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Adresa                       Rruga Skënderbej 

Tel/Fax   059122404/ 22605 

Personi pergjegjes       Merita Bitri 

Nr. kontakti                 068 60 45 667 

E-mail     bashkiaprrenjas@hotmail.com 

Adresa e Internetit              - 

2.    Lloji i procedurës:    Kerkese per propozim - pune. 

3.   Numri i Referencës:    REF-85555-09-12-2018 

4.  Objekti  i kontratës:  “Grumbullimi  i  vendburimeve ujore per furnizimin me uje te fshatit 

Berzeshte, Bashkia Prrenjas” 

5.  Fondi limit: 10,134,523 (dhjetë milion e njëqind e tridhjetë e katër mijë e pesëqind e njëzet e tre) 

lekë pa TVSH. 

6.   Arsyet e Anulimit: 

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

1:    

   a) ;  

                  b) nuk eshte paraqitur asnje oferte breanda afateve kohore 

              c) ; 

                ç); 

              d);    

             dh)  ;   

              g) te tjera    

       7.    Informacione shtesë 

Autoriteti kontraktor ka vendosur te beje anulimin e procedures se prokurimit  per shkak se nuk 

eshte paraqitur asnje oferte ekonomike brenda afateve kohore. 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   25.09.2018 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rr.Sami Frashëri, Nr.33, Tiranë 

Tel/Fax  tel/fax:+35542223600;  

E-mail   info@arrsh.gov.al;  

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2. Lloji i procedurës: procedure e hapur  

 

3. Numri i Referencës: REF-82187-08-06-2018. 

 

4. Objekti  i kontratës: “Permiresimi rifreskimi i sinjalistikes vertikale / horizontale ne akset 

kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore ne akset e rajonit Qendror, loti 2” 

 

mailto:info@arrsh.gov.al
http://www.arrsh.gov.al/
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5. Fondi limit: 207 236 241.64 (dyqind e shtate milione e dyqind e tridhjete e gjashte mije e dyqin e 

dyzet e nje pike 64) leke  

 

6. Arsyet e Anulimit: Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i 

ndryshuar, neni 24, të VKM-në nr.914 datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të  prokurimit 

publik” , i ndryshuar, neni 73, ”Mungesa e konkurrencës”, ku thuhet që të vazhdojë procesi i 

përzgjedhjes së fituesit në një procedurë prokurimi, duhet të pranohet të paktën 1 (një) ofertë e 

vlefshme. Në të kundërt, autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit. 

 

7. Informacione shtesë: nuk ka;  data e shpërndarjes së këtij njoftimi: 25.09.2018. 

 

 

UKT SH.A 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri                            UKT sh.a 

Adresa   Rruga “5 Maj”, prane Medresese Tirane 

Tel/Fax  00 355 42240978 

E-mail   info@ukt.al    

Faqja e Internetit www.ukt.al 

1.     Lloji i procedurës:  Kërkesë për propozim-Mallra  

2.      Numri i Referencës: REF-80950-07-27-2018 

3.      Objekti  i kontratës “Blerje pjesë këmbimi për kompjutera e paisje të tjera elektronike” 

4.       Fondi limit  1.199.833 (një milionë e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqine e tridhjete 

e tre) 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)  ; 

              c)   ; 

              ç)   ; 

              d)   ; 

             dh)  ; 

 Etj. Mbështëtur në nënin 58 të ligjit nr.9643,datë 20.11.2006”Për Prokurimin Publik”I ndryshuar 

pika 5 në të cilën shprehimisht parashikohet se…. 

Kur  ofertuesi  fitues  nuk  bën  sigurimin  e  kontratës  ose  nuk  arrin  të  nënshkruajë kontratën, 

autoriteti kontraktor bën konfiskimin e sigurimit të ofertës, nëse është kërkuar. Në rastin kur është 

përdorur si kriter i përcaktimit të ofertës fituese “çmimi më i ulët” dhe kur ofertuesi fitues nuk bën 

sigurimin e kontratës ose nuk arrin të nënshkruajë kontratën, autoriteti kontraktor përzgjedh 

ofertuesin e renditur i dyti në listën e ofertave të përzgjedhura që kanë mbetur, vetëm nëse 

diferenca ndërmjet ofertës së kualifikuar në vendin e parë dhe të dytë do të jetë jo më e madhe 

se 2 për qind e fondit limit. 

6.  Informacione shtesë 

http://www.ukt.al/

