Udhëzues
Maj 2022
Si duhet të përgatitet oferta
për dorëzim për shitjet e aseteve me likuidim?
Për t’i dorëzuar dokumentet e ofertimit ju nevojiten 3 zarfe (pliko) për ofertë:

(Zarfi 1)

(Zarfi 2)

INFORMATA SHTESË PËR OFERTËN

ÇMIMI I OFERTËS

(Shitja e Aseteve nr ..... )

(Shitja e Aseteve nr ......)

Numri i njësisë: ..........
Përshkrimi i njësisë: ............................

Numri i njësisë: ..........
Përshkrimi i njësisë: ............................

OFERTA PËR SHITJEN E ASETEVE NR. ........
Numri i njësisë: ........
Përshkrimi i njësisë: ....................................

(Zarfi 3)

Të gjitha ofertat duhet të dorëzohen në zarf të bardhë
Mbi zarf nuk duhet të ketë vulë, nënshkrime apo ndonjë shenjë
identifikuese të ofertuesit
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Hapi 1
(Zarfi 1)

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

1. Dokumentin e mëposhtëm në lidhje me ofertuesin ose personin që nënshkruan ofertën.

Kopja e letërnjoftimit apo pasaportës valide
2. Dëshmi e cila tregon që tarifa për dorëzimin e ofertës është transferuar në
llogarinë e AKP‐së.
Tarifa për dorëzimin e ofertës prej
200 € (dyqind Euro)

Numri i llogarisë: 1000510000000173

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

Numri i llogarisë: 1000510000000076

Vëni re: përshkrimi i pagesës bëhet në këtë mënyrë:



Për: Shitja e Aseteve nr .... , numri i njësisë të tenderuar dhe përshkrimi i njësisë të
tenderuar.



Nga: Emri i ofertuesit
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Hapi 2
‐ Zarfi 2 ‐
Brenda zarfit “ÇMIMI I OFERTËS” duhet të vendosni një letër ku jepen detajet e çmimit të ofertuar
(Shikoni faqe 5)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informata mbi çmimin e ofertës duhet të duket si më poshtë:
Vini re: ky dokument shërben vetëm si shembull
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Hapi 3
‐ Zarfi 3 ‐

Brenda zarfit “OFERTA PËR SHITJEN E ASETEVE NR. XXX”,
ju duhet të vendosni dy zarfe të tjera të mbyllura:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Zarfi 1) ‐ “INFORMATAT SHTESË PËR OFERTËN” dhe
(Zarfi 2) ‐ “ÇMIMI I OFERTËS”

PËRMBLEDHJE
− Zarfi i mbyllur “INFORMATË SHTESË PËR OFERTËN” përmban:
1)

Kopja e letërnjoftimit apo pasaportës valide e ofertuesit
ose personit që e nënshkruan ofertën.

2)

Dëshmi e pagesës së tarifës për dorëzim të ofertës dhe

3)

Dëshmi e pagesës së depozitit të kthyeshëm.

− Zarfi i mbyllur “ÇMIMI I OFERTËS” përmban një dokument ku
tregohet çmimi i juaj i ofertës
(Shtojca “B”)
Tek pjesa “Informatat e kontaktit të Ofertuesit”:
 Nëse ofertuesi është person fizik: ‐ Emri Mbiemri
 Nëse ofertuesi është më shumë se një person fizik: ‐ Emri
Mbiemri i të gjithë personave fizik
 Nëse ofertuesi është subjekt juridik: ‐ Emri i subjektit juridik
− Këto 2 (dy) zarfe futen brenda zarfit me mbishkrimin “OFERTA
PËR SHITJEN E ASETEVE NR. xxx” i cili më pas dorëzohet në
vendin e caktuar nga Agjencia.
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Agjencia Kosovare e Privatizimit

SHTOJCA B
FORMULARI PËR DORËZIMIN E OFERTËS
- PA S QY RA E ÇM IM IT SHAL numër:......................
Numri i njësisë dhe emri i asetit/subjektit të ri për të cilin ofertoni: …………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………
ÇMIMI I OFERTËS
shëno çmimin e ofertës që ju synoni të paguani për asetin/subjektin e ri në shifra dhe fjalë:

€ ___ ___ ___ , ___ ___ ___ , ___ ___ ___ . 00
NË FJALË: [……………………………………………………………..……………..........................…………….…]
NË RAST SE OFERTUESI NUK PARAQET ÇMIMIN E OFERTËS EDHE ME FJALË EDHE ME SHIFRA,
OFERTA E TIJ DO TË DISKUALIFIKOHET
SHËNIME:
 në rast të çfarëdo mospërputhje, në mes të shumës së paraqitur me shkronja dhe shumës së paraqitur me
shifra do të mbizotëroj shuma e paraqitur në shkronja dhe do të trajtohet si çmimi i ofertës.
 në rast se shuma e paraqitur me shifra dhe shuma e paraqitur me fjalë janë të palexueshme dhe/ose të
pakuptueshme, oferta e ofertuesit do të diskualifikohet.
 nuk lejohet asnjë ndryshim/përmirësim i çmimit të ofertës. agjencia do të shpall të pavlefshme ofertën e
dorëzuar e cila ka ndryshim/përmirësim të çmimit të ofertës sipas nenit 13.1 të kësaj rregulloreje.
INFORMATAT E KONTAKTIT TË OFERTUESIT
Emri i Ofertuesit: ……………………………..…………………………………………………..……..................
(për person fizik -Emri Mbiemri / për subjekt juridik - Emri i subjektit juridik)
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………
Nr. tel: ……………………..................… Email-i: ……………………………………….........……
Nr. Personal/Nr. i regjistrimit të biznesit: ………………………………………………………….

DEKLARATË
Përmes kësaj deklarate unë pohoj se i kam lexuar dhe kuptuar Rregullat e Tenderit (RT) dhe garantoj se i plotësoj
dhe i nënshtrohem kushteve të cekura në RT dhe nuk jam ofertues me ndalesë sipas Nenit 5 të RT-it;
Emri & Mbiemri: …………………….………….…..……

Data: ……………………….
Ky nënshkrim po ashtu konfirmon se ofertuesi pranon shënimet

Nënshkrimi: …………………….………….…..………… më lartë dhe pajtohet që të obligohet me deklaratën e bërë këtu.

Vërejtje: Ju lutem kini parasysh se të gjitha fushat duhet të jenë të plotësuara. Në rast se ndonjëra nga informatat mbetet e
paplotësuar, oferta mund të diskualifikohet.

Rregullorja nr. 1/2022 për Rregullat e përgjithshme të tenderit
Miratuar nga Bordi i Drejtorëve të AKP-së më 28 shkurt 2022
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