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“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 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: 04280-07-08-2015, 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).”  
 

SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR 
 
Ne lidhje me proceduren  “Kerkese per propozime”, me objekt, “ Blerje pajisje te ndryshme” per 
institucionet e varesise  te Sherbimin Social Shteteror, me fondin  limit 6.366.000 lekë, Urdheroj: 
1-Te behet anullimi i ketij prokurimi ne sistemin elektronik  pasi  kjo procedure nuk eshte hedhur 
ne perputhje me DST-te .  (Ne dst eshte pershkruar me lote ndersa ne sistem eshte hedhur pa lote ku 
me ane te pezullimit nuk ka akses per te beret e mundur korigjimin. 
 

DREJTORIA RAJONALE E OSHEE KUKËS 
 
Autoriteti Kontraktor Drejtoria Rajonale e OSHEE Kukës, bazuar ne ligjin Nr. 9643, datë 
20.11.2006, “Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Neni 24, “Anullimi i nje procedure prokurimi”, 
si dhe VKM Nr. 914 dt.29.12.2014 “Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, njofton 
anullimin e procedures se prokurimit: “E Hapur” me mjete elektronike, me Objekt prokurimi: 
“Ndërtim Rrjeti i ri TM dhe TU si dhe Rikonstruksion Linje TM, OSHEE sh.a, Njësia Kukës”, dhe 
Fond Limit: 22,833,370 (njezete e dy milion e teteqinde e tridhjete e tremije e treqinde e 
shtatedhjete), lekë pa tvsh. 
I zhvilluar ne Sistemin e Prokurimeve Elektronike – S.P.E, ne daten 13.07.2015, ora 10:00, 
anullohet per mungese ne dokumentacionin e paraqitur nga OE, pasi asnjë nga ofertat e paraqitura 
nuk përmbush të gjitha kërkesat e pranim/kualifikimit te përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 
dokumentet e tenderit. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
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: me objekt: 
“Supervizim dhe kolaudim objektesh të financuar nga FZHR” ndarë në dy lote si vijon: 

• Loti 1:  “Mbikqyrja e punimeve per objektin: “Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe 
rrethrrotullimeve në segmentin Lushnje-Berat, loti 1”” 

• Loti 2: “Mbikqyrja e punimeve per objektin: “Rehabilitimi i gjelberimit anësor dhe 
rrethrrotullimeve në segmentin Lushnje-Berat, loti 3””  

anulohet per arsye nuk u paraqit asnjë ofertues. 
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