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                                           R E P U B L I K A     E    SH Q I P Ë R I S Ë 

                                              UJËSJELLËS   KANALIZIME  DURRËS  SH.A 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

02.11.2022 

Drejtuar: [“Atlantik -Shoqeri Sigurimesh”sha Nipt K11807008V , Tirane Tirane TIRANE Rruga 

Themistokli Germenj, Nr. 3/1 ] 

 

Procedura e prokurimit/lotit:   “Procedurë e Hapur - Shërbime”  

Numri i procedurës / referenca e Lotit:   REF-42403-09-20-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Sigurimi i aseteve” 

Fondi limit  total për këtë prokurim do të jetë:  15,800,000.00 (Pesëmbëdhjetë milion e tetëqind 

mijë )  Lekë pa TVSH  

Burimi i të ardhurave: Financim UKD sh.a 

Kohëzgjatja e kontratës: - 12 muaj nga dita e nesërme e punës pas nënshkrimit të planit të zbatimit 

të kontratës. 

Publikimet e mëparshme ( Jo ): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

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 (3) Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1.Atlantik-Shoqeri Sigurimesh sh.a                           K11807008V  

Vlera - 15.592.272 (Pesëmbëdhjetë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH. 

http://www.ukdurrës.al/
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          -15.592.272 (Pesëmbëdhjetë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e dy) Lekë me TVSH. 

2.ALBSIG sh.a                                                                       K42108801C    

Vlera - 15.792.272 (Pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH. 

         -15.792.272 (Pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e dy) Lekë me TVSH 

3.SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a                    J91809007H    

Vlera - 15.790.000 (Pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH. 

          -15.790.000 (Pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë mijë) Lekë me TVSH. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. ALBSIG sh.a                                                               K42108801C                                                        

Arsyet e mëposhtme: 

Pika 2.3. Aftesite Teknike dhe profesionale 

-Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur fatura tatimore per sherbimet e ngjashme te kryera gjate 

tre viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates ne nje vlere jo me te vogel se 

40% e vleres se fondit limit te kesaj kontrate. 

2. SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a                    J91809007H  

Arsyet e mëposhtme: 

-Pika 1.a Kriteret e vecanta te kualifikimit: 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Shtojcen 3 Sigurimi i ofertes. 

 

-Pika 2.3. Aftesite Teknike dhe profesionale: 

Operatori Ekonomik per sherbimet e ngjashme nuk ka paraqitur fatura tatimore te plotesuara 

sipas legjislacionit ne fuqi te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te 

kontrates ne nje vlere jo me te vogel se 40% e vleres se fondit limit te kesaj kontrate. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Atlantik -Shoqeri Sigurimesh”sha 

Nipt K11807008V , Tirane Tirane TIRANE Rruga Themistokli Germenj, Nr. 3/1], se oferta 

e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 15.592.272 (Pesëmbëdhjetë milion e pesëqind e 

nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e shtatëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH është identifikuar si oferta 

e suksesshme. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë “Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a  Nipt J61819502V, 

Adresa:Lagja Nr.17.Rruga “Dalip Peza”, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit 

nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO    X 

 

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

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO     X 

 

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

 

 

 

                                                 ADMINISTRATOR  

                             Z. Kasem Bejko 
 

http://www.ukdurrës.al/

