
Nr.______Prot. Kukës, me ___.___.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

Për:„ InfoSoft Office shpk“

Adresa: Tirane ,Kashar,Koder Kashar,Autostrada Tirane –Durres Km 8
Adrese Dytesore:Tirane ,Njesia Administrative Nr.2,Rruga “Murat Toptani” Godina Gjergji Center

Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozim”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-49756-02-06-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje Kancelarie]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Dt 10.02.2020.]
[Nr.05]

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.“Adenis Kastrati (P.F)“ L51611004I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1.434.890 Leke (Pa Tvsh) (Njemilion e katerqind e tridhjete e katermije e teteqind e nentedhjete)

(me numra dhe fjalë)

2. “Infosof Office” Shpk J62426002Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1.567.311 Leke (Pa Tvsh) (Njemilion e peseqind e gjashtedhjete e shtatemije e treqind e njembedhjete)

(me numra dhe fjalë)

3.”Interlogistic” Shpk K21605003M
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1.610.760 Leke (Pa Tvsh) (Njemilion e gjashteqind e dhjetemije e shtateqind e gjashtedhjete)

(me numra dhe fjalë)

***

Eshte skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “Adenis Kastrati ” (P.F), me oferten e paraqitur si me poshte vijon:

 1.434.890 Leke (Pa Tvsh)

 1.721.868 Leke (Me Tvsh)

Per arsyet e meposhtme :

a.Nuk dorezuar vertetimin e xhiros vjetore per vitin 2016

b.Nuk ka dorezuar formularin e çmimit te ofertes (shtojca extra)
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Jane kualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1. Subjekti “Infosoft Office”Shpk, me oferten e paraqitur si me poshte vijon:

 1.567.311 Leke (Pa Tvsh)

 1.880.773.20 Leke (Me Tvsh)

2.Subjekti ekonomik”Interlogistic”Shpk, me oferten e paraqitur si me poshte vijon:

 1.610.760 Leke (Pa Tvsh)

 1.932.912 Leke (Me Tvsh)

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin ekonomik “Infosoft
Office” Shpk se oferta e paraqitur paraqitur, me vlere: 1.567.311(Njemilion e peseqind e gjashtedhjete e
shtatemije e treqind e njembedhjete) Leke (Pa Tvsh) është oferte e kualifikuar me e pershtatshme .

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Kukes] sigurimin e kontratës, siç

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të

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 proçedura do te perseritet siç

parashikohet në ligjin Nr 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, (i ndryshuar).

Njoftimi i Klasifikimit perfundimtar është bërë në datë: 25.02.2020

Ankesa: Nuk ka patur

NE MUNGESE DHE ME URDHER KRYETARI
Zv/KRYETARI
Majlinda ONUZI Safet GJICI
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