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AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr.______Prot             Tiranë, më ____ . ____. 2022 

                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

Datë:    22.11.2022 

 

Drejtuar:  “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”, me objekt: Loti 3 

“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr.5004 (QAPN), Zall-

Herr, Qendër Tiranë”, me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj, dhe me fond 

të marrëveshjes kuadër: 24,682,600 (njëzetë e katër milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy mijë 

e gjashtëqind) Lekë (pa TVSH), ose 203,517 (dyqind e tre mijë e pesëqind e shtatëmbëdhjetë) 

Euro, me numër  reference të procedurës: REF-27109-04-28-2022. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike 04.05.2022, Nr. 56.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X     

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1)   “S I L V E R” SHPK                                                                          K88010301S                                                                            

        Emri i plotë i shoqërisë                                            numri i NIPT-it  

 Vlera: 23,185,000 (njëzetë e tre milion e njëqind e tetëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH  

 

2)   “SORI-AL” SHPK                                                                              K31510059D                                                          

        Emri i plotë i shoqërisë                                  numri i NIPT-it  

 Vlera: 24,258,727 (njëzetë e katër milion e dyqind e pesëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e 

njëzetë e shtatë) lekë pa TVSH 

   

Për këtë procedurë prokurimi është skualifikuar operatori ekonomik: “S I L V E R” 

SHPK; 

 

Arsyet e skualifikimit të “S I L V E R” SHPK: Sipas Vendimit të Komisionit të Shqyrtimit 

të Ankesave nr. 1331/2 datë 13.09.2022  si dhe Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik 

nr. 969/2022 datë 05.10.2022. 

 

 

*  *  * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “SORI-AL” SHPK, me numër 

NIPT K31510059D, me adresë: Rruga “Beqir Luga”, Pallati nr. 3, Shk. 1/1 Tiranë, se oferta 

e paraqitur në vlerën prej: 24,258,727 (njëzetë e katër milion e dyqind e pesëdhjetë e tetë mijë 

e shtatëqind e njëzetë e shtatë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara, në 

Ministrinë e Brendshme, sigurimin e kontratës brenda 5 ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për 

të lidhur draft marrëveshjen. 
 

Ankesat: ankesa e operatorit ekonomik “SORI-AL” SHPK datë 19.08.2022 (protokolluar me 

tonën nr.1331 prot., datë 19.08.2022),  Vendimin e komisionit të shqyrtimit të ankesave në 

Organin Qendror Blerës, nr. 1331/2 datë 13.09.2022; Vendimi i Komisionit të Prokurimit 

Publik nr. 969/2022 datë 05.10.2022.   

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.10.2022 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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