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mesuesve dhe nxenesve qe punojne dhe mesojne larg vendbanimit te tyre “ Viti 2016 planifikuar 
per tu hapur ne daten 11.04.2016  ora 11.00 , per  shkak te mungese se konkurences  
 

NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS 
                                                            
Mbështetur në nenin 24 pika 4 të Ligjit 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik”, Ju dërgojmë 
njoftimin për anullimin e tenderit me objekt: “ Blerje Vajra Lubrifikant” që kemi futur në faqen e 
internetit të APP-së, me teks si më poshtë: 
Autoriteti Kontraktor Ndërmarrja Shërbimeve Komunale Durrës njofton se procedura e prokurimit 
“ Kërkesë për propozim” me objekt “ Blerje Vajra Lubrifikant” me fond limit 1.039.210 lekë (pa 
TVSH), që u zhvillua më datë 05.04.2016 ora 10.00, anullohet për mungesë konkurrence. (pas 
vlerësimit të procedurës nga KVO nuk mbeti e vlefshme asnjë ofertë e paraqitur) 
 

UJESJELLESI SHA VLORE 
 
Lenda: Njoftim i anullimit te procedures se prokurimit, me nr.REF-01227-06-08-2015. Neni 24/1/ç 
i lpp. Drejtuar APP-se. Me objekt: Blerje materiale hidraulike viti 2016. Me fond limit: 7 230 000 
(shtatemilion e dyqind e tridhjet mije) leke pa tvsh. Te hedhur ne sistem ne dt.29.02.2016.  Data e 
zhvillimit te tenderit : 15/03/2016  Ora: 10:00. U ftuan keto subjekte : Alket Rafetllari; Paera; 
Kanina-2000; Fat Group; Zihni Moco. Moren pjese ne tender keta operatore ekonomik : Comfort; 
Expo System; Ercon; Vellezerit Agalliu; Zihni Mucaj  
Arsyeja e anullimit: Referuar nenit 24/1/ç te lpp-se citohet “Nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk 
përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”. Autoriteti Kontraktor anulon 
procedure e prokurimit. 
Sa me larte sipas raportit perfundimtar te KVO-se, “asnje nga ofertat e paraqituara nga operatoret 
ekonomik pjesmarres ne kete procedure prokurimi  nuk përputhej me kriteret e përcaktuara në 
dokumentet e tenderit”.  
 

BASHKIA KAMËZ 
 
Autoriteti Kontraktor Bashkia Kamëz njofton se proçedura “Ndertim KUN Paskuqan 2 vreshte 
vazhdim”. kerkese me propozim” ( me elektronikë) eshte anulluar per arsye te hedhjes gabim te 
fondit limit dhe dokumentave standarte 
 

DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE 
                                                         
Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise njofton operatoret ekonomike se anullon proceduren e 
prokurimit me objekt “Ngritja e laboratorit te kohe-frekuences dhe venia ne pune e tij”, me fond 
limit 85 833 334 leke pa Tvsh, i zhvilluar me date 07.03.2016, Ora 11:00, per arsye te mungeses se 
konkurrences.  
  FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 

 
Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tiranë, Tel/Fax:+355 42 234 885. Lloji i Proçedurës së Prokurimit: “Kerkese per 
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Propozime”. Objekti i Prokurimit:  “Mbikqyrje punimesh per “Sistemim-asfaltim i rruges se unazes 
“poliklinike-7 pallatet” Vlore”. Procedura anulohet per shkak te nje gebimi ne sistemin e prokurimit 
elektronik. 
  

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE ELBASAN 
 
-Autoriteti kontraktor:Drejtoria Arsimore Elbasan, njofton per anullimin e procedures se prokurimit 
Kërkesë  për  propozim “Shërbim interneti për institucionet e arsimit parauniversitar për vitin 2016, 
Qarku Elbasan”,me fond limit 6.450.666 (gjashtë milion e katërqind e pesëdhjete mijë e gjashtëqind 
e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 
Arsyjet e anullimit: Mbeshtetur ne ligjin nr.9643 dt.20.11.2006 “Per Prokurimin Publik” i 
ndryshuar,  Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014”Për miratimin e rregullave 
të prokurimit publik” , tenderi me objekt “Shërbim interneti për institucionet e arsimit 
parauniversitar për vitin 2016, Qarku Elbasan”,me fond limit 6.450.666 (gjashtë milion e katërqind 
e pesëdhjete mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh,anullohet per  arsyje  se gjate 
hedhjes ne sistem elektronik te dokumenteve eshte bere nje gabim pasi data e hapjes dhe e mbylljes 
se ofertave(konkretisht 20.04.2016),  eshte vendosur e njejte me daten e publikimit te prokurimit( 
konkretisht 20.04.2016).  
 

UNIVERSITETI I ARTEVE – TIRANË 
  
Autoriteti Kontraktor: Universiteti i Arteve – Tiranë, njofton anullimin e  procedures së prokurimit 
“Kërkesë për propozim”,  me mjete elektronike me objekti: “Shërbimi me roje civile të Universitetit 
të Arteve për vitin – 2016”, me fondi limit: 2,575,250 lek pa TVSH (dymilion e pesëqind e 
shtatedhjet e e pese mijë e dyqind e pesedhjet), për shkak të  urdhër të anullimit nr.3/1, datë nr. 3/1, 
datë 24/03/2016 të Rektorit të UART, në zbatim të Vendimit nr.146, datë 17.03.2016, të K.P.P. 
 

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE KUKES 
 

Mbeshtetur ne ligjin nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM Nr. 914 
datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 6, pika 4 e tij dhe VKM 
Nr.918, datë 29.12.2014 “Pёr Kryerjen e Procedurave të Prokurimit Publik në Mënyrë Elektronike”,  
autoriteti kontraktor Drejtoria Arsimore Rajonale Kukes njofton anullimin e procedures se 
prokurimit “Kerkese per Propozim”, me objekt “Sherbim interneti per shkollat e rrethit Kukes, Has, 
Tropoje” dhe fond limit 1 473 261(njemilion e katerqind e tremije e dyqind e gjashtedhjete e nje) 
leke pa t.v.sh zhvilluar me date 08.04.2016, ora 10:00 per arsye  të mungesës së konkurencës. U 
paraqit perseri vetem nje operator ekonomik i cili nuk u kualifikua, per mungese dokumentacioni si 
dhe mungonte oferta. 
 

DREJTORIA SHERBIMIT SPITALOR BULQIZE 
 
Drejtoria Sherbimit Spitalor Bulqize njofton anullimin e procedures se prokurimit kerkese per 
propozim me objekt “Blerje Ushqime per Vitin 2016” me fond limit 1.083.755 leke pa T.V.SH, 
zhvilluar me date 29.03.2016 , pasi asnje nga operatoret ekonomike pjesemarres ne kete procedure 
nuk i eshte pergjigjur pozitivisht kritereve per kualifikim. 
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	NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE
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