
Buletini Nr. 4 datë  28 Janar 2019                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           441/515  

 

Adresa   Lagjia Nr.3, Laç 

Tel/Fax  ++ 35553 22 270 / 0682205942 

E-mail   bashkia_lac@yahoo.com 

Faqja e Internetit ___________________________________________ 

2. Lloji i procedurës:  Kërkesë për propozim 

Numri i Referencës: 96854-12-05-2018 

3.      Objekti  i kontratës: “Punime Riparimi për zyrat e PMNZ dhe kapanon ” Bashkia Kurbin” 

4. Fondi limit   

4.542.381 (katër milion e pesëqind e dyzet e dy mijë e treqind e tetëdhjetë e një) 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: g 

(të tjera) 

Për shkak të problemeve të lindura gjatë vlerësimit dhe shkruar gabimisht vlera e ofertës, kjo ka 

bërë që njoftimi të publikohet disa herë dhe të shkaktojë probleme tek proçedurat e njoftimit të 

operatorët për njoftim fituesi gabimisht është njoftuar i dyti gjë e cila ligjërisht nuk është e 

pranueshme. Për këtë arsye shihet me vend anullimi i kësaj proçedure dhe rihedhja e saj për të qënë 

sa më transparent. 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   21.01.2019 

 

 

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 

Numeri i references :  REF-04206-01-18-2019 

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   

Informacione shtese  

Per shkak te nje gabimi teknik  te ngarkimit te procedures ne SPE. 
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	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Vlera 3,750,000(tre milion e shtatëqind e pesëdhjetë mijë)lekë pa tvsh.
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	Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje " SHERBIM RIPARIM DHE MIREMBAJTJE E PAJISJEVE MJEKSORE, LABORATORIKE DHE RADIOLOGJIKE "ndare ne lote gjithsej 3 (tre). Marrëveshje Kuadër me  disa operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - ...
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	Ankesa: ka ose jo: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 14/01/2019
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