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Anullon proceduren e prokurim ,Kerkese Per Propozim Pune per  “Rikonstruksioni I linjes kabllore 
TM 6 kV Fidri -15 N/St Shkodra -1 “Kalimi I Lumit Kiri” .Per shkak te mos paraqitjes te asnje 
oferte brenda afateve kohore date 09 Nentore 2015, ora 12.00, ne Ne faqen zyrtare te APP. 
www.app.gov.al . 
 

OSHEE SH.A  DREJTORIA RAJONALE  SHKODER 
 
Autoriteti Kontraktues,:  OSHEE sh.a  Drejtoria Rajonale  Shkoder, Ne zbatim te ligjit Nr.9643 date 
20.11.2006 Per Prokurimin Publik me ndryshime neni 24 pika 1/b 
Anullon proceduren e prokurim ,Kerkese Per Propozim Pune per  “Ndertimi I kabines se 
re,Shtyllore 6kV- 400 kVA”Vasil Shanto 2”dhe I rrjetit abc Shkoder” .Per shkak te mos paraqitjes 
te asnje oferte brenda afateve kohore date 09 Nentore 2015, ora 14.00, ne Ne faqen zyrtare te APP. 
www.app.gov.al . 
 

BASHKIA FIER 
 
Autoriteti Kontraktor Bashkia Fier njofton se tenderi me procedure Kerkese per Propozim, me 
objekt “Lot 1: Blerje pjese kembimi   dhe riparime per mjetet e renda”, zhvilluar me date 
05.11.2015, ora 10:00, eshte anulluar per shkak te mungeses se konkurence. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
 
Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frasheri”, 
Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885 informon se ne Proçeduren e Prokurimit me objekt: 
“Mbikqyrje punimesh i ndare ne pese lote”, per arsye te mosplotesimit te kerkesave per kualifikim 
nga te gjithe Operatoret Ekonomike pjesemarres, anulohen lotet e meposhtem:  
1. “Mbikqyrje punimesh për rehabilitimin dhe sistemimin e sheshit ne qender te fshatit Asim 
Zeneli, Qender e Komunes Antigone” me fond limit 235.081 lekë pa tvsh.  
2. “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e qëndrës sportive për sportin “Rafting” me fond limit 
968.913 lekë pa tvsh.  
3. “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e shetitores se Himares” me fond limit 1.105.958 lekë pa 
tvsh.  
 SH.A“PORTI DETAR  SARANDE 

 
Per arsye te  pjesmarrjes  vetem te  nje  firme  ne  prokurimin  me  objekt  “Hartimi i Projektit per 
zgjerimin e kalates se re te trageteve ,ne drejtim te jugut,me gjatesi 420 m” , ne  baze   te  VKM-se  
nr.  914,  date  29.12.2014,  neni  37,  pika  “dh”,  nuk mundemi   te  vazhdojme  me  etapat e  tjera  
te  procedures. 
 

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE SHKODËR 
 
Në zbatim të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik“, i ndryshuar, Kreu III, neni 
24, pika 1, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, date 10.12.2014 “Për miratimin e rregullave 
të prokurimit publik”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 659 datë 3.10.2007, “Për rregullat e 
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