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AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr.______Prot             Tiranë, më ____ . ____. 2022 

                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

Datë:    30.12.2022 

 

Drejtuar:  “INSIG” SHA 

                Adresa: Rruga “Jul Variboba”, Nr.21 Tiranë. 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapure Thjeshtuar”, me objekt: “Sigurim Automjetesh 

TPL”, për Komandën e Forcës Detare, me fond të marrëveshjes kuadër: 4,091,349 (katër 

milion e nëntëdhjetë e një mijë e treqind e dyzetë e nëntë) Lekë, pa TVSH, me numër  reference 

të procedurës: REF-40047-08-26-2022. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike 06.08.2022, Nr. 122.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X     

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

  1)    “INSIG” SHA                                                                                      L71325019D                                                                       

        Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it  

 Vlera: 4,086,330 (kater milion e tetëdhjetë e gjashte mijë e treqind e tridhjete) lekë (pa 

TVSH).   

 

Për këtë procedurë prokurimi nuk ka operatorë ekonomik të skualifikuar. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “INSIG” SHA, me numër NIPT 

L71325019D, me adresë: rruga:“Jul Variboba”, Nr.21 Tiranë, se oferta e paraqitur në vlerën 

prej: 4,086,330 (kater milion e tetëdhjetë e gjashte mijë e treqind e tridhjete) lekë (pa TVSH), 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara, në 

Ministrinë e Brendshme, sigurimin e kontratës brenda 5 ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për 

të lidhur draft marrëveshjen. 
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.09.2022. 
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Ankesat: ankesa e operatorit ekonomik “INSIG” SHA datë 04.10.2022 (protokolluar me tonën 

nr.1551 prot., datë 04.10.2022),  marrë përgjigje me Vendimin e Komisionit të Prokurimit 

Publik nr. 1232/2022 datë 12.12.2022.   

Njoftimi i Klasifikimit pas ri-vlerësimit është bërë në datë 14.12.2022. 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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