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FTESË PËR OFERTIM 
Për konfiskim të masës drunore nga prerësit ilegal 

 
 
Numri referues :09 Nr.320-06 
Datë: 07.08.2020 
NENI I: EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK) 
 

Emri zyrtar: KOMUNA E ISTOGUT-DREJTORIA PËR BUJQËSI,PYLLTARI DHE 
HIDROEKONOMI 

Adresa postare: RR.”FADIL FERATI”, NR.121 

Qyteti:  
ISTOG 

Kodi postar: 31000 Shteti: KOSOVW 

Kontakti: Beqir Metaj Telefoni: 049/766-534 

Email: beqir.metaji@rks-gov.net Faksi: - 

Adresa e faqes së internetit (nëse është e aplikueshme): https://kk.rks-
gov.net/istog/ 

 
NENI II: LËNDA E konfiskimit 

Autoriteti kontraktues ka për qëllim konfiskimin e masës drunore të prera 
nga prerësit ilegal për dru teknik dhe për  dru zjarri përmes ofertave publike . 

Masa drunore, për konfiskim duhet të realizohet në tërë territorin e 
Komunës se Istogut duke llogaritur sipas nevoje edhe në brendësi të pyllit  

 

Njësia Menaxhuese Lugu i bute , “Radusha” dhe në pjesët tjera të Komunës 
se Istogut 

 

Lloji i drurit Vlera e  
konfiskimit e 
shprehur ne % 

  

Dru zjarri    

Dru Teknik    

   

 

Drutë duhet të konfiskohen në kushte “siç janë dhe ku janë”  dhe Autoriteti 
Kontraktues nuk do të ketë përgjegjësi të mëtutjeshme pas konfiskimit. 

 

NENI III: INFORMATA ADMINISTRATIVE 
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Autoriteti  Kontraktues fton ofertuesit që  të aplikojnë për konfiskim të  mases 
drunore të prera nga prerësit ilegal për dru teknik dhe për dru zjarri të 
dorëzoj ofertat me % (përqindje)  në sasinë e konfiskuar përmes ofertave 
publike të mbyllura. 

Ofertimi është i hapur për të gjithë ofertuesit e interesuar që përmbushin kërkesa 
minimale për kualifikim. 

Dokumentet e ofertimit do të kërkohen nga ofertuesit e interesuar duke 
dorëzuar një aplikacion-kerkese për dosje tenderit me shkrim në adresën e 
cekur më lartë apo përmes email-it ose kopje fizike adresën e cekur me lartë.  

Ofertat duhet të dorëzohet në adresën e cekur më lartë jo më vonë se në ora 
14:00 të  datës 17.08.2020 

Ofertat duhet të dorëzohen në zyrën e Drejtorisë për Bujqësi, kati i dytë, zyra 

nr.210, në objektin e Komunës, me dy kopje ( një origjinal dhe një kopje) të 
futura në një zarf tjetër të mbyllur. 

Ofertat e vonuara do të refuzohen.    

Ofertat do të hapen në prezencë të përfaqësuesve të ofertuesve të cilët 

dëshirojnë te marrin pjese në adresën e cekur më lartë me date 17.08.2020, ne 
ora 14:30. 

 
Dhënia e kontratës: Oferta përgjegjëse me Çmimin(përqindjen) më të ulet. 

 
Dokumentacioni i kërkuar: 
1.Certifikata e regjistrimit të biznesit 

2.Numri Fiskal 
3. 1-Reference për aktivitetin në fjale ose të natyrës së ngjashme 
4. Letërnjoftimi fotokopje 
Mjetet e punës: 
1.Kamion me kran 
2.Traktorin për tërheqje 
3.1-Sharre motorike 

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-092ne adresën e përcaktuar në Nenin I 

të kësaj Ftese. 
 

 




