Ndërmarrja Publike Qendrore
Posta e Kosovës Sh.A.
Me qëllim të mbarëvajtjes së punës dhe ofrimin e shërbimeve sa me efikase nga PK me iniciativen vullnetare të disa
punëtorve të Postës së Kosovës sh.a duke ndarë mjete nga paga personale kanë shprehë vullnetin për blerjen e një
sasie të barcode reader që lexojnë ne veçanti faturat e KESCO si dhe barcode te faturave tjera.

FTESË PËR FURNIZIM ME BARCODE READER
Ftohen Operatorët Ekonomik të dorëzojnë ofertën e tyre me specifikat teknike si më poshtë:
Pershkrimi dhe
Specifikat teknike dhe funksionale

Tysso Laser Barcode Scanner, Handheld, Rate: 35±5
scans/sec,
Depth of Field: 3 - 56 cm,
Interface: USB,
Shock Resistant: 1m onto concrete, Autoscan

Njësia

Sasia e
perafert

copë

51

Çmimi per
Totali i çmimit
njesi pa TVSH për njësi pa
TVSH

1.Lexon pa problem faturat e KESCO dhe faturat tjera
(barcodet tjera)
2.Montimi, testimi të bëhet nga OE
3.Mirëmbajtja me kohëzgjatje prej minimum 1 viti
4.Garancioni: Minimum 2 vite pas mirëmbajtjes
5. Liferimi i paisjeve max 10 ditë
Totali i përgjithshëm pa TVSH
TVSH-ja
Totali i përgjithshëm me TVSH
Në mënyrë që të dëshmohet se Operatori Ekonomik (OE) është i përshtatshëm që të marrë pjesë , OE duhet të
bashkangjes kopjen e numrit fiskal dhe kopjen Certifikatës së Biznesit.
Dorëzimi i ofertave është më së largu deri më datë : 01.03.2016 ora 15:00 h
Ofertat duhet të mbyllen në zarf, në zarf të shenohet titulli i aktivitetit si dhe emri i Operatorit Ekonomik
Adresa e dorëzimit të ofertave: Posta e Kosoves sh.a , Objekti Qendror Dardania pn, kati i dytë, zyra e arhives, 10100
Prishtinë, Republika e Kosovës
Me rastin e dorëzimit të ofertës të dorëzohet edhe një moster e barcod readerit.
IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)
EMRI I OE:
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT

TE OE- SË

NËNSHKRIMI:
DATA:
VULA:
NR TEL DHE EMAILI KONTAKTUES:

Posta e Kosovës Sh.A. Dardania p.n.10000 Prishtinë Republika e Kosovës

