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dhe te dritareve, rrjetit te internetit  dhe telefonise, duhen shtuar  keto zera  ne preventiv per 

mirembajtjen e objekteve ndertimore. Sa me siper, AK  kerkon te anulloje kete procedure  

prokurimi. Kjo kërkesë vjen edhe si rrjedhojë esdhe per vete faktin se kjo procedurë prokurimi ende 

nuk është finalizuar ende me lidhjen e kontrates. Njësia e Prokurimit ndodhur në këto kushte duke 

qënë se  në sistemin elektronik nuk është shpallur ende njoftimi i fituesit per kete procedure 

prokurimi pra kjo pocedure nuk eshte  finalizuar me lidhjen e kontrates vendos te kryeje anullimin e 

kesaj procedure per te rimare edhe njëhere masat per realizimin e saj referuar preventivit te 

ndryshuar. 

6.  Informacione shtesë 

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj, jemi në pritje të publikimit nga ana juaj të njoftimit për 

anullimin e tenderit në faqen elektronike respektive, si dhe në Buletinin e Njoftimeve Publike në 

mbështetje të nenit 24 ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 për “Prokurimin Publik” (i ndryshuar).  

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi     18.09.2018 

 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:+35542223600; (+355673942644) 

E-mail   info@arrsh.gov.al; (anila.halili@arrsh.gov.al) 

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

2. Lloji i procedurës: Shërbim konsulence  

3. Numri i Referencës: REF-84757-09-06-2018 

4. Objekti  i kontratës: “Studim-projektim rishikim i punimeve të mbetura në aksin rrugor Elbasan-

Gjinar” 

5. Fondi limit: 2,236,401 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 

dhe në nenin 37/4/dh të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” e ndryshuar”, i cili përcakton se: “Autoriteti kontraktor shqyrton kualifikimet e kandidatëve 

që kanë shprehur interes në bazë të kritereve për kualifikim jo më vonë se 10 (dhjetë) ditë nga data 

e hapjes së procedurës. Në përfundim të kësaj faze, kandidatët e kualifikuar përshihen në një listë të 

shkurtër, e cila duhet të përmbajë të paktën 2 (dy) kandidatë”, Autoriteti Kontraktor anulon 

procedurën pasi nuk është arritur konkurenca minimale (2 operatorë ekonomikë).  

7. Informacione shtesë ____________________________.  

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: 18.09.2018. 

 

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”, TIRANË 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë  

Adresa   Sauk, Tiranë.  

Tel/Fax  068 80 46 402   

mailto:info@arrsh.gov.al

