TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN
Emri i NPSH-së

Fabrika e Konstruksioneve Metalike - Boris Kidrić

Emri i ndër. së re

Ndërmarrja e re UTVA Depo -2 SHPK

Vendndodhja

Zona Industriale e qytetit Pejë

Prodhimet

Deponim (më parë ndërtimi i konstruksioneve metalike)
Fabrika e Konstruksioneve Metalike – Boris Kidrić ka prodhuar
profile metalike të mëdha dhe të vogla, si dhe korniza metalike për
dyer dhe dritare, rimorkio për traktor, rezervuar të karburanteve
për pompa të benzinës, kuti metalike për paketimin e baterive,
kiosqe nga metali, etj. Fabrika nuk është duke punuar.

Fuqia punëtore

Tetë punonjës janë duke punuar në Ndërmarrje – tre menaxher,
një ekspert i mirëmbajtjes dhe katër rojtar.

Toka dhe
ndërtesat

Parcela mbulon një sipërfaqe totale prej 2.17 hektarë.
Ndërtesat janë të ndërtuara në vitet 1977-1984, duke mbuluar një
sipërfaqe totale prej 3,644 m2.

Detyrimet të cilat Në Ndërmarrjen e re do të barten vetëm disa detyrime si dhe
kontratat e furnizuesve dhe konsumatorëve të nevojshme për
do të barten
operimin vazhdueshëm të Ndërmarrjes së re.
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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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