REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA
Nr. ____ Prot.,

Tiranë, më __.___2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR
(PAS PROCESIT TË ANKIMIMIT)
[Data: 16.12.2021]
Për: “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” SHA
Adresa: Komuna e Parisit, Pallati Lura, Kati 2, Tiranë.
* * *

Proçedura e prokurimit: “Procedure e hapur e thjeshtuar”, nëpërmjet marrëveshjes kuadër, me
disa operatore ekonomike, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të Marrëveshjes Kuadër
24 muaj, me objekt: “Sigurim Automjetesh” ndarë në 2(dy) Lote me fond limit 4,599,112
(katër milion e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e dymbëdhjetë) Lekë, pa TVSH dhe
nr.REF-06972-09-29-2021.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 2: “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike” me afat 24
muaj me fond limit të marrëveshjes kuadër: 1,921,189 (një milion e nëntëqind e njëzetë e një mijë
e njëqind e tetëdhjetë e nëntë) Lekë Pa TVSH, me nr.REF-06797-09-29-2021 dhe me afat kohor
për ekzekutimin: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se
Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër.
Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike datë 04.10.2021, Nr.146.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët x
Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me
vlerat përkatëse si më poshtë:
1) “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP” SHA J91329003O
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 1,867,822 (një milion e tetëqind e gjashtedhjet e shtatë mijë e tetëqind e njezet e dy) Lekë
pa TVSH (me numra dhe fjalë).
Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:
Nuk ka ofertues të skualifikuar
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* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm
janë identifikuar si të suksesshëm:
2) “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP” SHA J91329003O
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 1,867,822 (një milion e tetëqind e gjashtedhjet e shtatë mijë e tetëqind e njezet e dy) Lekë
pa TVSH (me numra dhe fjalë).
Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni pranë, organi qendror blerës, Agjencia e Blerjeve të
Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nd.1, 1001,
Tiranë, Tel: 042247865, sigurimin e kontratës brenda brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes të
këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.
Ankesat: Po
Kanë marrë përgjigje nga organi qendror blerës: nr. 1764/2 prot, datë 28.10.2021
Kanë marrë përgjigje nga KPP: nr. 922/2021 date 23.11.2021

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM
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