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projekt-preventiva për rikonstruksione dhe ndërtim në Gardën e Republikës” 
me fond limit 1.974.099 (Njëmilion  e  nëntëqind e shtatëdhjetë e katërmijë e 
nëntëdhjetë e nëntë) lekë Pa TVSH 
anullohet per shkak te marrjes gabim ne sistemit te vlerës së fondit limit. 
 
Sa më sipër bazuar  në Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurim Publik” 
(i ndryshuar), neni 24 pika 1 gërma a, tenderi anullohet  dhe rihidhet nga e 
para. 

 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

Autoriteti kontraktor, Ministria e Punëve të Brendshme njofton se, në zbatim të 
nenit 24 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i 
ndryshuar), dhe Vendimit Nr. 914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave 
”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pika 1, neni 73, kreu VIII, 
proçedura e prokurimit, marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë, 
“Kërkesë për propozim” me objekt “Blerje bileta të transportit ajror 
ndërkombëtar” me fond limit 3 500 000 (tre milion e pesëqind mijë)  lekë pa 
TVSH, zhvilluar më datë 12.02.2015, anullohet për arsye të mungesës së 
konkurencës.  
 

BASHKIA VORE 
Autoriteti kontraktor Bashkia Vore me date 17.03.2015, njofton se procedure e 
zhvilluar me objekt “Rikonstruksion, Asfaltim I Rrugëve te Fshatit Gjokaj, 
Rruga zalli  Gjokajve, Rruga Pylli Balliut, Rruga Shehelerve, Rruga Arave.”.  
Kjo procedure anullohet për arsye te rregullimit te gabimeve teknike dhe 
perdorjes se DST  te reja te datës 21.01.2015. 
Kjo procedure do te rihidhet ne sistem. 
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

Autoriteti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në cilësinë e Autoritetit 
Kontraktor për procedurën shërbim konsulence me objekt:  “Shërbimi i 
projektimit për rikonstruksionin dhe ndryshim destinacioni të ish laboratorit 
hidraulik në Qendër arti – Skena e re”, njofton se kjo procedure anullohet pasi 
nuk është siguruar konkurenca e nevojshme. 
 

DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK 
Autoriteti kontraktor:  Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik,  (DSHTD), 
Rruga “Skenderbej” – Tiranë, Nr. Tel. + 355 - 4 22 22 756 
Lloji i proçedurës së prokurimit: Shërbim konsulence  me mjete elektronike. 
Objekti i prokurimit: “Hartim projekt-preventivi të zbatimit për 
rikonstruksionin e vilës nr. 88 në rrugën Skënderbej (Blloku i Ambasadave)” 
Fondi limit : 1 349 000 (njëmilion e treqind e dyzet e nëntë mijë)  lekë pa TVSH 


