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R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

BASHKIA POGRADEC 

KRYETARI 

 

                                                                        

Nr.______prot.                                                                                    Pogradec, më 11.04.2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

Data: 11.04.2021 

Drejtuar: Operatorit ekonomik “REJ” shpk ,me Nipt  J93711608Q, me adresë: Tirane, Zogu i 

Zi, Qatar Center, kati 2, si dhe me administrator z. Luan Kapri. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Proçedurë e Hapur e thjeshtuar”-“punë” -“elektronike”. 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-08094-10-13-2021  

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Lidhja e Urës Zall Torre me rrjetin rrugor – Ndertimi i 

Mbështetëses së Mesit”, me fond limit 5 051 709 (pesë million e pesëdhjetë e një mijë e 

shtatëqind e nëntë) lekë pa tvsh, me burim financimi “Buxheti i   Shtetit” sipas VKB nr. 144 

datë 24.12.2020 si edhe shkresës për rishpërndarjen e fondit nr. 4513 prot dt. 24.09.2021. 

 

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

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 kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

1 Operatori ekonomik “REJ” shpk ,  me Nipt  J93711608Q 

Vlera  e ofertës: 4 748 310 (katër milion e shtatëqind e dyzet e tetë mijë e treqind e dhjetë) 

Lekë pa TVSH ose 5 697 972 (pesë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e 

nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) Lekë me TVSH  

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: S’KA 

 

*  *  * 

                                                                 
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: OperatoriN ekonomik “REJ” shpk, 

me Nipt  J93711608Q, me adresë: Tirane, Zogu i Zi, Qatar Center, kati 2, si dhe me 

administrator z. Luan Kapri. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4 748 310 

(katër milion e shtatëqind e dyzet e tetë mijë e treqind e dhjetë) Lekë pa TVSH , është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Pogradec me adresë: Bulevardi “Reshit 

Çollaku” ,Lagjia nr. 2 ,sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 

(pesë) ditëve nga dita e marrjes / publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe 

do të proçedohet ashtu siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin 

publik”.  

 

Ankesat:  S’KA 

 

TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

Ilri  XHAKOLLI 
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