMBLEDHJE  E PËRGJITHSHME E RAPORTIMIT 

Gjatë këtij muaji në Drejtoratin për Prokurim Publik janë realizar detyra dhe obligime sipas Ligjit të 
Proktimit Publik, si dhe aktivitete  tjera që dalin nga Ligji për Vetëqeverisjen Lokale, ligjet tjera 
sektoriale, udhëzimet, urdhëresat, dhe rregulloret tjera komunale. 

Gjithashtu drejtorati i prokurimit përcjellë dhe vepron sipas Planit të Punës të dorëzuar zyrës së 
kryetarit në fillim vit. 

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË PERIUDHËS 
RAPORTESE 

 Gjatë kësaj periudhe raportese, Drejtorati për Prokurim ka realizuar aktivitete të fushës së 
Prokurimit:     

 Hapje dhe vlerësime të ofertave 

 

Nr Lënda e prokurimit  
Vlera e 

parashikuar 
Data e 

Mbylljes 
Data e publikimit 

1 
Përzgjedhja e kompanisë për kryerjen e 
shërbimeve të demoluara dhe rrënimet e objekteve 
të ndërtuara pa leje ndërtimi-Ritenderim 

13.000.00 08.12.2022 17.11.2022 

2 

Konkurs Projektimi për zgjidhjen (projektin) 
ideore për hartimin e projekteve zbatuese për 
Ndërtimin e parkut qendror të qytetit dhe 
parkingut nëntokësor në Lipjan dhe II. “Ndërtimin 
e nënkalimit dhe vazhdimin e ndërtimit të sheshit 
“Adem Jashari”. 

90.000.00 26.12.2022 17.10.2022 

4 Hartimi i projekteve detale 3 llote 500.000.00 18.11.2022 03.10.2022 

Datë: 04.01.2022 

References: 12/22 

Për : Z. Imri Ahmeti - Kryetar i Komunës së Lipjanit 

Kopje : Z. Diamant Bytyqi -  Nënkryetar i Komunës 

 Z. Lulzim Qerimi – Nënkryetar për Komunitete 
Z.Avni Jashari - Shef i Kabinetit të Kryetarit 

 Arkiven 

Nga:  Bekim Shabani  - Drejtor i Drejtoratit për Prokurim Publik 

Lënda: RAPORT --  Dhjetor- 2022 



 
 
NJOFTIMET NË KRPP 

     Njoftim për Kontratë 

Nr Lënda e prokurimit  
Vlera e 

parashikuar 
Data e 

Mbylljes 
Data e 

publikimit 

1 

Sigurimi fizik i objekteve të institucioneve 
komunale, ndërtesat e Administratës, Qendra për 
Punë Sociale, Arkivit të Qytetit, Shtëpisë së 
Kulturës-negociuar 
 

20.286.00 03.02.2023 30.12.2022 

 
 

Njoftim për nënshkrim të Kontratës 

Nr Lënda e prokurimit 

1 
Vendosja e shkronjave 3D forex 1.8cm në sallen e Kuvendit 
 

   

2 
Aneks-kontratë-Aneks në rrjetin e ujesjellesit brenda ne qytetin 
e Lipjanit 

   

3 Furnizimi me tabela orientuese për K.Lipjan    

4 Furnizimi me flamuj të medhenjë    

5 
Furnizimi me perde shiritore(shtese) për K.Lipjan 
 

   

6 
Mbajtja e puntorisë një ditore për antarët e komisionit për 
hartimin e planit të integritetit 
 

   

7 
Organizimi i puntorisë dy ditore për përfaqësuesit e OJQ-ve 
lokale 
 

   

8 
Servisimi i kalldasë me pelet 
 

   

9 
Zhavorimi i rrugëve të kategorisë IV - V në territorin e Komunës 
së Lipjanit 

   

10 Furnizimi me dhurata për fëmijët e QEAP-Lipjan 
 
 

  

11 
Vendosja dhe zhvendosja e flamujve në sheshin Adem Jashari 
dhe qytet 

12 
Ndërtimi i rrethojave dhe infrastrukturës së varresave në 
Janjevë - Ritenderim 

13 Dekorimi i sheshit Adem Jashari, për festat e fundëvitit 

14 
Organizimi i punëtorisë tri ditore për hartimin e Planit 
Zhvillimor Komunal 

15 Furnizimi me një paletar 2.5 ton 



16 Suvatimi në aneks objektin e Shtëpisë me bazë në Komunitet 

17 
Mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve dhe trotuareve gjatë sezonit 
dimëror 3 Llote -ritenderim, procedurë e negociuar 

18 
Servisimi i gjeneratorit dhe furnizimi, montimi i led dritave në 
objektin e Shtepise me bazë në Komunitet 

19 
Aneks kontratë - Instalimi i rrymës, ujësjellësit, kanalizimit dhe 
nxemjes në aneksin e shtëpisë me bazë në komunitet 

20 
Rikonstruimi i rrugëve në Ribar të Madh (rr. Vehbi Kozhani e 
Beqir Duriqi)-Ritenderim 

21 

Ndërtimi i parqeve dhe lojrave për fëmijë në shkolla follore ne 
fshatra, Kraishtë, Gllogovc, Rubovc, Bujan,Medvec,Topliqan, 
Krojmir, Baicë, Shalë, Magurë,Puturovc, Smallushë, Llugaxhi, 
Babush i Muhaxherëve, Banullë, Dobrajë e Madhe,Lipjan-faza 
II-të -ritenderim 

22 
Koktej për fushatën 16 ditore të aktivizimit kunder dhunës në 
baza gjinore. 

 
 

 

Ankandet: 

1. Shitja e masës drunore të konfiskuara-ritenderim. 

 

Gjithashtu jemi duke punuar në raportin vjetor 2022, Planin e Punës për vitin 2023. 

Dhe finalizimin e planit të prokurimit për vitin 2023. 

 


