AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA
Nr._______Prot

Tiranë, më ____ . ____. 2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR
Datë: 16.08.2022
Për: “SORI-AL” SHPK
Adresa: Rruga “Beqir Luga”, Pallati nr. 3, Shk. 1/1 Tiranë.
***
Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”- Marrëveshje kuadër
me një operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Shërbim
gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Akademinë e Sigurisë”, marrëveshje kuadër me afat
të marrëveshjes kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj, me fond limit të Marrëveshjes Kuadër:
211,022,263 (dyqind e njëmbëdhjetë milion e njëzetë e dy mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tre)
Lekë (pa TVSH), me numër reference të procedures: REF-35081-07-01-2022.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”, me
objekt: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Akademinë e Sigurisë”,
marrëveshje kuadër me afat 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj, me fond limit të Marrëveshjes
Kuadër: 211,022,263 (dyqind e njëmbëdhjetë milion e njëzetë e dy mijë e dyqind e
gjashtëdhjetë e tre) Lekë (pa TVSH), me numër reference të procedures: REF-35081-07-012022.
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 12.07.2022, Nr. 94.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X
Njoftojmë se për këtë procedurë prokurimi, kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë
me vlerat përkatëse të ofruara:
1) “SORI-AL” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë

K31510059D
numri i NIPT-it

Vlera: 206,639,287 (dyqind e gjashtë million e gjashtëqind e tridhjetë e nëntë mijë e dyqind e
tetëdhjetë e shtatë) lekë (pa TVSH).
Për këtë procedurë prokurimi nuk ka operator ekonomikë të skualifikuar:
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operatorë
ekonomikë i suksesshëm: “SORI-AL” SHPK, me numër NIPT K31510059D, me ofertë

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nd.1, 1001, Tiranë – www.abp.gov.al – Tel: ++355 42247865

ekonomike: 206,639,287 (dyqind e gjashtë milion e gjashtëqind e tridhjetë e nëntë mijë e
dyqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë (pa TVSH), me adresë: Rruga “Beqir Luga”, Pallati Nr. 3,
Shk. 1/1 Tiranë.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.08.2022
Ankesa për dokumentat e tenderit: Jo

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM
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