
 

 

       REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

      UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A 

        DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                                   DREJTORIA E PROKURIMEVE 

SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

Nr._________Prot                                                                               Tiranë, më____/____/2023 

 

  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT1) 

 

Drejtuar:     “A.K.M Albanian Investment Group”sh.p.k” 

Adresa:     :   Rruga,Reshit Çollaku,pallati i ri tek tregu çam,kati i pare,njesia adrmistrative  nr 10 

                                                               *  *  * 

Procedura e prokurimit: Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e Hapur- E thjeshtuar-Mallra-

marreveshje kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet  janë të përcaktuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit:  REF-51037-11-23-2022 

of  procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje Materiale Elektroda, Oksigjen për nevoja të Shoqërisë”   

12 muaj nga data e nënshkrimit të marrëveshjes kuadër 

 
 Fondi Limit : 4.900.000 (katër milion e nëntëqind mijë) Lekë pa TVSH. 

 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

 

                                                           
1 Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime 



oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë 

1.“WESTEC”                                                                                      L0162002O 

               

 Emri i plotë i shoqërisë                                Numri i NIPT-t   

Vlera         4.410.000 (kater million e katerqind e dhjete mije) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

2. “A.K.M Albanian Investment Group”sh.p.k.                              L72230026K 

                                                                                 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera   4.387.000 (kater million e treqind e tetedhjete e shtate mije ) lekë pa tvsh 

            (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

 

 Nuk ka operatore ekonomik te skualifikuar 

 

                                                                          *  *  * 

 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë 

identifikuar si të suksesshëm: 

 

 

1. “A.K.M Albanian Investment Group”sh.p.k.                              L72230026K 

                                                                                 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera   4.387.000 (kater million e treqind e tetedhjete e shtate mije ) lekë pa tvsh 

            (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

*  *  * 

 

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek  UKT sh.a, Drejtoria e Prokurimeve, Adresa: Rruga E 

Kavajës Ndërtesa Nr,133,Njësia Administrative Nr 6  nga data e marrjes të këtij njoftimi për të 

lidhur marrëveshjen. 

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO  X 



 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

 


