
 

BASHKIA SHKODER 

 

 

 1. Autoriteti shites: BASHKIA SHKODER  

(Adresa: Rruga “13 Dhjetori”, Shkoder ; Nr Tel/Fax : 0222400150)  

2. Data e zhvillimit te ankandit date 23.10 .2017 ora 12:00.  

3.Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Procedure e Hapur  

4.Objekti i Shitjes:“Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës, vjeljen e 

grumbullimin e bimeve MET, Vjeljen e grumbullimin e bohce te Pishes dhe 

nxjerrjen e rrenjeve te Shqopes”,(me lote) si me poshte:  

5.Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të 

dyta Pyjore E bimë MET i ndare ne lote: Fruta Geshtenje: Loti II,Ekonomia Pyjore 

Lugina e Kirit 1562.3 kv ;Loti IV,Ekonomia Pyjore Lugina e shalës ne sasi prej 

400.2 kv.;Bime MET ,loti V,Ekonomitë Pyjore Rosek Rrjoll,Rosek Drisht,Lugina 

e Kirit,sherbele dhe trumze 400 kv, dhe loti VIII,Grumbullim Boçe 

Pishe,ekonomia Pyjore Prruemos Shëldi në sasi prej 205 kv.  

6. Vlera fillestare (pa TVSH) e ndare sipas loteve është: 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

7. Vlera totale 846 600 leke (teteqinddyzetegjashte mije gjashteqind) Leke pa tvsh;  

- Loti 2 624 920 lek/ pa t.v.sh  

- Loti 4 160 080 lek/ pa t.v.sh  

- Loti 5 28 800 lek/ pa t.v.sh  

- Loti 8 32 800 lek/ pa t.v.sh  

8. Vendi i zhvillimit te ankandit: Bashkia Shkoder, Drejtoria Juridike (Adresa : 

Rruga “13 Dhjetori”, Shkoder Nr. Tel/fax +35522400150)  

9. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje data 23.10.2017 

ora 12:00.  

10. Informacion mbi dokumentet e ankandit:  

Dokumentet e ankandit mund te terhiqen prane Drejtorise Juridike dhe Aseteve, 

çdo dite nga e Hëna ne te Premte prej ores 1000 deri ne 1400.  

 

Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites 

Dokumente me pagesë:    Po    X   Jo      

Monedha     leke    Cmimi   2000 

 

Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga: 



 Formulari i njoftimit; 

 

 Kërkesa për pjesëmarrje; 

 

 Formulari i ofertës;  

 

 Ftesa për oferte;  

 

 Formulari i njoftimit te fituesit;  

 

 Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;  

 

 Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.  

 

11. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen 

nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar 

ne dokumentet e ankandit. 


