
Buletini Nr. 12 datë  25 Mars 2019                                            Agjencia e Prokurimit Publik

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:
Emri Autoriteti Rrugor Shqiptar
Adresa Rr.Sami Frashëri, Nr.33, Tiranë
Tel/Fax tel/fax:+35542234487
E-mail info@arrsh.gov.al; 
Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al

2. Lloji i procedurës: Shërbim konsulence 
3. Numri i Referencës: REF-89643-10-11-2018
4. Objekti  i kontratës:  “Studim projektim, vazhdim i rrugës Kardhiq – Delvinë nga fshati Shijan
(përfundimi i lotit 2) deri tek Ura e Gajdarit, lidhja me qytetin e Delvinës dhe rishikimi i projekt
zbatimit të lotit 7 (tuneli) në aksin rrugor Kardhiq – Delvinë”.
5. Fondi limit: 20,208,381.54 lekë, pa TVSH

6.Arsyet  e  Anulimit:  Bazuar  në  Ligjin  Nr.9643  Datë  20.11.2006  “Për  Prokurimin  Publik” i
ndryshuar, neni 24, pika 1/a: Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të
paparashikueshme në  kohën  e  fillimit  të  procedurës  së  prokurimit,  duke  respektuar parimet
e barazisë  dhe të transparencës,  sipas përcaktimit  në rregullat  e prokurimit publik. Njoftimi i
fituesit është publikuar më datë  14.01.2019 dhe rezulton se fondet buxhetore nuk janë vënë në
dispozicion të institucionit brenda afatit 60 ditor të lejuar për nënshkrimin e kontratës, konform
neneve 21 dhe 70 të VKM-së  nr.914 datë 29.12.2014  “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” e ndryshuar.

7. Informacione shtesë ____________________________. 
Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: 15.03.2019.

QENDRA E TRANSFERIMIT TEKNOLOGJIVE BUJQËSORE KORÇË

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Qendra e Transferimit Teknologjive Bujqësore
Adresa Rruga Voskopojë  Korçë
Tel/Fax 00 355 825 49 50    Mobil  069 48 98 668
E-mail rmecaj93@gmail.com              
Adresa e Internetit qttb.korce@yahoo.com

1.     Lloji i procedurës:  Kerkese propozim 
2.      Numri i Referencës: REF-07850-02-14-2019.      
Objekti  i kontratës           Plehra kimike.  
4.       Fondi limit  1 250 000 leke pa TVSH
5.      Arsyet e Anulimit:

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           417/565 
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