
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot             Tiranë, më ___.___2021        

                                                                                                                 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Datë:  12.10.2021 

 

Për: Operatorin ekonomik “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP” 

SHA                                                                            

Adresa: Komuna e Parisit, Pallati Lura, Kati 2, Tiranë. 

 

* * * 

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

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Sigurim Jete dhe Shëndeti për Komisionerët 

e Komisionit të Pavarur Të Kualifikimit” ndarë në 2(dy) Lote, me fond të përgjithshëm të 

Marrëveshjes Kuadër 11.000.000 (njëmbëdhjet milion) Lekë (TVSH- nuk aplikohet) dhe me nr 

REF-05105-09-13-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Lotin 2 “Sigurim shëndeti për Këshilltarët, familjarët dhe 

stafin administrativ për Komisionin e pavarur të Kualifikimit”, me fond të lotit: 6,500,000 

(gjashtë million e pesëqindë mijë) Lekë (TVSH- nuk aplikohet), me afat 12 muaj, marrëveshje 

kuadër me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara  me numër reference 

te lotit  REF-05113-09-13-2021 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 20.09.2021, Nr.140.  

 

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) “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA  J91329003O 

                             

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

Vlera: 6,401,400 (Gjashtë milion e katërqind e një mijë e katërqind) lekë (pa TVSH)  (me numra 

dhe fjalë). 

 



 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: Nuk ka 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “SIGMA INTERALBANIAN 

VIENA INSURANCE GROUP ” SHA  se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 6,401,400 

(Gjashtë milion e katërqind e një mijë e katërqind) lekë pa TVSH është identifikuar si Oferta e 

suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, nuk priten afatet e ankimimit sipas përcaktimeve në  nenin 96 

pika 2/b të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

 

 

 

 

  

 


