
 
 

3 shtator 2004 
 

Afati i fundit për para-regjistrim të ofertës 
 
Prishtinë- e mërkure, 8 shtator, është afati i fundit për para-regjistrimin e personave që 
dëshirojn të ofertojn për NSH-të që janë duke u privatizuar nga ana e Agjencisë Kosovare 
të Mirëbesimit. 
 
Personat që dëshirojn të para-rregjistrohen duhet të bëjn ketë në Zyren Qendrore të AKM-
së në Prishtinë ose në zyrën Rajonale të AKM-së në Mitrovicën Veriore. 
 
Kërkesa për para- rregjstrim do të shpejtoj procesi e Privatizimit në përgjithesi, dhe do të 
mundësoj AKM-në që të bëj procesin e Privatizimit më të mirin dhe më efikasin proces të 
mundshëm. 
 
Për më shumë informata, ju lutem kontaktoni Departamentin e Privatizimit të AKM-së. 
Tel: ++ 381-38-500-400 ext. 1255 
E-mail: soetenders@eumik.org
 
 
Si duhet të Parakualifikohem si Ofertues i Regjistruar? 
  
Ju duhet të dorëzoni dokumentat vijues në Departamentin e Privatizimit të AKM-së në 
Zyren në Prishtinë, ose në zyren Rajonale në Mitrovicën Veriore. 
 
 

1. Informatat e juaja kontaktuese. 
 

Kjo është një letër ku janë të shkruara: 
 

• Emri juaj 
• Adresa juaj 
• Qyteti dhe shteti ku jetoni 
• Numri juaj i telefonit 
• Adresa e emailit tuaj 
 
 

2. Deklarata e Agjencisë 
 

Nëse ju jeni përfaqësues i ndonjë subjekti tjetër, ju duhet të identifikoni atë 
subjekt (KJO ËSHTË KËRKESË E RE). 

 
3. Deklarata e kualifikueshmërisë. Kjo është një letër që do të shkruhet nga ju. 

Deklarohet se ju të kualifikueshëm për të ofertuar. Ju nuk mund të merrni pjesë në 
tender nëse keni falimentuar, nëse jeni dënuar për krim, ose nëse aktualisht jeni 
nën hetime për krim. (Institucionet Qeveritare, NSH-të dhe NP-të nuk mund të 
dorëzojnë oferta. Punëtorët e institucioneve qeveritare, NSH-të and NP mund të 
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dorëzojnë ofertat individualisht ose si grup Shiqo neni 1 të Rregullave të Tenderit 
për listën e plotë të ofertuesve të pakualifikueshem 

 
4. Nëse ju paraqitni ofertë si individ, duhet të dorëzohet kopja e lejës suaj të njoftimit 

/pasaportës tuaj. 
 

5. Nëse paraqitni ofertën si subjekt juridik duhet të dorëzoni kopjen e regjistrimit të 
biznesit tuaj si dhe listën e pronarëve ligjor përfitues dhe të personave që e 
kontrollojn organizaten. (KJO ËSHTË KËRKESË E RE) 

 
DATA DHE ORËT E RËNDËSISHME 
 
 
JU LUTEM VINI RE: 
 
Palët që dëshirojnë të ofertojnë duhet të regjistrohen tani në AKM dhe të para-kualifikohen 
së paku 5 ditë pune para datës së ofertimit. Për valen e tretë të Privatizimit, palët që 
dëshirojn të ofertojn duhet të rregjistrohen jo më vonë se me 8 shtator. 
 
 
Vala e 3-Spin-off i rregullt 
 
Rregjistrimi i ofertuesit: 8 shtator (perfundimi i orarit të punës) 
 
Dita e ofertimi   15 shtator 
 
Ofertat e para do të pranohen nga ora 10:00 deri në ora 12:00 në zyren qendrore të AKM-
së në Prishtinë dhe zyren Rajonale të AKM-së në Mitrovice Veriore. 
 
Ofertat e dyta do të pranohen VETEM në zyren qendrore të UNMIK-ut dhe në AKM në 
Mitrovicen Veriore nga ora 16:00 deri në ora 18:00 
Ofertat e dyta NUK do të pranohen në zyren qendrore në AKM. 
 
 
Spin-off-i special (Perparimi dhe Banja e Kllokotit)
 
Rregjistrimi i ofertuesit  8 shtator (deri në perfundim të orarit të punës) 
 
Dita e parë e ofertimit:  15 shtator 
 
Dita e fundit për ofertim:  22 shtator 
 
 
Spin-off-i special (Ferronikeli)
 
Dita e mbylljës për para-rregjistrim: 24 shtator 
 
Dita e parë e ofertimit:  17 nëntor 
 
Dita e fundit për ofertim:  8 dhjetor 
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VALA E TRETË 
 
Vala e tretë përfshin 10 NSH të cilat do të Privatizohen me anë të spin-off-it të rregullt, dy 
spin-off-e speciale, dhe Ferronikeli një nga “Xhevahirët “ e ekonomisë së Kosovës. 
 
