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AGJENCIA KONBETARE E PLANIFIKIMIT TE TERRITORIT 
 
Autoriteti Kontraktor Agjencia Konbetare E Planifikimit Te Territorit në mbështetje të Ligjit 
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 24 “Anulimi i një procedure 
prokurimi”, pika 1, gërma “c”; të VKM nr.914 dt.29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, neni 37 “Shërbimet e konsulencës”, pika 4, gërma “dh”, ku përcaktohet se në 
përfundim të fazës së parë, kandidatët e kualifikuar përfshihen në një listë të shkurtër, e cila duhet të 
përmbajë të paktën 2 (dy) kandidatë, si dhe pas miratimit të Raportit Përmbledhës të procedurës së 
prokurimit të dërguar nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave me datë 08.07.2015, për procedurën 
Shërbim Konsulence “Projekt-Zbatimi i Rikonstruksionit të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit 
dhe Ansambli Popullor”, autoriteti kontraktor, njofton:  
 
“Anulimin e procedurës së prokurimit Shërbim Konsulence me objekt “Projekti i Zbatimit i 
Rikonstruksionit të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit dhe Ansambli Popullor”, me Nr.REF: 
01778-06-11-2015, me fond limit 30.318.750 leke (pa TVSH), për shkak të mungesës së 
konkurrencës së nevojshme për vazhdimin e fazës së dytë (të paktën 2 kandidatë në listën e 
shkurtër).”  
 

OSHEE SH.A  DREJTORIA RAJONALE  SHKODER 
 
Autoriteti Kontraktues,:  OSHEE sh.a  Drejtoria Rajonale  Shkoder, Ne zbatim te ligjit Nr.9643 date 
20.11.2006 Per Prokurimin Publik me ndryshime neni 24 pika 1/b 
Anullon proceduren e prokurim ,Kerkese Per Propozim Pune per  “Rikonstruksion rrjetit TM 6kV, 
N/st 35/6kV Koman Fidri 4  Shkoder” .Per shkak te mos paraqitjes te asnje oferte brenda afateve 
kohore date 01 Korrik 2015, ora 10.00, ne Ne faqen zyrtare te APP. www.app.gov.al . 
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 

 
Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frasheri”, 
Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885 informon se Proçedura e Prokurimit: “Konkurs Projektimi” 
me objekt: “Rivitalizimi i hapësirës së gjelbërt urbane të “Lëndinës së Lotëve”, dhe propozimi i 
tematikës së mërgimit”  anulohet per arsye te problemve qe lidhen me pronesine mbi truallin. 
 

BORDI  I KULLIMIT FIER 
 
Autoriteti Kontraktor Bordi i Kullimit Fier njofton se procedura e Prokurimit “Kerkese per 
Propozim  “ per tenderin “:   Sherbim e mirembajte pajisje elektrike mekanike ne Hidrovore “ 
anullohet pasi Operatori ekonomik i vetem qe ka paraqitur oferte ekonomike “Mag”sh.p.k nuk ka te 
gjithe dokumentacionin ne perputhje me DST te kerkuar nga autoriteti Kontraktor  
 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
 
Autoriteti Kontraktor Ministria e Punëve të Brendshme në zbatim të nenit 24 të Ligjit Nr.9643, datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik” ( i ndryshuar), dhe Kreut VIII  “Kushtet e përgjithshme për 
zbatim”, Neni 73, pika 1 “Mungesa e konkurencës” të Vendimit Nr. 914, datë 29.12.2014 të 
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