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SHPALLJE ANKANDI 
 

BASHKIA DELVINË 
NJOFTIM ANKANDI 

 

1. Autoriteti shites:  

Emri: Bashkia Delvinë 

Adresa: 
Lagjja “Sinan Ballaci”, Rruga “Nazif Hadëri”, 

Delvinë 

Tel/Faks: 081522187; +355693063022 

E-mail: bashkia.delvine@hotmail.com; 

Adresa e ueb-

faqes: 
www.bashkiadelvine.gov.al 

 

2. Data e zhvillimit te ankandit: 31.10.2022, ora 11:00; 

 

3. Lloji i Procedurës standarde te ankandit: “Procedure e hapur”; 

 

4. Objekti i Shitjes: Bashkia Delvine shet me procedure ankandi prodhimet pyjore (fruta 

geshtenje, ne peme)”. 

 

5. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Bashkia Delvine, ne ekonomine pyjore “Rrezome”,  

ka nje siperfaqe totale prej  89,90 ha me drure te llojit geshtenje, te cilat prodhojne afersisht 

541.5 kv geshtenje ne vit, produkte te cilat do te shiten me ankand, duke perfshire dhe procesin 

e grumbullimit, dhe perpunimit nga subjekti bleres qe do te shpallet fitues ndermjet 

procedures te ankandit. Ne menyre me te zgjeruar objekti i shitjes pershkruhet ne shtojcen 10 

te Dokunetave Standarte te Ankandit (Specifikimet teknike). 

 

6. Vlera fillestare: 216 600 (dyqind e gjashtembedhjete mije e gjashteqind) leke.  

 

7. Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa:) Bashkia Delvine, Rruga “Nazif Hadëri”, Delvinë. 

 

8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 31.10.2022, ora 11:00 

 

9. Informacion mbi dokumentet e ankandit:  

 

Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites 

Dokumente me pagesë: 

Po  Jo X 

Nëse Po 

Monedha Leke Çmimi  

 

Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga: 

https://www.app.gov.al/
mailto:bashkia.delvine@hotmail.com
http://www.bashkiadelvine.gov.al/


Buletini Nr. 139 datë 10 Tetor 2022                                                Agjencia e Prokurimit Publik 

 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510                        https://www.app.gov.al   507/550 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

HEKURUDHA SHQIPTARE, SH.A. 
NJOFTIM  ANKANDI 

 

1. Autoriteti shitës: Hekurudha Shqiptare sha 

(adresa: Rr. egnatia, L.3,Durrës, nr. Tel: 00355 52 222037) 

 

2. Data e zhvillimit të ankandit: 31.10.2022  ora 10.00. 

 

3. Lloji i Procedurës standarde të ankandit : e hapur  

 

4. Objekti i Shitjes: Shitje skrap hekurudhor 

Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Vagona malli , lokomotiva, automjete, shina,etj sasia 

1,706,476  kg.   

 

5. Vlera fillestare : 33,276,282 lekë (pa TVSH) 

 

6. Vendi i zhvillimit të ankandit: Hekurudha Shqiptare sha 

Rr. Egnatia, L.3 , Durrës,kati I,Salla e mbledhjeve. 

 

7. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 31.10.2022 ora 10.00. 

 

8. Informacion mbi dokumentet e ankandit:  

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës 

Dokumente me pagesë: 

Po x x x 

Nëse Po 

Monedha lek Çmimi 5.000 

 

Dokumentet standarde të ankandit përbëhen nga: 

 Formulari i njoftimit; 

 Kërkesa për pjesëmarrje; 

https://www.app.gov.al/

