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3.Objekti i kontratës: “Transport dhe ngarkim zhavorr mali per shtrimin e rrugeve në parcelat 

bujqësore ( Njësia Administrative Zharrëz dhe Ruzhdie)”. 

4.Fondi limit: 1.249.345(një milion e dyqind e dyzetë e nëntë mijë e treqind e dyzetë e pesë )lekë pa 

TVSH  

5.Arsyet e anullimit: 

Bazuar në Ligjin nr.9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 26, pika 1; 

a)     b)      c)    ç)    d) X     dh) 

 

Etj. Anullohet procedura me objekt “Transport dhe ngarkim zhavorr mali per shtrimin e rrugeve në 

parcelat bujqësore ( Njësia Administrative Zharrëz dhe Ruzhdie) me urdhër prokurimi Nr.21 dt  

25.06.2018 për shkak se asnjë nga operatorët ekonomik pjesëmarrës nuk u kualifikua nga KVO-ja. 

 

6.Informacine shtesë:  

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: 13/09/2018 

 

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-83149-08-16-2018 

 

3.      Objekti  i kontratës “Studim projektim rishikim i projektit per segmentin rrugor te vazhdimit te 

unazes se madhe Tirane nga sheshi Shqiponja-Bulevardi i ri” 

 

4.       Fondi limit; 32 358 401,54 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) ; 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.  

 

http://www.arrsh.gov.al/
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6.  Informacione shtesë 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   14.09.2018 

 

 

SPITALI RAJONAL DURRËS 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Spitali Rajonal Durres 

Adresa   Lagja nr.8, Rr.A.Goga, Durres 

Tel/Fax  +355 52-23358 

E-mail   sek.prokurime@srd.gov.al 

Faqja e Internetit www.srd.gov.al 

Tel/P.Pergjegjes          052 234570  Orjola Gorenca 

E-mail/P.Pergjegjes     sek.prokurime@srd.gov.al 

1.  Lloji i procedurës:  Procedure e Hapur   

2.Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-82581-08-09-2018 

Loti 1 REF-82583-08-09-2018 

Loti 2 REF-82585-08-09-2018 

Loti 3 REF-82587-08-09-2018 

Loti 4 REF-82589-08-09-2018 

Loti 5 REF-82591-08-09-2018 

Loti 6 REF-82593-08-09-2018 

Loti 9 REF-82599-08-09-2018 

Loti 10 REF-82601-08-09-2018 

3.   Objekti  i kontratës : “Blerje Medikamente per Spitalin Rajonal Durres ndare ne 11 lote - 

Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 

vjeçar (12 muaj)” 

4.   Fondi limit Fondi limit * i marrëveshjes kuadër  52,716.6157 (pesëdhjetë e dymijë e 

shtatëqindegjashtëmbëdhjetë presje gjashtëmijë e njeqind e pesedhjete e shtate) Lekë pa TVSH  ku 

fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të përllogaritura për njësi (lot) për çdo artikull, referuar 

pikës 7.3 të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe 

zhvillimin e saj me mjete elektronike”të  Agjencisë së Prokurimit Publik. 

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër: 9 095 387.20 lekë pa 

TVSH  data e hapjes 10.09.2018 

Loti 1 Gjaku dhe Organet Formuese te Gjakut, Human Albumin Serum Fondi Limit  / njesi /lot 

3758,4208 Leke pa TVSH dhe Vlera e Pritshme per 12 muaj 75 168,42 Leke pa TVSH 

Loti 2 Barna Antineoplastike dhe Immunomodulatore,  Folinic Acid Fondi Limit  / njesi /lot 

430,2223 Leke pa TVSH dhe Vlera e Pritshme per 12 muaj 21 511,12 Leke pa TVSH 

Loti 3 Anestezi Reanimacion Ushqim Parental Total Fondi Limit  / njesi /lot 405 Leke pa TVSH 

dhe Vlera e Pritshme per 12 muaj 162 000  Leke pa TVSH. 

Loti 4 Barna Antineoplastike dhe Immunomodulatore Epirubicin Fondi Limit  / njesi /lot 572,93 

Leke pa TVSH dhe Vlera e Pritshme per 12 muaj 28 646,50 Leke pa TVSH 
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