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Lënda

Përgjigje

Përgjigje në kërkesën për Sqarime shtesë për lënden lënden: Nr i prokurimit:642-19-505-1-
1-1 Nr i brendshëm:642/19/004/111 Titulli: Furnizim me material shpenzues për
nevojat e DSH

Të nderuar,uroj te jeni mir
Se pari ju falenderoj për interesimin tuaj dhe ne si Zyre e Prokurimit ju konfirmojm se te gjitha
procedurat e prokurimit në lidhje me Njoftimin për kontratë,DT dhe procedurat tjera që kanë të bëjnë
me prokurimin në fjalë janë zhvilluar sipas ligjit te Prokurimit në fuqi për Prokurimin Publik në
Republikën e Kosovës, LPP  Nr 04/L-042  i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr.
05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092  dhe ju konfirmojë  dhe ne  ju japim një përgjigje detale në lidhje me
kërkesen për Sqarime si vijon:

1.Pas kërkesës së juaj Zyra e Prokurimit në bashkëpunim me njësin kërkuese ka analizuar kërkesën e
juaj dhe sipas hartuesve të kësaj kërkese nga Drejtoria kërkuese ka ardh përgjigja se këkesat e juaja
për sqarime nga numri 1-deri në 9 te adresuara për Llotin 3 dhe 4 nuk janë te qëndrueshme dhe janë
te adresuara gabimisht për këtë llot kurse për pytjet nga numri 10 deri 12 kemi marrë kto sqarime si
vijon:

Sqarimi 10–Permisohet sasia per pozicionin 22,23 dhe 24 jane nga 2 pako(cope).

Sqarimi 11 – Pozicioni nr. 26,28,29,30,31 dhe 34 permisohet sasia dhe jane nga 2 pako(cope).

Sqarimi 12 – Pozicioni nr 39,40,41, dhe 42 permisohet sasia si me poshte:

39 ISE CALIBRATOR SET PAK 6X20ML+6X2ML 1 10
40 CLEANER+CONDICIONER PAK 6X8ML 3X25ML 1 20
41 ISE DILUENT PAK 12 X 25 ML 1 30
42 ISE REFERENCE SOLUTION PAK 1 X 500ML 1 50

Vërejtje:

Të gjitha kto permirsime do te ndryshohen në përshkrimin e qmimeve dhe do të publikohen gjatë
dites në Eprokurim te Platformes Elektronike.

Ju falenderojm për mirëkuptim.

Respect  Drejtoria  e Prokurimit.

Data : 29/03/2019.


