
TERMOCENTRALI VLORE SH.A

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Shtojca 14

Për: SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”Sh.a me adrese: Qendra e Biznesit”Sigal”, Blv:Zogu
I,Nr1, Tirane ,”SIGMA INTERALBANIAN VIENNA Insurance GROUP”sh.a me
adrese:Komuna e Parisit Pall.Lura, Kati2 Tirane, INSIG sh.a me adrese: Njesia bashkiake nr.7
Rruga e Kavajes nr.116 Tirane.

Procedura e prokurimit: Procedura e Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit:Ref-46542-12-19-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit 30’200’000 leke. (tridhjetemilionedyqindmije)
Lekë .Burimi i financimit: KESH sh.a. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Sigurimi i
AQT-ve te Impiantit”.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Data 23.12.2019 Nr.51

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Bashkimi i operatoreve ekonomike” SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”Sh.a,

”SIGMA INTERALBANIAN VIENNA Insurance GROUP”sh.a, INSIG sh.a.

Me te dhenat e tyre si me poshte:

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”Sh.a, J91809007H

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA Insurance GROUP”sh.a, J91329003O

INSIG sh.a. L71325019D

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 30.100.000(tridhjete miljon e njeqindmije)leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: SKA

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i operatoreve ekonomike”
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”Sh.a me adrese: Qendra e Biznesit”Sigal”, Blv:Zogu I,Nr1,
Tirane ,”SIGMA INTERALBANIAN VIENNA Insurance GROUP”sh.a me adrese:Komuna e
Parisit Pall.Lura, Kati2 Tirane, INSIG sh.a me adrese: Njesia bashkiake nr.7 Rruga e Kavajes
nr.116 Tirane. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 30.100.000(tridhjete
miljon e njeqindmije)leke pa tvsh/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Termocentrali Vlore Sh.a

Njesia administrative Qender , Porti i Ri Vlore me kontakt termocentralivloresha@gmail.com

mailto:termocentralivloresha@gmail.com


sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 20 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :

14.01.2020

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________


