
KOSOVO MANAGEMENT INSTITUTE 
INSTITUTI KOSOVAR PER MENAXHIM 

 

 

I/E nderuar, 
Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 

“MINI TENDERI DHE KONTRATA KORNIZE - PROKURIMI ELEKTRONIK”                                                                                                                            
Nga data 23 - 26 Tetor 2020, në Tiranë, Shqipëri 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                                                                                                                         

Gjatë trajnimit do të diskutohen këto tema: 

1. Kontrata kornize me nje  operator ekonomik; 

2. Marre veshja kornize  me shume  operator ekonomik; 

3. Mini tenderi - zhvillimi i procedures; 

4. Mini tenderi - hapja e ofertave; 

5. Mini tenderi -  vleresimi i ofertave; 

6. Mini tenderi - dokumentet sekondare; 

7. Mini tenderi - nenshkrimi i kontrates; 

8. Shqyrtimi i ke rkese s pe r rishqyrtim pe rmes e - prokurimit; 

9. Ke rkimi i dokumenteve sqaruese ne  faze n e vlere simit; 

10.  De rgimi i dokumenteve sekondare; 

11. Procedurat e negociuara pa publikim te  njoftimit pe r kontrate ; 

12. Procedura e kufizuar. 
 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë? 

Te  udhe heqe sve, menaxhere ve, drejtore ve ose zyrtare ve dhe asistente ve te  ndryshe m te  prokurimit dhe zyre tare ve tjere  

qe  ne  nje  forme  apo tjete r kane  te  be jne  me Prokurimin Publik respektivisht me draftimin, hartimin e kontratave, zbatimin 

dhe monitorimin e tyre sipas legjislacionit te  Prokurimit Publik ne Kosove .  

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 599 EURO. 

Ne  koston e trajnimit pe rfshihet :  transporti nga Prishtina ne   Hotel ne Tirane , dhe anasjelltas, akomodimi ne Hotel, 

mengjesi, dreka dhe darka, materjali i trajnimit, trajnimi dhe certifikata e trajnimit dhe aktivitetet tjera relevante, sipas 

programit dhe agjendes se   trajnimit. 

 

Informata shtesë: 

Pe r te  marre  pjese  ne  trajnim, pe r shkak te  rezervimit dhe akomodimit ne  Tirane , Shqipe ri te  gjithe  te  

interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë 

gjithsesi deri me 12/10/2020 në ora 12.00.  

 Megjithate  , pe r cfare do informate shtese  lidhur me trajnimin relevant mund te kontaktoni ne  kontaktet e me   poshtme: 

Tel: 38 24 77 42, Mob: 045 312 601  apo përmes e-mailit: kmi@kmi-rks.com &  aajvazi@kmi-rks.com  apo web   

faqe s: www.kmi-rks.com ose në zyre: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, afe r  restaurant “Pishat”, 

Prishtine, 10 000, Republika e Kosove s. 


