MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA
Nr. ____ Prot.,

Tiranë, më __.___2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË
(Para Procesit të Ankimimit)
21.07.2022
Për: “PORCHE ALBANIA” SH.P.K
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 3, Mëzez, Tiranë

***
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur e thjeshtuar”, kontratë, mallra, me objekt: “Blerje
automjete për Gardën e Republikës ndarë në 2 (dy) lote”, mallra, me fond limit: 20,666,667

( njëzetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë)
lekë (pa TVSH), me nr. reference të procedurës REF-32726-06-13-2022.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 1 “Blerje Automjete 2X4 për transport punonjës sigurie në

eskortë”, mallra, me fond limit: 5,055,555 ( pesë milione pesëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e
pesëdhjetë e pesë ) lekë (pa TVSH), me nr. reference të procedurës REF-32730-06-13-2022.
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 20.06.2022, Nr.80
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të
mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1) “PORCHE ALBANIA” SH.P.K
K51914014P
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 4,900,000 (katër milion e nëntëqind mijë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)
Nga operatorët ekonomik pjesmarrës nuk rezultojnë operator të skualifikuar.

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm
është identifikuar si i suksesshëm:
1)

PORCHE ALBANIA” SH.P.K
K51914014P

Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 4,900,000 (katër milion e nëntëqind mijë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

Ankesa per dokumentat e tenderit: JO
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.07.2022

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Njësia e prokurimit: Znj. Suela HAXHIJA; Znj.Enkeleda MANDRECA; Z. Filip BURAKU

