Në bazë të Vendimit të këshillit komunal të komunës së Medvegjës, numër 06-179 /
2016-III nga 28 04. 2016 dhe nenit 33 të Ligjit për pronës publike ("Gz. Gazeta nr. 72/2011,
88/2013 dhe 105/2014 ), Komisioni për grumbullimin, qasjen, përdorimin dhe menaxhimin e
çështjeve të pronës publike në komunën e Medvegjës, në bazë të Vendimit të numrit të këshillit
komunal 06-179 / 2016-III nga 12 Pril 2016 dhe Mbyllja e numrit 06-507 / 2016-III
nga20.korrik të vitit 2016
Publikohet
SHPALLJA PËR SHITJEN E AUTOMJETEVE TË PËRDORURA NË PRONËN E
KUVENDIT TË KOMUNËS SË MEDVEGJËS NËPËRMJET
LICITIMIT PUBLIK
I

LËNDA E LICITIMIT PUBLIK

Nr
Marka dhe lloji Lloji I
Ren
I mjetit
mjetit
d.
3.

Viti I
prodhimit

SHKODA
udhëtarëv
OSTAVIA TDI
2003
e
COM 4x4

Nr. regj.
tabelave

Shuma e
Qmimi fillestarë
dispozitës në
në dinarë
dinarë

LE-030-VB 385.000,00

38.500,00

II TË DHËNAT PËR MJETIN
SHKODA OSTAVIA TDI COM 4x4
-

numri I shashisë: TMBKG41U748737328;
forma e karoserisë: mjeti I udhëtarëve;
viti I prodhimit: 2003.viti;
kilometrazhi I kaluar: 415150km ;
ngjyra: 0M E BARDHË;
numri I karrikave: 5;
motor I vëllimit të punës:1896 cm3 ;
fuqia maksimale: 66 kW ;
lloji I benzinit: EVRO DIZEL;
numri i motorit:AGR610596;
menjaqi: manual;
III

LICITIMI PUBLIK ME GOJË

Licitimi publike me gojë do të mbahet me 05. gusht 2016 të vitit në fillim të orës 10 në
sallën e Kuvendit të komunës së Medvegjës , Rruga Jabllanica numër 48.

IV LICITIMI PUBLIK DOTË MBAHET SIPAS RREGULLAVE TË MËPOSHTME:
1. Automjeti SHKODA OKTAVIA mund të shihet 5 (pesë) ditë pune (e hënë-e premte)
nga dita e shpalljes, nga ora 10.00 deri në ora 14.00 në parkingun para hotelit Gejzer në Banjën e
Sijarinës.
2 .Licitimi publik me goj është licitimi ku marrin pjesë mësë pakti dy ofertues.
3. Kriteret për vlerësimin e ofertave është çmimi më i lartë i ofruara.
4. Nëse automjeti nuk shitet në licitimin e par publik, çmimi zbretë në 20% dhe
përcaktohet licitimi public I ardhshumë në afat prej 8 (tetë) ditësh nga dita e par e mbajtjës së
licitimit publik.
Nëse, nga ana tjetër licitimit të shpallur publik për shitjen e automjeteve të përdorura, në
pronësi të Kuvendit Komunal të Medvegjës, të zgjedhë vetëm një ofertues, mjeti mund të shitet
për ofertuesin me marrëveshje të drejtpërdrejtë.
5. Të drejtën në licitim publik gojor kanë personat juridik dhe fizik të cilët paguajnë një
depozitë në shumën 10% nga e përcaktimi i çmimit të vlerës fillestare. Depozitave prej 10% të
vlerës fillestare të automjetit është bërë "në llogari të depozitit – Licitimi publik – shitja e
veturave zyrtare ", numrin e llogarisë 840-745151843-03, në lidhje me miratimin e 91-067
Pjesëmarrësit të cilët në licitimin publik ofron çmimin më të lartë, të paguar një depozitë
është përfshirë në çmimin e blerjes, ndërkohë që diferenca midis shumës së depozituar dhe
çmimin e blerjes së pjesëmarrësit është i detyruar të paguajë "në llogarin e të ardhurave nga
shitja e pasurive të luajtshme në favor të nivelit të Komunës", 840-745151843-03, në lidhje me
miratimin e 91-067, në përputhje me dispozitat e kontratës së shitëblerjës.
Pjesëmarrësit në licitimit publik të cilët nuk janë identifikuar si klientët kthehet depoziti i
paguar brenda 7 ditëve pas përfundimit të licitimit publik. Kthimi i depozitit të personve juridikë
dhe fizikë bëhet në faturë të dorëzuar.
6. Dëshmia e pagesës dhe numrin e llogarisë (për personat fizik dhe juridikë) që do të
kthejë depozitën, pjesëmarrësit janë të detyruar të paraqesin në Komisionin në ditën e licitimit
nga ora 8.00 deri ora 9.30.
7.Të gjithë pjesëmarrësit në licitimin publik janë të detyruar të plotësoni një aplikim dhe
një deklaratë të pjesëmarrjes në licitimin publik (formulari i Aplikaci dhe Deklaratat për
pjesëmarrje në licitimin publik mund të merret zyrën e komunës së Medvegjë në zyrën numër
28).Personat fizik për blerjen e automjeteve të përdorura në pronësi të Kuvendit Komunal të
Medvegjës, me vete duhet të sjellë letër njoftimin/pasaportë fotokopjuar e llogarsi rrjedhëse
mbajtur në bankë, dëshmi e pagesës së depozitimit, si dhe përfaqësues të subjekteve juridike të
subjektit dokumentacionin e nevojshëm ligjor (akti i autoritetit të regjistrimit personat juridikë
për pjesëmarrje në licitimin publik - licitimi publik).

