
Buletini     16    Shkurt     2015                                   Agjencia e Prokurimit Publik 
 

____________________Per me shume informacion_______________ 
www.app.gov.al 

 

	289	
 

 Autoriteti Kontraktor Bashkia Divjake anullon kete procedure per te 
filluar nje procedure te  re tenderimi . 
      

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga 
“Sami Frashëri”, Nr.10, Tiranë, Tel/Fax:+355 42 234 885 njofton se tenderi me 
objekt “Shërbimi I mbikqyrjes së punimeve në objektin “Rikonstruksion i 
rrugës  Porcelan – Kinostudio – Surrel”” anulohet per arsye se eshte hedhur 
gabim ne system data e pranimit te ofertave. Tenderi do te rishpallet perseri. 
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga 
“Sami Frashëri”, Nr.10, Tiranë, Tel/Fax:+355 42 234 885 njofton se tenderi me 
objekt “Shërbimi i mbikqyrjes së punimeve në objektin “Lidhja e rrugës 
Transballkanike me superstradën Fier – Lushnje”” anulohet per arsye se eshte 
hedhur gabim ne system data e pranimit te ofertave. Tenderi do te rishpallet 
perseri. 
 

KOMUNA BUSHAT 
Në mbështetje 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 public, kërkojmë nga ana Juaj anullimi e procedurës së prokurimit 
me objekt: “Blerje Ushqime per nxenesit e  Konviktit te Shkolles se Mesme 
Profesionale "Ndre Mjeda" Bushat”, me fond limit  2,900,625   (dy million e 
nenteqind mije e gjashteqind e njezet e pese)  lekë pa TVSH, të shpallur në 
sistemin e prokurimit public me datë 10 shkurt 2015. 
Arsyeja e anullimit : Është përlologaritur gabim sasia e mallrave që duhen 
lëvruar. 
 

PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE MAT 
Autoriteti Kontraktor Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Mat, 
njofton per Anullim te Procedures se prokurimit: “Kërkesë për Propozim” te  
kontratës: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private", të 
Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Mat,shpallur ne Buletin e Dates 15.01.2015. 
Anullimi behet sipas vendimit nr 28 / 2015 te Komisionit te Prokurimit Publik.  
Procedura e mesiperme do te rishpallet.   
 UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORE 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlore njofton të gjithë operatorët ekonomikë të 
interesuar për anullimin e procedurës se prokurimit elektronik e  zhvilluar ne 
daten 20.01.2014 , me objekt  “Sherbim i Sigurimit dhe Ruajtjes per 
Universitetin ” Ismail Qemali”, per Godinat A,B,C, per 12muaj. 


