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22 1 Furnizim me material zyrtar
1.1

Album i vizitkartave, kapaciteti afërsisht 240 
vizitkarta

cope 60                         

1.2 Atashe map cope 100                       
1.3 Bateri 1.5 V AA 1/4 Komplet 100                       
1.4 Bateri 1.5 V AAA cope 240                       
1.5 Bateri 9 V cope 50                         

Bllok, me fleta ngjitëse, e verdhë, super ngjitëse, 100 
fletë, 51 x 38mm ose e përafërt

bllok 60                         

Bllok, me fleta ngjitëse, e verdhë, super ngjitëse, 100 
fletë, 76 x 50mm ose e përafërt

bllok 800                       

Bllok, me fleta ngjitëse, e verdhë, super ngjitëse, 100 
fletë, 76 x 76mm ose e përafërt

bllok 1,200                   

Bllok, me fleta ngjitëse, shumëngjyrëshe, super 
ngjitëse, për nënshkrime (post it flags)

bllok 1,200                   

CD inqizuese - 700Mb me kuti 1/1. cope 3,000                   

CD RW ri inqizuese - 700Mb me kuti 1/1. cope 500                       

Ditar, min. 70gr/m2 për fletë, një fletë korespondues 
data-adresa, dhe fletat për detajet në fund

cope 200                       

Dosje, me karton të trashë PVC. Me dy vrima metali 
madhësia Gjat.330mm x Trash.50mm x Gjer.290mm 
(REGJISTRATOR).

cope 1,200                   

Dosje, me karton të trashë PVC. Me dy vrima metali 
madhësia Gjat.330mm x Trash.80mm x Gjer.290mm 
(REGJISTRATOR).

cope 1,200                   

DVD RW ri inqizuese - 4Gb me kuti 1/1. cope 500                       

Fascikëll e plastikës një pjesëshe me shumë vrima A4 
U1/100

Komplet 1,500                   

Fascikëll e plastikës me mekanizëm cope 3,000                   

Fletore A-4 me kapak të fortë cope 200                       
Fletore A-5 me kapak të fortë cope 100                       
Folie për plastifikim A/4, 2 x 150 Mic. Trashësia, 100 
copë

pako 12                         

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP)

Njësia 
matëseArtikulli

II.1) KONTRATAT PËR FURNIZIM

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit

Vlera e parashikuar e 
kontratës

NENI II.  Përshkrimi përmbledhës i kontratave të planifikuara për këtë vit fiskal

Sasia e përafërt 
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prokurimeve

Çmimi për 
Njësi



Folie për plastifikim A/4, 2 x 80 Mic. Trashësia, 100 
copë

pako 12                         

Gërshërë, çelik që nuk ndryshket, pa maje dhe për 
dorën e djathtë/majtë, përafërsisht 60mm tehu, 
dorëza nga plastika përafërsisht 150mm gjatësia

cope 120                       

Kabllo vazhduese me 3 shteka 3 metra cope 60                         

Kabllo vazhduese me 3 shteka 5 metra cope 60                         

Kalkulator tavoline cope 100                       

Kapëse për dosje dyshe e metalit (binder clips) 
25mm, kuti prej 12 copë

kuti 600                       

1.6

Kapëse për dosje dyshe e metalit (binder clips) 
32mm, kuti prej 12 copë

kuti 120                       

Kapëse për dosje dyshe e metalit (binder clips) 
41mm, kuti prej 12 copë

kuti 120                       

Kapëse për dosje dyshe e metalit (binder clips) 
51mm, kuti prej 12 copë

kuti 120                       

Kapëse për dosje dyshe e metalit (binder clips) 
68mm, kuti prej 12 copë

kuti 120                       

Kapëse për letër, tel metali, #2 përafërsisht 25mm 
kuti prej 100 copë

kuti 600                       

Kapëse për letër, tel metali, #3 përafërsisht 30mm 
kuti prej 100 copë

kuti 300                       

Kapëse për letër, tel metali, #5 përafërsisht 48mm 
kuti prej 100 copë

kuti 300                       

Korrigjues, i lëngshëm në formë shishe i bardhë me 
brushë

cope 120                       

Lagëse gishti me diameter 150mm PVC cope 100                       

Laps i thjeshtë HB cope 300                       

Laps kimik gel ink pen cope 1,200                   
Laps kimik i kaltër 0.7mm cope 2,400                   
Laps kimik i kaltër 0.7mm cope 500                       
Laps kimik i zi 0.7mm cope 500                       
Laps kimik roller tip pen 0.5 cope 600                       



