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Nr. _________ Prot. Tiranë, më ___/___/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Subjekti “SICRED” sh.a

NIPT: K42201801Q

Adresa: Rruga “Brigada e VIII-të”, Vila nr. 3/1, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti i I-rë: “Sigurimi i jetës dhe i shëndetit të studentit

specializant gjatë ushtrimit të detyrës”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. INSIG JETË sh.a., me NIPT L71325020H dhe vlerë 8.070.075 (tetë milionë e

shtatëdhjetë mijë e shtatëdhjetë e pesë) lekë (pa TVSh);

2. SICRED sh.a. me NIPT K42201801Q dhe vlerë 8.060.000 (tetë milionë e

gjashtëdhjetë mijë) lekë (pa TVSh).

3. SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a me NIPT K51423801Q dhe vlerë

8.079.375 (tetë milionë e shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë e pesë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. INSIG JETË sh.a., Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik “INSIG JETË” sh.a. është SKUALIFIKUAR, për arsye se nuk

plotëson kriterin ”Kapaciteti teknik”. Subjekti ka paraqitur vërtetimin e realizimit të

kontratës lëshuar nga institucioni shtetëror por nuk ka paraqitur kontratën e nënshkruar

me këtë institucion.

* * *
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “SICRED” sh.a, me adresë

Rruga “Brigada e VIII-të”, Vila nr. 3/1, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme

prej 8.060.000 (tetë milionë e gjashtëdhjetë mijë) lekë (pa TVSh), është identifikuar si oferta

e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, me adresë Rruga e

Dibrës, Nr. 371, 1005-Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,

brenda 10 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit

vijues (nëse ka) në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën 13.02.2018

Ankesa: Nuk ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ANDI MAHILA
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