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NJOFTIME PËR ANULLIM 
PROCEDURE 

 
 

UNIVERSITETI I SHKODRES “LUIGJ GURAKUQI” 
 
Në mbështetje të Ligjit nr.9643,dt.20.11.2006 “Për prokurimin  publik” neni 24, ( i ndryshuar), të 
vendimit nr.914, dt.29.12.2014 të Këshillit të Ministrave neni 6 dhe 73 autoriteti ynë kontraktor, 
“Universiteti i Shkodrës Luigj Gurakuqi”  njofton se procedura e prokurimit elektronik me objekt: 
“Furnizime dhe materiale të tjera zyre dhe të përgjithshme si llampa, priza, celesa, etj'' i ndarë në 
lote: me fond limit total prej 1.250.000 (një milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) leke pa tvsh, Lot 1 
Blerje materiale elektrike me fond limit 753.917 lekë pa tvsh, Lot 2 Blerje materiale hidraulike dhe 
ndërtimi me fond limit  për lotin 496.083 lekë pa tvsh kërkesë për propozim zhvilluar me 
18.04.2016  ora 09.00  në www.app.gov.al anullohet për mungesë konkurence pasi operatorët 
ekonomik pjesmarrës për të dy lotet nuk u kualifikuan. 
 

UNIVERSITETI I SHKODRES “LUIGJ GURAKUQI” 
                            
Në mbështetje të Ligjit nr.9643,dt.20.11.2006 “Për prokurimin  publik” neni 24, ( i ndryshuar), të 
vendimit nr.914, dt.29.12.2014 të Këshillit të Ministrave neni 6 dhe 73 autoriteti ynë kontraktor, 
“Universiteti i Shkodrës Luigj Gurakuqi”  njofton se procedura e prokurimit elektronik me objekt: 
“Furnizime dhe materiale të tjera zyre dhe të përgjithshme si llampa, priza, celesa, etj'' i ndarë në 
lote: Lot 1 Blerje materiale elektrike me fond limit 753.917 lekë pa tvsh, kërkesë për propozim 
zhvilluar me 18.04.2016  ora 09.00  në www.app.gov.al anullohet për mungesë konkurence pasi 
operatorët ekonomik pjesmarrës nuk u kualifikuan. 
 

ZYRA VENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME 
KUCOVE 

 
Per shkak te mosfunksionimit te sistemit elektronik te APP-s duke mos kryer shpalljen e kontrates 
edhe pse nga APP-ja eshte dhene aprovimi, eshte e nevojshme anullimi i procedures me objekt 
“Rikonstruksion i pjesshem i godines dhe ambjenteve te ZVRPP Kucove”, me fond limit 4 259 122 
(pa TVSH), dhe rihedhja perseri ne sistem. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
Autoriteti Kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit njofton se procedura “Kerkese per Propozime” me 
objekt: “Mbikqyrje punimesh per “Sistemim-asfaltim i rruges se unazes “poliklinike-7 pallatet” 
Vlore”, e zhvilluar ne daten 28.04.2016, anulohet. 
Arsyeja e anulimit të kësaj procedure është se jane skualifikuar te gjithe ofertuesit qe kane paraqitur 
oferte ne tender  dhe mbështetet në pikën 1, germa “ç”, të nenin 24 të Ligjit Nr.9643, datë 
20.11.2006, i ndryshuar, “Per Prokurimin Publik”.  
 


	UDREJTORIA ARSIMORE RAJONALE BERAT
	Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “Kombinat-Servis” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1 dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përc...

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	(Makineri Pajisje)
	a) Operatori ekonomik  duhet të paraqesë automjetet dhe makinerit (sipas tabeles) të cilat duhet të jenë  në pronësi të tij ose me qira të vërtetuara këto me dokumentacionin përkatës;
	Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:  2 vjet /  24 muaj nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër.
	Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:  2 vjet /  24 muaj nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër.
	1. Skualifikohet “SIRETA 2 AF” shpk
	Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2016, miratuar me VKB Nr.58, datë 30.12.2015 “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2016 – 2018 dhe detajimin e buxhetit të Tirana Parking për vitin 2016.

	Objekti i Prokurimit:“ B1-  Blerje barna anestezi reanimacion, sistemi antiefektive te pergjithshem dhe gjaku dhe organet formuese te gjakut per nevoja spitalore (35 lote)
	Objekti i kontratës: “Blerje karburant për auto, ngrohje dhe ndriçim ”

	UZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TË PALUAJTSHME DURRËS
	Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TË PALUAJTSHME DURRËS
	Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e SH.I.SH-it Berat, Nr. telefoni 032232465.
	Lloji i procedurës së prokurimit: Procedura e hapur mbi kufirin e lartë monetar.
	Objekti i prokurimit: “Furnizim me lëndë djegëse (Karburant) për automjete Gazoil 10ppm (Loti I) dhe Benzinë pa Plumb, (Loti III).
	Fondi Limit: 814 584 (tetëqintë e katërmbëdhjetë mijë e pesëqintë e tetëdhjetë e katër) lekë
	Vlera totale e kontrates: 977500 ( nëntëqintë e shtatëdhjetë e shtatë mijë e pesëqintë)  lekë
	Data e lidhjes së kontratës: 16. 05. 2016.
	Kontraktori: Bashkim operatorësh “Kastrati” shpk & “Kastrati” sh.a, përfaqësuar nga “Kastrati” shpk sh.a Lagjia nr.14, panë Gjykatës së Apelit Durrës, me NIPT J61813529P.
	Autoriteti Kontraktor: Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit Rruga “Muhamet Gjollesha”, pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit – Tiranë, Tel/ Fax: 04   22 39 33.
	Lloji i procedurës së prokurimit: Procedura e hapur mbi kufirin e lartë monetar.
	Objekti i prokurimit: “Furnizim me lëndë djegëse (Karburant) për automjete Gazoil 10ppm (Loti I) dhe Benzinë pa Plumb, (Loti III).
	Fondi Limit:
	Loti I (Gazoil 10ppm) 10 833 333 (dhjetë million e tetëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH ose 13 000 000 (trembëdhjetë  milion) lekë me TVSH,e
	Loti III, Benzinë pa plumb 1 666 666 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH ose 2 000 000 (dy milion ) lekë me TVSH.
	Data e lidhjes së kontratës: 18.05.2016.
	Kontraktori: Bashkim operatorësh “Kastrati” shpk & “Kastrati” sh.a, përfaqësuar nga “Kastrati” shpk sh.a Lagjia nr.14, panë Gjykatës së Apelit Durrës, me NIPT J61813529P.
	USPITALIT RAJONAL GJIROKASTER
	-Loti 23 Sistemi muskolo-skeletik  Pancuronium bromide 4 mg - 2 ml Ampulë me fond limit 3,751,893 ( tremilion e shtatëqind e pesëdhjetë e një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e tre)  lekë pa TVSH;
	-Loti 23 Sistemi muskolo-skeletik  Pancuronium bromide 4 mg - 2 ml Ampulë me vlerë 1 561 000 (njëmilion e pesëqind e gjashtëdhjetë e një mijë) lekë pa TVSH;
	Data e lidhjes së kontratës 23/05/2016
	Kontraktori/et, adresa, nipt:  "HELIUS SYSTEMS"sh.p.k, me Nipt: K91607030D, me adresë: Rruga “Mujo Ulqinaku”, pall Tirana /1 Nr.35, kati i pare ne godinen e ndertuar nga shoqeria “ Tekno Projekt”, Njësia Bashkiake nr. 10 , Tiranë, me Administratorin e...

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË

