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Datë: 27-Korrik-2021 

 

 
FTESË PËR OFERTË  

 
 
 
 
 
TEB SH.A i fton të gjitha palët e interesuara për të ofertuar në lidhje me blerjën e Automjetit të sekuestruar, sipas ftesës 
për ofertë më numër #270721 
 
Automjeti është i vendosur në parkingun e TEB SH.A-së, i cili gjendet në lokacionin; fshati “Preoc” pn, KM7 i 
magjistrales Prishtinë-Ferizaj, komuna e Graçanices (kordinatat sipas google maps: 42.598851, 21.128909). Automjeti në shitje 
mund të shikohet nga palët e interesuara në datat: 27, 28 dhe 29-korrik-2021, duke filluar nga ora 09:30h – 16:00h. 
 

Aplikacioni për aplikim mund të shkarkohet nga web-faqja e TEB SH.A. “www.teb-kos.com/Automjete dhe asete 

tjera të luajtshme në shitje”, ofertimi duhet të bëhet në mënyrë specifike/individuale për secilin automjet, asesi në 

grup.  

 

Oferta e nënshkruar, së bashku më kopjen e letërnjoftimit të ofertuesit dhe të dhënat tjera të kërkuara në aplikacion, 

duhet të vëndosen në një pliko të mbyllur me mbishkrimin “Ftesë për Ofertë Nr.270721” dhe të dorëzohen në 

recepsionin e zyrës qëndrore të TEB SH.A-së, me adresë;  F.sh “Preoc” pn. kilometri i 7-të i magjistrales Prishtinë – 

Ferizaj (kordinatat google maps 42.5986582, 21.1302606) jo më vonë se më datën 31 Korrik, 2021, ora 16:00h.  

 

Të gjitha ofertat e pranuara me kohë do të shqyrtohen nga autoriteti përkatës i TEB SH.A-së, fituesit do të përcaktohen 

sipas kriterit  >>Oferta me çmimin më të lartë<<, dhe të njëjtit duhet që brenda pesë ditë pune (pas njoftimit nga TEB-

SH.A) t’i kryejnë pagesat e zotuara në ofertë. 

 

Dorëzimi i automjetit të shitur do të bëhet vetëm pasi të është nënshkruar kontrata e shitblerjes, dhe pasi të jetë 

realizuar pagesa sipas ofertes së dhënë, respektivisht kontratës së shitblerjes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

# Kategoria: Përshkrimi i detajuar Ҫmimi i ofertuar (€): 

1 Veturë 
Daimler Chrysler 210, 5 ulëse, 5 dyer, ngjyrë e Verdhë, RKS, viti i 
prodhimit 2002, kapaciteti i motorit 2148cm3. 

  

 
 
 
Vërejtje! 
 
1. Nëse ofertuesi me ofertën më të lartë nuk i shlyen pagesat e zotuara sipas zotimit të tij më së largu brenda 5-ditë 

pune nga momenti kur është njoftuar nga TEB SH.A, atëherë TEB SH.A mban të drejtën që oferten e të njëjtit ta 
injoroj, dhe ofertuesin ta konsideroj si personë/entitet jo serioz për të bashkëpunuar në të ardhmën. 
 

2. Te dhënat  e ofertuesit duhët të jenë të plota dhe të sakta, në mungesë të informatave të kërkuara, oferta mund të 
anulohet apo mos të konsiderohet fare! 

 
3. TEB SH.A. rezervon të drejtën e shtyerjes, anulimit të procesin t’shitjës, pa pasur nevojë për të ofruar sqarime 

shtesë palëve të interesuara.  
 

 
 

Të dhënat e ofertuesit: 
 
Emri / Mbiemri  
 (për përsona Fizik)   

Emri i Biznesit 
(për përsona Juridik)  

Numri përsonal:   

Adresa e plotë e banimit:  

Numri i telefonit:  

E-mail adresa:    

Data e ofertimit:   

Nënshkrimi:   
 

http://www.teb-kos.com/

