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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 

 Fletë - prezantim  
  
 

Emri i NSH-se KHT Kosova (ish -Slloga) 
  
Emri i 
Nderrmarjes se 
Re 

Ndermarrja e Re Union L.L.C 

  
Lokacioni Kompania (Ndermarrja e re  Union L.L.C) ndodhet ne qender  (Rrugen 

Nena Tereze, me nje siperfaqe relativisht te vogel,  por ne nje pozite 
mjaft te mire dhe te pershtatshme, perballe Monumentit Historik ne 
qender  te  Prishtines dhe ne nje Bulevard mjaft te frekuentuar dhe te 
rrethuar me disa kafe, bare te popullarizuara, restorante si dhe shitore. 

  
Biznesi/Sektori Hoteleri dhe Turizem  
  
Produktet Sherbime 
  
Tregu Hotel Union L.L.C – është ndertesa me e vjeter e Kompanise KHT 

“Kosova” dhe është e vetmja ndertese e njohur si monument historik dhe 
kulturor.     
 

  
Konkurrenca Konkurrenca vendore është intensive. Sidoqoftë, vazhdon të ketë 

kërkesa të mëdha për ndërmarrje të Hotelerisë dhe Shërbimeve. 
  
Punetoret Nuk ka punetore. 

Permbledhje: Hotel Union u ofron investitoreve nje pasuri te patundshme. Ofron 
infrastructure qe nuk kerkon investime fillestare te medha. Ndertesa e 
Hotel Union-it ka ka nje vendndodhje strategjike ne qender te Prishtines 
me nje qasje te mire ne te gjithe rruget kryesore dhe infrastructuren 
transportuese.  

  
Ndertesa dhe 
Toka 

Nderrmarja ka nje siperfaqe prej  336 m2 oborr si dhe ndertese me nje 
siperfaqe prej  650 m2,me nje siperfaqe te pergjithshme prej  986 m2 . 
Ndërtesa e Hotelit Union është aseti kryesor i ofruar për shitje. Inventar 
nuk ka në dispozicion.  
 
 

 
                     

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 
 



 

                 

 
Borxhet e 
transferueshme 

 
Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si dhe 
kontrata me furnizuesit dhe konsumatorët që janë domosdoshme për 
veprimet në vazhdim e sipër të Ndër. së Re. 
 

                    
 
 
Ndër. e Re Hoteli Union tani propozohet me kushtet në vijim: 

 
• Fasada e hotelit do të ruhet dhe respektohet nga ofertuesi fitues dhe duhet të ruhet në atë 

mënyrë e cila mbron standardet historike të ndërmarrjes. 
• Pronari i ri do të ofrojë 200 m2 të hapësirës për shfrytëzim të Lidhjes së shkrimtarëve për 

një periudhë minimale prej 3 viteve.   
• Për çdo vit shtesë pas 3 viteve që ofron ofertuesi do të jepen atij deri 10% të pikëve. Numri 

më i lartë i viteve shtesë do të meritoj 10 % të pikëve, me të gjitha ofertat tjera që marrin 
përqindjen proporcionale të kalkuluar në bazë të numrit të viteve të ofruara.   

 
Shembull: 
 
Ofertuesi A:  5 vite shtesë të ofruara (ishte më e larta) = 10% 
Ofertuesi B:  4 vite shtesë të ofruara = 8% 
Ofertuesi C:  3 vite shtesë të ofruara = 6% 
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Informate  KTA HQ – Departamenti I Privatizimit  - Pristine 
 
+381 38 500 400  
soetenders@eumik.org 

  
Dokumentet  e 
Tenderimit 

Agjensioni Kosovar I Mirebesimit 
No: 8 Ilir Konushevci street 
(Former UNCC) 
38000 Pristina, Kosovo

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

 

 
 Fleteprezentimi  Union 3 
 Union 09 December 2005 
    
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 
 


