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AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA 

 
Nr._______Prot            Tiranë, më ____ . ____. 2023 

 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE  TË ANKIMIT) 

Data:  18.01.2023 

 

Drejtuar: “ALBSIG” SHA 

Adresa: Rruga e “Barrikadave”, Albsig HQ Kutia Postare 1001, kati i parë Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit: Kontratë Publike me një operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet 

janë të përcaktuara, me objekt: “Sigurim i godinave publike të Drejtorisë së Përgjithshme 

të Tatimeve”, me fond të Kontratës: 8,005,000 (tetë milion e pesë mijë) Lekë (TVSH Nuk 

aplikohet), me numër  reference të procedurës:  REF-54133-12-19-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar” Shërbime me objekt: 

“Sigurim i godinave publike të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve”, me fond të 

Kontratës: 8,005,000 (tetë milion e pesë mijë) Lekë (TVSH Nuk aplikohet), me numër 

reference të procedurës:  REF-54133-12-19-2022. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.176 datë 

27.12.2022.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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)   ALBSIG SHA       K42108801C                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 7,997,000 (shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa TVSH (me   

numra dhe fjalë) 

 

Për këtë procedurë prokurimi nuk ka operator ekonomikë të skualifikuar:  

 

*  *  * 

                                            
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ALBSIG” SHA, me numër NIPT 

K42108801C, me ofertë ekonomike: 7,997,000 (shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e 

shtatë mijë) lekë pa TVSH, me adresë: Rruga e “Barrikadave”, Albsig HQ Kutia Postare 1001, 

kati i parë Tiranë, është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Agjencisë Shtetërore të Prokurimeve të Përqendruara, në 

Ministrinë e Brendshme sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 

(pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata 

do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një 

vlerë të përgjithshme prej NUK KA, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për 

prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO  

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.01.2023 

Ankesa për dokumentat e tenderit: Jo 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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