Ndërmarrjet e reja të cilat do të krijohen (Ndër. Re) përfshijn: 
 
Ndër. Re Mbushtorja SH.P.K (Lypian) paraqet për investitorin një mundësi unike për 
sigurimin e një objekti prodhues/shpërndarës të pozicionuar mirë në Lypian që 
tradicionalisht ka prodhuar, ka mbushur shishe dhe ka shpërndarë pije joalkoolike të 
bazuara në ujin e nxjerrur nga dy pusa të ujit. Sipërfaqja e tërësishme është 33.097 metra 
katrorë. 
 
Ndër. Re Fazita SH.P.K (Prishtinë) i ofron investitorit mundësi për të siguruar një vend 
prodhues/shpërndarës, që historikisht është përfshirë në prodhimin e tapetave. Lokacioni 
kryesor që gjindet në zemër të qytetit së bashku me ndërtesat e nderlidhura dhe 
infrastrukturen në vend, që prezenton kushte të favorshme për përdorim komercial. 
Sipërfaqja e tërësishme është 6,822 metra katrorë. 
 
Ndër. Re Fazita SH.P.K, Zona Industriale (Prishtinë) i ofron ivestitorit një parcel të 
vlefshme të tokës, e cila mbulon një hapësirë prej 12 500 metra katror dhe zë një pozitë 
me rëndësi, e cila është e lidhur mirë më rrjetin e rrugëve kryesore, hekurudhave dhe 
Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës. 
Një mundësi e rrallë për çdo fillim të biznesit ose zhvillim të një lokacioni të ri për kompani 
të themeluar. 
 
Ndër. Re Plantacioni Shtime SH.P.K ka qenë pjesë e NSH-së Plantacioni. Prodhimet 
bujqësore në këtë objekt janë ndërprerë në vitin 1990. ky objekt përbëhet nga 287 hektar 
të tokës bujqësore kryesisht të rrafshët. (17 hektar të klasit 2, 256 hektar të klasës 3&4, 
12.8 hektar të klasit 5&6). E shtrirë në përfieri të Komunës së Shtimës kjo Ndërr. Re 
paraqet një mundësi të shkelqyeshme për të blerë një ngastër të madhe bujqësore në 
afërsi të Ferizajit. 
 
Ndër. Re Fabrika për ftohje Plantancioni SH.P.K (Ferizaj) ka qenë pjesë e NSH-së 
Plantacioni. Fabrika për ftohje i ka ndërprerë punimet në vitin 1980 dhe qysh nga ky vit 
është përdorur si depo për qëllime të ndryshme. Gjendet në rrethinën jug-lindore të 
Ferizajit, 3 km larg nga qendra e qytetit. Ndërtesa është e pajisur me 8 dhoma të mëdha 
(1600m3) dhe 3 të vogla për ftohje (450m3) si dhe ofron një hapsirë të mbuluar tërësisht 
prej 3375m2 (45m x 75m baza) 
 
Ndër. Re Plantacioni Ferizaj SH.P.K (Ferizaj) përbëhet nga përafërsisht 176 hektar të 
tokës bujqësore të ujitur. E shtrirë në Komunën e Ferizajit kjo ngastër paraqet një 
mundësi të shkëlqyeshme për të blerë një fermë të madhe në afërsi të zonës urbane të 
Ferizajit. 
 
Ndër. Re Depo në Mitrovicë Derma Comerc SH.P.K (Mitrovicë) është depo për ruajtjen e 
lëkurave të kafshëve me një sipërfaqe prej 2,150 m2 në një parcelë prej afërsisht 9,481 
m2. Ka qasje të përshtatshme me lidhjet kryesore të transportit. Hapësira e deposë është 
fleksibile dhe konfiguracion dhe gjindet në pjesë të mirë të Mitrovices. 
 
