
Shtojca 15    

  

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

               Pogradec, më 06.04.2021 

 

Për: Operatorin Ekonomik, JOKLEN & CO SHPK, me numër NIPT: K84322601F, me adresë 

"Korce Velcan VELCAN Fshati Velçan,objekt privat 1- kat,afer zyrave te Njesise 

Administrative, me nr pasurie 242/32, zona kadastrale 3728". 

 

 

Procedura e prokurimit:                  "Kërkesë për Propozime" - "Punë"- "Prokurim Elektronik". 

Numri i referencës së procedurës:   REF-89469-03-09-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:   Obekti "Ndertim lerë plasmasi", me fond limit 1 210 311 (Nje 

milion e dyqind e dhjete mije e treqind e njembedhjete) Lekë, me afat 30 ditë. 

 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 38 datë 16 Mars 2021 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Çmimi më i ulët  X 

Oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.      JOKLEN&CO   SHPK    NIPT: K84322601F 
 

Vlera pa TVSH:  1 193 000  (Nje milion e njeqind e nentedhjete e tre mije) lekë. 

 

 

Nuk ka ofertues të S'skualifikuar. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik, JOKLEN & 

CO SHPK, me numër NIPT: K84322601F, me adresë "Korce Velcan VELCAN Fshati 

Velçan,objekt privat 1- kat,afer zyrave te Njesise Administrative, me nr pasurie 242/32, zona 



kadastrale 3728", se oferta e paraqitur, me një vlerë pa TVSH prej 1 193 000  (Nje milion e 

njeqind e nentedhjete e tre mije) lekë,  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrjes se Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe 

Puneve Publike, sigurimin e kontratës, dokumentacionin e noterizuar ose origjinal, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (Pese) ditëve nga dita e publikimit të këtij 

njoftimi ne buletinin e APP-së. 

 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura e 

prokurimit do te anullohet siç parashikohet në Ligjin Nr.9643 datë 20.11.2006, "Për prokurimin 

publik", i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  26.03.2021. 

 

Ankesa: JO 

 

[TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR] 

ENTON BERBERI 

 


