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NJOFTIMI PARAPRAK
Sipas Nenit 39 të Ligjit Nr. 04/L-042, Ligji për Prokurimin Publik

Për periudhën prej:

“[shëno daten/muajin/vitin]”

Deri

“[shëno daten/muajin/vitin]”

Nr. i Prokurimit

Vendos numrin adekuat te
prokurimit!
Referoju Aneksit 1 te
Udhëzuesit Operativ te PP

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Shqip

X

NENI I:

IDENTIFIKIMI I AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri i AK

Adresa
Qyteti
Telefoni
e-mail

Serbisht

“[shëno emrin e AK]”

“[shëno adresen e AK]”
“[shëno qytetin e AK]”
“[shëno numrin e tel. të AK]”
“[shëno email-in e AK]”

X

Personi
kontaktues:
e-mail:
Kodi postar
Regjioni
Faksi
URL:

Anglisht

X

“[shëno emrin e personit kontaktues të AK]”
“[shëno email-in e personit kontaktues të
AK]”
“[shëno kodin postar të qytetit të AK]”
“[shëno regjionin e AK]”
“[shëno numrin e faksit të AK]”
“[shëno web-in e AK]”

Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese

Njoftimi Paraprak

Njoftimi Indikativ duhet te
përgatitet ne te gjitha gjuhet,
prandaj ju lutemi shënoni qe te
tri gjuhet!

 po

jo

Vendos informatat e juaja identifikuese!
Informatat duhet te jene te njëjta me
ato te paraqitura ne Dosjen e Tenderit,
Seksioni II, Fleta e te dhënave,
seksioni 1.1.

Ju lutemi shënoni PO ose JO.
Mos i lini te zbrazëta te dy kutitë!
Sqarim: Kjo pjese i referohet aktiviteteve te
prokurimit te përbashkët dhe aktiviteteve te
prokurimit te centralizuar. Prokurimet e
centralizuara janë ato te cilat udhëhiqen nga AQP –
ja ne emër te AK te tjera ndërsa prokurimet e
përbashkëta janë ato kur disa AK bashkojnë forcat
dhe njeri nga AK udhëheq aktivitetin e prokurimit ne
emër te tjerëve.

Sqarim: AK te cilat nuk specifikohen këtu
NUK mund te shfrytëzojnë ketë kontrate,
neni 19.2 i rregullave te PP.
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NENI II: LËNDA E KONTRATAVE
II.1 KONTRATAT E FURNIZIMEVE TË PARASHIKUARA
Klasifikimi i i Fjalorit të
Përgjithshëm të Prokurimit
(FPP)

Përshkrimi i furnizimeve

Data e parashikuar e
fillimit të procedurës
(nëse dihet)

Informacione të tjera
(Nëse aplikohen)

...-
...-
...-
...-
...-
Referoju Aneksit 2
te udhëtuesit
Operativ te PP për
te vendosur kodin
adekuat

Ju lutem epni sa me
shume informata qe dini.
(p.sh. sasia, lenda…)

Ju lutem epni informata
p.sh. për Lote, nëse
aplikohet.

JU LUTEMI REFEROJUNI Neni 5 te Udhëzuesit Operativ te PP
Nëse AK ka për qëllim dhënien e kontratave gjatë periudhës së ardhshme prej 12 muaj, të një ose më shumë kontratave
për furnizime të cilat kanë një vlerë të parashikuar, të vetme apo të përbashkët, prej 500,000 Euro ose më shumë, afati
kohorë i përgatitjes së njoftimit indikativ nga zyrtari i prokurimit është sa më shpejtë që është e mundshme pas fillimit të
vitit fiskal në fjalë.

Njoftimi Paraprak
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II.2 KONTRATAT E SHËRBIMEVE TË PARASHIKUARA
Klasifikimi i i Fjalorit të
Përgjithshëm të Prokurimit
(FPP)

Përshkrimi i shërbimeve

Data e parashikuar e
fillimit të procedurës
(nëse dihet)

Informacione të tjera
(Nëse aplikohen)

...-
...-
...-
...-
...-
Referoju Aneksit 2
te udhëtuesit
Operativ te PP për
te vendosur kodin
adekuat

Ju lutem epni sa me
shume informata qe dini.
(p.sh. sasia, lenda…)

Ju lutem epni informata
p.sh. për Lote, nëse
aplikohet.

JU LUTEMI REFEROJUNI Neni 5 te Udhëzuesit Operativ te PP
Nëse AK ka për qëllim dhënien e kontratave gjatë periudhës së ardhshme prej 12 muaj, të një ose më shumë kontratave
për shërbime të cilat kanë një vlerë të parashikuar, të vetme apo të përbashkët, prej 500,000 Euro ose më shumë, afati
kohorë i përgatitjes së njoftimit indikativ nga zyrtari i prokurimit është sa më shpejtë që është e mundshme pas fillimit të
vitit fiskal në fjalë.
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II.3 KONTRATAT E PUNËVE TË PARASHIKUARA
Klasifikimi i i Fjalorit të
Përgjithshëm të Prokurimit
(FPP)

Përshkrimi i punëve

Data e parashikuar e
fillimit të procedurës
(nëse dihet)

Informacione të tjera
(Nëse aplikohen)

...-
...-
...-
...-
...-
...-
Referoju Aneksit 2
te udhëtuesit
Operativ te PP për
te vendosur kodin
adekuat

Ju lutem epni sa me
shume informata qe dini.
(p.sh. sasia, lenda…)

Ju lutem epni informata
p.sh. për Lote, nëse
aplikohet.

JU LUTEMI REFEROJUNI Neni 5 te Udhëzuesit Operativ te PP
Nëse AK ka për qëllim dhënien e kontratave gjatë periudhës së ardhshme prej 12 muaj, të një ose më shumë kontratave
për pune të cilat kanë një vlerë të parashikuar, të vetme apo të përbashkët, prej 500,000 Euro ose më shumë, afati
kohorë i përgatitjes së njoftimit indikativ nga zyrtari i prokurimit është menjëherë pas vendimit që miraton planifikimin e
kontratës përkatëse të punëve.

Njoftimi Paraprak

