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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Drejtuar: Subjekti “SICRED” sh.a 

         NIPT: K42201801Q 

Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Brigada e VIII-të, Vila Nr. 3/1 

Për Lotin e I-rë: “Sigurimi i jetës dhe shëndetit të studentit specializant gjatë 

ushtrimit të detyrës” 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “Sigurimi i jetës dhe shëndetit të studentit 

specializant gjatë ushtrimit të detyrës”, me fond limit prej 5.880.000 (pesë milionë 

e tetëqind e tetëdhjetë mijë) Lekë (pa TVSH). 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët. 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

Për Lotin e I-rë: “Sigurimi i jetës dhe shëndetit të studentit specializant gjatë ushtrimit të 

detyrës” 

1. “INSIG” sh.a, me NIPT  J62006012D dhe ofertë ekonomike 5.874.120 (pesë milionë 

e tetëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e njëqind e njëzet) lekë (pa TVSH).  

http://www.umed.edu.al/


 
Adresa: Rruga ”Dibrës” Nr. 371, 1005 – Tiranë ,                       Faqe 2 nga 3  
Tel: +355 4 2364432 ,  Fax : +355 4 2364432    
Web site: www.umed.edu.al 

2. “SICRED” sh.a, me NIPT K42201801Q dhe ofertë ekonomike 5.850.600 (pesë 

milionë e tetëqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind)  lekë (pa TVSH). 

3. “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” sh.a, me NIPT  K51423801Q dhe ofertë 

ekonomike 5.880.000 (pesë milionë e tetëqind e tetëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH). 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” sh.a 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

Subjekti “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” sh.p.k., skualifikohet për arsye se vërtetimi 

i OSHEE i paraqitur për këtë procedurë prokurimi nuk ka të shlyer detyrimet e muajit 

Tetor dhe Nëntor 2016. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “SICRED” sh.p.k., 

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 5.850.600 (pesë milionë e 

tetëqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind) lekë (pa TVSH), është identifikuar si oferta 

e suksesshme për Lotin e I-rë “Sigurimi i jetës dhe shëndetit të studentit specializant 

gjatë ushtrimit të detyrës, me fond limit”. 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, me 

adresë Rruga e Dibrës, Nr. 371, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 10 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën 19.01.2017 

Ankesa: JO 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

    REKTOR 

Prof. Dr. Arben GJATA       
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Drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Investimeve: Tea Kaceli 
Punoi dhe konceptoi: Anisa Caka 

Kopje gjithsej: 3 
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