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ALBPETROL SHA PATOS 
 

Autoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel: Albpetrol sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7, Tel.03813662, 

e-mail: prokurime@albpetrol.al 

 

Lloji i procedures se prokurimit :  Procedure e hapur me mjete elektronike 

 

Numri i Referencës: REF-79787-07-18-2018 

 

Objekti  i kontratës: Blerje licenca per mirefunksionimin e proceseve te punes IT 

 

Fondi limit: 8 498 000 (tete milion e katerqind e nentedhjete e tete mije) Lekë pa TVSH                                                   

 

Arsyet e Anulimit: Mungese konkurence 

 

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 

1:  germa ç) pasi asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në 

dokumentet e tenderit.  

                                                       

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: 28.08.2018 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rr.Sami Frasheri Nr 33 Tiranë  

Tel/Fax  04/2 234 789  04/2 223 600 

E-mail   info.arrsh@arrsh.gov.al 

Faqja në Internet www.arrsh.gov.al 

 

1.     Lloji i procedurës:  “Sherbim Konsulence” 

 

2.      Numri i Referencës: REF-81082-07-28-2018 

 

3.      Objekti  i kontratës  “Supervizion punimesh vendosja e mbikalimeve ne     

        aksin rrugor Thumanë – Milot dhe Kukës - Morine” 

 

4.       Fondi limit;   3.672.430,91 pa TVSH  

 

5.      Arsyet e Anulimit: 

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 

1:   

 a)  ;  

              b)   ; 

              c)    ; 

http://www.arrsh.gov.al/
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              ç)   ; 

              d)   ; 

             dh) ; Eshte kualifikuar vetem nje operator ne listen e shkurter . per vijimin e 

procedures   lista e shkurtër, duhet të përmbajë të paktën 2 (dy) kandidatë. 

 Etj.  

6.  Informacione shtesë 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   28.08.2018 

 

DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve 

Adresa   Rr. Zef Serembe (ish Brigada e Mbeshtetjes Rajonale) Tirane 

Tel/Fax  0355 42 54 541/122 Fax 00 355 422 82 92   

E-mail   info@ dpbsh.gov.al 

Faqja e Internetit www.dpbsh.al 

1.      Lloji i procedurës:     Kërkesë për propozim 

2.      Numri i Referencës:  REF-79632-07-17-2018 

3.      Objekti  i kontratës   Ndertim puse uji ne IEVP Peqin, F.Kruje, Lezhe dhe Burrel. 

4.      Fondi limit                 4 166 667 (kater milion e njeqind e gjashtedhjete e gjashte mije e 

gjashteqind e gjashtedhjete e shtate) lekë pa tvsh 

5.      Arsyet e Anulimit: 

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 

1:   a)  ; 

              b)   ; X 

              c)    ; 

              ç)   ;  

              d)   ; 

             dh)  ; 

6.  Informacione shtesë: Nuk është paraqitur asnjë ofertë për këtë procedurë 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: 27.08.2018 

 

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Adresa   Bulevardi  “Dëshmorët e Kombit” 

Tel/Fax  0035542228405/0035542228494 

Faqja në Internet www.financa.gov.al 

1.     Lloji i procedurës:  “Kërkesë për propozim” 

2.     Numri i Referencës: REF-79863-07-19-2018 

3.     Objekti  i kontratës: “Auditimi i Projekteve dhe Grandeve” 

4.    Fondi limit: 3.705.000 (tre milion e shtatëqind e pesë mijë) lekë (pa TVSH) 

http://www.dpbsh.al/
http://www.financa.gov.al/
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