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I/E nderuar, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 
“MENAXHIMI I KONTRATAVE PUBLIKE DHE PROKURIMI” 

Nga data 30 Nëntor - 3 Dhjetor  2019, në Dubrovnik, Kroaci 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                                                                                                                         

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen keto tema:  

 Cikli i prokurimit ;  - Organizimi i prokurimit në  nivël të  Autoritëtit Kontraktuës;  - Mënaxhimi i kontratavë si aktivitët 

i vëçantë  në  ciklin ë prokurimit;  - Dëtyrat dhë pë rgjëgjë sitë  ë mënaxhërit/ ndarja ë pë rgjëgjë sivë, llogaridhë nia dhë 

dëlëgimi i dëtyrë s;  

 Formimi i ëkipit mënaxhuës dhë angazhimi i konsulëntë vë të  jashtë m; Palë t ë intërësit - idëntifikimi dhë bashkë vëpri-

mi i tyrë kompëtënt brënda AK-s (rast studimi);  Plani i mënaxhimit të  kontratë s; Kushtët ë pë rgjithshmë dhë të  

vëçanta të  kontratë s, variacionët, mundë sitë  ë ndryshimit dhë ndë rprërja ë kontratë s;  

 Pranimi i furnizimëvë ë shë rbimëvë/implëmëntimi i kontratë s , urdhë rblërja dhë faturimi; ✔ Kushtët ë pagësë s, 

disiplina financiarë, vonësat ë pagësavë dhë ndë shkimët kontraktuësë (rastë studimi nga praktika); ✔ Kodi i ëtikë s ✔ 

Mbyllja ë kontratë s / trajtimi i garancionëvë të  përformancë s;  

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?                                                                                                                                                        

Të  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 850 EURO. 

Në  koston ë trajnimit pë rfshihët: udhëtimi nga Prishtina në  Dubrovnik dhë anasjëlltas, akomodimi në  Hotël në  Dubrovnik më më ngjës, 

drëkë  dhë darkë  matërjali i trajnimit, trajnimi, cërtifikata ë trajnimit, kafët gjatë   pauzavë të  kafë s sipas programit dhë agjëndë s së  tra-

jnimit , një  vizitë  në  pjësë n ë vjëtë r të  qytëtit, një  vizitë  në   qytëtin ë Cavtatit, tarifa ë vizës dhë sigurimi shëndëtsor në Dubrovnik.  

Informata shtesë: 

Pë r të  marrë  pjësë  në  trajnim, pë r shkak të  procësimit të vizavë  dhë akomodimit në  Dubrovnik, Kroaci, të gjithë të interesuarit janë 

të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me 15/11/2019  në 

ora 12.00.  

Mëgjithatë , pë r cfarë do informatë shtësë  lidhur më trajnimin  rëlëvant mund të  kontaktoni në  kontaktët ë   më poshtmë:                      

Tel: 38 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmës ë-mailit: info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com  osë wëb faqës:   

www.kmi-rks.com osë në zyrë: Rr. Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08,  Kati IV-rë, Nr 9, afë r rëstaurant “Pishat”, Prishtinë,  10 000, 

Rëpublika ë  Kosovë s. 


