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AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA 

 
Nr._______Prot            Tiranë, më ____ . ____. 2023 

                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

Datë:  10.03.2023 

 
Për:  “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” SHA 

Adresa: “Komuna Parisit”, pal.”Lura”, kati.2, Tiranë. 

 
 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”- Marrëveshje kuadër me disa operator ekonomik, 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Sigurim Automjetesh”, ndarë në 4 

(katër) lote, me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj, dhe me fond të 

marrëveshjes kuadër: 36,934,703 (tridhjetë e gjashtë milion e nëntëqind e tridhjetë e katër mijë 

e shtatëqind e tre) Lekë pa TVSH, dhe me numër reference të procedures kryesore: REF-

56746-01-24-2023. 

 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Procedurë e hapur”, me objekt: -Loti 2 “Sigurim të 

Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Komandën Mbështatëse”, me afat të 

marrëveshjes kuadër 24 (njëzet e katër) muaj, dhe me fond të marrëveshjes kuadër:  19,603,852 

(nëntëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e tre mijë e tetëqind e pasëdhjetë e dy) Lekë (pa TVSH), 

me numër reference të Lotit 2: REF-56753-01-24-2023. 

 
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 10 datë 30 Janar 2023.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët 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.  “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” SHA    J91329003O                                                                            

      Emri i plotë i shoqërisë                                             numri i NIPT-it  

 

 Vlera: 19,241,852 (nentembedhjete milion e dyqind e dyzet e nje mijë e teteqind e pesedhjete 

e dy ) lekë (pa TVSH).   

 

Për këtë procedure prokurimi nuk ka operator ekonomik  të skualifikuar. 

                                                                 * * * 
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Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatori ekonomik “SIGMA 

INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” SHA me NIPT J91329003O, me 

ofertë ekonomike me vlerë: 19,241,852 (nentembedhjete milion e dyqind e dyzet e nje mijë e 

teteqind e pesedhjete e dy ) lekë (pa TVSH), me adresë: “Komuna Parisit”, pal.”Lura”, kati.2, 

Tiranë, është identifikuar si fitues të procedurës së prokurimit me objekt: Loti 2 “Sigurim të 

Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Komandën Mbështatëse”, me afat të 

marrëveshjes kuadër 24 (njëzet e katër) muaj, dhe me fond të marrëveshjes kuadër:  19,603,852 

(nëntëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e tre mijë e tetëqind e pasëdhjetë e dy) Lekë (pa TVSH), 

me numër reference të Lotit 2: REF-56753-01-24-2023.                                                 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.02.2023 

Ankesa për dokumentat e tenderit: Jo 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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