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Lloji i Kontratës:  Furnizim Shërbime  Punë 
 

Nr. i Prokurimit 03-20 
 

Oda e Mjekëve të Kosovës është organizatë e pavarur profesionale e mjekëve që ushtron veprimtari 
profesionale mjekësore në Republikën e Kosovës. 

 
OMK anëtareve të saj, i siguron standarde të larta të kodit të etikës dhe deontologjisë mjekësore, 
promovon dhe mbron veprimtarinë e profesionistëve shëndetësor në institucionet shëndetësore 
publike, private si dhe publiko-private, siguron edukimin e vazhdushëm profesional me qëllim të 
ngritjes së performancës shëndetësore dhe ofrimit më cilësor të shërbimeve shëndetësore dhe 
shërbimeve tjera që kanë të bëjnë me kujdesin shëndetësor. 

 
Oda e Mjekëve të Kosovës fton të gjitha kompanitë e interesuara që të paraqesin kërkesën e tyre për 
dosje të tenderit në adresën Instituti A, Kati 2, QKUK, 10000 Prishtinë, apo përms emailit: 
info@omk-rks.org, me titullin: 
Dosja për: Kontrat për përkthim dhe lektorim të materialeve të OMK-së 

 
Në pajtim me Nenin 8, paragrafin 1 të Rregullores për Procedurat e Prokurimit në OMK: 

 
 Afati për parashtrimin e ofertave është në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e 

publikimit, për Kontratat me vlerë të madhe (që tejkalojnë shumën prej 10,000.00  
 

Afati për parashtrimin e ofertave është në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) ditëve nga dita e publikimit, 
për Kontratat me vlerë të mesme (vlera e të cilave është der ). 

 
Njoftimin për kontratë mund ta shkarkoni në uebin e Odës: https://omk-rks.org/ 

 
Afatet Kohore. 

 
Afati i fundit për tërheqje të dosjes së Tenderit është: 26.05.2020 ora 14:00. 
Afati i fundit për aplikim në Tender është: 28.05.2020 ora 12:00. 
Hapja e ofertave bëhet me datën: 28.05.2020 ora 14:00. 

u Jap banesë me qira  afër 60 m2, kati III
Lagja Mati 1 Rr.Z3Si Theodor Muzaka nr.14. në
Prishtinë. Banesa posedon dhoma gjumi dhe
sallon, kuzhinë, korridor banjo ballkon . Banesa
është e mobiluar komplet, preferoj ta jap
banesën me qira për afat të gjatë. Tel:
+38344185233.

u Lëshoj banës me qira në lagjen “Dardania”
në Prishtinë. Banesa ka 50 m2, me inventar të
kompletuar, banesa ka kuzhinë me sallon, teras,
banjo një dhomë gjumi, shpajz dhe korridor,
banesa lëshohet për një qift ose për dy vajza.
Tel: 044171328.

u Lëshoj banës me qira për student apo
familjar në lagjen "Mati 1" Rr.  "Muharrem
Fejza", banesa është 70 m2 dhe i plotëson të
gjitha kushtet, kati dytë ndërtim i ri tel: 
044686900.

u Lëshoj banesë me qira, banesa është 
ndërtim i ri dhe gjendet në lagjen "Mati 1"
rruga "Muharrem Fejza" Prishtinë. 
Tel: 044686900.

u Lëshoj banesë me qera në lagjen "Mati 1"
përball "Super Vivës", me sipërfaqe mbi 50 m2,
kati dytë me ngrohje, klimë, ashensorë  etj,
çmimi 200 €uro. Tel: 044185233.

u Lëshoj banesë me qira garsoniere në Ulpian
kati i parë, posedon tre shtretër dhe e mobiluar.
Preferohet për studenta ose studente, një qift
apo të tjerë. Çmimi është 185 euro. Tel: 044
812875.

u Lëshoj garsonjer me qira në lagjen Ulpiana
kati i parë. Banesa është e mobiluar dhe i 
plotëson të gjitha kushtet për banim, prefero
het për një qift apo tre studentë, mund të mer
ret për kohë të shkurt apo të gjatë. Çmimi është
180 Euro. Tel: 044812875.

u Urgjentisht kërkoj një banesë me qera ne
Prishtine. Banesa duhet të ketë 1 ose 2 dhoma
gjumi e mobiluar ose bënë edhe e pa mobiluar.
Çmimi prej: 200250 €. Tel: 045660188

u Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i pasitur
më të gjitha kushtet përcjellëse. Lokali gjendet
në lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicë. Për informata
më të hollësishme mund të na kontaktoni në
këtë numër të telefonit: 049392275

u Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet 
elementare, dy dhoma, kuzhinë e veçanet
me pamje nga parku me çmim sipas 
marrëveshjes tel: 045891338 ose 
049616139

u Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu
i Diellit te Furra "Qerimi2", i ka dy dhoma të
fjetjes, sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy 
ballkona. Për info 044/332640.

u Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu
i Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy dhoma të
fjetjes , sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy
ballkona. Për info 044/332640.

u Lëshoj banesën me qira e cila gjendet
prapa AAKsë me kushte të volitshme dhe
po ashtu me çmim të volitshëm. Për infor
mata më të hollësishme na kontaktoni në
numrin e tel: viber +37744162783 dhe
049/900994.

u Lëshoj banesën me qira ne lagjen Bregu
i Diellit 2 te banesat e bardha, afër Shkollës
Iliria banesa është dy dhomshe e mobiluar
komplet, për info lajmërohuni në tel:
044/262940 dhe 049/ 737867.

u Lëshoj banesën me qira, e cila gjendet
prapa AAKsë, me kushte të volitshme dhe
po ashtu me çmim të volitshëm. Për infor
mata më të hollësishme na kontaktoni në
numrin e telefonit: 044162783.
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