
 

 

 

Ankand me çmim minimal
për shitjen e pronës

Hotel “Grand” Krujë

Email: prona.al@otpbank.al / Mobile: 068 40 29 402
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RREGULLAT E FUNKSIONIMIT
TË ANKANDIT

Ju duhet të tërhiqni Broshurën dhe Dosjen që përmban të dhënat dhe dokumencationin e pronës 
Hotel «Grand» në Krujë pranë zyrës së Protokollit të Bankës ose pranë degës Krujë.

Pjesëmarrja në Ankand realizohet pasi të keni paguar tarifën e pjesëmarrjes në vlerën 
2,000 EUR dhe të keni paraqitur dokumentacion në lidhje me burimin e të ardhurave me të 
cilat do të blihet prona. Në përfundim të praktikës së shitjes për pronën tek Fituesi,  Banka 
do të kthejë mbrapsht tarifën e pjesëmarrjes tek pjesëmarrësit që nuk janë shpallur Fitues.

Çmimi i vendosur në Broshurë paraqet Çmimin Minimal të vendosur për këtë pronë nga Banka.

Banka e ka skontuar çmimin e pronës në masën 60% dhe ky Çmim do të jetë i vlefshëm vetëm 
për Ankandin.

Pjesëmarrësit në Ankand mund të fillojnë ofertimin për blerjen e pronës me vlera mbi Çmimin 
Minimal deri sa të mos ketë oferta më të larta.

Ankadi do të fillojë duke hapur ofertat që kanë mbërrritur me postë në adresë të protokollit dhe 
më pas duke kërkuar oferta nga të pranishmit në sallë dhe nga pjesëmarrësit në lidhje direkte 
me Skype. 

Oferta më e lartë që deklarohet në sallë dhe nuk do të ketë oferta të tjera shpallet  “Oferta 
Fituese” dhe Ankandi për pronën mbyllet. 

Fituesit do t’i rezervohet një periudhë 2 javore për të depozituar të gjithë shumën me të cilën 
është shpallur “Oferta Fituese” duke zbritur tarifën e paguar në  momentin e pjesëmarrjes.

Në rast se Fituesi nuk e depoziton shumën sipas ofertës të shpallur fituese, atëherë do të vijojnë 
procedurat për shitjen e pronës tek Oferta e dytë më e mirë, e keshtu me rradhë. 

Blerësi do të marrë përsipër të gjitha shpenzimet që lidhen me rregjistrimin e pronës tek 
Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore Krujë (HIPOTEKA) dhe shpenzimet që lidhen me 
furnizimin me energji elektrike dhe ujë.



Hotel “Grand” Krujë  
Truall dhe Ndërtesë 4 kate
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NDËRTESË 4 - KATËSHE: 
» Hotel dhe Ambjente Shërbimi
» Trualli 800 m² 
» Gjurmë Ndërtimi 700 m²
» Sipërfaqe totale Ndërtimi 1,849 m²  

NDËRTESË MULTI - FUNKSIONALE:
» Kati Përdhe me sipërfaqe 244 m² përbëhet nga 6 njësi biznesi të veçanta
» Kati i Parë me sipërfaqe 560 m² shërben si Restorant dhe Bar Kafe
» Kati i Dytë me sipërfaqe 433 m² sherben si Disco Club
» Kati i Tretë me sipërfaqe 612 m² shërben si Hotel me 10 dhoma  

ADRESA:
» Prona ndodhet në qendër të Krujës
» Ka akses ne te dy rruget kryesore, Gravil Dara dhe Donika Kastrioti

ÇMIMI MINIMAL I SHITJES 199,000 EUR



6 Njësi Shërbimi 
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Njësia Sipërfaqe
(m2)

Ambjenti nr.1 28

Ambjenti nr.2 29

Ambjenti nr.3 27

Ambjenti nr.4 23

Ambjenti nr.5 52

Ambjenti nr.6 86

Total 244
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Kati i Parë - Restorant dhe Bar Kafe

Hotel “Grand” Krujë  
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Kati i Dytë - Disco Club
Hotel “Grand” Krujë  
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Kati i Tretë - Hotel me 10 dhoma
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Kati i Dytë - Disco Club
Hotel “Grand” Krujë  
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PRONA

Vendodhja ne Google Map
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