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UNIVERSITETI “EQREM ÇABEJ” GJIROKASTËR 
Autoriteti Kontraktor, Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, konstatoi se në procedurën e 
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt: “Instalimi i sistemit të mbrojtjes kundër 
zjarrit”, me fond limit 5 054 347  (pesë milion e pesëdhjetë e katër mijë e treqind e dyzetë e 
shtatë) lekë pa TVSH nga të ardhurat e institucionit, zhvilluar më datë 27.02.2015, ora 
12:00 përmes faqes zyrtare të APP-së (www.app.gov.al), nuk u paraqit asnjë ofertues. 
Në këto kushte, mbështetur në nenin 24 pika 1 gërma “b” të Ligjit Nr. 9643, datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, vendoset anullimi i kësaj procedure 
prokurimi. 
 

SHKOLLA “LUIGJ GURAKUQI”, TIRANË 

Autoriteti Kontraktor : Shkolla “Luigj Gurakuqi”, Tiranë, anullon procedurën e prokurimit 
Kërkesë për Propozim, (në mënyrë elektronike), me fond limit 1.700.000 
(Njëmilioneshtatëqindmijë) lekë me TVSH, ose 1.416.666 (Njëmilionekatërqinde 
gjashtëmbëdhjetë mijëegjashtëqindegjashtëdhjetëegjashtë) lekë pa TVSH,  me objekt “Blerje 
karburant për nevoja të shkollës “Luigj Gurakuqi”, Tiranë”, të zhvilluar në datën 
16.02.2015, ora 09.00 për shkak të mosplotësimit të kritereve të kualifikimit nga asnjë prej 
operatorëve ekonomik të paraqitur në këtë procedurë. 
 

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 
projektimit për rikonstruksionin dhe ndryshimin e destinacionit të ish laboratorit hidraulik 
në Qendër arti – Skena e re”. anulohet per arsye se janë hedhur gabim ne sistem 
Dokumentet Standarte te Tenderit. Tenderi do te rishpallet perseri. 

 
KUVENDI I SHQIPERISE Autoriteti Kontraktor KUVENDI I SHQIPERISE njofton për anulimin e procedurës së 

prokurimit , me objekt “Sigurimi i autoveturave, me siguracion TPL, CASCO dhe Karton 
Jeshil (siguracion nderkombetar)”. Fondi limit  1,036,534 (nje million e tridhjete e gjashte 
mije e peseqind e tridhjete e kater) lek . Data  e zhvillimit të tenderit   24.02.2015, ora  
10:00. Procedura e prokurimit  “ Kërkesë për propozim”   
Arsyet e anulimit, oferta e paraqitur nga operatori ekonomik nuk ploteson kriteret per 
kualifikim. 
 

BORDI I KULLIMIT KORÇE 
Bordi i Kullimit Korçe per prokurim public, me procedure “KERKESE PER PROPOZIM” me 
object “Rehabilitmi I kanalit ushqyes Kakac - Petrushe” , me fond limit pa tvsh 1 633 230 
leke, anullon tenderin per mos publikimit te plote te Njoftimit te Kontrates te Shkurtuar ne 
sistem, per arsye te difektit ne internet . 
 


