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AKM-ja shpall rezultatet përfundimtare për Spin-offin special  

Ndërmarrja e re Ferronikeli LLC  
 
Prishtinë – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit shpalli sot rezultatet e raundit të dytë të 
shitjes me spin-off special të ndërmarrjes së re Ferronikeli LLC. 
 
Oferta e përkohshme fituese ishte 49,446,880 €. Kjo nuk përfshin garancionin për 
investime prej 20,000,000 €. 
 
Ofertuesi fitues i përkohshëm përfshinte minimumin e garantuar të investimeve prej 
20,000,000 € brenda 3 vitesh dhe punësim të garantuar të 1000 punëtorëve në fund të 
vitit të parë dhe për minimum dy vitet e ardhshme. 
 
Përveç kësaj AKM-ja ka kërkuar që të gjithë ofertuesit të përfshijnë në çmimin e 
ofertës një zotim prej 2,446,880 €, që është i nevojshëm për konsolidimin dhe 
përmirësimin e infrastrukturës lokale. Vetëm ofertuesit e dëshmuar si specialistë të 
industrisë së minerave ishin të kualifikuar të ofertojnë. Ofertuesit duhet të dorëzojnë 
një plan 5 vjeçar të revitalizimit. 
 
Në raundin e parë të ofertimit të mbajtur para dy javësh, gjegjësisht me 27 prill, AKM-
ja ka pranuar dy oferta. Oferta më e lartë 27,446,880 €, ndërsa oferta e dytë 22,446,880 
€. Duke përjashtuar zotimin për infrastrukturë, këto oferta ishin 25,000,000 € dhe 
20,000,000 €. 
 
Rezultatet në raundin e dytë të ofertimit janë: 
 
NeëCo Ferronikeli LLC Cmimi më i lartë Garantimi për   Garantimi për 

investime  punësim 
  
Oferta PF011   49,446,880 €  20,000,000 €  1000 punëtorë 
Oferta PF012   33,001,251 €  20,000,000 €  1000 punëtorë 
 
AKM-ja pranoi oferta nga të dy ofertuesit të cilët patën ofertuar në raundin e parë të 
ofertimit, që është mbajtur para 2 javësh. 
 
Bordi i AKM-së duhet të vendos a të pranoj ofertën dhe të konfirmoj fituesin e 
përkohshëm si fitues. 
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