Letër e bardhë 80gr/m2 për shërbime të printimit të 
printerit laserik dhe aparateve fotokopijuese, me 
bardhësi 170 CIE dhe shkelqim 100% kualiteti ISO 
9001:2000, ISO 14001 dhe ISO 9706, 500 fleta risa 
formati A/2

risa 200                       

Letër e bardhë 80gr/m2 për shërbime të printimit të 
printerit laserik dhe aparateve fotokopijuese, me 
bardhësi 170 CIE dhe shkelqim 100% kualiteti ISO 
9001:2000, ISO 14001 dhe ISO 9706, 500 fleta risa 
formati A/3

risa 200                       

Letër e bardhë 80gr/m2 për shërbime të printimit të 
printerit laserik dhe aparateve fotokopijuese, me 
bardhësi 170 CIE dhe shkelqim 100% kualiteti ISO 
9001:2000, ISO 14001 dhe ISO 9706, 500 fleta risa 
formati A/4

risa 4800.00

Letër për tabelë FLIP CHART cope 100                       
Letër, me ngjyrë 30%, 80gr/m2 për shërbime të 
printimit laserik dhe aparateve fotokopijuese 500 
fleta risa formati A/4

risa 100                       

Libër protokoll ( libri standard pwr protokollim të 
hytje daljeve të dokumenteve

cope 100                       

Makinë kapëse e metalt, e dorës kapaciteti 120 faqe cope 60                         

Makinë kapëse e metalt, e dorës kapaciteti 20 faqe cope 120                       

Makinë për heqjen e kapseve, pincetë cope 400                       

Marker (nënivizues) flasher 7100 ngjyra e gjelbër cope 360                       

Marker (nënivizues) flasher 7100 ngjyra e verdhë cope 360                       

Marker (shënues) flurosent/theksues e gjelbër, 5mm cope 360                       

Marker (shënues) flurosent/theksues e verdhë, 5mm cope 360                       

Marker (shënues) flurosent/theksues një ngjyrësh 
1/1 të kualitetit të lartë

cope 360                       

Marker (shënues) për dërrasë të bardhë, ngjyra e 
kaltër, 5mm

cope 360                       

Marker (shënues) për dërrasë të bardhë, ngjyra e 
zezë, 5mm

cope 360                       

Marker (shënues) permanent, i kaltër 5mm cope 300                       

Marker (shënues) permanent, i zi 5mm cope 300                       
Mbajtës i Dosjeve A4 (që varen) fasikla me grepa cope 2,000                   
Mbajtës i Dosjeve A4 nga kartoni cope 1,000                   
Mbajtëse e kapseve me magnet kapaciteti deri në 50 
kapse

cope 120                       



Mjet mbajtës i shiritit për paketim e përshtatshme 
për 12mmx33m

cope 120                       

Mjet mbajtës i shiritit për paketim e përshtatshme 
për 50mmx66m

cope 30                         

Mprehëse për lapsa cope 60                         

Municion 23/10 ose të ngjashme kuti prej1000 copë kuti 100                       

Municion 23/13 ose të ngjashme kuti prej1000 copë kuti 100                       

Municion 23/15 ose të ngjashme kuti prej1000 copë kuti 100                       

Municion 23/20 ose të ngjashme kuti prej1000 copë kuti 100                       

Municion 23/23 ose të ngjashme kuti prej1000 copë kuti 100                       

Municion 23/8 ose të ngjashme kuti prej1000 copë kuti 100                       

Municion 23/8 ose të ngjashme kuti prej1000 copë kuti 100                       

Municion 24/6, kuti prej 1000 copë kuti 288                       
Ndarëse e plastikës për dosje me tregues 1-12 nr, me 
shumë vrima për çdo lloj dojse (folderi)

