
 
Pristina  Kosovo 

Tel: ++381 38 500 400 101 Fax: ++ 381 38 248 076 E-mail: kta@eumik.org 
 

 
AGJENCIA KOSOVARE E MIRËBESIMIT  

 
KOMUNIKATË PËR SHTYP 

                                                   13 prill 2005 
  
 

 
AKM-ja shpall rezultatet me “spin-off” special për raundin e dytë dhe 

përfundimtar të ofertimit për  
Ndër.e.Re IGK/GHI Ballkan sh.p.k and Ndër.e.Re Llamkos sh.p.k 

 
 
Prishtinë – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit shpalli sot në ceremoninë e hapjes së 
ofertave, rezultatet e ofertës për shitje të Ndër.Re IGK/GHI Ballkan sh.p.k dhe 
Ndër.e.Re Llamkos sh.p.k e. Ky ishte raundi i dytë dhe përfundimtar i ofertimit. 
 
Si pjesë e procedurave të korrigjuara të privatizimit, dy raunde të ofertimit janë 
kërkuar për të gjitha spin-off-et. 
 
Sot janë pranuar ofertat e dyta dhe përfundimtare në zyrën kryesore të AKM-së, në 
Prishtinë, prej orës 10 deri në 12. 
  
Këto oferta ishin hapur dhe rezultatet u shpallën në sallën kryesore të AKM-së për 
konferenca nga ora 12 deri në 13.    
 
Për Ndër.e.Re IGK/GHI Ballkan sh.p.k AKM-ja pranoi një ofertë. Në raundin e parë të 
ofertimit, që është mbajtur javën e kaluar, Ballkani ka pranuar vetëm një ofertë.   
 
Sidoqoftë, ofertuesi e ngriti ofertën e tij të parë dukshëm. Çmimi për ofertën e dytë për 
Ballkanin ishte 1,401,250€ – një ngritje prej 350,000€ nga çmimi i ofertës së raundit të 
parë prej 1,051,250€. Ofertuesi poashtu ka ngritur zotimin për investime prej  4,000,000 
€ deri në 6,000,000€. Ndërsa garancia e punësimit ka mbetur e njëjta në 375 vende të 
punës. 
 
Bordi i AKM-së tashmë duhet të vendosë ose t’ja miratoj shitjen ofertuesit aktual, ose 
ta ritenderoj Ndër.e.Re.  
 
Për Ndër.e.Re Llamkos sh.p.k u pranua vetëm një ofertë. Dy oferta u pranuan në 
raundin e parë, të mbajtur javën e kaluar.  
 
Sidoqoftë, sikurse me Ballkanin, ofertuesi ka ngritur vlerën e ofertës së tij dukshëm. 
Çmimi i ofertës në raundin e dytë ishte 4,152,250€ – një ngritje prej 1,351,000€ nga 
oferta prej 2,801,250€ në raundin e parë.   
 

For further information, please contact:  Erdelina Dula  
038-500-400 ext 1152 or erdelina.dula@eumik.org 



Zotimi i investimeve mbeti në  15,000,000€, dhe garancia e punësimit mbeti në  500 
vende të punës. 
 
Vlera totale e ofertave ishte rreth 5,553,500€ 
Vlera totale e zotimit për investime ishte 21,000,000€ 
Numri total i pozitave të garantuara të punës është  875. 
 
 
Që të dyja shitjet me “spin-off special” kërkojnë miratimin e Bordit të AKM-së. 
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