NJOFTIM PËR ANKAND PUBLIK
PËR SHITJEN
Shitja e shtypsave, fotokopjuesve dhe FAXËVE

Data :20.06.2017
Numri referues i shitjes: PK-17-001
NENI I: EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: “Posta e Kosovës”Sh.a
Adresa Postare: Objekti i Postes Rr: 28 Nëntori nr 4. Prishtinë 10100 , Kosovë
Qyteti: Prishtine

Kodi postar:10100

Personi kontaktues: Hasim Krasniqi
Bujar Sopi
Email: hasim.krasniqi@ptkonline.com
bujar.sopi@ptkonline.com
Adresa e Internetit:

Vendi: Prishtinë-Kosovë
Telefoni: 038-555211
038-555343
Faksi: ///

NENI II: LËNDA E SHITJES
Autoriteti kontraktues ka për qëllim Shitjen e shtypsave, fotokopjuesve dhe FAXËVE
Posta e Kosovës Sh.A , njofton te gjithe te interesuarit se bënë Shitjen e shtypsave,
fotokopjuesve dhe FAXËVE.
Autoriteti Kontraktues nuk do të ketë përgjegjësi të mëtutjeshme pas shitjes.
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Në tabelën e më poshtme gjeni listën e pajisjeve funksionale për shitje ku edhe ceket çmimi
fillestar per secilën paisje ku gjithësej janë 362 paisje

NENI III: INFORMATA ADMINISTRATIVE

Autoriteti Kontraktues fton oferta të mbyllura për blerje të Aseteve/Pajisjeve të
Shtypsave, fotokopjuesve dhe FAXËVE
Ofertimi është i hapur për të gjithë ofertuesit e interesuar për personat fizikë dhe juridikë.
Ofertimi është i hapur për të gjithë ofertuesit e interesuar, që përmbushin kërkesat
minimale për kualifikim.
Personat fizikë të cilët marrin pjesë, duhet të posedojnë:
 Një dokument identifikues (Letërnjoftim, Pasaportë apo Patentë shofer valide);
 Një deklaratë e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën
e përcaktuar ne dosjen e tenderit.
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Personat juridikë të cilët marrin pjesë, duhet të posedojnë:
 Një dokument identifikues (Letërnjoftim, Pasaportë apo Patentë shofer valide);
 Një deklaratë e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën
e përcaktuar ne dosjen e tenderit.

 Certifikatën e regjistrimit të Biznesit me informata mbi biznesin; dhe
 Numrin fiskal.
 Garancionin (Sigurinë e ekzekutimit) në vlerë prej 10% të vlerës totale për përfituesin me
rastin e nënshkrimit të kontratës .

Dokumentet e ofertimit do të kërkohen nga ofertuesit e interesuar, duke dorëzuar një
aplikacion (kërkesë) me shkrim në adresën elektronike.
Hasim Krasniqi e-maili: hasim.krasniqi@ptkonline.com- tel:/038/555211
Bujar Sopi e-maili: bujar.sopi@ptkonline.com- tel:038/555343
Ofertuesit e interesuar mund të inspektojnë paisjet në këtë adresë:
Depoja e Postes së Kosoves në Lipjan 14000 Rr: Adem Jashari PN
Inspektimi I pajisjeve do të bëhet me datë:
29.06.2017 nga ora : 08:30h-12:00h&13:00h-15:30h
Afati i fundit për pranimin e aplikacioneve (kërkesave) për dosjen e tenderit dhe për
sqarime është deri më datën 30.06.2017 në orën 12:00h.
Ofertat (dosja e tenderit për shitje), duhet të dorëzohet, jo më vonë se më datë:
06.07.2017 në orën 14:00h Ndërtesa Qendrore e Postës së Kosovës sh.a , Prishtinë- Rr. 28
Nëntori nr 4. Zyra e Arhives nr 6-kati i 2

Ofertat (dosjet e tenderit për shitje) të vonuara do të refuzohen.
Ofertat do të hapen në prezencë të përfaqësuesve të ofertuesve të cilët dëshirojnë të
marrin pjese në adresën: Ndërtesa Qendrore e Postës së Kosovës sh.a , Prishtinë- Rr. 28
Nëntori nr 4. Zyra e Prokurimit nr 7-kati i 2, më datë: 06.07.2017 në orën 14:30h.
Dhënia e kontratës: Oferta e përgjegjshme me Çmim më i lartë
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit
108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar
dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 ne
adresën e përcaktuar ne Nenin I te këtij Njoftimi.
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