cope 1,200                   

Ngjitës për letër, 9gr/secili cope 120                       

Organizues tavoline i kompletuar me 12 elemente 
përcjellëse

cope 120                       

Rafta të plastikës për mbajtjen e dokumenteve në 
tavolinë 1/1

cope 360                       

Rrollne e bardhe për Plloter HP Inkjet  5500 
dimensionet 914mm, 91.5m.

cope 100                       

Shirit ngjitës permanent përafërsisht 12mm x 33m cope 500                       

Shirit ngjitës permanent përafërsisht 50mm x 66m cope 500                       

Shpuese të letres me dy vrima të metalta me 
kapacitit 120 faqe

cope 60                         

Shpuese të letres me dy vrima të metalta me 
kapacitit 60 faqe

cope 120                       

Shpuzë për pastrim të markerit në tabelen e bardhë cope 24                         

Tabelë nga tapa 450 x 600mm. Varur për muri me 
varëse

cope 30                         

Tabelë, ngjyrë e bardhë magnetike dimensionet 1200 
x 2400mm. Varur për muri me varëse

cope 12                         

Tabelë, ngjyrë e bardhë magnetike dimensionet 600 x 
900mm. Varur për muri me varëse

cope 12                         



Tabelë, ngjyrë e bardhë magnetike dimensionet 900 x 
1200mm. Varur për muri me varëse

cope 12                         

Thumba (patenta) cope 100                       
USB 4 GB cope 100                       
Vizore, plastikë 30cm cope 120                       
Vizore, plastikë 50cm cope 60                         

Zarf A3, e bardhë me pjesë vetëmbyllëse, letër e 
bardhë 90gr m2 - dimensionet (320mm x 420mm)

cope 4,800                   

Zarf A4, e bardhë me pjesë vetëmbyllëse, letër e 
bardhë 90gr m2 - dimensionet (230mm x 330mm)

cope 4,800                   

Zarf A5, e bardhë me pjesë vetëmbyllëse, letër e 
bardhë 90gr m2 - dimensionet (160mm x 230mm)

cope 14,400                 

1.7

11 3    Derivate te naftes per automjete, 
ngrohje qendrore dhe gjenerator Furnizimi me benzinë pa plumb 

Furnizimi me Euro Diesel 
Furnizimi me shampon të xhamave

30
Furnizim me paisje te teknologjis Informative dhe 

Furnizim me tonera 
30 Furnizmi me Paijsje tjera 
30 Furnizim me materjal higjenik 
30 Furnizim me pajisje (inventar) per Zyre

30
Pajisje brenda shpezimeve kapitale (ku perfshihen te gjitha 
paisjet qe kalojne vleren mbi 1000 Euro  dhe afat
 qendrueshmerie me shume se nje vit.

Furnizim per nevojate e ndryshme per Nsh qe jane ne 
AD,Furnizim me paisjete per puntorte e Nshe-ve ne raste 
rreziku nga materjalet e rreziksheme 

Grand Totali

Totali

[Shto aq sa ju nevojiten]

Totali i Vlerës

Totali i Vlerës



64 1 Sherbime te internetit 2015

64 2
Sherbimet postare per AKP dhe
 Trepca 15,000+1,000 2015

64 3 Sherbime te telefonise mobile 2015
50 4 Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve 2015

50 5
Mirembajtja edhe riparimi I ngrohejve
Qendroer dhe Gjeneratorve 2015

50 6 Mirmbajtja dhe riparimi I pajisjeve kunder zjarrit 2015
50 7 Mirmbajtja dhe riparimi I Air kondicionreve 2015
50 8 Sherbime te sigurimit fizik 2015
93 9 Sigurimi i TPL-se  dhe Cascko I automjeteve 2015
93 10 Sherbime te qirase per zyret qendrore dhe rajonale 2015
93 11 Shpenzime per informim public (AQ) 2015

