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Vlera 6.889.802 (gjashte milion e teteqind e tetedhjete e nente mije e teteqind e dy ) lek 

pa TVSH 

 

* * * 

 

Njoftojme se, ka qene pjesemarres ne procedure dhe nuk eshte  kualifikuar operatori ekonomik si 

me poshte: 

      1.Shoqeria “SOKOL MALAJ”, sh.p.k             NIPT  L57209017G 

 

Vlera 5.579.167 (pese milion e peseqind e shtatedhjete e nente mije e njeqind e 

gjashtedhjete e shtate ) lek pa TVSH 

 

Arsyeja e s’kualifikimit: Ka paraqitur vetem oferten ekonomike 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqerine “BEST FRENDS 

PUTRAT’ sh.p.k, adresa: Lagjia “Sarreq”, Rr.”Marin Bicikemi”, Shkoder, nr. Nipti- 

L57118023A] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 6.889.802 (gjashte milion e 

teteqind e tetedhjete e nente mije e teteqind e dy ) lek pa TVSH,është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, duhet  t’i pergjigjeni autoritetit kontaktor  brenda 5 diteve nga data e publikimit te 

ketij njoftimi. Shoqeria juaj duhet te sjell ne Drejtorine e Bujqesise kopjen e nënshkruar të 

formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit. 

 

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj  dhe  do te procedohet siç percaketohet ne nenin 58 te ligjit nr. 

9643, date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, I ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.06.2018 

Ankim: S’ka 

 

ALBCONTROL SHA  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

  

Për: Bashkimi i përkohshëm i Operatorëve Ekonomik “ALB-SIGURACION (ALBSIG)” sh.a,  

“SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” sh.a dhe Sigma Interalbanian VIENNA Insurance Group 

(SIVIG)” sh.a, me NIPT K42108801C me adresë: Rr. George W Bush, Nr. 10, Tiranë, me 

përfaqësues ligjor z. Muharrem Bardhoci, me NIPT J91809007H me adresë: Qendra e Biznesit 

SIGAL, BLV “Zogu i I” Tiranë me përfaqësues ligjor z. Avni Ponari, me NIPT J91329003O me 

adresë: Rr. Komuna Paisit, Pall. Lura, Kati 2 Tiranë me përfaqësues ligjor z.Klajdi Çitozi të 

përfaqësuar nga  “ALB-SIGURACION (ALBSIG)” sh.a 
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Procedura e prokurimit: REF-70342-05-22-2018, me objekt: “Sigurimi i pasurisë së 

ALBCONTROL SHA”, me vlerë limit 139 600 000 (njëqind e tridhjetë e nëntë milion e 

gjashtëqind mijë) lekë pa TVSH. 

 

Kohëzgjatja e kontratës do të jetë:12 (dymbëdhjetë) muaj sipas policës së sigurimit. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 20 Qershor 2018, ora 11:00. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nuk ka. 

 

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

 

1. Ofertuesi i parë: Bashkimi i Përkohshëm i Operatorëve Ekonomikë “ALB-SIGURACION 

(ALBSIG)” sh.a. me NIPT K42108801C, “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” sh.a. me NIPT 

J91809007H  dhe “Sigma Interalbanian VIENNA Insurance Group (SIVIG)” sh.a. me NIPT 

J91329003O, të përfaqësuar nga “ALB-SIGURACION (ALBSIG)” sh.a. 

➢ Çmimi i ofertës: 139 480 085 (njëqind e tridhjetë e nëntë milion e katërqind e tetëdhjetë 

mijë e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH. 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Bashkimi i përkohshëm i Operatorëve Ekonomik 

“ALB-SIGURACION (ALBSIG)” sh.a,  “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” sh.a dhe Sigma 

Interalbanian VIENNA Insurance Group (SIVIG)” sh.a, me NIPT K42108801C me adresë: Rr. 

George W Bush, Nr. 10, Tiranë, me përfaqësues ligjor z. Muharrem Bardhoci, me NIPT 

J91809007H me adresë: Qendra e Biznesit SIGAL, BLV “Zogu i I” Tiranë me përfaqësues ligjor z. 

Avni Ponari, me NIPT J91329003O me adresë: Rr. Komuna Paisit, Pall. Lura, Kati 2 Tiranë me 

përfaqësues ligjor z.Klajdi Çitozi të përfaqësuar nga  “JV ALB-SIGURACION (ALBSIG)” sh.a, të 

përfaqësuar nga “ALB-SIGURACION (ALBSIG)” sh.a, ka paraqitur ofertën me vlerë: 139 480 085 

(njëqind e tridhjetë e nëntë milion e katërqind e tetëdhjetë mijë e tetëdhjetë e pesë) lekë  pa TVSH,  

e cila  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë ALBCONTROL SHA, me adresë në Aeroportin Nënë 

Tereza Rinas, pranë Zyrës së Prokurimeve, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të 

sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve 

nga dita e marrjes së 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 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 58 të Ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.06.2018 


