
BASHKIA KLOS 

1. Autoriteti shitës: Bashkia Klos, me adrese Rruga Jaho Hoxha Klos-Mat Nr.Cel:+355696969640, fton 
konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr.Ref. 1A/2017.  

2.Data e zhvillimit te ankandit : 09.11.2017, ora 11:00.  
3.Lloji i Procedurës standarde të ankandit : Ankand publik i hapur.  

4.Objekti i Shitjes: Aktive jashtë përdorimi, të konvertuara për skrap në sasinë prej 5490 (Pese mije e 
katerqind e nentedhjete) kilogram.  

5.Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Objekti i shitjes përbëhet nga Aktive jashtë përdorimi, të 
konvertuara për skrap në sasinë prej 5490 (Pese mije e katerqind e nentedhjete) kilogram. si me 
poshte:  

Skrap i përfituar nga mjete motorike dhe materiale jashtë përdorimi; 

Nr.  Emërtimi  Njësia  Sasia  Çmimi  Vlefta (Lekë 

me TVSH)  

1  Skrap i përftuar nga 

mjete motorike dhe 

material jashtë 

përdorimi 

kg  5490  26.2  172605.6  

 

6.Vlera fillestare: ankandit Çmimi fillestar i shitjes eshte:  

172605.6 (Njeqind e shtatedhjete e dy mije e gjashteqind e pese pike gjashte) Lekë me TVSH.  

143838 (Njeqind e dyzet e tre mije e teteqind e tridhjete e tete ) lekë pa TVSH përllogaritur nga 
komisioni i posaçëm për këtë qëllim.  

7.Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa:)Rruga Jaho Hoxha,Bashkia Klos-Mat,zyra e specialisteve.  

8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 09.11.2017, ora 11:00.  

9. Informacion mbi dokumentet e ankandit:  

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës 

Dokumente me pagesë: 

Po  X   Jo  

Çmimi  _1000 leke  

Dokumentet standarde të ankandit përbëhen 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 të Vlerësimit te Ofertave. 

10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet 
blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, në vendin e përcaktuar në dokumentet e ankandit. 


