
* Vini re se ky dokument është vetëm një përmbledhje 
e procesit. Rregullat e Tenderit do të rregullojnë proces-
in e tenderit dhe jo KY DOKUMENT. Prandaj ofertuesit 
duhet t’u referohen RREGULLAVE TË TENDERIT NË 
LIDHJE ME OFERTËN E TYRE DHE jo kë�j dokumen�.

* Të dhënat e paraqitura në këtë fletushkë mund të përmbajnë 
pasaktësi, mangësi ose gabime �pografike, për të cilat AKP-ja nuk 
merr përgjegjësi, pavarësisht nga natyra e tyre.

Agjencia Kosovare e Priva�zimit është themeluar  si një 
organ i pavarur publik i cili i ushtron funksionet dhe 
përgjegjësitë në mënyrë plotësisht të pavarur, në bazë Ligjit 
të Kuvendit të Kosovës Nr. 04/L-034 për ndryshimin dhe 
plotësimin e ligjit Nr. 05-/L-080 i plotësuar dhe ndryshuar 
me ligjin Nr. 04/L-115 për përfundimin e mbikëqyrjes 
ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës si dhe ndryshim 
plotesimin me ligjin Nr. 06/L-023.

Rregullat e Tenderit përcaktojnë procedurat për privat-
izimin e “Ndërmarrjeve të Rreja” dhe “Aseteve” të tenderu-
ara, përfshirë kushtet dhe kriteret për paraqitjen e ofertave 
nga ana e ofertuesve, kushtet dhe kriteret për klasifikimin 
dhe përzgjedhjen e ofertave nga ana e Agjencisë dhe 
kushtet e kriteret për lidhjen e kontratave të shitjes, me 
ofertuesit fitues të përkohshëm.

Njësia e Marke�ngut dhe Marrëdhenie me Inves�torë
tel: +383 (0) 38 500 400 lok. 1105 dhe 2055;

faksi: +383 (0) 38 248 076
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INFORMATA TË PËRGJITHSHME

      Udhëzues për 
 përga�tjen e Ofertës

Agjencia Kosovare e Priva�zimit
         Zyra Qendrore e AKP-së

OFERTOJ?

SI DUHET TË



Dokumentet në vijim duhet të vendosen brenda
 zarfit “INFORMATAT SHTESË PËR OFERTËN”:

përshkrimi i pagesës bëhet në këtë mënyrë:

1

2

3

ZARFI 1 ZARFI 3

Dokumen�n e mëposhtëm në lidhje me ofertuesin
ose personin që nënshkruan ofertën.

Dëshmi e cila tregon që tarifa për dorëzimin e ofertës
është transferuar në llogarinë e AKP-së.

Dëshmi e cila tregon që depozita e ofertës është 
transferuar në llogarinë përkatëse të AKP-së në BQK.

•  Për AKP: 

•  Nga: 
    Emri i ofertuesit

Shitja e Aseteve nr. XX,  njësia e tenderuar nr. XX
dhe përshkrimi i njësisë.

Vëni re:

Kopja e letërnjo�imit apo pasaportës valide

Tarifa për dorëzimin e ofertës 
   prej 300 € (treqind Euro)

Numri i llogarisë: 

1000510000000173

Depozita e ofertës
Numri i llogarisë: 

1000510000000076

Brenda zarfit “OFERTA PËR TENDERIN/SHITJEN 
NR.XXX”, ju duhet të vendosni dy zarfe të tjera 
të mbyllura:

Brenda zarfit “ÇMIMI I OFERTËS” vendosni një
letër ku jepen detajet e çmimit të ofertuar.

Çdo shpallje përcakton datën dhe vendin e dorëzimit dhe
hapjes së ofertave të cilat publikohen në Ueb, përmes TV,

publikimeve në gazeta ditore apo njo�imeve tjera.

DORËZIMI I OFERTAVE bëhet në sallën e konferencave
"HOTEL GRAND" - Prish�në, 

ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00

Informata mbi çmimin e ofertës duhet të duket si me poshtë:

ZARFI 2

Si të dorëzohet

oferta? ofertës?
Si të vendosni çmimin e

Hapi 1 Hapi 3Hapi 2

SHA nr. XX
Njësia nr. XX

Emri i njësisë

Filan Fisteku

Filan Fisteku

këtu vendosni nënshkrimin

këtu shënoni adresën e saktë
këtu shënoni adresën tuaj elektronike+383 XX XX XX XX

XX XX XX

XX XX XX XX XX

  1 0 0  0 0 0    

- - - - - -  - - -  - - - -  - - - - - - - 

Si të përga�ten dokumentet për

 ofer�m?


