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Nr. ……………………… Prot Tiranë, më ____/____/ 2020
Lutemi referoni këtë numër në përgjigje

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: OE "BNT Electronics" sh.p.k, NIPT J61817047D me adresë: Blv. “Zhan D’ark”, Kulla III, Kati II, Tiranë

Procedura e prokurimit: E hapur, me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës/lotit: NR. REF- 50236-02-12-2020.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Shërbimi i printimit dhe fotokopjimit për KESH sh.a dhe njësitë e
prodhimit ".

Fondi limit: 8,160,000 (Tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: Me të ardhurat e vetë KESH sh.a.

Kontrata do të realizohet në një afat: 4 (katër) vjet.

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr.06, datë 17.02.2020.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët.

Njoftojmë se ka qenë pjesëmarrës 3 (tre) Operatorë Ekonomik me ofertë në Lekë pa TVSH:

1. Operatori Ekonomik "CCC" sh.p.k, NIPT L12120015F, me vlerë të ofertës 6,680,000 (Gjashtëmilion e
gjashtëqind e tetëdhjetëmijë) lekë pa TVSH.

2. Operatori Ekonomik "INFOSOFT OFFICE" sh.p.k, NIPT L62426002Q, me vlerë të ofertës 5,737,600 (Pesë
milion e shtatëqind e tridhjetë e shtatëmijë e gjashtëqind) lekë pa TVSH.

3. Operatori Ekonomik "BNT Electronics" sh.p.k, NIPT J61817047D, me vlerë të ofertës 6,280,000
(Gjashtëmilion e dyqind e tetëdhjetëmijë) lekë pa TVSH.

I-Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

-Operatori Ekonomik "CCC" sh.p.k, NIPT L12120015F,
-Operatori Ekonomik "INFOSOFT OFFICE" sh.p.k, NIPT L62426002Q.

1. Operatori ekonomik “CCC” sh.p.k ka paraqitur dokumetacionin me mangesitë e mëposhtme:
-Nuk plotëson kriterin 3.3.3 te DT.
-Nuk plotëson kriterin 1 gërma(e) të kritereve të vecanta për kualifikim
-Nuk plotëson kriterin 3.3.4 te DT.

2. Operatori ekonomik “INFOSOFT OFFICE”sh.p.k ka paraqitur dokumetacionin me mangesitë e
mëposhtme:

-Ka paraqitur ofertë anomalisht të ulët.
-Nuk ploteson specifikimet teknike, pikën 7.2 Specifikimet teknike te pajisjeve të printimit/fotokopjimit.

II-Eshtë kualifikuar si e vlefshme, oferta e ofertuesit : OE "BNT Electronics" sh.p.k, NIPT
J61817047D, pasi ka paraqitur ofertën konform kërkesave të Dokumentave të Tenderit.

* * *

Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur informojmë OE "BNT Electronics" sh.p.k, NIPT J61817047D
me adresë: Blv. “Zhan D’ark”, Kulla III, Kati II, Tiranë, se oferta me vlerë të përgjithshme 6,280,000
(Gjashtëmilion e dyqind e tetëdhjetëmijë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.
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Rrjedhimisht jeni i lutur të paraqisni pranë KESH sh.a, Blloku “Vasil Shanto”, Tiranë, sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 01.04.2020.

Ankesa: Jo

ADMINISTRATORI

Benet BECI
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