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4- Fondi limit:  1.666.667 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjet e gjashtë mijë e gjashtëqind e 
gjashtëdhjetë e shtatë) lekë (pa TVSH).  
 
5- Burimi i Financimit: Fondi limit  vënë në dispozicion nga të ardhurat e brendëshme të 

 

 
Institucionit . 
6-  Data e zhvillimit të tenderit : 06.07.2015 ora 10.00 ,Prokurim elektronik në websitin zyrtar të 
Agjencisë së Prokurimit Publik, https://www.app.gov.al. dhe Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të 
Transportit Rrugor Fier. 
 
7- Arsyeja e Anullimit  ; si rezultat i mungesës së konkurrencës (pas vlerësimit të ofertave, nuk 
rezultoi asnjë ofertë e vlefshme).  
 

OSHEE SHA 
 

Autoriteti Kontraktor  OSHEE sh.a, në respektim të nenit 24 të ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006      
“Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe në zbatim të VKM –së, Nr. 914 datë 29.12.2014  
“Rregullat e Prokurimit Publik”, vendosi: 
1. Anullimin e procedurës së prokurimit “E Hapur”  me objekt  “Riparim dhe mirëmbajtje 
automjetesh për O.SH.E.E”, me fond limit 100,029,550 (njëqind milion e njëzet e nëntë  mijë e 
pesëqind e pesëdhjetë)  lekë pa TVSH. 
2. Në zbatim të nenit 24, pika 1, germa (dh),  e ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006  “Për Prokurimin 
Publik” i ndryshuar,  ku percaktohet qw  “Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit, kur 
Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit të shkronjave “b” dhe “ç” të 
pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji”. Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin  Nr. 490/2015  ka 
vendosur  që   Autoriteti Kontraktor   të anullojë këtë procedurë. 
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

 
Autoriteti Kontraktor  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 
15.06.2015 ora 10.00, me fond limit 56,510,235 Lekë (pa TVSH), me objekt 
“Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe vendqëndrimeve të përkohëshme, segmenti rrugor Lushnje-
Berat, Lot 2“, proçedurë e hapur me mjete elektronike. 
Arsyeja e anullimit është pasi referuar Nenit 24, gërma Ç, i LPP, Autoriteti Kontraktor vendosi 
anullimin e tenderit pasi asnjë nga operatorët ekonomikë nuk përmbushte kriteret e përcaktuara në 
dokumentat e tenderit. 
 DREJTORIA RAJONALE OSHEE FIER 

 
Autoriteti Kontraktor  Mbështetur në ligjin Nr.9643, datë 20.11.2006 për “Prokurimin publik” 
ndryshuar me ligjin Nr.9800, datë 10.09.2007, ligjin Nr.9855, datë 26.12.2007, ligjin Nr. 10170, 
datë 22.10.2009, dhe ligjin Nr.10 309, datë 22.07.2010, ligjin nr.131 dt. 27.12.2012 dhe Ligjin Nr. 
182/2014;  si dhe ne Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 
rregullave të Prokurimit Publik”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.918, datë 29.12.2014 “Pёr 
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