
 

Albanian Gas Service Company SHA 

Rruga “Kosovareve”, pallati NderPro SHPK., Tirana, Albania   

NUIS: L82407006D 

Share Capital: ALL 3.500.000,00 

Nr. _____  Prot.          Tiranë, më ___.___.2021 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

Për: OE “Intersig Vienna Insurance Group” shpk 

Adresa: “Ismail Qemali”, Ndërtesa Samos Tower, Kati 2, Tiranë 

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur; 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-14458-12-07-2021; 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Siguracioni ndaj të tretëve” me fond limit 14,490,563 

(katërmbëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e tre) lekë 

pa tvsh dhe afat 12 (dymbëdhjetë) muaj. 

 

Publikime të mëparshme: Nuk ka  

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 179, datë 13 Dhjetor 2021 

 

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 ka marrë pjesë vetëm 1(një) ofertues 

me vlerën përkatëse të ofruar: 

 

1. OE “ Intersig Vienna Insurance Group” sha– NUIS  K12201002T 

Vlerë oferte 14,490,000 (katërmbëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa 

tvsh; 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

Nuk ka operatorë ekonomikë të skualifikuar 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “Intersig Vienna Insurance 

Group” shpk me adresë: “Ismail Qemali”, Ndërtesa Samos Tower, Kati 2, Tiranë se oferta e 

paraqitur, me një vlerë totale prej 14,490,000 (katërmbëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë 

mijë) lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë “Albanian Gas Services Company” SHA me adresë: 

Njesia Administrative Nr.5, Rruga e Kosovarëve, Pallati NdërPro, Kati 1, Tiranë, 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 dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet 

në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.                               

Bazuar në shkronjën b), të pikës 2, të nenit 96 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, 

periudha e pritjes nuk do të zbatohet. 

 

                                                                       TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Arbër Lleshi 


