
______________________ _____________________________ 

REPUBLIKA   E    SHQIPËRISE 
SH. A  UJËSJELLËS – KANALIZIME CËRRIK 

 

Nr. ____ prot.                                                                           Cërrik, më 24.11.2021 

 

 Shtojca 11  

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[24.11.2021] 

Drejtuar:  OE A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP , Njesia administrative nr.5 Tirane ] 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e Hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-08068-10-13-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Blerje materiale mirembajtje rrjeti (hidraulike, elektrike, tuba etj 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [18.10.2021] [151]  

 

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  ALBANIAN INVESTEMENT GROUP“ sh.p.k               L72230026K                                                       

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t     

Vlera  2950920 (dy milion e nenteqind e pesedhjete mije e nenteqind e njezete) leke  

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2. OE  ”Comfort “ sh.p.k                                                                          J61901194M                                                                 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it 

 2388000 ( dy milion e treqind e tetedhjete e tete mije ) 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

    

 

 

 



Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

       

1. ”Comfort “ sh.p.k                                                       J61901194M                                                

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it        

arsyet e mëposhtme 

 

Ne ambjentet e Sha. Ujesjelles Kanalizime Cerrik ne date 23.11.2021 ka mberritur shkresa me 

numer protokolli te Nr.386 prot; me lenden : Terheqje nga procedura e prokurimit me 

objekt:“ Blerje materiale mirembajtje rrjeti (hidraulike, elektrike, tuba etj)“ me nr REF-

08068-10-13-2021 nga OE  COMFORT SHPK. 
OE nuk ka pritur perfundimin e vleresimit pa nje vendim perfundimtar per oferten e paraqitur, 

pasi me ane te shkreses hyrese ne institucion nr. 386 prot date 23.11.2021  me numer hyres ne 

institucion, me lende ”Kerkese per terheqje ....”, OE COMFORT  SHPK ka paraqitur kerkese 

per te mos marre ne shqyrtim oferten e paraqitur duke u terhequr nga pjesemarrja ne kete 

procedure. Nga shqyrtimi i kerkeses prane Autoritetit Kontraktor, me ane se ciles operatori 

ekonomik kerkon te terhiqet nga procedura e prokurimit objekt vleresimi, Komisioni veren se nje 

situate e tille nuk eshte e rregulluar nga ligji 162/2020”per prokurimin Publik” i ndryshuar. Duke 

qene se kjo situate nuk rregullohet nga ligji per prokurimin publik, i ndryshuar, Komisioni i 

drejtohet ligjit nr.44/2015 ”Kodi i procedurave Administrative i republikes se shqipersise”, i cili 

ne nenin 94 ”Terheqja e kerkeses apo braktisja e procedures”, pika 1, parashikon se: ”Si rregull, 

ne proceduren administrative te nisur me kerkese, organi publik deklaron perfundimin e saj pa 

nje vendim perfundimtar per ceshtjen, nese pala qe ka paraqitur kerkesen e terheq ate”. 

Komisioni gjykon se, operatori ekonomik eshte ne te drejten e tij te kerkoje te heqe dore nga 

procedura objekt vleresimi duke argumentuar veprimet e kryera per kerkesen ne procesverbalin 

perkates pjese e procedures, qe sjell si pasoje shqyrtimin/vleresimin e ofertes se tij nga AK. 

Heqja dore nga pjesemarrja ne procedure  nga OE sjell si rrjedhoje perfundimin e vleresimit pa 

nje vendim perfundimtar per oferten e paraqitur ne kete procedure. 

 Per kete arsye OE skualifikohet  

 
 

. 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [OE A.K.M ALBANIAN 

INVESTMENT GROUP , Njesia administrative nr.5 Tirane ) se oferta e paraqitur me vlerë 

totale prej 2950920  (dy milion e nenteqind epesedhjete mije e nenteind e njezete)/ totali i pikëve 

të marra [_____]  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] 

ENEO TAÇJA 
 

 


