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NJOFT!M MB! VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Sipac A’cnir 43.7 c/he 34.2 ë Rrcgullciie c/he UcThëcuesU Qpcrwi te ProkurimU Puhilk

2. N.P.SH. ‘Elting - electronics - Prishtine l.945.82 € I

Rezultati i aktivitetit te prokurimit:

Policia e Kosovës anulon’ aktivitetin e prokurimit per arsyeje ne vijim:
Ne mungese Ic ofertave te pergjegjshme.

Data: jO - cc -

Emri dhe mbiemri i ZPP: 1kSL th1’
‘I U

Ky formular perdoret per anulimin e aictivitetit te prokurimit vetem ne procedurat e prokurimit pas hapjcs
se ofertave

0

Titulil i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Instalimi dhe konfigurimi I sisternit tC
alarmit kunder thyetjes ne Dhome të DCshmive në DR Pejë

Numri i aktivitetit te prokurimit: 21419/028/136.214-19-3061-1-3-6

Nr. Emri dhe adresa e Operatorit Ekonomik Vlera totale e ofertës
1. 2- TECH SH.P.K. - PHshtine 1,907.04€

)1j 13
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Letër standarde per tenderuesin e eliminuar

10.06.2019, Prishtine

POLICIA E KOSOVES, Administrata Civile rr.”Luan Haradinaj” nr. 99 - Prishtine
N.P.SH. Elting — electronics e-mail: anduenajelting-el.com

Nr. I prokurimit: 214-19-3061-1-3-6

Nr I brendshëm 214/19/028/136

Titulli: Instalimi dhe konfigurimi I sistemit té alarmit kundér thyerjes në Dhomë të Dëshmive
në DR Pejë

1/e nderuar(a) N.P.SH. Elting — electronics

Faleminderit që morel pjesë nC proceduren e lartshCnuar të prokurimit publik. Procedura ështC
udhëhequr nC pajtim me Ligjin per Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotCsuar me
ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 051-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, sic citohet ne vazhdim “LPP
Tenderi juaj është vlerCsuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhena në njoftimin e
kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhjeju njoftojme sejeni eliminuar per shkak të arsyeve
në vijim:
Tenderi i juaj është i papCrgjegjshëm sepse nuk keni dorëzuar:

ARSYETIM
Ne dosje te tenderit (DI) tek Neni II Qellirni i kontrates pika 11.6 eshte kerkuar “Afatet kohore per
nisje dhe/apo përfundim të kontratës: 5 dite kalendarike” ndersa OF ka ofruar nje dokument me
titull “Dekiarate mbi afatin e liferimit” ne te cilen thuhet qe “deklarojme se afati i liferimit do tejete
30 dite nga pranimi i urdher blerjes”; ne DT ne Aneksin 1 Specifikat teknike te detyrueshme eshte
kerkuar “INT-KLFR-BSB” ndersa ne katalog OE ka ofruar “INT-KLCD-BL”.

Nese besoni se Autoriteti Kontraktues, gjate procedures së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo
negullat e zbatueshme, ju keni të drejle te parashtroni ankese pranC Autoritetit Kontraktues, nC bazë
tC nenit 108/A tC Ligjit Nr. 04/L-042 per Prokurimin Publik te Republikes se KosovCs, I ndryshuar
dhe plotCsuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.
Edhe nCse nuk kemi qene në gjendje t’i përdorim shërbimct tuaja kesaj here, besojme se do te

vazhdoni të shfaqni interesim per nismat tona te ardhshme te prokurimit.

Me respekt,
Abeta Prebreza

U



Letër standarde per tenderuesin e eliminuar

10.06.2019, Prishline

POLICIA F KOSOVES, Administrata Civile rr.”Luan Haradinaj” nr. 99- Prishtinë
II 2 - TECH” SH.P.K. e-mail: office2tech-ks.com

Nr. i prokurimit: 214-19-3061-1-3-6

Nr i brendshëm 214/19/028/136

Titulli: Instalimi dhe konfigurimi I sistemit te alarmit kundër thyerjes në DhomC të Dëshmive
në DR Peje

1/e nderuar(a) 2 - TECH SH.P.K.

Faleminderit që morCt pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura eshte
udhehequr në pajtirn me Ligjin per Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotesuar me
ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, sic citohet nC vazhdim “LPP
Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kCrkesave të dhëna nC njoftimin e
kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhjeju njoftojme sejeni eliminuar per shkak të arsyeve
në vijim:
Tenderi ijuaj CshtC I papërgjegjshëm sepse nuk keni dorCzuar:

ARSYETIM
Ne dosje te tenderit eshte kerkuar “Katalog broshure në detaje per pajisjen qe do te instalohet me
karakteristika teknike të prodhuesit te cilat duhet te jene te selektuara nenvizuara ne menyrë te
qartë me Ic cilen ështe e mundur vlerësimi i specifikave teknike te ofmara” dhe “OE duhel te kete
ne perberje te stafit nje teknik te specializuar ne lemin e sistemeve te sigurise tek fusha e alarmeve
Ic vjedhjes” dhe per keto dy kerkesa Autoriteti Kontraktues ka kerkuar sqarime mirepo ne afatin e
percaktuar kohor per sqarime nuk eshte pranuar pergjigje nga OE andaj ne baze RROUPP neni 39.7
“Nëse OE dështon të pCrgjigjet brenda afatit kohor të specifikuar nga AK tenderi përkatës do tC
refuzohet” andaj ne baze Ic kesaj oferta e OE refuzohet.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedures së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo
negullat e zbatueshme, ju keni të drejtë te parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, né haze
të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 per Prokurimin Publik të Republikes se KosovCs, I ndryshuar
dhe plolesuar me ligjin Nr. 04/L-237, Iigjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.
Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje Cl pCrdorim sherbimet tuaja kesaj here, besojmë se do të
vazhdoni te shfaqni interesim per nismat tona te ardhshme të prokuñmit.

Me respekt,
Abetare] threza

I


