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4.      Fondi limit  7,266,810.00 (shtate miljone e dyqinde e gjashtedhjete e gjashte mije e teteqinde 

e dhjete) Lek pa TVSH,  per Blerje Materiale Mjekesore per vitin 2019. - Marreveshje Kuader me 

nje operatore ekonomik - ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 1 vjecar (12 muaj). 

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër (në total):    

7,266,810.00 (shtate miljon e dyqind e gjashtedhjete e gjashte mije e teteqind e dhjete) leke pa 

TVSH. 

5.      Arsyet e Anulimit: 

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:    

Per arsye se nuk eshte bere delegim per zhvillim te procedurave te prokurimit per material 

mjekesore te pergjitshme por vetem per ato specifike nga ana e MSHMS- se. 

Gjithashtu ne emailin derguar nga info ku eshte kerkuar te merren masa per zhvillimin e 

procedurave per blerje barna sipas shkreses se delegimit si dhe per material mjekesore per vitin 

2019,  ky ka qene nje email  per te shpjeguar menyra se si duhet te vepronim ne perllogaritjen e 

fondit dhe te sasise se materialeve te mjekimit per vitin 2019 vetem per ato procedura material 

mjkesesore qe do na delegoheshin per tu zhvilluar, bashkelidhur emailit nuk  ka pasur shkrese qe te 

deshmonte delegimin e  te drejtes per te kryer procedura prokurimi per materialet mjekesore te 

pergjitshme. 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi  28.12.2018 

 

 

BASHKIA BERAT 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri: Bashkia Berat 

       Adresa:  Rruga Antipatrea 

       Tel:0686065579 

       E-mail : ardisapaja@gmail.com 

      Faqja e Internetit www.bashkiaberat.gov.al 

2. Numeri i references :  REF-01118-12-21-2018 

Objekti i prokurimit: Menaxhim i integruar i mbetjeve te ngurta urbane te Bashkise Berat 2019-

2024(Sherbim i pastrimit) 

Fondi limit : 298.615.566,00 (dyqind e nentedhjete e tete milion e gjashteqind e pesembedhjete 

mije  e peseqind e gjashtedhjete e gjashte)  leke pa tvsh fondi i plote.  

Arsyet e anullimit:  

Bazuar ne ligjin 9643 dt. “”Per Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24 pika 1 

 

a) □ 

b) □ 

c) □ 

d) □ 

e) □ 

f) □ 

Etj  Per arsye se nuk eshte ngarkuar ne sistem dst ne anglisht.  

 

Informacione shtese  
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________ 

 

Data e shperndarjes se ketij njoftimi  28:12:2018 

 

 

DREJTORIA SPITALIT RAJONAL DIBER 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Drejtoria Spitalit Rajonal Diber 

Adresa  Bulevardi "Elez Isufi" Peshkopi 

Tel/Fax  00355 0218 2 181/ 2181 

E-mail  SpitaliDiber@shendetesia.gov.al 

Faqja e Internetit SpitaliDiber@shendetesia.gov.al 

 

1.     Lloji i procedurës:  Kerkese per propozime 

2.      Numri i Referencës REF-94072-11-14-2018.    

3.    Objekti  i kontratës : ” Blerje barna të ndryshme për përdorim spitalor per nevoja te Spitalit 

Rajonal Diber”   

4.   Fondi limit  2,144,286 (Dy milione e njeqind e dyzete e kater mije e dyqind e tetedhjete e 

gjashte) leke 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)       X   ;              c)    ;              ç)   ;              d)   ;             dh)  ; 

 Etj. ______X________________________________ 

6.  Informacione shtesë 

Nuk eshte paraqitur asnje oferte  

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   30/12/2018.    

 

“UJËSJELLËS KANALIZIME“ KORÇË SH.A 
 

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    “Ujësjellës Kanalizime“ Korçë Sh.A (UKKO Sh.A), personi pergjegjes 

Kristina Lapi 

Adresa   Rajoni Nr. 1, Rruga ”Boris Plumbi”, Nr. 20, Korçë  

Tel   +355 (082) 430 72 

Fax   +355 (082) 457 59 

E-mail   ukko@ukko.al;  kristinalapi@yahoo.com 

Faqja e Internetit www.ukko.al 

 

1.     Lloji i procedurës:  Kërkesë për propozim 

 

2.      Numri i Referencës: REF-00342-12-19-2018 
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