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Agjencia Kosovare e Mirëbesimit shtyn afatin e parakualifikimit për 

tenderin për privatizimin e Ferronikelit përmes  
metodës Spin-off Special 

 
Prishtinë -  
AKM-ja në muajin korrik 2004 përmes një komunikate për shtyp, vebfaqës së saj dhe 
shpalljeve tjera në gazetat dhe revistat vendore dhe ndërkombëtare, si dhe në shpalljet e 
botuara në “Metal Bulletin and Mining Journal”, ka njoftuar në lidhje me hapjen e tenderit 
ndërkombëtar për Ndër. e Re “Ferronikeli”. 
 
Orari i shpallur në atë kohë për Ferronikelin ishte si në vijim: 
Afati për parakualifikim:    24 shtator 2004 
Dita për Dorëzimin e Ofertës së Parë: 17 nëntor 2004 
Dita për Dorëzimin e Ofertës së Dytë: 8 dhjetor 2004 
 
Kohëve të fundit AKM-ja është njoftuar për mundësinë e rritjes së dukshme të rezervave të 
Nikelit në rajon.  Rezerva të mundshme janë gjetur në një lokacion afër Kukësit në Shqipëri, 
ku është dhënë shifra e 200 mil. ton xehe të nikelit.  Ky burim i mundshëm mund të ketë 
ndikim të madh në karakterin e NSH-së “Ferronikeli” dhe në mënyrën se bëhet adresimi i 
kësaj ndërmarrjeje.  Ju lutemi të keni vëmendje se AKM-ja nuk ka ndonjë interes në këto 
rezerva dhe se nuk bën asnjë përfaqësim në lidhje me to.  Më tutje, përfaqësimet nga 
ofertuesit e mundshëm kanë sjellur nevojën për qartësimin e kërkesave për Nxjerrjen e 
Xehes. 
 
Për këtë arsye, afati parakualifikues për Ferronikelin është shtyer deri më: 29 tetor 2004. 
Dita për Dorëzimin e Ofertës së Parë mbetet:  17 nëntor 2004 
Dita për Dorëzimin e Ofertës së Dytë mbetet:  8 dhjetor 2004 
 
Ofertuesi duhet të paraqes që ai ose Kompania Ndërvarëse është kompani profesionale në 
lëminë e xehtarisë, e cila ka qenë e përshirë në nxjerrjen e xeheve duke prodhuar më shumë 
se 10 mil. euro xehe në vit gjatë 5 viteve të fundit.  Ndërsa për së paku 3 vitet e fundit ky 
prodhim duhet të jetë më i madh se 10 mil. euro. 
 
Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet të kontaktojnë: 

Agjencinë Kosovare të Mirëbesimi 
Rr. “Ilir Konushevci” nr. 8, Prishtinë, Kosovë 

Tel ++ 381 38 500 400 1255 
Faksi ++381 38 248 076 

Email: soetenders@eumik.org
Adresa e vebfaqes: www.kta-kosovo.org 

 

Për më shumë informata kontaktoni me Erdelina Dula në  
038-500-400 lok. 1152 ose erdelina.dula@eumik.org 
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