Regjistrimi dhe Deklarata për pjesëmarrje në licitim duhet të dorëzohen në adresën :
„Komisioni për të kryer shitjen e automjeteve të përdorura në pronësi të Medvegjës Kuvendit
Komunal përmes licitimit publik“, komuna e Medvegjës Jabllanicë nr. 48, 16240 Medvegjë, me
shënim „KËRKESË PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIT PUBLIK - MOS E HAP“.
8. Subjekt i shitjes do të ndahen për këtë pjesëmarrës në tender publik që ofron çmimin
më të lartë. Shpenzimet e TVSH, shpenzimet e transferit të pronësisë dhe shpenzimet e
transportit dhe si do të përballohen nga blerësi.
Automjete të shitura nga parimi është SHIKUAR - BLERË dhe nuk do të marrë asnjë
ankesë në lidhje me saktësinë, plotësinë dhe teknike karakteristikat e automjetit.
9. Procedura dhe vendimi i Komisionit pjesëmarrës mund të paraqesë një kundërshtim
për një automjet të veçantë në licitim publik. Komisioni për të kryer shitjen e automjeteve të
përdorura në pronësi të Kuvendit Komunal të Medvegjës, përmes licitimit publik menjëherë
shqyrtojë ankesën dhe nxjerr një vendim përfundimtar.
10. Kontrata e shitjes është lidhur me një student i cili ofron çmimin më të lartë, në afat
prej 5 (pesë) ditë nga data e nënshkrimit të procesverbalit mbi rezultatet e licitimit publik.
Blerësi automjeteve të blera është i detyruar të paguajë në mënyrë të plotë përpara me
qira, në afat prej 5 ditë nga dita e nënshkrimit të kontratës së shitëblerjes.
Një blerës që nuk paguan çmimin e blerjes brenda periudhës së specifikuar, humbet të
drejtën për rimbursim të depozitimit, a automjeti të jetë përsëri ekspozuar për shitje.

V INFORMATAT PLOTËSUESE.
Ftesa publike për shitjen e automjeteve përmes procedurës së tenderit do të publikohet:
1. në faqen zyrtare të Komunës së Medvegjës www.medvedja.org.rs,
2. në tabelën e shpalljeve në ndërtesën e komunës së Medvegjës;
Për më shumë informata kontaktoni: Goran Petroviq, numri i telefonit: 064/865-41-75.

Në Medvegjë, . 28. Korrik 2016 të vitit

KRYETAR I KOMISIONIT,
Jurist i dipl. Goran Petroviq
______________________________________