93 12

Arkivimi i dokumenteve te Ndermarrjeve Shoqerore 
(ne pese zyret rajonale) pas privatizimit dhe derisa 
te perfundoje likuidimi-Arkivat 2015

93 13
Sherbimet -(Perkthime simultante dhe paisjet e zerimit
-bordi dhe ditet e ofertimit) 2015

93 14 Ofrues i shërbimeve profesionale për Trpcen 2015

93 15
Keshilla juridike te jashtme per Ndermarrjet Shoqrore dhe
privatet 2015

93 16
Sherbime  e perkthimit te dokumentave per nevojat te
 AKP-se 2015

93 17
Larja e veturave te AKP-se 2015

93 18

Aktivitete vështruese kadastrale: parcelat, matjet,
 vektorizimet, listat poseduese, kopje e planit të mbajtur
nga GPS marrësit, mjete programuese, RTK GPS marrësit, 2015

74 19

Vleresimi i aseteve te NSH-ve para dhe pas  procesit 
te privatizimit

2015
74 20 Auditimet e Administrimit Direkt 2015

II.2) KONTRATAT PËR SHERBIME

Nr. Rendor i 
prokurimeve Përshkrimi i Kontratës

Vlera e parashikuar e 
kontratës Data e parashikuar e fillimit të prokurimit

Klasifikimi I 
produktit (2 



78 21

Xhirimi I Ceremonive te hapjes se ofertave dhe emitimi 
perms  internetit , Hosting dhe Domein Name per web
faqen e AKP-se dhe arkiven (faqen e AKM-se)

2015

22
Krijimi CMS-it funksional dhe ridizajnimi I faqes www.pak-
ks.org 2015

23 Xhirim dhe realizimi I storeve te suksesit 2015
24 Pjesmarrje ne panaire dhe evente promovuese 2015
25 Publikime ne Portale 2015

78 26 Publikime ne radio dhe televizione 2015
27 Marketing dhe materjalet e Privatizimit 2015

78 28 Publikime ne gazetat vendore 2015
78 29 Publikimi ne gazeta  nderkombetare 2015

78 30
Publikim ne gazetat vendore dhe nderkombetare per Trepce

2015
30 31 Mirembajtja dhe sevisimi I paisjeve te IT-se 2015
72 32 Krijimi i Databazes per prerje te borxheve per New Com 2015
72 33 Zhvillimi i moduleve te reja te Databazes se Likuidimit 2015

72 34
Baza e te dhenave per shqyrtimin e ankesave ndaj Listave 
te puntoreve 2015

72 35 Mirmbajtaja e Databazes per regjistrimin e ankesave 

72 36
Mirmbajtja e databazes per burime Njerzore dhe Zyres se
Protokollit 2015

37
Plotesimi I bazes se te dhenave ne kuader te Njesi per
 rexhistrimin e ankesave 2015

45 1 Riparimi  ne zyret e AKP-se 2015
2 -                           
3 -                           
… -                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                       
-                       

[Shto aq sa ju nevojiten]

Data e parashikuar e fillimit të prokurimit
Vlera e parashikuar e 

kontratës

II.3) KONTRATAT PËR PUNË 

Klasifikimi I 
produktit (2 

Nr. Rendor i 
prokurimeve Përshkrimi i Kontratës

Grand Totali



II.4) KONKURSET E PROJEKTIMIT

1 -                         
2 -                         
3 -                         
… -                         

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

[Shto aq sa ju nevojiten]

Grand Totali
[Shto aq sa ju nevojiten]

Klasifikimi I 
produktit (2 

Nr. Rendor i 
prokurimeve Përshkrimi i Kontratës Data e parashikuar e fillimit të prokurimit

Grand Totali

Vlera e parashikuar e 
kontratës


	FURNIZIM,SHERBIME,PUNE,KON.PRO 

