
 

1 

 

 

 TEB Sh. A. Main Office 
Preoc no no. 7KM main road Prishtina-Ferizaj 
Gracanica 10500, Republic of Kosova  
Tel: 038 230 000  
www.teb-kos.com 

 

  
   

 
 

Datë: 14 Shtator 2019 

 

FTESË PËR OFERTIM  
 

 
TEB SH.A i fton të gjitha palët e interesuara të ofertojnë për blerjen e Automjeteve 

të sekuestruara. 
 
Automjetet janë të vendosura në parkingun e TEB SH.A-së, e cila gjendet në 

lokacionin “Rruga Agim Ramadani, Nr 15, Prishtinë” (parkingun e TEB SH.A-së, 

kordinatat Google Maps 42.662386, 21.165546)  dhe ne rrugen “Enver Maloku. Nr. 110, 

Prishtinë” (parkingun e TEB SH.A-së ne Breg te Diellit, kordinatat Google Maps 

42.6538340, 21.1681944). Automjetet mund të shikohen nga palët e interesuara me 

datë: 17- 20 Shtatorë 2019, duke filluar nga ora 10:00 – 16:00. 

 

Palët e interesuara mund të ofertojnë duke shkarkuar listën nga web-faqja 

“www.teb-kos.com/Automjete dhe asete tjera të luajtshme në shitje”,  

Ofertimi duhet të bëhet në mënyrë specifike për secilin produkt sipas listës. 

Oferta e nënshkruar nga ofertuesi së bashku me kopjen e letërnjoftimit të tij dhe te 

dhënat e kërkuara, duhet te vendosen në një pliko të mbyllur te formatit A4, me 

mbishkrimin “Ftesë për Ofertë Nr. 09019 ” dhe të dorëzohen në recepsionin e 

Zyrës Qëndrore të TEB SH.A-së, Preoc pn. Kilometri i 7-të i magjistrales Prishtinë – 

Ferizaj (kordinatat Google Maps 42.5986582, 21.1302606), jo më larg se datën 25 

Shtatorë  2019,  ora 16:00.  

 

Të gjitha ofertat e pranuara me kohë siç është kërkuar më lartë do të shqyrtohen 

nga autoriteti përkatës i TEB SH.A-së. Fituesit do të përcaktohen sipas kriterit, 

oferta me çmimin më të lartë. Fituesit do të njoftohen përmes e-mailit/telefonit 

dhe të njëjtit duhet që brenda 2 ditë pune, pas njoftimit nga TEB-SH.A ti kryejnë 

pagesat e zotuara në ofertë. 

Dorëzimi i pajisjeve, mallrave të shitura do të bëhet, vetëm pasi të është 

nënshkruar kontrata dhe pasi pagesa të jetë konfirmuar në llogarinë e TEB SH.A-së. 

 

SHENIM: TEB SH.A. rezervon të drejtën që të shtyjë ose anuloje procesin e shitjes si më 

lartë, për arsye objektive, pa pasur nevojë për të ofruar sqarime shtesë palëve të 

interesuara.  

http://www.teb-kos.com/al/index.php/rreth-teb/publikimet/Automjete%20dhe%20asete%20tjera%20të%20luajtshme%20në%20shitje
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#1  Lista e Automjeteve në Shitje 

Nr. 
Identifikues 

Kategoria: Përshkrimi i detajuar 
Ҫmimi i 
ofertuar 

(€): 

1 Kamionë i rëndë 
Mercedes - Benz 950 038, Dizel, Kamion i rëndë,  2 
ulëse, RKS, ngjyrë e bardhë, viti i prodhimit 2001, 
kapaciteti i motorit (në cm3) 11946.   

2 Veturë 
Hyunday Sonata 2.0 CRDI 4VR GLS, Disel, 5 ulëse, 4 
dyer, ngjyrë e artë metalike, RKS, viti I prodhimit 
2007, kapaciteti i motorit (në cm3) 1991.   

3 Veturë 
Mercedes - Benz 124, Benzin, 5 ulëse, 4 dyer, 
ngjyrë e kaltër, RKS, viti I prodhimit 1994, 
kapaciteti i motorit (në cm3) 1998.   

4 Veturë 
Daimler Chrysler, Disel, 5 ulëse, 4 dyer, ngjyrë e 
hirit metalike, RKS, viti I prodhimit 2001, kapaciteti 
i motorit (në cm3) 2148.   

5 Veturë 
Toyota, 5 ulëse, Disel, 4 dyer, ngjyrë e zezët 
metalike, RKS, viti I prodhimit 2005, kapaciteti i 
motorit (në cm3) 1995.   

 

Vërejtje! 

 

Nëse fitues i ofertës më të mire financiare nuk i shlyen pagesat e zotuara, sipas 

ofertës së tij vullnetare, më së largu brenda 2-ditë pune nga momenti kur është 

njoftuar, atëherë TEB SH.A mban të drejtën që të njëjtin ofertues ta regjistrojë në 

bazën e te dhenave të saj, dhe ti konsideroj si persona jo serioz për të 

bashkëpunuar në të ardhmen. 

 

Te dhënat e ofertuesit: 
 

Emri / Mbiemri:   

Numri përsonal:   

Numri i telefonit:  

E-mail adresa:   

Data e ofertimit:   

Nënshkrimi:   

 


