
 

 TE DHENAT MBI NDERMARRJEN  
 

   

Emri I NSH-së N.SH.K.D Tefik Çanga 
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

NewCo Tefik Çanga – Depo Sh.P.K 

  
Vendndodhja: Ferizaj/Regjioni i Gjilanit  
  
Businesi/Sektori Shërbime, Logjistikë/Depo 
  
Shërbime Vende Deponimi  
  
Tregu Tefik Canga - Depo do të ofrojë një zgjerim shumë të 

nevojshëm te kapaciteteve të kufizuara te magazionimit në 
Ferizaj.  

  
Konkurenca Me gjërsinë e saj, pastërtinë, ndërtesa moderne dhe instalime 

të mira është unike me hapsirë deponimi që ofronë tek njerzit 
lokal të biznesit, tregtarëve dhe shpedituesëve në Regjionin e 
Gjilanit. Për më tepër vend ndodhja e saj në një distance rreth 
vetëm 500m nga qendra e qytetit (Ndërtesa e Kuvendit 
Komunal) dhe qasje shumë të mirë në rrugën kryesore 
Prishtinë-Shkup, Tefik  Çanga – Depo është një përparësi e 
fortë konkurrimi.  

  
Puntorët Asnjë puntorë nuk do të transferohet tek Tefik Canga –Depo.  
  
Toka dhe Asetet  
 

Tefik Çanga – Depo përbehet nga 70912m2 tokë, pjesërisht e 
zhvilluar, një depo moderne me 4200m2 (tri salla të lidhura, 
pjesërisht të paisura me rafte dhe zyre) si dhe sharra e vjetër 
e NSH-së me 1200m2. 

Asnjë informatë e paraqitur në këto të dhëna lidhur me Ndërmarrjen e Re (NewCo) nuk është e garantuar. 
Investorët e mundshëm inkurajohen që të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të 
kërkuar dokumentet e ofertimit. Ata të cilët dëshirojnë të dorzojnë ofertat e tyre duhet të mbështeten në 
hulumtimet e tyre vetanake. Investorëve të mundshëm i’u preferojmë të bëjnë hulumtimet e tyre para se të 
bëjnë dorëzimin e ofertës apo propozimin për tender. Këto të dhëna mbi ndërmarrjen janë në dispozicion 
sipas kushteve të përgjithëshme mbi sigurimin e informatave për publikun e gjerë lidhur me kandidatët 
(ndërmarrjet) për privatizim, të cilat mundë të merren nga  faqja internetit të AKM-se: http://www.kta-
kosovo.org 



 

    

Detyrimet Vetëm detyrimet e kufizuara të ndërmarrjes dhe jo kontrata te 
furnitoreve apo blerësve të nevojshme për funksion të N.SH-
së Re do të transferohen tek N.SH. e Re (NewCo). 

   

  
 

 

Informatat Kaj Pedersen 
KTA - Gjilan 
+381 38 504 604 7764 
+381 0280 30010 lok.109 
kaj.pedersen@eumik.org 

  
Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjensia Kosovare e 
Mirëbesimit 
No: 8 Ilir Konushevci street 
(ish- UNCC) 
38000 Pristinë, Kosovë 

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