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AKM-ja shpall rezultatet e përkohshme nga ceremonia e hapjes 
së ofertave të valës së katërt 

 
 
PRISHTINË – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit shpalli fituesit e përkohshme të 
shitjeve të NSH-ve më “Spin-off të rregullt” në ceremoninë e djeshme të hapjes së 
ofertave nga vala e katërt.  
Totali prej 19 Ndër. të Reja kanë qenë në dispozicion për shitje. 17 nga këto Ndër. të 
Reja kanë qenë në dispozicion nëpërmjet “Spin Off-it të Rregullt”. Një tjetër Ndër. e 
Re që është shitur nëpërmjet të “Spin off-it Special” është Silosi. Vlera e përgjithshme 
e ofertave të përkohshme fituese nga raundi i dytë ka qenë mbi 18,000,000 €. 
Nuk është pranuar asnjë ofertë për Spin off-in Special për Autobusët e Kosova 
Tranzit. 
 
Raundi i parë i ofertave janë pranuar në selin e AKM-së në Prishtinë dje në mengjes 
nga ora 10:00 deri në ora 12:00. Nuk është pranuar asnjë ofertë në zyren e AKM-së në 
Mitrovicen Veriore, ku gjithashtu ka qenë e mundur që të ofertohet. 
 
Ofertat janë hapur dhe rezultatet janë shpallur në Selin e UNMIK-ut, nga ora 13.00 
deri në ora 15.00. Pastaj të tre ofertuesve më të lartë për secilen Ndër. të Re u është 
lejuar që të paraqesin ofertat e dyta. 
 
Janë pranuar 106 oferta në raundin e parë për shitjet me “Spin – off të Rregullt” dhe 
“Spin –off Special” 
Vlera e përgjithshme e ofertave më të larta në raundin e parë ka qenë mbi 17,000,00 €. 
 
Ofertat e raundit të dytë janë pranuar në Selin e UNMIK-ut nga ora 16.00 deri në ora 
18.00. Nuk është pranuar asnjë ofertë në zyren e AKM-së në Mitrovicen Veriore, ku 
gjithashtu ka qenë e mundur që të ofertohet. 
 
Ofertat e raundit të dytë janë hapur dhe rezultatet janë shpallur në Selin e UNMIK-ut, 
nga ora 19:00 deri në ora 20:00. Vlera e përgjithshme e ofertave më të larta në raundin 
e dytë ka qenë mbi 18,000,00 €. 
 
Rezultatet dhe fituesit e dhënë në vijim janë të përkohshëm. Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit tani është duke punuar që të bëj finalizimin e të gjitha shitjeve, që mvaret 
nga kontrollimi i të kaluarës dhe kompletimit të pagesës nga ana e ofertues fitues të 
përkohshëm dhe finalizimi i të gjitha kontratave të shitjës. 

For further information please contact Erdelina Dula or Ekrem Tahiri on 
Tel: 038 500 400 ext 1110 E-mail: kta@eumik.org 



 
VAZHDON 
 
Ndër. e Re Çmimi më i lartë Fituesi i përkohshëm 

 
 
Ndër. e Re Ringov sh.p.k  

€ 240,000 P 81 
 

Ndër. e Re Unis Depoja sh.p.k  € 2,130,250 P 40 
 

Ndër. e Re UTVA Depo 1 sh.p.k € 2,222,999 P 82 
Ndër. e Re UTVA Depo 2 sh.p.k € 513,250 P 83 
Ndër. e Re Farmed sh.p.k  € 6,301,250 P 85 
Ndër. e Re Universal sh.p.k  € 444,446 P 89 
Ndër. e Re Teuta (Gjilan) sh.p.k No Bids  
Ndër. e Re IMKOS sh.p.k  € 208,250 P 12 
Ndër. e Re Ekoplast sh.p.k € 230,592 P 98 
Ndër. e Re Industria e Tekstilit - 
Vushtex sh.p.k 

€ 714,000 P 75 

Ndër. e Re Dyqanet e Lux-it 
Mitrovica Veriore Pjesa e parë sh.p.k 

€ 26,250 P 101 

Ndër. e Re Dyqanet e Lux-it 
Mitrovica Jugore Pjesa e parë sh.p.k 

€ 120,255 P 50 

Ndër. e Re Stacioni i Autobusëve -
Skenderaj sh.p.k  
 

€ 451,750 P 96 

Ndër. e Re IT Drateks sh.p.k  € 312,000 P 67 
Ndër. e Re Furra Prizren sh.p.k € 1,202,400 P 84 
Ndër. e Re Buzagillek Ë.Ë. Depo 
sh.p.k   

€ 1,006,300 P 19 

Ndër. e Re Tefik Çanga Depo sh.p.k
  

€ 2,162,250 P 41 

   
Ndër. e Re Silosi Mulliri sh.p.k 
 
SPIN-OFF–i SPECIAL Oferta fituese 
përfshin faktorët e punësimit, 
investimet dhe përvojen 

€ 1,535,484 Raundi i dytë për ofertim 
është caktuar për 26 janar 
janar 2005 

Ndër. e Re Autobusët e Kosovatransi 
Mitrovica sh.p.k 

Asnjë ofertë  

 

For further information please contact Erdelina Dula or Ekrem Tahiri on 
Tel: 038 500 400 ext 1110 E-mail: kta@eumik.org 