Ndër. Re Shtypshkronja Progresi (Mitrovicë) është një nga shtypshkronjat më të vjetra në 
rajonin e Mitrovices me makinat për shtypje Heidelberg në gjendje për të prodhuar deri në 
12,000 faqe në orë. E specializuar në shtypjen e materialit një ngjyrësh duke përfshirë 
rekalmat, librat, gazetat dhe formularët. Lokacioni i mirë në zonën industriale në Mitrovicë 
me një sipërfaqe tërësisht të shfrytëzueshme prej më shumë se 2.600 m2 
 

http://www.kta-kosovo.org/3factsheetsalb/mbushtorjalipjan.pdf
http://www.kta-kosovo.org/factsheetseng/fazitaeng.pdf
http://www.kta-kosovo.org/factsheetseng/plantacioniferizajeng.pdf
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Ndër. Re Depo Univerzal SH.P.K: (Leposaviq) Një nga depot më të mëdha në Leposavic 
e cila gjendet në parcelën me sipërfaqe prej 7. 583m2 në qendër të qytetit me qasje të 
mirë në infrastrukturën transportuese. Kompleksi i depos përfshinë katër hapsira të ndara 
për ruajtje brenda një ndërtese të vetme prej më shumë së 3.000m2 dhe një ndërtesë 
administrative prej më shumë se 200m2 
 
Ndër. Re Shtëpija e Mallrave Univerzal SH.P.K: (Leposaviq) është shtëpija e mallrave 
kryesore për shitje në rajonin e Leposaviqit, përfshin sipërfaqen prej 1.208m2 brenda 
parcelës së tokës me sipërfaqe prej 2.892 m2 e cila gjendet në qendër të Leposaviqit. 
Shtëpija e mallrave për shitje me pakicë ka konfiguracion fleksibil dhe është e 
përshtatshme për destinacione të ndryshme të shitjes me pakicë. Për më tepër, në 
ndërtesë ekziston një hapsirë e madhe për zyre. 
 
Ndër. Re Përparimi Fabrika e tullave F3 SH.P.K (Skenderaj) Kjo kompnai përmban një 
furrë të vjetër rrethore, e cila tani nuk është në funksionim dhe 18.262m2 tokë e cila 
gjenden në hyrje të Skenderajit me qasje në rrugën kryesore. Vendi mund të përdoret për 
të zhvilluar veprimtari të ndryshme komerciale të shitjës me pakicë. 
 
Ndër. Re Teuta-1 SH.P.K. është fabrikë e cila gjendet në Vrellë, Komuna e Istogut për 
prodhimin e batanijeve të leshta dhe qilimave. Kapaciteti vjetor është 165.860m2 të 
batanijeve dhe 6.160 m2 të qilimave. Fabrika daton nga viti 1984 dhe ka një hapsirë të 
prodhimit prej 1.000 m2 në vendin prej 0.45 hektarësh. Momentalisht nuk është duke 
funksionuar por besohet se prodhimi mund të rifillohet relativisht lehtë. 
 
Ndër. Re Teuta-2 SH.P.K. (Burim) përfshin 2 komplekse të depove në një hapsirë të 
përgjithshme prej 0.87 hektar në komunën e Istogut. Ndërtesat, datojn që nga viti 1995 , 
kanë një sipërfaqe të përgjithshme të tokës prej 3.408 m².  Ndërtesa më e madhe është 
dëmtuar gjatë konfliktit në vitin 1999  prandaj duhet të riparohet para se të përdoret. 
Gjithashtu në këtë ndërtesë ekziston edhe një pajisje për përpunimin e leshit që nuk 
funksion. 
 
Ndër. Re Shtëpia e mallrave 17 Nentori  SH.P.K (Pejë) është pjesë e NSH-së ndërmarrja 
tregtare 17 Nëntori. Ndërr. e re përfshin shtëpinë e mallrave, ndërtesën administrative dhe 
vetëshërbimin, të cilat gjenden në një ndërtesë të vetme në qendër të Pejës. Ndër. e re 
përfshin 4.859m2. Ndërtesa është ndërtuar në vitin 1977. 
 
Ndër. Re Bujqesia Zahaq Sh.P.K. (Pejë) përbëhet nga përafërsisht 591 hektar të tokës 
bujqësore. E shtrirë në komunën e Pejës kjo tokë paraqet një mundësi të shkëlqyeshme 
për të blerë një fermë të madhe me lokacion të mirë jashtë zonës urbane të Pejës dhe në 
rrugën kryesore Pejë – Prishtinë. 
 
Ndër. e re Shtypshkronja (Prizren) SH.P.K. – ka qenë pjesë e NGBL Kosova (ish 
Shtypshkronja Ramiz Sadiku). Prodhon produkte të ndryshme të shtypura dhe grafike 
(p.sh. materiale arsimore, reklamuese dhe mbështjellëse). Objekti afërsisht përfshin 
3.000m² të fabrikës dhe gjendet në një vend prej 0.43 hektarësh. Gjithashtu posedon një 
dyqan prej 23m² në Prishtinë 
 
