
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot             Tiranë, më ___.___2021           

                                                                                                                  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 (PARA PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

Datë:  26.07.2021 

 

Për:  Operatorin ekonomik  “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” SHA                                                                            

Adresa: Bulevardi Zogu I, Nr. 1, Tiranë 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”, Marrëveshje Kuadër me  disa operatorë 

ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Sigurim i Jetës, Shëndetit dhe 

Pasurisë për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit” e ndarë në 2(dy) Lote, me fond të përgjithshëm 

të Marrëveshjes Kuadër: 6,410,000 (gjashtë milion e katërqind e dhjetë mijë) lekë pa TVSH dhe 

me nr REF-99416-06-28-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti II: “Sigurimi i shëndetit për gjyqtarët e Kolegjit të 

Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit 

Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive, stafin administrativ dhe sigurimi 

i pasurisë”, me fond të lotit: 2,723,333 (dy milion e shtatëqindë e njëzetë e tre pikë treqindë e 

tridhjetë e tre) Lekë Pa TVSH, me afat 12muaj, marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara  me numër reference te lotit  REF-99420-06-28-2021 dhe 

me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas 

kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit  12 muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 05.07.2021, Nr.104.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 
  

1) “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” SHA   J91809007H                      

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 2,722,100 (Dy milion e shtatëqind e njëzetë e dy mijë e njëqind) lekë (pa TVSH)  (me 

numra dhe fjalë). 

 

 



 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: Nuk ka.  

 

* * * 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” SHA 

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 2,722,100 (Dy milion e shtatëqind e njëzetë e dy mijë e njëqind) 

lekë pa TVSH është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

 

 

 

 

 

 


