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                            NJOFTIM PËR ANKAND PUBLIK  

 PËR SHITJEN E  
Sendeve (kalldave) në QKMF - Podujevë 

(rishpallje) 
Datë 14/03/2019 

Numri referues i shitjes: 14-370/01-0013324/19 
NENI I: EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK) 

 

Emri zyrtarë: Komuna e Podujevës 

Adresa postare: 

Qyteti:  Podujevë Kodi postarë: 11000 Shteti: Republika e Kosovës 

Kontakti: Rasim Fejza, u.d. menaxher Telefoni: 038 200 41 022 

Email: prokurimi.podujeva@rks-gov.net Faksi: NA 

Adresa e faqes së internetit (nëse është e aplikueshme):  

 
NENI II: LËNDA E SHITJES 

Autoriteti kontraktues ka për qëllim shitjen e kalldave jashtë përdorimit, përmes ankandit 

publik.  

 Kalldatë shiten në kushte “siç janë, ku janë”  dhe Autoriteti Kontraktues nuk do të ketë 

përgjegjësi të mëtutjeshme pas shitjes. 

 

Komuna   

 

Vendi  

 

  Asortimenti 

 

Sasia 

 

Çmimi fillestar në           

€ 

Podujevë QKMF Kallda 2 350 

 

   NENI III: INFORMATA ADMINISTRATIVE 

Ankandi do të mbahet në  zyrën e prokurimit më dt:25.03.2019 në ora 14:30 

Informata shtesë mund të merren nga: u.d Menaxher i Prokurimit  Rasim Fejza, nr.tel.038 

200 41 022 email: prokurimi.podujeva@rks-gov.net 

 

Asetet do ti shiten ofertuesit që ofron çmimin më të lartë. Ofertuesi i suksesshëm do të 

shpallet në kohën e ofertimit.  

 

Pajisjet shiten në pako, pa mundësi të blerjes veç e veç.  

 

Pajisjet mund të shihen nga të interesuarit çdo ditë pune, nga ora 09:00 – 15:00, në QKMF 

Podujevë 
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Të drejtë pjesëmarrje kanë të gjithë personat fizik dhe juridik. 

 

Përfaqësuesi i Personit juridik ofertës i bashkëngjitë certifikatën e biznesit dhe autorizimin e 

Personit juridik të cilin e përfaqëson dhe kopjen e dokumentit të  identifikimit 

 

Personi fizik ofertës i bashkëngjitë kopjen e dokumentit të identifikimit 

 

Fituesi i Ankandit paguan çmimin e ofertës, brenda afatit prej 7 ditë pune, nga data e 

njoftimit të shpalljes fitues.  

 

Blerësi tërheqë mallin brenda tre (3) ditësh pas kryerjes së pagesës 

 

 

 

ne ankand                                          

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë te Organi Shqyrtues i Prokurimit, sipas dispozitave 

të Kapitullit IX të Ligjit Nr. 04/L-042, Ligji mbi Prokurimin Publik në Kosovë.  


