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Kompania Rajonale e Ujësjellësit    GJAKOVA     SH.A.

FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË

     
Shitja e materialit të dalë nga përdorimi

Date of the preparation of the Notice: 07.05.2021

Disposal Reference number: KRURGJA 21 001-A

NENI I: EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtarë: Kompania Rajonale e Ujësjellësit    GJAKOVA     SH.A.

Adresa postare: 7,UÇK-së

Qyteti: GJAKOVË Kodi postarë: 50000 Shteti: Kosovë

Kontakti: Benita Syla Telefoni: 049 732 866

Email: prokurimi@kru-gjakova.com Faksi: 

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

NENI II: LËNDA E SHITJES

Autoriteti kontraktues ka për qëllim shitjen e Shitja e materialit të dalë nga përdorimi 
përmes ofertave publike të mbyllura.
Shitja e materialit të dalë nga përdorimi shiten në kushte “siç janë, ku janë” dhe 
Autoriteti Kontraktues nuk do të ketë përgjegjësi të mëtutjeshme pas shitjes.

NENI III: INFORMATA ADMINISTRATIVE

Autoriteti Kontraktues fton oferta të mbyllura për blerje të  Eshtë paraqitur nevoja e 
largimit të materialeve të papërdorshëm  të cilët janë grumbulluar në depo e që është e 
nevojshme lirimi i vendit për materialet rezervë për operim

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

1. Një deklaratë nën betim e nënshkruar nga  tenderuesi duke përdorur formularin në  
Aneksin 2
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Dokumentet e ofertimit do të kërkohen nga ofertuesit e interesuar duke dorëzuar një 
aplikacion me shkrim në adresën e cekur më lartë. 
Ofertuesit e interesuar mund të inspektojnë Eshtë paraqitur nevoja e largimit të 
materialeve të papërdorshëm  të cilët janë grumbulluar në depo e që është e nevojshme 
lirimi i vendit për materialet rezervë për operim në Depon kryesore të KRU 
'GJAKOVA' në Xërxe   më  17.05.2021  nga 12:00

Ofertat duhet të dorëzohet në adresën e cekur më lartë jo më vonë se 28.05.2021 & 
13:00:00

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 në  & .

Nr. i 
pjesës

Emërtimi i grupit Përshkrimi i shkurtër Adresa për 
inspektim

Datën dhe 
kohën

                          nga        

Dhënia e kontratës: Çmimi më i lartë
     
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-092 ne adresën e përcaktuar ne Nenin I te kësaj Ftese. 


