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Shitja e Aseteve me Likuidim Nr. 44
Njësia nr.44
Asetet e Luajtshme NSH Gjeravica
Emri i NSh.-së

NSH Gjeravica (”Ndërmarrja”)

Lloji i shitjes

Shitja me Likuidim me ofertë të mbyllur

Dita e Ofertimit

27.02.2019 në sallën e konferencave në "Hotel Grand" - Prishtinë

Depozita e Ofertës

Vendndodhja e
Aseteve

Euro 5,000

Komuna Deçan

Përshkrimi i Aseteve
Asetet tjera

Asetet e Luajtshme - kjo njësi i ofron investitorëve potencial mundësinë
për të blerë asete të luajtshme të listuara si më poshtë:
3 traktorë të pylltarisë (LKT); 1 buldozer me zinxhir (TG 110); 1 shkarkues
(RD130); 5 kamionë (3 Mercedes dhe 2 Volvo); 1 veturë (Opel Frontiera);
1 vinç 3 ton (Hans Bracher SA) dhe 1 cisternë nafte.
Ofertuesit duhen që vet të kontrollojnë dhe ti shikojnë asetet në fjalë në
mënyrë që të kenë një pasqyrë të qartë mbi funksionalitetin e këtyre
aseteve dhe gjendjen aktuale të tyre si dhe duhet ta kenë parasysh që të
gjitha shpenzimet e transportit duhet ti bartë ofertuesi.
Ofertuesi do të konsiderohet se ka njohuri për të gjitha asetet në fjalë dhe
problemet eventuale të tyre. AKP-ja në çfarëdo rasti nuk do të mbaj
përgjegjësi lidhur me këtë çështje e posaçërisht në funksionalitetin e tyre.

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/fotot
Ose informata të tjera
Për asetet në shitje
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