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Data e shperndarjes se ketij njoftimi eshte: 29/08/2018 

  

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri                            Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 

Adresa                         Rruga “Dibrës”, Nr. 371, 1005-Tiranë 

Tel/Fax                        - 

E-mail                          lindita.kokona@umed.edu.al  

Faqja në Internet         www.umed.edu.al   

1.Lloji i procedurës:  “Procedurë e hapur”, me lote  

2. Numri i Referencës: REF-77239-06-29-2018 

3. Objekti  i kontratës: Loti 2, “Reagentë mikrobiologjie”   

4. Fondi limit: 2 836 250 (dymilion e tetëqind e tridhjetë e gjashtëmijë e dyqind e pesëdhjetë) Lekë 

pa tvsh 

5.      Arsyet e Anulimit: 

Bazar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1/ç: 

Nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e 

tenderit;        

6.  Informacione shtesë:  - 

 

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 Frashëri, Nr.33, Tiranë 

Tel/Fax  tel/fax:+35542223600; (+355673942644) 

E-mail   info@arrsh.gov.al; (anila.halili@arrsh.gov.al) 

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

2. Lloji i procedurës: Shërbim konsulence  

3. Numri i Referencës: REF-82519-08-09-2018 

4. Objekti  i kontratës: “Studim-projektim rishikim i punimeve të mbetura në aksin rrugor Elbasan-

Gjinar” 

5. Fondi limit: 2,236,401 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 

dhe në nenin 37/4/dh të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” e ndryshuar”, i cili përcakton se: “Autoriteti kontraktor shqyrton kualifikimet e kandidatëve 

që kanë shprehur interes në bazë të kritereve për kualifikim jo më vonë se 10 (dhjetë) ditë nga data 

e hapjes së procedurës. Në përfundim të kësaj faze, kandidatët e kualifikuar përshihen në një listë të 

shkurtër, e cila duhet të përmbajë të paktën 2 (dy) kandidatë”, Autoriteti Kontraktor anulon 

procedurën pasi nuk është arritur konkurenca minimale (2 operatorë ekonomikë).  

7. Informacione shtesë ___________________.  
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Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: 29.08.2018. 

 

MINISTRIA E KULTURËS 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    MINISTRIA E KULTURËS 

Adresa Rr. “Aleksandër Moisiu”, nr. 76, ish Kinostudio “Shqipëria e Re”, Tiranë 

Tel/Fax  +355 69 304 6311 

E-mail   edmond.ahmeti@kultura.gov.al    

Faqja e Internetit www.kultura.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Shërbim Konsulence 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Hartim projekti për objektin “Restaurimi, 

rikonstruksioni dhe rehabilitimi i hapësirave në Muzeun Kombëtar të Arteve të Bukura (Galeria 

Kombëtare e Arteve)”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit:    REF-82549-08-09-2018 

 

5. Fondi limit: 12.500.000 (dymbëdhjetë milionë e pesëqind mijë) 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, si 

dhe sipas parashikimit të gërmës “dh”, të pikës 4 të nenit 37 të VKM-së nr.914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar (mungesë konkurrence). 

 

7.  Informacione shtesë 

Pas procesit të vlerësimit të ofertave për fazën e I, rezultoi se vetëm 1 (një) operator ekonomik 

plotësonte kriteret e kualifikimit. Duke patur parasysh parashikimin e gërmës “dh”, të pikës 4 të 

nenit 37 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të 

ndryshuar, procedura nuk mund të vijojë më tej. Përsa më lart, nevojitet anulimi i procedurës së 

prokurimit, si pasojë e mungesës së konkurrencës.  

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 30.08.2018 

 

AUTORITETI PORTUAL DURRËS 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Portual Durrës 

Adresa   Lagjia nr 1,Rruga Tregtare,Durrës 

Tel/Fax             +355 52 2 23115 

E-mail   info@apdurres.com.al 

Adresa e Internetit www.apdurres.com.al 

1.     Lloji i procedurës:   Kerkese per propozim  

2.     Numri i Referencës: REF-82169-08-06-2018 

3.     Objekti  i kontratës  “KOLAUDIM SISTEM PESHORE WIM”. 
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