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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të paraqesin 
ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitoret potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të 
paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat 
paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: 
http://www.kta-kosovo.org 

 TE DHENAT MBI NDERMARRJEN 

Emri i NSH-së NHT “Theranda” (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Hotel “Theranda” SH.P.K. ( Ndërmarrja Subsidiare) 

Vendndodhja Prizren 

Biznesi/Sektori Ndërmarrja për Hotelieri dhe Turizëm 

Prodhimet Shërbime Hoteliere 

Tregu Industria për Hotelieri dhe Turizëm është njëra ndër sektoret më së 
shpejti të zhvilluara në Kosovë. Restorantet, baret dhe hotelet nuk janë 
të pakta. 

Konkurrenca Shumica nga ofruesit e shërbimeve në industrinë hoteliere dhe turistike 
ofrojnë shërbime për tregun masiv dhe vetëm një numër i vogël i tyre, 
ofrojnë për sektorin e mesëm dhe të lartë të tregut, kështuqë formojnë 
një mundësi tregu për ndërmarrjet që ofrojnë shërbime me kualitet të 
lartë. 

Punonjësit Ndërmarrja ka gjithsejt 49 punëtorë, duke përfshirë këtu edhe 
menaxhmentin dhe punëtorët, me 41 prej tyre ende aktiv. 

Ndërtesat dhe tokat Oferta për Ndërmarrjen e Re Subsidiare ofron një ndërtesë katër katshe 
në qendrën historike të Prizrenit.  
 
Hotel “Theranda” ka gjithsejt 56 dhoma të mobiluara, përfshirë 24 
dhoma dy krevatshe, 28 dhoma tre-krevatshe dhe 4 apartamente. Cdo 
dhomë ka edhe banjot e pajisura komplet Si shtesë, Hotel “Theranda” ka 
poashtu edhe 9 dhoma jo të mobiluara në katin e sipërm, të cilat mund 
të rregullohen lehtë për zgjerim të mëtejmë të hotelit. Hotel “Theranda” 
ka sallën për kaftjall, kuzhinën dhe sallën e cila ka kapacitet për të 
shërbyer deri në 450 mysafirë. Së fundi, në objektin ku Hotel “Thranda” 
gjendet, Ndërmarrja momentalisht lëshon me qira edhe 3 kafe-
restorante dhe 4 shitore, personave të tretë.  

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara, kontratat e furnitorëve dhe blerësve të 
nevojshme për punën e mëtejshme të Hotel “Therandës” pritet që do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re.  
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Informatat Filip Boone Kryesues i Zyrës Regjionale 
Agjencioni Kosovar i Miëbesimit – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 ext 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 ext 8069 
Kta.prizren@eumik.org

Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci  Nr.8 
10000 Pristina, Kosovë 
(ishr UNCC) 

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

 
 
 
 
 
 


