
                                                         Ftesë për ofertë 

                                                     (Procedurë e përshpejtuar e shitjes) 

Dt. 21.12.2011                                                                                     Referenca: AAPSK-009/11 

AAPSK-  njofton të gjithë të interesuarit se ofron për shitje mallin si në vijim, sipas lëndëve të 
paraqitura më poshtë: 

Nr Përshkrimi  Sasia /copë  Çmimi   
fillestar për kg 

 Çmimi për kg 
nga ofertuesi 

Çmimi total € 

1 Mish i gjedhit me 
kocka 

1,273 kg 3.00€  
 

 
 

2 Mish i gjedhit me 
kocka 

238 kg 3.00€   

3 Mish i gjedhit me 
kocka 

96 kg 3.00€   

 Total     

Oferta e nënshkruar, vulosur dhe e mbyllur në zarf (urgjente) duhet të dozohen më së largu deri 

më 23.12.2011 në ora 11:00h, në lokalet e AAPSK-së, Divizioni i Shitjes( në adresën e 

poshtëshënuar). Të interesuarit mallin mund ta shikojnë me datë: 22.12.2011, prej orës 13.00-14.00  në 

hapësirat e thertores “ Kualiteti “ në Prishtinë  për mallin ne pjesën 1; mallin ne pjesën 2 mund ta shikojnë 

në hapësirat e thertores “ AAB” Podujeve; ndërsa mallin ne pjesën 3 mund ta shikojnë në hapësirat e 

thertores “Valvis” Prizren. Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë personat fizik dhe juridik. 

Personat juridik të cilët marrin pjesë duhet që me veti të sjellin Certifikatën e regjistrimit të 

biznesit, kurse personat fizik kopjen e letërnjoftimit personal. Fitues do të jetë oferta e ofruar me 

çmimin më të lartë. Të interesuarit mund të tërheqin dokumentacionin e ankandit-listën e 

artikujve në  zyrën nr 1012, prej orës 08:30-16:00, ose mund të shkarkohen në web faqen e 

AAPSK-se, në: http://www.ks-gov.net/md-ks.org                                                                           

Në zarf të shkruhet për: AAPSK, Divizioni i Shitjes; ofertë për blerjen e mishit të gjedhit,  oferta 

mos të hapet para orës 11:00.  

Adresa: Ministria e Drejtësisë,  Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose te 

Konfiskuar Adresa: Ish Pallati  i Rilindjes, kati 10, Divizioni i Shitjes nr. 1012, Prishtinë, tel 038 

200 18 051 

 

 

 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government  
 

Ministria e Drejtësisë – Ministarstvo Pravde – Ministry of Justice 
 

Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar/Agencija za 
Administraciju Zaplenjenje ili Konfiskovane Imovine/Agency for Administration of Sequestrated 

or Confiscated Assets  
 


