
 

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

 

 

Classification:  Restricted to ProCreditGroup 

                                 NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK 

 

Ref no: PQMU-0001-11-2022 - Shitje e aseteve të konfiskuara nga banka 

 

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

e aseteve të konfiskuara më poshtë, të bankës ProCredit: 

 

• Mjete motorike (Vetura, kamioneta, kombi) 

• Mjete per ndertimtari 

• Kompresore/Bombole 

• Linje Prodhimi/dyer e dritare plastike 

• Pajisje stomatologjike teknike 

• Pllaka keramike 

• Mjete tjera 

 

Të interesuarit mund t’i kërkojnë dokumentet për aplikim prej datës 10 Nëntor deri më 14 Nentor 2022 

ora 15:00 në e-mail adresën kos.pqmu[@]procredit-group.com. Në email duhet specifikohet LOT-i për 

të cilin jeni të intersuar të ofertoni. 

 

Vërejtje: 

• Të interesuarit mund të shohin asetet sipas LOT-eve te mësipërme me datë 15,16 dhe 17 Nëntor 

2022 duke filluar nga ora 13:00 deri në ora 15:00, me kërkesë paraprake ne emailin e cekur me 

lartë. 

• Të drejtë pjesëmarrjeje kanë si personat fizik ashtu edhe personat juridik. 

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

• Ofertuesit mund të ofertojnë për total sasinë e aseteve që janë në një LOT. 

• Ofertuesit mund të ofertojnë për një ose më shumë LOT-e. 

• Asetet do të shiten në gjendjen teknike ekzistuese dhe asnjë nga reklamimet e mëvonshme nga 

blerësit nuk do të jetë e pranueshme. 

• Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë dy muaj (60 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 21 nentor 2022 ora 15:00. 

 

Oferta në zarf të mbyllur dhe e shënuar qartë PQMU-0001-11-2022 - Shitje e aseteve te konfiskuara nga 

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

 

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

 

kos.pqmu[@]procredit-group.com 


