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AKM-ja shpall rezultatet e Raundit të Dytë dhe Final të Ofertimit  me “Spin-off 

Special” për Ndër. e Re NBI Suhareka Sh.P.K., Ndër. e Re IMK Fabrika e 
Gypave Sh.P.K. dhe Ndër. e Re Mulliri Fabrika e Bukës, Ferizaj Sh.P.K. 

 
 
Prishtinë – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM) shpalli rezultatet e ofertimit të shitjeve 
me “Spin-off Special” të Ndër. së Re NBI Suhareka Sh.P.K., Ndër. së Re Mulliri Fabrika e 
Bukës-Ferizaj Sh.P.K. dhe Ndër. së Re IMK Fabrika e Gypave Sh.P.K. në Ceremoninë e 
sotme të Hapjes së Ofertave. Ky ishte raundi i dytë dhe final i ofertimit. 
 
Për “Spin-offe Speciale” kërkohen dy raunde të Ofertimit. 
 
Sot Ofertat e dyta dhe finale janë pranuar në Zyren Kryesore të AKM-së në Prishtinë nga ora 
10.00 deri në 12.00. 
  
Këto Oferta janë hapur, dhe rezultatet janë postuar në sallën kryesore të konferencave, duke 
filluar nga ora 13.00.  
 
Rezultatet e Raundit të Dytë të Ofertimit me Spin-off Special – Pikat totale më të larta 
  
 NDËR. E RE   Çmimi   Investimi Punësimi Ofertuesi 

 
• NBI Suhareka    € 4,175,999  €8,600,000 345  P 223  
• Mulliri - Ferizaj    € 568,750  €5,000,000  80  P154 
• IMK-Fabrika e Gypave   € 3,657,000  €13,200,000 360  P 139 

 
 
Ofertuesi i përkohshëm fitues  për Ndër. e Re NBI Suhareka është  - P 223 
Ofertuesi i përkohshëm fitues  për Ndër. e Re Mulliri Fabrika e Bukës, Ferizaj është – P154 
Ofertuesi i përkohshëm fitues  për Ndër. e Re IMK Fabrika e Gypave është - P 139 
 
Për Ndër. e Re NBI Suhareka Sh.P.K., AKM-ja ka pranuar 3 oferta.  
 
Të tre ofertuesit kishin ngritur shumat e ofertave të tyre paraprake në mënyrë substanciale. 
Çmimi i ofertës së përkohshme fituese për ofertën e dytë dhe të fundit për NBI Suhareka  
ishte €4,175,999 – një rritje prej €2,662,999 nga raundi i parë i çmimit ofertues.. Ofertuesi po 
ashtu kishte rritur zotimet e investimit nga €6,519,000 në €8,600,000. Zotimet për punësim 
janë rritur nga 300 sa kishte ofruar ne raundin e pare, ne 345. 

Për informata të mëtejme, ju lutem kontaktoni:  Zana Haxha  
038-500-400 lok. 2006 apo zana.haxha@eumik.org 



 
 
Për Ndër. e Re Mulliri Fabrika e Bukës, Ferizaj Sh.P.K., AKM-ja pranoi tri oferta. Në 
raundin e parë të Ofertimit, që ishte mbajtur javën e kaluar, për Mulliri Fabrika e Bukës, 
Ferizaj ishin pranuar gjithashtu 3 oferta.  
 
Edhe per kete ndermarrje ne raundin e dyte te ofertimit ka pasur ndryshime në çmimin e 
ofertës, ne zotime te investimeve si dhe ne zotime punësimi. 
 
Ofertuesi P154 qe eshte shpall fitues i perkohshem i Nder. se Re “Mulliri - Ferizaj”e kishte 
ngritur çmimin nga €370,000 ne €568,750, investimet në 5 milion euro si dhe zotimin per 
punesim në 80 te punësuar. 
 
Për Ndër. e Re IMK Fabrika e Gypave Sh.P.K., AKM-ja pranoi 1 ofertë. Në raundin e parë të 
Ofertimit, që ishte mbajtur javën e kaluar,  për IMK-në ishin  pranuar dy oferta.   
 
Ofertuesi me shifrën P139, i cili edhe u shpall fitues i përkohshëm, për IMK Fabrika e 
Gypave, ofroi çmimin € 3,657,000. Fituesi i përkohshëm poashtu ofroi zotimin për investime 
në shumen  €13,200,000 dhe u zotua të punesojë 80 punëtorë. 
 
 
Për të gjitha shitjet me “Spin-off Special” kërkohet miratimi nga Bordi i AKM-së. 
 
 
 

 
 

Për informata të mëtejme, ju lutem kontaktoni:  Zana Haxha  
038-500-400 lok. 2006 apo zana.haxha@eumik.org 
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