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Njesia e Prokurimit te analizoje te gjitha shkaqet qe kane quar, ne mos paraqitjen e asnje ofertuesi e 
me tej te vazhdoje me rihapjen e procedures sipas Ligjit te Prokurimeve Publike. 
 

SPITALI PSIKIATRIK ''ALI MIHALI'' VLORE 
 
Autoriteti kontraktor Spitali Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore, bazuar ne Ligjin Nr.9643, date 
20.11.2006 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar, Neni 24 plka q) n€se asnje nga ofertat e paraqitura 
nuk perputhet me kriteret e percaktuara nddokumentet e tenderit; njofton se tenderi me objekt "Kite 
dhe Reagent per laboratorin" e Spitalit Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore, anullohet per arsye se ofertat e 
dorezuara nga operatoret ekonomik nuk jane te vlefsheme. 
 

ALBPETROL SHA PATOS 
 
Autoriteti Kontraktor Albpetrol sha Patos, njofton se anullohet procedura e hapur me objekt “Blerje 
Solari me permbajtje squfuri jo me teper se 1% ndaj peshes” e zhvilluar ne date 29.04.2016 ora 
10.00, per mungese konkurence. Nuk u kualifikua asnje nga ofertat e paraqitura ne tender. 
 

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR MIRDITE 
 
Procedura e Prokurimit ne baze te nenit 24 te Ligjit nr 9643 date 20.11.2006 “ Per prokurimin 
publik “ te ndryshuar do te anullohet procedura “Mirembajtje e objekteve fizike dhe impjantistike” 
per probleme teknike gjate hedhjes . 
 

MINISTRIA E FINANCAVE 
 
Në mbështetje te nenit 24, pika 1/b dhe 1/ç, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin 
Publik” i ndryshuar, nenit 73 pika 1 e VKM-se Nr. 914, date 29.12.2014 “Per miratimin e 
rregullave te prokurimit publik”; VKM Nr. 918, datë 29.12.2014 “Pёr Kryerjen e Procedurave të 
Prokurimit Publik Në Mënyrë Elektronike”,si dhe Urdhërit Nr. 7 dt. 13.01.2016 “Për delegim 
kompetencash”,  
Procedura e hapur me numër reference REF-33374-04-13-2016me objekt: “Blerje Liçensa për 
Përdoruesit  e Sistemit SIFQ” anullohet si pasojë e mungesës së konkurencës. 
Për këtë arsye, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në 
rregullat e prokurimit publik, Autoriteti Kontraktor bën anullimin e kësaj procedure për ta 
ringarkuar edhe njëherë në sistemin elektronik në një kohë të mëvonshme. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
Autoriteti Kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit njofton se procedura “Shërbime Konsulence” me 
objekt: “Asistencë teknike për zbatimin e projektit arkitektonik gjatë zbatimit të punimeve për 
“Rehabilitimin e vijës bregdetare të Vlorës”, e zhvilluar ne daten 11.05.2016 anulohet.. 
Arsyeja e anulimit të kësaj procedure është se në tender ka paraqitur ofertë vetëm një shoqëri, dhe, 
mbështetur në pikën 4, germa “dh”, të nenin 37 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 
29.12.2014 ku citohet: “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 
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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”, nuk është siguruar numri minimal i 
domosdoshëm për të vazhduar procedurën. 
 

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR MIRDITE 
 
Procedura e Prokurimit ne baze te nenit 24 te Ligjit nr 9643 date 20.11.2006 “ Per prokurimin 
publik “ te ndryshuar do te anullohet procedura e prokurimit me object: “Mirembajtje e objekteve 
fizike dhe impjantistike”  per probleme teknike gjate hedhjes. 
 

SPITALI UNIVERSITAR  “SHEFQET NDROQI” 
 
 Mbështetur në Ligjin 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurim Publik” dhe Udhëzimin e APP-se Nr.2 
dt. 28.03.2013, anullojmë  në proçedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt “Blerje 
materiale mjekesore per hemodinamiken” të ndarë në 3 lote gjithësej në S. U. ”Shefqet Ndroqi” 
Tiranë, fondit total prej 4,312,100( katermilion e treqind e dymbedhjete mije e njeqind) Lekë pa 
TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datë 12.05.2016, për arsye se u pranua ankesa e operatorit 
ekonomik. 
                                                                                 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE 
 
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, në zbatim të dispozitave 
ligjore në fuqi, konkretisht neni 24 pika 1 ç) e Ligjit Nr. 9643, dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin 
Publik” (i ndryshuar), anullon proçedurën e prokurimit  “Kërkesë për propozim” me mjete 
elektronike, me objekt:“Rikonstruksion për përshtatje të ambientit për të mitur në IEVP Lezhë” , 
me fond limit në total prej 2.916.666 (dy milion e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind 
e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH lekë të vëna në dispozicion nga buxheti i shtetit. 
 
Anullimi i proçedurës së mësipërme bëhet bazuar në nenin 24 pika 1 ç)  e Ligjit Nr. 9643, dt. 
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), referuar të cilit :“ Autoriteti kontraktor anulon 
procedurën e prokurimit vetëm: ç) nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e 
përcaktuara në dokumentet e tenderit”.  
 
Në zbatim të dispozitave ligjore të parashikuara në Ligjin Nr. 9643, dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin 
Publik” (i ndryshuar), Autoriteti Kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve do të vazhdojë me 
rishpalljen e kësaj proçedure në sistemin elektronik. 
 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE 
 
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, në zbatim të dispozitave 
ligjore në fuqi, konkretisht neni 24 pika 1 a) e Ligjit Nr. 9643, dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin 
Publik” (i ndryshuar), anullon proçedurën e prokurimit  “Kërkesë për propozim” me mjete 
elektronike, me objekt:“ Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e objektit”Rrjeti i jashtëm inxhinierik i 
Paraburgimit/Burgut Shkodër” , me fond limit në total prej 1.500.000 (një milion e pesëqind mijë) 
lekë pa TVSH të vëna në dispozicion nga buxheti i shtetit. 
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