Ndër. e re Buzagillek Sh.P.K. (Prizren) ka qenë pjesë e NGLB-së Kosova. Prodhimi në 
këtë objekt është ndërprerë në vitet 90-ta. Ky objekt përfshin depon/fabrikën  prej  3.520 
m2 në vendin prej  3.0-hektarësh. I vendosur në rrethinë të qytetit të Prizrenit, ky objekt 
është i përshtatshëm për tu shëndrruar për shfrytëzim komercial dhe posedon një hapsirë 
të madhe të tokës së papunuar. 
Ndër. e re Dyqani PH Sh.P.K. (Gjakovë) - ka qenë pjesë e  NGLB-së Kosova (ish 
shtypshkronja Ramiz Sadiku). Ky dyqan pjesërisht i renovuar prej  22.5m² gjendet në 
qendër të pjesës komerciale të Gjakovës , përballë ndërtesës së Komunës së Gjakovës. 
Dyqani ka vitrinë të mirë në rrugë dhe afër ekziston një parking publik i automjeteve. 
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Është shumë i përshtatshme për llojllojshmëri të veprimtarive komericale apo aktiviteteve 
të shitjës me pakicë. 
 
Ndër e re Dyqani PH SH.P.K. (Suharekë) - ka qenë pjesë e NGLB-së Kosova (ish 
shtypshkronja Ramiz Sadiku). Ky dyqan prej 56.7m² gjendet në qendrën tregtare Nr.1 të 
Suharekës, dhe është afër me stacionin e autobusëve, përballë me ndërtesën e Komunës 
së Suharekës. Ky lokacion kryesor  është një nga komplekset kryesore për blerje dhe 
përshtatet shumë mirë për veprimtari të ndryshme komerciale apo për shitje me pakicë. 
 

Dy NSH-të me spin-off-e Speciale 
 
Ndërr. Re “fabrika e ujit mineral Banja e Kllokotit SH.P.K (Viti), është prodhuesi primar i 
ujit mineral në shishe me një reputacion të shkelqyeshëm dhe emër të njohur edhe jashtë 
Kosovës. 
Për më tepër Banja e Kllokotit është prodhuesi i vetëm i CO2 për përdorim teknik dhe 
mjeksor. Në vitin 2003 kjo kompani ka shitur ujë mineral dhe CO2 në vlerë prej 2.35 milion 
eurosh. Banja e Kllokotit është një ndër bizneset më të mirënjohura dhe më premtuese të 
Kosovës, me një bazë të shkelqyeshme të konzumatorëve dhe potencial të fuqishëm në 
rritje në Kosovë dhe jashtë saj. 
 
Ndërr. Re “Përparimi” SH.P.K  (Skenderaj) është një nga udhëheqëset e tregut të 
prodhimit të tullave. Rishtazi e renovuar me përkrahjen e qeverisë Japoneze ka kapacitet 
prej afërsisht 6 milion tulla në vit dhe me mundësi zgjerimi. Ndodhet në Skenderaj në një 
parcel prej 269,514 m2 që përfshin prodhimin, ndërtesat administrative dhe gurorja me 
rezerva të mëdha të argjilës. 
 

Ferronikeli, “Xhevahiri” i Valës së 3 
 
Ndërr. Re “Kompleksi Ferronikeli” është në qender të Kosovës, përbëhet nga 3 miniera 
me mihje sipërfaqësore me rezerva të xeheve substanciale të ferronikelit si dhe një 
kompleks i madh metalurgjik. Në vitin 1989 kur kjo kompani ka qenë në kulmin e 
veprimtarisë së saj kanë qenë të punësuar afërsisht 2,000 punëtorë dhe ka prodhuar rreth 
7,800 ton nikël.  
 
Të tre minierat me mihje siprëfaqësore janë: 

- Miniera e Dushkajës, e cila ka rezerva prej 6.2 milion tonësh, me një mesatar prej 
1.30% të nikelit; 

- Miniera e Sukës, e cila ka rezerva prej 0.8 milion tonësh me një mesatare prej 
1.40% të nikel; dhe 

- Miniera e Gllavicës, e cila ka rezerva prej 6.8 milion tonësh me një mesatare prej 
1.33% të nikelit. 

 
Investitorët e interesuar duhet të kontaktojn me AKM-në, ku do të marrin informata shtesë 
për proceduren e ofertimit, kushtet speciale dhe kriteriet e vlerësimit që kanë të bëjn me 
këtë tender, kriteriet e kualifikueshmërisë, dhe si të merren informatat e hollësishme për 
Ndër. Re Ferronikeli. Ofertuesit potencial duhet të para-kualifikohen deri me ose para 24 
shtatorit 2004. 
 
Për më shumë informata, ju lutem kontaktoni Departamentin e Privatizimit të AKM-së. 
Tel:  ++ 381-38-500-400 ext. 1255 
E-mail: soetenders@eumik.org
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