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FTESË PËR OFERTIM  
 
 

TEB SH.A ju bene ftese paleve te interesuara të ofertojnë për blerjën e Automjetit 
të përdorur, ne pronesi te TEB Sh.A.. 
 

Automjeti eshte I vendosur ne parkingun e TEB SH.A. Selia Qendrore, Rruga “Agim 

Ramadani” no. 15, Prishtine (prapa Teatrit Kombetar), dhe mund të shiqohet nga 

palët e interesuara ne çdo kohë ne datat: 14,15,16,19,20,21,22 dhe 23 Mars 2018, 

duke filluar nga ora 09:00 – 17:00. Personi kontaktues: Vegim Shehu, nr. mobil: 

049 904 000; dhe e-mail adresen: vegim.shehu@teb-kos.com. 

 

Palët e interesuara mund te ofertojnë për automjetin duke shkarkuar formen nga 

veb faqja e TEB SH.A. “WWW.TEB-KOS.COM/AUTOMJETE DHE ASETE TJERA TË 

LUAJTSHME NË SHITJE”, duke shkruar saktë, lexueshëm informatat e nevojshme 

dhe çmimin ofertues.  

 

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

numrin kontaktues, duhet te vendosen në një pliko të mbyllur, me mbishkrimin 

“OFERTE PËR AUTOMJET” dhe te dorezohen në recepcionin e Zyrës Qëndrore të 

TEB SH.A-së, rruga “Agim Ramadani” Nr.15 (Prapa Teatrit Kombetar), Prishtine, jo 

më larg se diten e Hene, 26 Mars 2018,  ora 10:00 am.  

 

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

nga autoriteti përkatës i TEB SH.A. Fituesi do të percaktohet sipas kriterit, oferta 

me çmimin më të lartë. Fituesido të njoftohet përmes email adreses ose telefonit 

dhe i njëjti duhët që brenda 3 dite pune, pas njoftimit nga TEB-SH.A ti kryejnë 

pagesat e zotuara në ofertë. 

Dorëzimi i veturës së shitur do të bëhet vetëm pasi të është nënshkruar kontrata 

dhe pasi që pagesa është konfirmuar në llogarinë e TEB SH.A-së. 

SHENIM: TEB SH.A. rezervon të drejtën qe të shtyjë ose anuloje procesin e shitjës si me lartë, për 
arsye objektive, pa pasur nevojë për të ofruar sqarime shtesë palëve të interesuara.  

 

 TEB Sh. A. Main Office 
Agim Ramadani St. No. 15 
10000 Prishtina, Republic of Kosova 
Tel: 038 230 000 
www.teb-kos.com 
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OFERTE PER VETURE  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Informatat e ofertuesit: 
 

Emri / Mbiemri:   

Numri I telefonit:   

E-mail adresa:   

Data e aplikimit:   

Nënshkrimi:   

 

Pershkrimi Viti i Prodhimit Cmimi i ofertuar 

[EUR] 

Ford Focus 2010 – 1.8L Duratorq-TDCi HPCR 

(115PS), KM te kaluara 170 000, Ngjyre e zeze 

metalike, Fellne alumini 16” me goma te reja vere, 

Klime automatike dy zonale, Radio MP3 me 

Bluetooth, Tempomat, Board Computer. Te gjitha 

serviset e kryera tek servisi i autorizuar Ford 

Kosova Motors me libër servisi. Regjistrim deri me 

28.12.2018 

2010  


