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  ILLYRIAN GUARD SH.A. 

 

Nr. _____ prot.                                                      Tiranë, më ____.____.2023 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

 

 

Drejtuar: BNT Electronics Bulevardi Zhan D’ark, Nd.32, Hyrja 16, kati 2,Ap.1, Tiranë 

Procedura e prokurimit/lotit:E hapur e thjeshtuar. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  REF-55599-12-30-2022 “Server”. 

Publikimet e mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike : REF-42346-09-19-2022 

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.BNT Electronics                                                                                      J61817047D                                           

Vlera  4,690,200 (Katër milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë mije e dyqind) lekë pa Tvsh.        

2.Introvus Solutions                                                                                   L91323013Q                

Vlera  4,444,444 (Katër milion e katërqind e dyzet e katër mijë e katërqind e dyzet e katër) lekë pa Tvsh. 

3.PC STORE                                                                                               L01606034A     

Vlera  4,881,000 (Katër milion e tetëqind e tetëdhjete e një mijë ) lekë pa Tvsh. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.Introvus Solutions                                                                                   L91323013Q  

 Vlera  4,444,444 (Katër milion e katërqind e dyzet e katër mijë e katërqind e dyzet e katër) lekë pa Tvsh. 

Introvus Solutions ka ofertuar server me Windows Server Datacenter të vitit 2019, ndërsa AK ka 

kërkuar “Windows Server Datacenter versioni i fundit”. Nga verifikimet e KVO-së, rezulton se 
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versioni i fundit i publikuar nga Microsoft për Server Datacenter është i vitit 2022 - Faza: 

Vleresim Teknik 

2.PC STORE                                                                                               L010606034A   

  Vlera  4,881,000 (Katër milion e tetëqind e tetëdhjete e një mijë ) lekë pa Tvsh. 

 

PC Store ka ofertuar server me Windows Server Datacenter të vitit 2019, ndërsa AK ka kërkuar 

“Windows Server Datacenter versioni i fundit”. Nga verifikimet e KVO-së, rezulton se versioni i fundit i 

publikuar nga Microsoft për Server Datacenter është i vitit 2022. 

PC Store ka ofertuar server me RAM 2666 MHz, ndërsa AK ka kërkuar RAM 3200 MHz. - Faza: 

Vleresim Teknik 

*  *  * 

Duke ju referuar procedurës së lartpërmendur informojmë se: BNT Electronics, Rruga e Dibrës, vila 

nr.153, Kati i parë, me ofertë  të paraqitur me vlerë totale prej 4,690,200 (Katër milion e gjashtëqind e 

nëntëdhjetë mijë e dyqind)  lekë pa Tvsh është identifikuar si fitues  i procedurës së prokurimit.  

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 

ADMINISTRATORI 
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