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procedurën e prokurimit të zhvilluar më datë 04.12.2017, ora 11.00, me objekt “Blerje pjesë 

këmbimi, goma dhe pjesë për motorrin RENO MIDLINER S160 per mjetet e SHMZSH” me fond 

limit prej: 538.316,67 (pesëqind e tridhjetë e tetëmijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë presje 

gjashtedhjete e shtate) lekë pa t.v.sh. vene ne dispozicion nga Buxheti i Bashkise Elbasan per vitin 

2017 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 

Nr.10, Tiranë, Tel/Fax:+355 42 234 885 njofton se tenderi me objekt “Hartimi i Projektit të zbatimit 

për rehabilitimin e Parkut të Vaqarrit” anulohet per arsye se gjatë vlerësimit të propozimeve teknike 

asnjë nga shoqëritë nuk arriti të vlerësohet me numrin minimal të pikëve. 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RTSH 
 

Në bazë të Ligjit Nr. 9643 date 20.11.2006 “ Për Prokurimin Publik ” i ndryshuar dhe VKM Nr. 

914datë 29.12.2014 “Për Prokurimin Publik ”, VENDOSA 

 

Anullimin e Procedurës,  Kërkesë për Propozim, me objekt Loti – I : Marrje me Qira Led Wall me 

fond limit 4,106,590.44 (katër milionë e njëqind e gjashtë mijë e pesëqind e nëntëdhjet pikë dyzet e 

katër) lekë pa Tvsh, pasi nuk ka asnjë oferte te vlefshme për procedurën e lart përmendur. 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RTSH 
 

Në bazë të Ligjit Nr. 9643 date 20.11.2006 “ Për Prokurimin Publik ” i ndryshuar dhe VKM Nr. 

914datë 29.12.2014 “Për Prokurimin Publik ”, VENDOSA 

 

Anullimin e Procedurës,  Procedurë e Hapur, me objekt “Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë me Roje 

Private në Drejtorinë e Përgjithshme të RTSH-së, në Drejtorinë e Stacioneve Transmetuese RTV, 

në Stacionin TV e FM Dajt, në RadioStacionin Shijak dhe RadioStacionin Fllakë” me fond limit 

prej 33,452,694.72  (tridhjet e tre  milionë e katërqind e pesëdhjet e dy mijë e gjashtëqind e 

nëntëdhjet e katër pikë shtatëdhjet e dy) lekë pa tvsh,  e zhvilluar në sistemin elektronik me datë 

29.05.2017 ora 15:00, pasi nuk ka asnjë ofertë të vlefshme për procedurën e lart përmendur. 

 

BASHKIA LIBRAZHD 
 

Me cilesine e titullarit te AK , mbeshtetur ne   ligjin  nr.9643 date 20/11/2006 “Per prokurimin 

Publik”, i ndryshuar,  URDHEROJ: 

 

• Anullimin e procedures prokurimit me objekt “Instalimi i sistemit per administrimin e 

taksave dhe tarifave vendore” per shkaqe te rishikimit te fondit limit si dhe per shkaqe  te 

rishikimit te  specifikimeve teknike per proceduren me objekt” Instalimi i sistemit per 

administrimin e taksave dhe tarifave vendore”. 

• Kjo procedure do te riperseritet pas  rishikimit te fondit limit dhe rishikimit te specifikimeve 

teknike.  


