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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 

Nr. ______Prot.                                                                                   Pogradec, më 27.10.2022 

 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Data: 27.10.2022 

 

Drejtuar: Operatori ekonomik “VALONA KONSTRUKSION” shpk me Nipt K26330202E, me 

adresë: VLORE Lagjja Uji i Ftohte, ne perendim te Rruges Vlore-Orikum, ne kufi me rezidencen 

Rezidencen Qeveritare, si dhe me administrator z. Bujar LULAJ. 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedure e hapur-pune-elektronike” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-39684-08-24-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Objekti: “Rehabilitim dhe ambjente shtese, këndi i lojrave 

me dorë "Arefi Berberi". 

Fondi limit: 108 524 683 (Njëqind e tetë milion e pesëqind e njëzet e katër mijë e gjashtëqind 

e tetëdhjetë e tre) leke pa TVSH 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 6 muaj nga marrja në 

dorëzim e sheshit të ndërtimit. 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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. Operatori ekonomik “VALONA KONSTRUKSION” shpk me Nipt K26330202E 

Vlera 108 363 286 (njëqind e tetë milion e treqind e  gjashtëdhjetë e tre  mijë e dyqind e 

tetëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH ose 129 806 323, 20 (njëqind e njëzet  e nëntë milion e 

tetëqind e gjashtë mijë e treqind e njëzet e tre presje njëzet) lekë me TVSH . 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: S’KA 
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*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Operatori ekonomik “VALONA 

KONSTRUKSION” shpk me Nipt K26330202E, me adresë: VLORE Lagjja Uji i Ftohte, ne 

perendim te Rruges Vlore-Orikum, ne kufi me rezidencen Rezidencen Qeveritare, si dhe me 

administrator z. Bujar LULAJ, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 108 363 286 (njëqind e 

tetë milion e treqind e  gjashtëdhjetë e tre  mijë e dyqind e tetëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH 

ose 129 806 323, 20 (njëqind e njëzet  e nëntë milion e tetëqind e gjashtë mijë e treqind e 

njëzet e tre presje njëzet) lekë me TVSH , është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Referuar nenit 96 pika 2 germa (b) të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin 

Publik´ , me publikimin e këtij njoftimi, nuk do të priten afatet e ankimimit duke qënë se 

pjesëmarrës ka qënë një ofertues i vetëm, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues. 

 

 

TITULLAR  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

Ilir  XHAKOLLI 
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