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NJOFTIM ANKANDI

 Ne baze te Udhezimit Nr.5380, dt.20/07/2011 te M E T E 
Nxjerrim per shitje me ankand per here te pare objektin e meposhtem:
“Oficina”, Mborje-Drenove Korce.

1. Autoriteti shites: “Albminiera”Sh.A.  (Shoqeri ne likujdim e siper)
Adresa:   Rruga e Kavajes, Nr 16,  kati 3,

2. Data e zhvillimit te ankandit:  26.03.2019, ora  11. 00
3. Lloji i Procedurës standarde te ankandit: -Ankand i hapur
4. Objekti i Shitjes: “Oficina”, Mborje-Drenove Korce
5. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Objekti “Oficina” ndodhet në ish Minieren e 

Qymyrgurit Mborje-Drenove Korce me siperfaqe trualli 432.9 m2.

6. Vlera fillestare 8 192 252  leke e detajuar si vijon: 
Vlera e truallit eshte 852 813 leke, Vl ndertimore 7 094 839 leke, mjete xhiro 244 600 lekë.
Vlera fillestare prej 8 192 252 leke do te sherbeje vetem per pagesen prej 2% per pjesmarrje 
ne ankand. Vlerat jane pa TVSH.

7. Vendi i zhvillimit te ankandit: Ankandi do te zhvillohet prane Ministrise Financave dhe 
Ekonomise, salla e mbledhjeve. 

8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: data 26.03.2019, ora 11.00
9. Informacion mbi dokumentet e ankandit: 

Dokumentat jane bashkengjitur dokumentave standarte.

10. Dokumentat e ankandit mund te terhiqen prane autoriteti shites: “Albminiera” Sha, Rruga e 
Kavajes, Ish Njesia Bashkiake Nr.7, Kati 3, Tirane

11. Dokumenta me pagese. Çmimi 3 000 leke
Dokumentat standarte te ankandit perbehen 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 KomisionitteVlerësimitteOfertave.

Kerkesa per pjesemarje, dokumentat dhe informacionet e kerkuara dorezohen nga kandidatet 
bleres ne kopje fizike me poste ose dorazi ne vendin e percaktuar ne dokumentat e ankandit

BASHKIA  LIBRAZHD
NJOFTIM ANKANDI
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1. Autoriteti shites:   BASHKIA   LIBRAZHD.
           (adresa,  nr.  tel):  Qyteti  Librazhd  Nr.Tel  &  fax.  0514  /  2352,  e-mail;
librazhdbashkia@yahoo.com

2. Data e zhvillimit te ankandit :    03/04/2019   ora 10.00.

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

4. Objekti i Shitjes: “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore”   

5. Përshkrim i  shkurtër  i  objektit  të  shitjes:  Agjencia  e  Pyjeve  dhe  Kullotave  pranë  Bashkisë
Librazhd  kërkon të  japë  me  ankand në përdorim   sipërfaqe  pyjore/kullosore.

6.   Të  dhënat  jepen në  tabelën e mëposhtme:

Nr. Ekonomia
pyjore/kullosore

Ngastra
n/ngastra  nr.

Sipërfaqja   
  ha

Përdorimi
territorit

Fusha  që  do të përdoret

I Klenjë 87b 0.001 Kullote Vendosje antene
II Dardhë-Xhyrë 141a 1.0 Sip.boshe Agropylltari
III Fushë-Gurrë 7c 1.0 Kullote Veprimtari turistike
IV Librazhd 4c 0.02 Inproduktive Pike grumbullimi
V Klenjë 94b 0.6 Pyll Veprimtari turistike
VI Kuturman 31c 1.0 Inproduktive Agropylltari
VII Çermenikë 180a 2.84 Kullote Agropylltari

          
7. Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa:) Salla e Këshillit te Bashkise Librazhd (Kati i dyë)

8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:datë 03/04/2019 , ora 10.00

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

Dokumente me pagesë:
Po X Jo 

Nëse Po

Monedha  
Lek

e
Çmimi

100
0

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;
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 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.

NJOFTI  ME FITUESI ANKANDI

DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK
           NJOFTIM FITUESI I ANKANDIT

Për:       ÇEKREZI METAL SHPK
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