E Brendshme

NJOFTIM PËR SHITJE PUBLIKE TË PALUAJTSHMËRISË
Banka Ekonomike Sh.A. Prishtinë, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vënë në shitje paluajtshmërinë
e saj me detajet e shënuara më poshtë:
LOKACIONI I PRONËS:
ZONA KADASTRALE DHE KOMUNA:

Kaçanik
GJURGJEDELL

PARCELA:

P-70917037-00481-0, P-70917037-00482-0, P-70917037-00483-0,
P-70917037-00518-0, P-70917037-00519-0 P-0917037-00673-0, P70917037-00674-0.
(00481-0) 300m2, (00482-0) 3516m2, (00483-0) 7790m2
(00518-0) 2610m2, (00519-0) 819m2 (00673-0) 6413m2, (00674-0)
9928m2,
( sipërfaqe e tokës).

SIPERFAQJA E PARCELËS:

LLOJI I PRONËS:
PËRSHKRIMI I PRONËS:

INFRASTRUKTURA:
DATA E INSPEKTIMIT TE PRONËS:
PRONAR:

Bujqësore- livadh, tokë pyjore
E gjithë zona karakterizohet si vend kodrinor – malor i cili shtrihet rrëzë
maleve të Sharrit dhe është një vend i përshtatshëm për banim. Në
afërsi të pronës ndodhen disa shtëpi banimi.
Koordinatat e pronës në Google Maps janë: 42.19296, 21.27460
Prona ka qasje direkte në rrugën regjionale me Maqedoni R6, dhe
magjistralen M2. Është rreth 8 km nga qendra e qytetit Kaqanik.
Banka Ekonomike Sh.a

Ofertat në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Ofertë për blerje të paluajtshmërisë” duhet të dorëzohen në
recepcion në lokalet e Zyrës Qendrore të Bankës Ekonomike, Sh.A. Prishtinë, Sheshi Nënë Terezë p.n.
Ofertat duhet të përmbajnë:
- Përshkrimin e pronës për të cilën ofertohet (Lokacioni, Zona Kadastrale, të dhënat e Parcelës)
- Ofertën financiare
- Personat juridik – me ofertë duhet të dorëzojnë kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit dhe
informatat kontaktuese (numrin e telefonit dhe një e-mail adresë).
- Personat fizik – me ofertë duhet të dorëzojnë kopjen e dokumentit personal të identifikimit dhe
informatat kontaktuese (numrin e telefonit dhe një e-mail adresë).

Për informata shtesë apo sqarime ju lutemi të kontaktoni në numrin 038 500 500, ext. 185 ose përmes
e-mailit në adresën prokurimi@bekonomike.com

1/3

E Brendshme

Fotografitë dhe Lokacioni i pronës:

Parcelat:
00481-0,
00482-0,
00483-0

Parcelat:
00518-0,
00519-0,

Parcelat:
00673-0,
00674-0,

Qendra

Pronat
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