
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së N.SH.P.T Vinex 
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndër Re Vinex Bulonat dhe Dadot SH.P.K 

  
Vendndodhja Komuna e Vitisë, Regjioni i Gjilanit 
  
Biznesi/Sektori Përpunimi i metaleve 
  
Prodhimet Ndërmarrja është prodhues industrial për prodhimin e bulonave, 

dadove, dorëzave dhe produkteve të tjera metalike. Për me tepër 
ndërmarrja prodhon edhe produkte të posaçme të metaltë në bazë 
të specifikave dhe kërkesave të konsumatorëve. Vinex nuk është 
në reshtim pune nga Marsi i vitit 2004.   

  
Tregu Para konfliktit tregu i Vinex-it  ka qene i përhapur si në Gjermani, 

Rusi, Shqipëri, Iran, Poloni dhe në shtete të tjera të regjionit. Shitjet 
e tanishme janë të kufizuara në tregun e brendshëm Kosovar.      

  
Konkurrenca Vinex-i është i vetmi prodhues industrial te bulonave dhe vidave ne 

Kosovë. Konkurrenca vjen kryesisht nga shtetet e rajonit, përfshirë 
Turqinë, Maqedoninë, Serbinë, Bulgarinë. Italinë dhe Austrinë.    

  
Punonjësit Para se ta ndal prodhimtarin në vitin 2004, Ndërmarrja Vinex ka 

pasur 101 punëtorë.  
  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Pronësia subjekt i kësaj shitjeje shtrihet ne sipërfaqe të përafërt  
prej 5 ha dhe përbëhet nga ndërtesat dhe sipërfaqet e mbuluara 
prej përafërsisht 1,1 ha, ndërsa 3,8 ha janë sipërfaqe të hapura. Tek 
ndërtesat përafërsisht 2.000 m2 është për shërbimin e administratës 
dhe 9.000 m2 për procesin e prodhimtarisë.    
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Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen të kryejnë 
hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 



 

 

Detyrimet që do 
të barten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vetëm disa detyrime të kufizuara të afarizmit do të barten në 
Ndërmarrjen e Re. 
 
              

 

Informata Kaj Pedersen  
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan  
+ 381 (0) 38 504 604  lok. 7764 
Kaj.Pedersen@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Faks: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 
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