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Burimi i Financimit: Të ardhurat e DSHTD-së 
Data e zhvillimit të tenderit: 05/03/2015, Ora: 11:00, prokurim elektronik në 
adresën e APP: www.app.gov.al   
Afati i fundit per pranimin e dokumentave, data: 05/03/2015, Ora: 11:00, 
prokurim elektronik në adresën e APP: www.app.gov.al   
Baza ligjore: Neni 24/1/a të Ligjit Nr. 9643, Dt. 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik”, i ndryshuar, VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 
të prokurimit publik”, i ndryshuar, VKD Nr.4 datë 24.02.2015. 
Arsyet e anullimit:  Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të DSHTD-së dhe të 
paparashikushme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit.Mosparaqitja 
e interesit nga asnjë subjekt për marrjen me qira të godinës solli nevojën pë 
rivlerësim të situates duke gjetur një mundësi tjetër për dhënien me qira 
nëpërmjet MZHETTS. Në këtë rast nuk është i nevojshëm rikonstruksioni i 
vilës dhe për sa më sipër as  projekti. 
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  

Fondi Shqiptar i Zhvillimit në mbështetje të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për 
prokurimin 
publik“ i ndryshuar dhe VKM nr.1 datë 10.01.2007, “Për miratimin e rregullave 
të prokurimit publik” i ndryshuar, njofton anullimin e tenderit të datës 
27.02.2015 ora 10.00, me fond limit 165,746,422 Lekë (pa TVSH), me objekt 
“Rehabilitimi i bregut të liqenit të Ohrit dhe gjelbërimi përgjatë rrugës Lin – 
Pogradec“, proçedurë e hapur me mjete elektronike. 
 
Arsyeja e anullimit është pasi referuar Nenit 24, gërma A, i LPP, Autoriteti 
Kontraktor vendosi anullimin  për shkaqe të paparishikueshme të dala në 
kohën e fillimit të proçedurave të prokurimit në mënyrë që të siguroje barazi 
dhe transparence. 
 

QËNDRA E TRANSFERIMIT TË TEKNOLOGJIVE BUJQËSORE  
KORÇË 

Autoriteti Kontraktor Qëndra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore  Korçë 
njofton se proçedura e prokurimit “Tender i hapur” me mjete elektronike me 
objekt “Blerje agregatë bujqësore”, për tu zhvilluar më datë 25.02.2015 ora 
10:00, është anulluar për shkak se nuk pati pjesmarrje nga operatorët 
ekonomik. 

                               
MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË 

Autoriteti Kontraktor, Mbështetur në nenin 24 të ligjit nr. 9643, dt. 20.11.2006 
“Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, në VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për 
rregullat e prokurimit publik, Ministria e Energjisë dhe Industrisë njofton se  
anullon proceduren e prokurimit me mjete elektronike “Kërkesë për propozim” 


