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 REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E BRENDSHME                                

AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. _____Prot.,                                                     Tiranë, më ____.____ 2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[05.08.2022] 

 

Drejtuar: “ALBSIG JETË” SHA 

Adresa: Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 1001, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”- Kontratë Publike me objekt: 

“Sigurim i jetës, shëndetit dhe pasurisë për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit” ndarë në 2 (dy) 

lote, me fond limit të përgjithshëm: 6,720,610 (gjashtë milion e shtatëqind e njëzet mijë e 

gjashtëqind e dhjetë) Lekë (pa TVSH), me numër reference: REF-36409-07-15-2022. 
 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Loti 1  “Sigurimi i jetës për gjyqtarët, personat e lidhur të 

gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e 

Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit" me fond limit ne vlerën prej: 3,860,920 (tre milion 

e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e nëntëqind e njëzet) Lekë (Pa TVSH)me numër reference: REF-

36412-07-15-2022. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike datë 25.07.2022 Nr.102 

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 Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1)    ALBSIG JETË                                                                                 L92019017V                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                                               numri i NIPT-it  

 Vlera: 3,859,800 (tre milion e tetëqind e pesëdhjetë e nentë mijë e tetëqind) lekë (pa TVSH)  

(me   numra dhe fjalë) 
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Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk rezultojnë operatorë ekonomik  të skualifikuar 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Albsig Jetë” SHA me adresë: Rruga e 

Barrikadave, Albsig HQ, 1001, Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 3,859,800 (tre milion e 

tetëqind e pesëdhjetë e nentë mijë e tetëqind) lekë (pa TVSH) është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

Ankesa për dokumentat e tenderit: Jo 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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