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Nr. ……………………… Prot      Tiranë, më ____.____. 2022 

Lutemi referoni këtë numër në përgjigje  
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “Albsig” sh.a, NIPT K42108801C & “SIGAL 

UNIQA Group AUSTRIA” sh.a, NIPT J91809007H & “SIGMA INTERALBANIAN 

VIENNA INSURANCE GROUP” sh.a, NIPT J91329003O & “EUROSIG” sh.a, NIPT 

K41926801W, përfaqësuar me prokurë nga “ALBSIG” sh.a, me adresë: Rruga “Barrikadave”, 

Nr.1001, Tiranë.  

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar, shërbime. 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: NR.REF -15630-12-17-2021. 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  “Sigurim Asetesh”. 

Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj nga nënshkrimi kontratës. 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr.187, datë 28/12/2021.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim. 

  

Me anë të këtij njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1- Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Albsig” sh.a, NIPT K42108801C & “SIGAL UNIQA 

Group AUSTRIA” sh.a, NIPT J91809007H & “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA 

INSURANCE GROUP” sh.a, NIPT J91329003O & “EUROSIG” sh.a, NIPT K41926801W, 

me ofertë ekonomike 197,888,460 (Njëqind e nëntëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e 

tetëdhjetë e tetë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë) Lekë. 

 

2-  Operatori Ekonomik  “Atlantik - Shoqëri Sigurimesh” sh.a, NIPT K11807008V, me ofertë 

ekonomike 199,500,000 (Njëqind e nëntëdhjetë e nëntë milion e pesëqind mijë) Lekë. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Operatori Ekonomik  “Atlantik - Shoqëri Sigurimesh” sh.a, NIPT K11807008V pasi: 

1- Nuk nuk plotëson kriterin teknik, pika 2.3.1 për shërbimet e mëparshme të ngjashme të 

kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës në një vlerë jo më 

të vogël se 70,000,000 (Shtatëdhjetë milion) Lekë, pasi dokumentacionet e paraqitura për 
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shërbimet e mëparshme të ngjashme nuk plotësojnë vlerën prej 70,000,000 (Shtatëdhjetë 

milion) Lekë. 

2- Bilancet e paraqitura nuk janë shoqëruar me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave 

financiare vjetore të kryera nga auditues ligjor ose shoqëri auditimi. 

3- Në formularin e ofertës konstatohet një lapsus në përshkrimin e vlerës së ofertës. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e Operatorëve 

Ekonomik “Albsig” sh.a, NIPT K42108801C & “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a, 

NIPT J91809007H & “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” sh.a, 

NIPT J91329003O & “EUROSIG” sh.a, NIPT K41926801W, me adresë Rruga “Barrikadave”, 

Nr.1001, Tiranë se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 197,888,460 (Njëqind e nëntëdhjetë e 

shtatë milion e tetëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë) Lekë, është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të 

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23/12/2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

                                                                                                        Ergys  Verdho 

  

 

 

 

 

 

 

 


