
 
Ftesë për ankand Publik 

 

NPL “Stacioni I Autobusëve” Sh. A. Prishtinë njofton të gjithë të interesuarit se ofron për 

qiradhënie hapësirat / lokalet përmes procedurës së ankandit publik si në vijim: 

Nr. Njësia Sipërfaqja m² Çmimi fillestar € 

1 Servisi me objekte përcjellëse  534.13 objekt dhe 1,066.87 m2 
parking (oborr) 

2,349.32 

2 Lokal në hollin e Stacionit 9.10 191.10 

3 Lokal në hollin e Stacionit 8.32 174.12 

4 Lokal në hollin e Stacionit 15.00 300 

5 Lokal në hollin e Stacionit 15.00 300 

6 Zyre  319.12 1,531.78 

Shenim: Të gjitha çmimet janë pa TVSH. 

Kriter i dhenjes se kontrates eshte cmimi me i larte i ofruar. 

Prefencat e deshirueshme per leshimin e hapesirave me qira gjate procesit te ankandit: 

 Per lokalin me numrin rendor 1, preferohet qe destinimi te jete ne servisimin dhe pastrim 

te autobuseve. 

 Per lokalet me numrin rendor 2 dhe 3, preferohet zyre per Renta Car dhe dyqan per 

suvenire. 

 Per lokalet me numrin rendor 4 dhe 5, preferohet zyre per agjencione qe mirren me  

pagesa te ndryshme, 

 Per lokalet me numrin rendor 6, preferohet zyre per Call center apo veprimtari tjeter. 

Te drejte pjesemarrje kane personat juridik. Si deshmi te ofrojne certifikaten e rexhistrimit te 

biznesit. Afati i dhenjes me qira eshte nje vjeqar, me mundesi vazhdimi sipas marreveshjes mes 

paleve. Të interesuarit mund t’i shikojnë hapësirat / lokalet çdo ditë pune nga publikimi i njoftimit 

prej ores 08:00 deri me 16:00, deri me daten 19 Korrik 2019. 

Afati për dorëzimin e ofertave është 22 Korrik 2019 deri ne oren 14:00, hapja e ofertave behet ne 

oren 14:30. 

Ofertat dorëzohen në zarfe të mbyllura dhe dorëzohen në zyrën e arkivit të ndërmarrjes.  

Të drejtë pjesemarrjeje në hapjen e ofertave kanë të drejte te gjithë ofertuesit. 

Palët fituese në afatin prej 5 ditësh pas mbylljes së ankandit duhet t’i nënshkruajnë kontratat mbi 

qiradhënie. 

Informata më të hollësishme mund të merrni përmes email-it: info@sap-rks.com apo ne numer 

te telefonit 038 550 377  
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