
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 13/03/2019

“Sigurim i automjeteve”

Për:“AlbSig”sh.a, NIPT: K42108801C, me adresë: Rruga e Barrikadave, (Pallatet 9 Katëshe)

Nr.1001, Tirane.

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim-shërbime”.

Numri i references se procedures/lotit: 10041-02-21-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Sigurim i automjeteve”

- Fondi limit: 1,523,856.67 ( Një milion e pesëqind e njëzet e tre mijë e tetëqind e

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH

- Burimi i te ardhurave: Te ardhurat e U.K.D Sh.a

- Kohezgjatja e kontrates: Policat e sigurimit duhet te jene me afat 1 vjecar per cdo mjet.

Policat e sigurimit duhet te jene me afat 1 vjecar per cdo mjet.

- Datat e fillimit te policave dhe kopje te librezave perkatese te mjeteve do t’iu vihen ne

dispozicion operatorit ekonomik diten e shpalljes se fituesit, dhe cdo police do te hyje ne

fuqi ne momentin e mbarimit te polices ekzistuese.

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në proçedure vetëm 1 (një) ofertues:

1- :“AlbSig”sh.a, NIPT: K42108801C, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 1.518.550 (një milion e peseqind e tetembedhjete mije e peseqind

e pesedhjete) lekë.

 me TVSH është 1.822.260 (nje milion e teteqind e njezet e dy mije e

dyqind e gjashtedhjete) lekë.



Është kualifikuar operatori ekonomik si më poshtë vijon:

“AlbSig”sh.a

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë AlbSig”sh.a se oferta e

paraqitur , me nje vlere te pergjithshme prej: 1.518.550 (një milion e peseqind e

tetembedhjete mije e peseqind e pesedhjete) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e

suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Durrës sh.a sigurimin e

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 30 ditëve nga dita e

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 05/03/2019

Gjatë afatit ligjor prej 7 ditësh për pritjen e ankesave nuk pati ankesa.


