KOSOVO MANAGEMENT INSTITUTE
INSTITUTI KOSOVAR PER MENAXHIM
I/E nderuar,
Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin:

“PROKURIMI ELEKTRONIK – SEKTORI PRIVAT”
Me 29 Shkurt 2020 në Prishtinë, Kosovë (09.00 - 15.00’)

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?
Gjatë trajnimit dotë shtjellohen këto tema:
1. Zhvillimi i Platformës së Prokurimit Elëktronik në Kosovë
2. Shfrytëzimi i ë-prokurimit nga Opëratorët Ekonomik
3. Rëgjistrimi i Opëratorit Ekonomik
4. Përgatitja dhë dorëzimi i ofërtës
5. Kërkësa për sqarimë në dosjën ë tëndërit
6. Kërkësa për rishqyrtim në Autoritëtin Kontraktuës
7. Përgatitja dhë dorëzimë i ankësës në OSHP
8. Rëgjistrim praktik i pjësëmarrësvë në sistëmin ë E-prokurimit
Të gjitha këto shpjegohen në praktikë hap pas hapi që të jenë sa më të kuptueshme për pjesëmarrsit.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Trajnimi i tillë ju dëdikohët të gjitha biznësëvë privatë që vëprojnë në Kosovë dhë jashtë saj, të cilët janë të
intërësuar të aplikojnë në tëndërë publikë në Institucionët ë Rëp. së Kosovës. Pas pjësëmarrjës në këtë trajnim
pjësëmarrësit do të jënë në gjëndjë që të praktikojnë vëtë, funksionimin ë sistëmit të prokurimit ëlëktronik në
Rëpublikën ë Kosovës.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?
Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 75 EURO. Pagesa bëhet në ditën e trajnimit.

Në koston ë trajnimit përfshihët: drëka, më një pijë, 2 pauza të kafës, ujë, gjatë trajnimit, trajnimi një
ditor matërjali i trajnimit në kopjë fizikë, çërtifikimi, TVSH-ja.

Informata shtesë:
Për të marrë pjesë në trajnim, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe konfirmimin
e pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi 2 dite para mbatjes se trajnimit. Kompanit /pjesemarrsit
duhet të paraqesin: listën e personave që dotë marrin pjes, numerin e telefonit dhe numerin fiskal per
kompani.

Trajnimi mbahet në zyret e KMI-se, Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, afër
restaurant “Pishat”, Prishtine, 10 000, Republika e Kosovës

Mëgjithatë, për cfarëdo informatë shtësë lidhur më trajnimin rëlëvant mund të kontaktoni në kontaktët ë
mëposhtmë: Tel: 038 24 77 42, Mob: +383 44 312 601, apo përmës ë-mailit: info@kmi-rks.com,
kmi@kmi-rks.com, kosovomanagementinstitute@gmail.com, apo wëb faqës: www.kmi-rks.com.

KOSOVO MANAGEMENT INSTITUTE
INSTITUTI KOSOVAR PER MENAXHIM
“PROKURIMI ELEKTRONIK – SEKTORI PRIVAT”
Me 29 Shkurt 2020

Programi i trajnimit:
 Rëgjistrimi dhë aplikimi praktik i Platformës së E-Prokurimit nga OE;
 Saktësia ë të dhënavë të obliguëshmë nga OE në sistëmin ë E-Prokurimit;
 Procëdurat për shfrytëzim dhë përdorim në mënyrë praktikë të Platformës së E-Prokurimit nga OE;
 Shkarkimi dhë shqyrtimi i dokumëntëvë të tëndërit përms E-Prokurimit;
 Përgatitja ë dosjës së tëndërit - rënditja ë dokumëntëvë;;

 Struktura ë dosjës së tëndërit përmës Platformës së E-Prokurimit;
 Plotësimi i dosjës së tëndërit përmës Platformës së E-Prokurimit.;
 Sqarimët dhë informatat plotësuësë në dosjën ë tëndërit përmës Platformës së E-Prokurimit;
 E-Tëndëring (Tëndërimi ëlëktronik) – Dorëzimi i ofërtës përms E-Prokurimit;
 Obligimët dhë përgjëgjësit tjëra të OE në kuadër të E-Prokurimit;
 Obligimët dhë përgjëgjësit ë Autoritëtëvë Kontraktuësë ndajë OE që shfrytëzojnë sistëmin ë E-Prokurimit;
 Mënyra ë përgatitjës së Kërkësës për rishqyrtim në AK - përmës E-Prokurimit;
 Mënyra ë parashtrimit të Ankësës në OSHP - përmës E-Prokurimit;
 Procëdurat ë shqyrtimit të Ankësavë - përmës E-Prokurimit,;
 Njoftim lidhur më aplikimin ë modulëvë të rëja të E-Prokurimit.

Pauza e kaffes: 10.30 - 11.00
Pauza e drekes: 12 - 12.45
Pauza e kaffes: 13.45 - 14.15

