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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Subjektit: “BNT ELECTRONICS” sh.p.k
NUIS: J61817047D
Rruga Bulevardi Zhan D'ark, Nd.32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Blerje paisjesh elektronike për Universitetin e Mjekësisë,

Tiranë”.

Numri i referencës së procedures: REF-81510-07-30-2018

Publikime të mëparshme: “Nuk ka”

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

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

- Operatori ekonomik “B360” me NUIS: L11311041A , nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

- Operatori ekonomik “ATOM” me NUIS: L22203042N dhe me ofertë ekonomike 12 810

500 (dymbëdhjetë milion e tetëqind e dhjetë mijë e pesëqind )Lekë pa TVSH .

- Operatori ekonomik “BNT ELECTRONICS” me NUIS: J61817047D me ofertë

ekonomike 12 760 110 (dymbëdhjetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë e njëqind e

dhjetë) Lekë pa TVSH .

- Operatori ekonomik “PC STORE” me NUIS: L01606034A dhe me ofertë ekonomike

12 824 720 (dymbëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e katër mijë e shtatëqind e njëzet) Lekë

pa TVSH .

Të s’kualifikuar dhe arsyet e skualifikimit përkatëse:

- Operatori ekonomik B360: S’kualifikohet sepse nuk ka paraqitur ofertë ekonomike, nuk ka
plotësuar asnjë nga kriteret e kërkuara sipas dokumentave standarte të tenderit.

* * *
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “BNT ELECTRONICS”

sh.p.k me adresë Rruga Bulevardi Zhan D'ark, Nd.32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1, Tiranë, me vlerë

të përgjithshme prej 12 760 110 (dymbëdhjetëmilion e shtatëqind e gjashtëdhjetëmijë e

njëqind e dhjetë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta mw e suksesshme.

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

e Dibrës, Nr. 371, 1005-Tiranë.

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 (në rast se ka), 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 21.09.2018.

Ankesa: Nuk ka pasur.
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