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Për:

1. “SICRED” SH.A me NIPT: K42201801Q me adresë: ”Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga
"BRIGADA e VIII-te", Vila Nr. 3/1, Tiranë”.

* * *

Procedura e prokurimit: “Procedure e Hapur”.

Numri i referencës së lotit I:
REF-31922-07-29-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje siguracioni për sigurimin e shëndetit dhe
përgjegjësisë profesionale të specializantëve të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” - Marrëveshje
kuadër me nje operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të
marrëveshjes kuadër 12 muaj, me fond limit total 11,303,605.34 (njëmbëdhjetëmilion e treqind e
tremijë e gjasshtëqind e pesëmijë pikë tridhjetë e katër) Lekë pa TVSH.
Lotin I: ”Sigurimi i shëndetit të studentit specializant”, me fond limit të lotit, 5,338,734

(pesëmilion e treqind e tridhjetë e tetëmijë e shtatëqind e tridhjetë e katër) Lekë pa Tvsh.

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 05.08.2019, Nr:31

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me vlerat

përkatëse të ofruara:

1.”INSIG” SH.A NIPT:L71325019D
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 0 (zero) Lekë (pa Tvsh)

2. ”SICRED” SH.A NIPT:K42201801Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 4,064,296 (katër milion e gjashtëdhjetë e katër mije e dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë)
Lekë pa TVSH.
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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. “INSIG” SH.A NIPT: L71325019D.
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik nuk kualifikohet sepse nuk ka paraqitur ofertën ekonomike me objektin e

kërkuar nga Autoriteti Kontraktor për këtë procedurë.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si

operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1.“SICRED” SH.A NIPT: K42201801Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 4,064,296 (katërmilion e gjashtëdhjetë e katër mijë e dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë)

Lekë pa TVSH.

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

e Dibrës, Nr. 371, 1005-Tiranë. nga dita e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft

marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë; 04.09.2019

Ankesa: Nuk ka pasur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Andi MAHILA

toi: L. Kokonaimit në protokoll: ___.___.____
Kopje gjithsej: 3 (tre)
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