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FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË ASETEVE -  
- Shitja e mases drusore në Prishtinë  

Nr. 616 01 2019 
NENI I: EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK) 

Datë:  24/06/2019 

Emri zyrtarë:  Komuna e Prishtinës 

Adresa postare: Rruga UÇK nr.2 

Qyteti:  Prishtinë Kodi postarë:  10000 Shteti: Kosovë 

Kontakti: Nexhmi Mekolli Telefoni: 038 244 613 

Email: prokurimi.prishtine@rks-gov.net  Faksi: 038 234 949 

Adresa e faqes së internetit (nëse është e aplikueshme): “[vendos adresën e faqes së 

internetit të AK]” 

NENI II: LËNDA E SHITJES 

Autoriteti kontraktues ka për qëllim shitjen e  mases drusore të pa prera në Prishtinë –Prishtina 

1-Marec nr. i ngastres katastrale – 58, Prishtina II – Leban, nr. i  ngastres katastrale - 32  dhe 

Prishtina I – nr. i ngastrës katastrale 15. 

Asetet për shitje, përshkrimi dhe çmimi fillestar. 

  Nr. I    

 Shitja e masës drusore të pa prera në Prishtinë,  Marec  

  Nr i ngastres  - 58  Marec  
Artikulli Përshkrimi i Asetit Njësia Sasia Çmimi i fillestar I 

njësisë  Nr. M3 

1 
Prerja dhe shitja e trungjeve 

-          Dru teknik - Ahu m3 30.00 31.87 

2 
Prerja dhe shitja e trungjeve  

-          Dru zjarri - Ahu m3 280.50 18.14 

 
 

 

Nr. II    

 Shitja e masës drusore të pa prera në Prishtinë 

 Nr i ngastres, 32 Leban   
Artikulli Përshkrimi i Asetit Njësia Sasia Çmimi i fillestar I 

njësisë Nr. M3 

1 
Prerja dhe shitja e trungjeve 

-   Dru teknik – pishë e zezë m3 1.30 42.30 

2 
Prerja dhe shitja e trungjeve  

-  Dru zjarri – pishe e zeë m3 42.20 11.05 

  Nr. III    

 

Shitja e masës drusore të pa prera në Prishtinë  

 

 Nr i ngastres, 15 
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Artikulli Përshkrimi i Asetit Njësia Sasia Çmimi i fillestar I 

njësisë Nr. M3 

1 

Prerja dhe shitja e trungjeve 

-          Dru zjarri- ahu, shkoze, 

bungu dhe qarri 

m3 165.3 18.14 

Vërejtje: çdo ofertë më e ulët se çmimi fillestar i dhëne ne tabelën me larte e bën ofertën të 
pa përgjegjshme. 

NENI III: INFORMATA ADMINISTRATIVE 

Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosjen e tenderit të shitjes është data:11/07/2019  

koha:15:00 

Dorëzimi i dosjes së tenderit bëhet me datën: 16/07/2019 ora: 14:00 në zyrën pritëse nr.6 

Hapja e ofertave do të mbahet në objektin komunal zyra nr. 214 me daten:16/07/2019 ora: 

14:30.  

Ofertuesit e interesuar mund të inspektojnë drutë e pa prera ne vendet e cekura më lartë sipas 

specifikimit teknik  në  Prishtinën çdo ditë pune nga dita e publikimt te ketij ankandi nga ora 

10:00-14:00 në marrveshje me zyrtaret e AK te Drejtoratit per Inspeksion – Sektori i Pylltarisë.  

Informata shtesë mund të merren nga:   pergjegjesi i njesise se pyjeve për Komunën e Prishtinës 

z. Musli Halimi - nr. tel. 044 300 690. 

Asetet do ti shiten ofertuesit që ofron çmimin më të lartë. Ofertuesi i suksesshëm do të shpallet 

në kohën e ofertimit. 

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë te Organi Shqyrtues i Prokurimit, sipas dispozitave 

të Kapitullit IX të Ligjit Nr. 04/L-042, Ligji mbi Prokurimin Publik në Kosovë.  

 


