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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 
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 

 
 

  TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
Emri i NSH-së NSH “Kosovatrans” Pejë 
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. e Re Baza Teknike Kosovatrans Pejë SH.P.K 
Oferta e Ndërmarrjes së Re përfshin vetëm bazën teknike në Pejë dhe 14 
autobusë. Ajo nuk përfshin asetet tjera të Ndërmarrjes, të cilat do të 
privatizohen ndaras. 

  

Vendndodhja Qyteti i Pejës 
  

Biznesi/Sektori Prona e Ndërmarrjes së Re që aktualisht përdoret si vend parkim ka 
potencial të madh për ndërtim banesor.  

  

Shërbimi Parkimi i autobusëve dhe mirëmbajtja e tyre.   
  

Tregu Për shkak të vendndodhjes së saj në qendër të qytetit, Ndërmarrja e Re 
mund të vazhdojë të shërbej si vend parkim ose si hapësirë për ndërtim 
banesor.  

  

Konkurrenca Për shkak të numrit ekzistues të garazhave të ndryshme për 
mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve, në qendër të qytetit ndodhet 
vetëm një numër i vogël i hapësirave për parkim. Po ashtu mundësitë për 
hapësira banimi janë të kufizuara dhe Ndërmarrja subsidiare ofron 
mundësi për ndërtimin e hapësirave të reja të banimit dhe tregtare. 

  

Punonjësit Momentalisht 18 punëtorë punojnë në këtë Ndërmarrje të Re.  
  

Ndërtesat dhe tokat Prona tokësore me një sipërfaqe prej 00.42.59  hektarësh është e 
regjistruar në fletat poseduese nr. 2620 dhe 2608 në zonën kadastrale të 
Pejës. Të dy ndërtesat që ndodhen në këtë lokacion janë mjaft të 
dëmtuara. Në këtë tender janë të përfshirë 14 autobusë.        

  

Detyrimet që do të 
barten 

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. 

  

Pamja e pjesshme 
e objekteve 

   
  

Informata Josep Desquens, Drejtues i Zyrës Rajonale të AKM-së Pejë 
Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x111  
E-mail: josep.desquens@eumik.org

  

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

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


