
 

                            REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                            UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A 

                  DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                                                            DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                      SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

 

Nr. _______ Prot.                        Tiranë , më ___/___/2022 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:  A.K.M “ALBANIAN INVESTIMENT GROUP” 

Adresa : TIRANE Rruga Reshit Çollaku, pallati i ri tek tregu Çam, Kati i pare, Njesia Administrative nr 

10.regjistruar. 

Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e hapur-Mallra. 

Numri i proçedurës / referenca e Lotit: REF-43155-09-23-2022                                                                                                                                                                                                                                                                               

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “ Blerje vegla pune për nevoja të shoqërisë “3 muaj nga data e 

nënshkrimit të kontratës.” 

 

 Fondi limit:  3,900,000(tre milion e nëntëqind mijë) lekë pa tvsh. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:  

1 (A.K.M.) ALBANIA INVESTMENT GROUP                                        L72230026K              

Emri i plotë i shoqërisë                                      Numri i NIPT-t  

Vlera 3.486.850 (tre milion e katerqind e tetedhjete e gjashte mije e teteqind e pesedhjete) lekë 

pa tvsh. 



 

2.  ARTEO  sh.p.k                                                                                         L82523203F          

Emri i plotë i shoqërisë                                      Numri i NIPT-t   

Vlera 3.498.500    (trembëdhjetë milion e dyqind mijë) lekë pa tvsh. 

3. LUXODE STUDIO                                                                          L61415029I       

Emri i plotë i shoqërisë                                  Numri i NIPT-t 

Vlera  3.500.000  (tre milion e pesëqind mijë) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

LUXODE STUDIO                                                                          L61415029I       

Emri i plotë i shoqërisë                               Numri i NIPT-t 

Vlera  3.500.000  (tre milion e pesëqind mijë) lekë pa tvsh 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori Ekonomik   nuk ka paraqituir ne sistemin elektronik  sigurimin e ofertes si dhe 

nuk e permbush kriterin 2.2.5 te kritereve te vecanta te kualifikimit perkatesisht punen e 

ngjashme  

 

                                                             *  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik A.K.M 

“Albanian investment group ” sh.p.k me ofertë 3.486.850 (tre milion e katerqind e tetedhjete e 

gjashte mije e teteqind e pesedhjete) lekë pa tvsh.se është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

                                        

                                       TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                      Elton KACIDHJA 
 

 

Miratoi: .Dr,dep ligjor dhe .Prokurimev. L.Ramo 

 

Miratoi:Dr. e  prokurimeve . A.Kocaqi 
 

Miratoi:Pergj.Sek mallrave dhe sherbimeve  . K.Tata 

 
Miratoi:Pergj.Sek te blerjeve te vogla  D.Gjeta 

 

Kopje:3 
 

 

Afati i ruajtjes.____ vjet 

 



 

 

 

 


