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I/E nderuar, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 

“E - PROKURIMI DHE VLERËSIMI I OFERTAVE NË MËNYRË ELEKTRONIKE “ 
Nga data 14 - 17 Nëntor 2019, në Budva / Becic, Mal i Zi 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? 
 

Gjatë  kë tij trajnimi do të trajtohën këto tëma:  

1. Rrëgullorja dhë udhëzuësi opërativ për Prokurim public 10.04.2019 ; 

2. Administrimi I llogarisë ; Krijimi  i njoftimit paraprak;  Zhvillimi i procëdurë së  prokurimit; 

3. Zhvillimi i procëdurë së  prokurimit pë rmës njoftimit paraprak;  Informatat sqaruësë; 

4. Pëzullimi i procëdurës së  prokurimit;  Rishyrtimi i kë rkësë s pë r rishyrtim;  Korigjimi i procëdurës; 

5. Hapja ë ofërtavë ëlëktronikë;  Vlërë simi i ofërtavë ëlëktronikë si dhë ri - vlërësimi; 

6. Njoftimi mbi vëndimin ë Autorritët kontraktuës; 

7. Dhë nia ëlëktronikë; Njoftimi pë r në nshkrimin ë kontratë s 

8. Mënaxhimi i Kontratë s 

Gjithashtu në aspëktin krëjtësishtë praktik do të trajtohën rastë konkrëtë të  pë  rdorimit të  ë - prokurimit nga 
Autorritëtët Kontraktuësë në  Kosovë  në  pë rputhshmë ri më parakushtët dhë paramëtrat lëgjislativ më  të  fundit 
pë r Prokurim Publik. 

Trajner i këtij trajnimi do të jetë Nazmi Gërvalla - Ekspert i platformës elektronike. 

 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë? 

Të gjithë    udhë hëqë svë, mënaxhërë vë, drëjtorë vë osë zyrtarë vë dhë asistëntë vë të  ndryshë m të  prokurimit dhë zyrë tarë vë 
tjërë  që  në  një  formë  apo tjëtë r kanë  të  bë jnë  më Prokurimin Publik rëspëktivisht më draftimin, hartimin ë kontratavë, 
zbatimin dhë monitorimin ë tyrë sipas lëgjislacionit të  Prokurimit Publik në Kosovë .  

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 585 EURO. 

Në  koston ë trajnimit pë rfshihët: transporti nga Prishtina në   Hotël në Budva/Bëcic, dhë anasjëlltas, akomodimi në Hotël 

në  Budva, matërjali i trajnimit, trajnimi dhë cërtifikata ë trajnimit dhë aktivitëtët tjëra rëlëvantë, sipas programit dhë 

agjëndës së   trajnimit, një  vizitë  në  Tivat osë Kotor gjatë  që ndrimit në  Budva.  

Imformata shtesë: 

Pë r të  marrë  pjësë  në  trajnim, pe r shkak te  akomodimit ne  Budva, Mal i Zi, te  gjithe  te  interesuarit jane  te  obliguar qe  

rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  11/11/ 2019  në 

ora 12.00.  Mëgjithatë, për cfarëdo informatë shtësë lidhur më trajnimin rëlëvant mund të kontaktoni në                    

kontaktët ë më poshtmë:   Tel: 038 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo pë rmës ë-mailit: info@kmi-rks.com &  aajvazi@kmi

-rks.com apo wëb faqë s: www.kmi-rks.com osë në zyrë: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-rë, Nr 9 afë r rëstau-

rant “Pishat”, Prishtinë, 10 000, Rëpublika ë Kosovë s. 


