TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN
Emri i NPSH-së

Fabrika e Biçikletave UNIS

Emri i ndër. së re

Ndërmarrja e re UNIS Depo SHPK

Vendndodhja

Zona Industriale e qytetit Pejë

Prodhimet

Deponim. Aktualisht një pjesë e depos i është dhënë me qira një
tregtari i cili deponon artikuj ushqimor dhe prodhime tjera me
pakicë.

Fuqia punëtore

Tetë rojtar dhe dy punonjës menaxhues punojnë në atë lokacion.
48 punonjës janë të regjistruar në NPSH.

Toka dhe
ndërtesat

Objekti është ndërtuar në vitin 1990 dhe mbulon rreth 6,500 m2.
Parcela mbulon një sipërfaqe prej gjithsej 2.3 hektarë.
Ekzistojn disa makina dhe pajisje në depo të cilat jan përdorur për
prodhimin e komponenteve të biçikletave dhe montimin e
biçikletave. Megjithatë, prodhimi është ndërprerë në vitet 1990-ta.
Me pak se 20% e pajisjeve besohet të jenë funksionale.
Meqenëse pajisjet për prodhimin e kompenenteve të biçikletave si
dhe pajisjet dhe makinat për montimin e biçikletave nuk mund të
ri-aktivizohen lehtë, objekti përdoret si depo.

Detyrimet të cilat Vetëm detyrimet e kufizuara dhe kontrata mbi qiran do të barten
në Ndërmarrjen e re.
do të barten
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Asnjë informacion rreth ndërmarrjes së re i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët potencial
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 potencial rekomandohen të kryejnë
hulumtimin e tyre paraprake para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna mbi ndërmarrjen
janë në dispozicion nën kushtet dhe dispozitat e përgjithshme mbi dhënien e informacioneve publikut në përgjithësi për
kandidatët e privatizimit, të cilat mund të mirren nga faqja e internetit të AKM-së: http://www.kta-kosovo.org
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