
Buletini Nr. 27 datë  09 Korrik 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           397/482  

 

dh); 

 

Per shkak te terheqjes se ofertuesit  renditur ne  vendit e pare, dokumentuar me shkresen e 

operatorit ofertues qe mban Nr.644, date 27.06.2018, ardhur permes SPE-së.  

Duke qenë se diferenca ndërmjet ofertës së kualifikuar në vendin e parë dhe të dytë është  më e 

madhe se 2 për qind e fondit limit, AK Bashkia Has bën refuzimin e ofertave të mbetura dhe  

anulimin  e procedures se prokurimit (Sipas Nenit 58, pika 5 e ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, i 

ndryshuar). 

 

6.  Informacione shtesë; 

Nuk ka 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: 29/06/2018 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Adresa   Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10, Tiranë    

Tel   +355 42235 597 

Fax    +355 42234 885 

E-mail   adf@albaniandf.org 

Adresa e Internetit www.albaniandf.org 

1.     Lloji i procedurës:  Tender I hapur (marreveshje kuader ku jo të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara). 

2.      Numri i Referencës: REF-64735-04-24-2018. 

3.      Objekti  i kontratës “Mbikqyrje punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për 

vitet 2018 – 2019”. 

4.       Fondi limit  41.666.667 (dyzet e një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) 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, germa ç)   pasi  asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në 

dokumentet e tenderit; 

6.  Informacione shtesë 

Te gjitha shoqerite qe paraqiten oferte ne tender  nuk plotesonin kerkesat per kualifikim. 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   30.06.2018. 

 
INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise 

Adresa  Rr. Aleksandër Moisiu”, Nr. 82, Tiranë 

Tel/Fax  04  2372912 

E-mail    
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