DP – DREJTORIA E PROKURIMIT

Nr. ……………………… Prot
Lutemi referoni këtë numër në përgjigje

Tiranë, më ____.____. 2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Drejtuar: Operatorit Ekonomik “C.C.S” sh.p.k, NIPT J61901033C, me adresë: Njësia
Bashkiake Nr.5, Rruga “Sulejman Delvina”, Nr.8, kodi postar Nr.1019, Tiranë.
Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur - shërbime.
Numri i procedurës / referenca e Lotit: NR.REF-24349-04-07-2022.
Përshkrimi i shkurtër i kontratës:“Mirëmbajtje dhe suport për pajisjet e rrjetit të
transmetimit të të dhënave dhe atyre të sigurisë”.
Kohëzgjatja e kontratës: 12 (Dymbëdhjetë) muaj .
Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr.44, datë 11/04/2022.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim.
Me anë të këtij njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
1- Operatori Ekonomik “C.C.S” sh.p.k, NIPT J61901033C, me ofertë ekonomike 17,267,700
(Shtatëmbëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind) Lekë pa TVSH.
2- Operatori Ekonomik “Infosoft Systems” sh.p.k, NIPT J61820021C, me ofertë ekonomike
17,617,100 (Shtatëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e njëqind) Lekë pa
TVSH.
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Nuk ka.
* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “C.C.S”
sh.p.k, NIPT J61901033C, me adresë: Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga “Sulejman Delvina”,
Nr.8, kodi postar Nr.1019, Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 17,267,700
(Shtatëmbëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind) Lekë pa TVSH,
është identifikuar si oferta e suksesshme.
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Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të
Ligjit Nr. 162/2020, datë 23/12/2020, “Për Prokurimin Publik”.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ergys Verdho
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