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NJOFTIM PER ANULLIM              
TENDERI 

 
“FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT”, 

Autoriteti kontraktor “Fondi Shqiptar i Zhvillimit”, në mbështetje të nenit 
24/1/ç të LPP, njofton se proçedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me 
objekt “Rikonstruksioni i Ures së Manastirit, Zvërnec, Vlorë”dhe fond limit prej 
1,249,071.61 (një million e dyqind e dyzet e nëntë mijë e shtatëdhjete e një) Lek 
(pa TVSH), e zhvilluar në datën 16.01.2015, anullohet sepse asnjë nga ofertat e 
paraqitura, nuk përputhej me kriteret e përcaktuara në DT. 
 

KOMUNA ZHARREZ 
Autoriteti Kontraktor Komuna Zharrez ,njofton per anullimin e tenderit me 
Objekt “Blerje Karburanti ”  te dates 13/02/2015.Procedura e Prokurimit 
:”Kerkese per propozim  ”. Fondi Limit: 1,020,000 leke pa tvsh. Arsyet e 
anullimit :per arsye te mangesive ne dst. 
 

BASHKIA BERAT 
Autoriteti Kontraktor, Bashkia Berat   njofton mbi Vendimin e Anullimit per : 
Lloji i procedures se prokurimit:  Proçedurë Elektronike e formës “Tender I 
Hapur” . Objekti i prokurimit : Rikonstruksion dhe rikualifikimi urban I 
lulishtes perendimore (Loti Opsional) dhe suplementi I sheshit qendror “Teodor 
Muzaka “Berat ” me kete arsye: Personi I autorizuar per hedhjen e te dhenave 
ne SPE , ne fazen e Dokumentat e Tenderit eshte hedhur gabimisht ne SPE 
bashke me Grafikun e PUnimeve dhe Preventivi I Punimeve me Cmime. 
Procedura anuillohet ne SPE dhe shpallet per hapjes ofertash ne date 
09.03.2015. 
 

DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK, POGRADEC 
Autoriteti kontraktor: Drejtoria e Shendetit Publik, Pogradec njofton anullimin 
e tenderit “Sherbimi I ruajtjes dhe sigurimit me roje private viti 2015” 
Lloji i proçedurës së prokurimit : Kerkese per propozime Prokurim elektronik 
në adresën www.app.gov.al  
Objekti i prokurimit: “Sherbimi I ruajtjes dhe sigurimit me roje private viti 
2015” Fondi Limit: 2.022.151 lek (Pa T.V.SH) (dy milion e njezet e dy mije e 
njeqind e pesedhjete e nje lek) 
Arsyeja e  anullimit : Procedura anullohet për shkak se nuk ka patur asnje 
ofertues. 
 


