TË DHËNAT PËR ASETIN
Shitja e Aseteve me Likuidim nr. 46,
Njësia në Tenderim nr. 52 - KB Dubrava, Toka bujqësore në Gurrakoc
Emri i NSh.-së
Lloji i shitjes

KB Dubrava, Istog (“Ndërmarrja”)
Shitja me Likuidim me ofertë të mbyllur.

Dita e Ofertimit

08.05.2019 – Në Sallën e Konferencave në "Hotel Grand" - Prishtinë

Depozita e Ofertës

Euro 10,000

Vendndodhja e
Aseteve

Gurrakoc, Istog.

Përshkrimi i Asetit

Tokë bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme 3ha 83ari 89m²
(38389m²) që ndodhet në ZK Gurrakoc, Komuna Istog që përfshinë
parcelën nr. P-70806016-00459-1 me kulturë mal klasa 2 dhe parcela
nr. P-70806016-00459-2 me kulturë arë klasa 5.
Toka ka qasje ne rrugë publike.

Shfrytëzuesit

Nga vizita në terren vërehet që toka nuk ishte e punuar.

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi, lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e
Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë,
plotësinë ose besueshmërinë, pa marr parasysh natyrën e tyre. Investitorët e mundshëm inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të
Privatizimit (AKP) të kërkojnë dosjen elektronike dhe dokumentet për ofertim. Është në përgjegjësinë e secilit ofertues të mundshëm, që të
bëjë hulumtimin paraprak në lidhje me NSH-në apo artikujt e tenderuar, me qëllim të mbledhjes së informatave të nevojshme. Këto të
dhëna janë në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme të cekura në Rregullat e Tenderit të cilat mund të merren nga faqja e AKP-së në
internet: www.pak-ks.org.

Foto/ortofoto
për asetin në shitje
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