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INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE 
                                 
Autoriteti  Kontraktor,  Instituti i Sigurimeve Shoqërore , në zbatim  të Ligjit Nr.9643, datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),  njofton  se proçedura e prokurimit me  objekt: 
Loti 2 “Rikonstruksioni i godinës së Agjencisë Lokale të Sigurimeve Shoqërore Korçë” me fond 
limit 6,300,000 leke (pa tvsh) i zhvilluar më datë 30.10.2015 ora 11.00,   anullohet.  
Arsyeja e anullimit të kësaj proçedure është  mungesa e konkurencës, pasi gjatë vlerësimit të 
dokumentave të paraqitura nga operatorët ekonomik, pjesëmarrës në këtë tender, asnjëri prej tyre 
nuk i plotësonte Kërkesat e  vendosura në  DST.   
 

BASHKIA BERAT 
 
Autoriteti Kontraktor, Bashkia Berat njofton se: Proçedura kërkesë me propozim për objektet : 
”Rikonstruksion i urës së përroi të Sheshi Axhensia” dhe  ”Rikonstruksioni dhe largimi i aluvioneve 
te përroi i MCR-së” Berat.  Njesia e prokurimit me administrator sistemi A.Hoxha hedh në sistem 
elektronik procedurën me nr Ref-18223-12-04-2015  ne date 07.12.2015   për aprovim nga Agjensia 
e Prokurimeve Publike në datë 08.12.2015 dhe vendos datën e fundit të pranimit të ofertave datën 
16.12.2015 ora 10:00. Në datën 08.12.2015 kjo procedurë nuk kaloj ne skedarin ”Shpallje te 
Perfunduara” në SE .  Njësia e Prokurimit i drejton shkres zyrtare APP për shqyrtim të sistemit për 
këtë procedurë në datë  09.12.2015.    
Mbështetur në përgjigjen e shkresës nga APP  nr 13819/1 Prot e datës 21.12.2015 AK vendos 
anullimin e kesaj procedurë. 
 

BASHKIA FIER 
 
Autoriteti Kontraktor Bashkia Fier njofton se procedura e prokurimit “Sherbim Konsulence” me 
objekt “Hartimi i projektit teknik per rikonstruksionin e teatrit Bylis”, zhvilluar me date 04.12.2015 
ora 12:00, eshte anulluar per shkak te mungeses se konkurences. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
Fondi Shqiptar i Zhvillimit në mbështetje të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik“ i ndryshuar dhe VKM nr.1 datë 10.01.2007, “Për miratimin e rregullave 
të prokurimit publik” i ndryshuar, njofton anullimin e tenderit të datës 
04.01.2016 ora 10.00, me fond limit 408,175,256 Lekë (pa TVSH), me objekt 
“Ndertim i rruges Dhimiter Konomi (mbi Rrap) Vlorë“, proçedurë e hapur me mjete elektronike. 
Arsyeja e anullimit është pasi referuar Nenit 24, gërma A, i LPP, Autoriteti Kontraktor vendosi 
anullimin për shkaqe të rishikimit të kërkesave për kualifikim. 
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