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7. Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa:) Bashkia Shkodër  

                                                                      Adresë: Rruga 13 Dhjetori, Nr.1, 
 

8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 10.03.2021, ora 10.00. 
 

9. Informacion mbi dokumentet e ankandit:  
Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites 

Dokumente me pagesë: 
Po X Jo 

Nëse Po 
Monedha Leke Çmimi 2.000 

 
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. 

 
10.  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. 

 
 

BASHKIA SHKODËR 
NJOFTIM ANKANDI 

 
1.Autoriteti shitës:  BASHKIA SHKODËR 

Adresa: Rruga 13 Dhjetori, nr 1, Shkodër 
Tel/Fax: +355 22 400150 
E-mail: info@bashkiashkoder.gov.al 
Faqja e internetit: www.bashkiashkoder.gov.al 

 
2. Data e zhvillimit te ankandit : 09.03. 2021 , ora 10.00. 
 
3. Lloji i Procedurës standarde te ankandit: Proçedurë e hapur 
 
4. Objekti i Shitjes: Bashkia Shkodër shet me proçedurë ankandi aksionet e Klubit të Futbollit 
“VLLAZNIA” sh.a,  në masën 100%. 

 
5. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Klubi i futbollit Vllaznia sh.a, është shoqëri e organizuar 
në formën e shoqërisë aksionare, e krijuar në vitin 2011, ku aksionet zotërohen 100% nga Bashkia 
Shkodër. Në mënyrë më të zgjeruar objekti i shitjes përshkruhet në Shtojcën 10, Specifikimet 
teknike. 
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6. Vlera fillestare: 50,794,000 (pesëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e katër mijë) lekë. 
 
7. Vendi i zhvillimit te ankandit: Bashkia Shkodër, Rruga 13 Dhjetori, nr 1. 
 
8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:  data 09.03.2021, ora 10.00 
 
9. Informacion mbi dokumentet e ankandit: Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë 
Autoritetit Shitës. 
 
Dokumente me pagesë: 

Po X Jo  
 
Nëse Po 

Monedha LEKE Çmimi 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. 
 
10. 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 . 
 

 
PETROL ALBA SHA 

NJOFTIM ANKANDI 
 

1. Autoriteti shites:PETROL ALBA SHA . 
     (adresa: “Kavajes ” Nd.industriale nr.1,Tirane 

   
2. Data e zhvillimit te ankandit  04.03.2021  ora 10 00 

 
3. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankandi i Hapur 

 
4. Objekti i Shitjes: “Dega e Shperndarjes se Karburanteve” me vendndodhje Laç,  ne pronesi te 

shoqerise “PETROL ALBA ” SHA  ne likujdim. 
5. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Shitje e “Deges se Shperndarjes te Karburanteve” me 

vendndodhje Laç,  ne pronesi te shoqerise “Petrol Alba ” Sh.a  ne likujdim. 
1. Vlera fillestare : 19 638 644 (nentembedhjete milion e gjashteqind e tridhjete e tete mije e 

gjashteqind e dyzete e kater  ) pa TVSH  
6. Vendi i zhvillimit te ankandit: Ministria Financave dhe e Ekonomise  salla   e mbledhjeve. 
7. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 04.03.2021  ora 10 00. 

 


