
Shtojca 13   

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  
 

        Pogradec, më datë 15.08.2017 
 
Për: JOKLEN & CO SHPK , NIPT : K84322601F, me adresë POGRADEC Rruga Rinia, lagjja 
nr. 2, pallat, kat 1, zona kadastrale nr. 8581, numer pasurie 4/5. 

 
Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozime - Shërbime. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Hartimi i Planit të Mbarështimit Ekonomia pyjore 
“Bishnicë”, Pjesa ekonomike “Uji i Ftohtë", 6 muaj. 
 
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 28 datë 17 Korrik 2017 

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: 1 977 807 (Nje milion e nenteqind e shtatedhjete e shtate mije e teteqind e shtate) leke 

 

2. LORENCO & CO SHPK ,                                                                          NIPT : J61903071B  

Vlera: 1 688 819 (Nje milion e gjashteqind e tetedhjete e tete mije e teteqind e nentembedhjete) 
leke 

 

Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

LORENCO & CO SHPK ,                                                                          NIPT : J61903071B 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk ploteson kriterin për punë të ngjashme sepse Operatori ekonomik ka paraqitur nje kontrate 
sherbimi me entin Qendra e Transferimit te teknologjive bujqesore Fushe –Kruje me objekt 
“Plotesimi dixhital i regjistrit te tokes bujqesore per 20 njesi Administrative” te lidhur me date 
26/04/2017 nga vleresimi i kesaj kontrate dhe specifikimeve te puneve qe kerkohen ne 



realizohen me kontraten objekt prokurimi kontrata qe subjekti ka sjelle nuk eshte ne asnje ze te 
saj e ngjashme mbasi ka te beje me regjistrimin informatik te rekordeve te pronave dhe nuk ka 
snje ngjashmeri me objektin e prokurimit Hartimi i Planit te mbareshtrimit Ekonomia Pyjore 
“Bishnice” Pjesa ekonomike “Uji i Ftohte” si dhe operatori ekonomik nuk ka paraqitur 
situacjonin perfundimtar sic kerkohet ne DST, asnjë ze i kontrates nuk ka te beje me llojin e 
kontrates per te cilin kërkohet oferte. 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik JOKLEN & CO 
SHPK me numër NIPT : K84322601F, me adresë POGRADEC Rruga Rinia, lagjja nr. 2, pallat, 
kat 1, zona kadastrale nr. 8581, numer pasurie 4/5, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 
përgjithshme prej  1 977 807 (Nje milion e nenteqind e shtatedhjete e shtate mije e teteqind e 
shtate) leke, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë zyrës së prokurimeve, Kati III, Bashkia Pogradec,  
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e 
publikimit njoftimit te fituesit ne buletinin e prokurimeve.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura e 
prokurimit do te anullohet siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për 
prokurimin publik”, i ndryshuar.  

 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.07.2017. 
 
Ankesa: JO 
 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 EDUART KAPRI 

 

 ________________ 

 

 


