
 

Zyra Qendrore, Rr. Xh. Bush #26,10000 Prishtinë,Kosovë                   

 

 
NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK 

 

 

Ref no: AP-0002-01-2019 

 

Banka ProCredit i fton të gjitha kompanitë/individët e interesuar për të dorëzuar ofertat e tyre për blerjen 

e veturave të listuara më poshtë, pronë të bankës ProCredit: 

 

 SKODA OCTACIA SCOUT – 1 COPË 

 

Të interesuarit mund t’i kërkojnë dokumentet për aplikim prej datës 16 Janar 2019 deri më 22 Janar 2019 

në e-mail adresën procurement[at]procreditbank-kos.com. 

 

Vërejtje: 

 Të interesuarit mund të shohin automjetet që do të shiten nga data 16 Janar 2019 deri më 18 

Janar 2019 duke filluar nga ora 10:00 deri në ora 12:00, pranë magazinës së ProCredit Bank 

Sh.A., e cila gjendet në lagjen Vetërnik, rruga Prishtine-Gjilan (përballë Lagjes 038). 

 Të drejtë pjesëmarrjeje kanë si personat fizik ashtu edhe personat jurdik. 

 Kriteri i vlerësimit të ofertave do të jetë çmimi më i lartë i ofruar nga ofertuesit. 

 Ofertuesit mund të ofertojnë për blerjen e komplet veturave apo ndarazi për ndonjë nga veturat 

nga lista e bashkangjitur. 

 Me rastin e dorëzimit të ofertes, ofertuesit duhet të paguajnë shumën prej 200.00 euro, e cila 

shumë përvec ofertuesve të suksesshmën, të gjithë të tjerëve do t’ju kthehet më përfundimin e 

shqyrtimit të ofertave.  

 Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë katër muaj (120 ditë) nga dita e dorëzimit. 

 Çmimet kuotohen në valutën Euro (€). 

 Banka ProCredit ka të drejtë të anulojë ankandin dhe/ose ndryshojë karakteristikat e ankandit 

dhe ti ftojë pjesëmarrësit që të sjellin sërish ofertat e tyre. 

 

 

Data e fundit për dorëzimin e ofertës së kompletuar është 22 Janar 2019 ora 15:00. 

 

Oferta në zarf të mbyllur dhe e shënuar qartë ”AP-0002-01-2019 Ofertë për Ankandin publik – Shitja e 

veturave” duhet të dorëzohet në zyrën qendrore të Bankes ProCredit (Rr. Xhorxh Bush, Nr.26). 

 

ÇDO PYETJE SHTESË RRETH KËSAJ FTESE PËR OFERTË MUND TA ADRESONI NË: 

 

procurement[at]procreditbank-kos.com 
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