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DREJTORIA E SHERBIMEVE TE PESHKIMIT DHE AKUAKULTURES  
TIRANE 

 
Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane ju njofton per anullimin e tenderit me 
object “Mirembajtje vepra ujore”  per lotin II-te: “Pastrimi i kanaleve te peshkut Ekonomia e Rritjes 
se rasateve te krapit Zvezde, Korce”,  per arsye te  mos plotesimit te kritereve te kualifikimit nga 
Operatoret Ekonomik pjesmares ne tender. 
 

KUVENDI I SHQIPERISE 
 
Autoriteti Kontraktor KUVENDI I SHQIPERISE njofton për anulimin e procedurës së prokurimit , 
me objekt  “ F.V. kondicioner i precizionit  te  larte per dhomen  e  serverave   I.T.” 
Fondi limit ne total:   2.466.007 (dy milion e katerqinde e gjashtedhjete e gjashte mije e shtate)  
Lekë pa TVSH. 
Data  e zhvillimit të tenderit   03.06.2016  ora 12:00 
Procedura e prokurimit  “Kërkesë për propozim”   
Arsyet e anullimit: Nuk u paraqit asnje oferte e vlefshme. 
 

BASHKIA SKRAPAR 
 
Autoriteti Kontraktor Bashkia Skrapar, Mbeshtetur ne Ligjin nr. 9643 date 20.11.2006 
“Perprokurimin publik”, te ndryshuar, dhe V.K.M. nr. 419 date 29.12.2014 “Per miratimin e 
rregullave te prokurimit publik”, te ndryshuar,  
Vendosi: Anullimin e procedures kerkese per propozim, me Objekt “Pyllezim i kurores se Qytetit 
Corovode  ne objektin Kaloç”, per shkak te mungeses se konkurences  
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

 
Autoriteti Kontraktor (Fondi Shqiptar i Zhvillimit) njofton se proçedura “Kërkesë për Propozime” 
me objekt: “Mbikqyrje punimesh për ‘Sistemim-asfaltim i rrugës së unazës – poliklinikë-7 pallatet’, 
Vlorë”, e zhvilluar në datën 06.06.2016, anulohet. 
Arsyeja e anulimit të kësaj proçedure është se janë skualifikuar të gjithë ofertuesit që kanë paraqitur 
ofertë në tender dhe mbështetet në pikën 1, gërma “ç”, të nenit 24 të Ligjit Nr.9643, datë 
20.11.2006, i ndryshuar, “Për Prokurimin Publik”.  
 

DREJTORIA E BUJQESISE KUKES 
 
Autoriteti kontraktor Drejtoria Rajonale e Bujqesise Kukes, bazuar ne ligjin e Prokurimeve Publike 
nr. 9643 date 20.11.2006 i ndryshuar neni 24 pika 1 (b)  njofton anullimin e  Procedures se 
prokurimit me objekt: “ Sherbim veterinar, vaksinim dhe matrikullim i kafsheve  ” me fond limit 
3.065.350 leke pa tvsh (Tre million e gjashtedhjete e pese mije e treqind e pese dhjete) leke  pa 
TVSH, lloji procedures se prokurimit Kerkese per propozim – sherbime i zhvilluar me date 
15.06.2016 anullohet per aresye se nuk mori pjese anje operator ekonomik ne tender.  
 
 


	Përshkrim i shkurtër i kontratës: Gazoil Eurodiezel  D1    18 300  litra per vitin 2016.
	per arsyet e meposhtme,
	2- Operatori Ekonomik“ HE & SK 11 ” shpkme NIPT L19008502B, S’kualifikohet për arsye se Operatori Ekonomik:
	a- Nuk ploteson vleren e punimeve te ngjashme sipas DST per kualifikim
	b- Nuk ploteson nr. Punonjesve 2014
	c- Oferta eshte anomalisht e ulet.
	5- Operatori Ekonomik “ TOWER ” shpk me NIPT L21717003H, S’kualifikohet për arsye se Operatori Ekonomik:
	6- OperatoriEkonomik “ ZENIT-06 ” shpk me NIPT L52013020H, S’kualifikohet për arsye se Operatori Ekonomik:
	Adresa: Diber Bulqiz,lagja” Minatori,rruga e Spitalit
	Pallati nr.12 shk.1,kati 5 Ap 15              DIBER/BULQIZE
	1. Oferta Elektronike e shoqerise  Egland          SHPK                   NIPT J96829419D
	2. Oferta Elektronike e shoqerise  Zihni Mucaj shpk     NIPT K36526262K
	Vlera (me numra dhe fjale): 15.291.000 (pesembedhjete milion e dyqind e nentedhjete e nje mije) leke pa tvsh
	1. Oferta Elektronike e shoqerise  Egland          SHPK                  NIPT J96829419D
	2. Oferta Elektronike e shoqerise  Zihni Mucaj shpk NIPT
	Vlera (me numra dhe fjale): 15.291.000 (pesembedhjete milion e dyqind e nentedhjete e nje mije) leke pa tvsh
	UZYRA VENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KUCOVE
	Objekti i Prokurimit:“ B1 - Blerje barna anestezi reanimacion, sistemi anti-infektivë të përgjithshëm dhe Gjaku dhe organet formuese të gjakut për nevoja spitalore” , (loti 21)
	Fondi Limit total (1 Lote):  215 200  leke pa TVSH
	Objekti i Prokurimit:“  B7 - Blerje barna Sistemi nervor dhe Sistemi respirator dhe Gjaku dhe organet formuese të gjakut për nevoja spitalore”, (loti 3)
	Adr.Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres km6
	Objekti i Prokurimit:“ B1-  Blerje barna anestezi reanimacion, sistemi antiefektive te pergjithshem dhe gjaku dhe organet formuese te gjakut per nevoja spitalore (2,15)
	Objekti i Prokurimit:“ B1-  Blerje barna anestezi reanimacion, sistemi antiefektive te pergjithshem dhe gjaku dhe organet formuese te gjakut per nevoja spitalore (loti 20,35)
	Objekti i Prokurimit:“ : B3 -  Blerje barna Gjaku dhe organet formuese të gjakut për nevoja spitalore”, (loti 4)
	Objekti i Prokurimit:“ B5 - Blerje barna Anti-infektivë të përgjithshëm, Antituberkulare, Antineoplastike dhe immunomodulatore, dermatologjike, Gjaku dhe organet formuese të gjakut, Psikiatria, Sistemi kardiovaskular dhe Sistemi muskolo-skeletik për n...
	Objekti i Prokurimit:“ B6 - Blerje barna hormonale sistemike, hormonet seksuale, Metabolizmi dhe trakti tretës, Lëndë kontrasti për CT dhe Lëndë kontrasti për MRI për nevoja spitalore”, (loti 12,23)
	Objekti i Prokurimit:“  B7 - Blerje barna Sistemi nervor dhe Sistemi respirator dhe Gjaku dhe organet formuese të gjakut për nevoja spitalore”, (loti 18)
	Objekti i Prokurimit:“ B8 - Blerje barna për nevoja spitalore (loti 3)

