TË DHËNAT PËR ASETIN
Shitja e Aseteve përmes Likuidimit Nr. 51
Njësia Nr.94
Asetet e luajtshme – dy vetura të llojit YUGO Nr.101
PRZ063 NSh “Stacioni i Veterinarisë” Rahovec
NSH “Stacioni i Veterinarisë” Rahovec (në Likuidim) (“Ndërmarrja”) (emrat e
mëparshëm: OOUR (BOAL) Veterinarska Stanica u Orahovcu" Fi. 41/81).

Emri i NSh.-së
Lloji i shitjes

Shitje përmes Likuidimit me ofertë të mbyllur.

Dita e Ofertimit

Me 23 Tetor 2019 nga ora 10:00h deri 12:00h, në Sallën e Konferencave të
"HOTEL GRAND" në Prishtinë.

Depozita e Ofertës

Euro 300

Vendndodhja
Aseteve
Përshkrimi i Aseteve

e

Rahovec, Rajoni i Prizrenit

NSh “Stacioni i Veterinarisë” Rahovec – Asete të luajtshme – dy automobila
Yugo
Vërejtje për asetet për ofertuesit e mundshëm :
NSh Stacioni i Veterinarisë Rahovec- Asete të luajtshme- dy automobila
Zastava Yugo. Njëri automobil Yugo 1, me ngjyrë të bardhë, 3 dyer, prodhim i
vitit 1997 me kapacitet 1116cm3 dhe Yugo 2 prodhim i vitit 1998 , me ngjyrë
të bardhë, 3 dyer, me kapacitet 1116 cm3. Automobili Yugo 1 vit i prodhimit
1997 ka qenë në gjendje funksionale deri ne mars 2014 dhe pas kesaj kohe
nuk është shfrytëzuar. Ndërsa Yugo 2 viti i prodhimit 1998 nuk ka qene
funksional. Automobilat nuk janë të regjistruar.

Vërejtje: Lidhur me gjendjen teknike të automobilave mbetet përgjegjësi e
ofertuesve potencial që të bëjnë hulumtimet e nevojshme.

Asetet tjera

Nuk ka.

Detyrimet që do të
Nuk ka.
barten

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

Yugo 1 (Viti i prodhimit 1997)

Yugo 2 (viti i prodhimit 1998)

Informatat

Dokumentet e Ofertimit
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