
Shtojca  10  

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

13.03.2023 

 

Drejtuar: “A.K.M Albanian Investment Group sh.p.k,  Rruga Reshit Çollaku, pallati i ri tek tregu Çam, 

Kati i pare, Njesia Administrative nr.10                

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Ref-60030-02-22-2023 

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Pjese këmbimi për bicikletat 12 muaj ] 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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 Albanian Investment Group sh.p.k                     L72230026K 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  991,200 (nëntëqind e nentedhjete e nje mije e dyqind) leke pa TVSH  

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2._________________________________                    ______________________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  _______________________________________________________________________________ 

      (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Etj._________________________________________________________________________________ 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: SKA  

 



1._________________________________             __________________________  ________________ 

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it        arsyet e mëposhtme 

2._________________________________                    _____________________ __________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it                    arsyet e mëposhtme 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ “A.K.M Albanian Investment Group sh.p.k 

, Rruga Reshit Çollaku, pallati i ri tek tregu Çam, Kati i pare, Njesia Administrative nr.10 ], se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej Vlera  991,200 (nëntëqind e nentedhjete e nje mije e dyqind) leke pa TVSH 

/ totali i pikëve të marra [_____]  është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit.  

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

Administrator i Ekzekutiv 

Diego Testi  


