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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor për procedurën me objekt:  
“Mbikqyrje  punimesh për punime rrugore”, njofton se loti i pare i kesaj procedure me objekt  
“Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Kamcisht – Ngurrëz e vogël”, me fond limit 
309.694 lekë pa tvsh,  anulohet pasi nuk është siguruar konkurenca e nevojshme. 
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

 
Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor për procedurën me objekt:  
“Mbikqyrje  punimesh për punime rrugore”, njofton se loti i trete i kesaj procedure me objekt  
“Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Librazhd – Orenjë loti 1”, me fond limit 
245.340 lekë pa tvsh,  anulohet pasi nuk është siguruar konkurenca e nevojshme. 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor për procedurën me objekt:  
“Mbikqyrje  punimesh për punime rrugore”, njofton se loti i katert i kesaj procedure me objekt  
“Mbikqyrje punimesh për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës Sanxhak - Superstrade”, me fond limit 
551.391  lekë pa tvsh, anulohet pasi nuk është siguruar konkurenca e nevojshme. 
 

DREJTORIA E POLICISE VENDORE DURRES 
 
Njoftim anullimi per proceduren e prokurimit ne forme elektronike, me procedure te kufizuar: 
“Sherbim spostimi dhe parkimi dhe ruajtje per mjetet e bllokuara”planifikuar per t’u zhvilluar me 
date 07.10.2015, me fond limit 4.240.000 leke pa tvsh, kjo per arsye se nuk u paraqit asnje ofertues 
per te dhene oferten e tyre. 
 

BASHKIA DURRES 
 
Autoriteti kontraktor : Bashkia Durres njofton se procedura e prokurimit me objekt: “Mbikqyrje 
punimesh per objektin: Rikualifikim i hapesirave ne te dy anet e rruges Pavaresia dhe sistemimet e 
rrugeve dalese ne plazh (Loti 1)” me fond limit 6'164'900 (gjashte milion e njeqind e gjashtedhjet e 
kater mije e nenteqind) lekë, zhvilluar me date 21.09.2015 ORA 1100 eshte anulluar ne baze te 
urdherit nr.7527 prot. dt.07.10.2015 te Titullarit te Autoritetit Kontrator ku citohet: 

Proçedura “Sherbim konsulence” me objekt : “Mbikqyrje punimesh per objektin: 
Rikualifikim i hapesirave ne te dy anet e rruges Pavaresia dhe sistemimet e rrugeve dalese ne plazh 
(Loti 1) ”, me fond limit 6'164'900 (gjashte milion e njeqind e gjashtedhjet e kater mije e nenteqind) 
lekë, eshte hapur me datën 21.09.2015  ora: 11.oo  dhe sipas legjislacionit te Prokurimit Publik, kjo 
lloj procedure ka nje zgjatje te afatit kohor per ta realizuar, pasi eshte me dy faza. Nga ana tjetër ka 
përfunduar procedura per realizimin e këtij objekti, ku fondet per kete objekt janë nga buxheti i 
shtetit. 
Sa me sipër per te arritur ne kohe prekjen e fondeve te ardhur nga buxheti i shtetit; urdhërohet: 


	-
	Fiton  Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.
	IV.Fiton  Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.
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	NJOFTIM  PER VEND  TE  LIRE  PUNE
	Ne zbatim te VKM-se Nr. 176 date 29.03.2006, ju lutemi te botoni ne Buletinin e Njoftimeve Publike njoftim per vend te lire pune si me poshte :
	D. R.F. S.D. K. SH  Fier shpall kete vend te lire pune:
	1 – Specialist mjek Sektori I KSHPS prane D.R.F.S.D.K.SH-se Fier.
	Kandidatet per keto vende pune duhet te plotesojne keto kerkesa:
	1 – Te kene mbaruar Arsimin e Larte per mjeksi.
	2-   Te kete dhene provimin e shtetit.
	3 – Nota mesatare do te jete avantazh.
	4 – Te kete pervoje pune .
	5 – Te jete i komunikueshem.
	6 – Te zoteroje kompjuterin.
	7 – Zoterimi i gjuheve te huaja do te jete avantazh.
	Te interesuarit duhet te paraqesin prane D.R.F.S.D.K.SH-se Fier deri ne date 23/03/2015 ose 14 dite kalendarike nga data e njoftimit ne A.P.P.  keto dokumenta:
	• Vertetim nga Gjykata e Prokuroria
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	• Çertifikate apo diplome per gjuhen e huaj
	• Reference pune ku ka punuar
	• Libreze pune
	• Certifikate kompjuteri
	Te gjitha dokumentat duhet te jene origjinale ose te noterizuara.
	Dokumentat te dorezohen ne zarf te mbyllur, i cili protokollohet  ne sekretari.
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