
 

   Të dhënat mbi Ndërmarrjen Qendra Hoteliere Cycavica SH.P.K 
cycavica-alb, 24 February 2006 
Asnjë informacion rreth ndërmarrjes 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 
paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Njoftimet për tender janë në dispozicion në faqen e 
internetit të AKM-së që është: http://www.kta-kosovo.org 

  TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
Emri i Ndërr. Emri i Ndërr. Çyçavica Çyçavica 
    
Emri i kompanisë 
së re 
Emri i kompanisë 
së re 

Ndërmarrja e Re “Qendra Hoteliere Çyçavica” Sh.P.K Ndërmarrja e Re “Qendra Hoteliere Çyçavica” Sh.P.K 

    
Vendndodhja Vendndodhja Qendra e qytetit Vushtrri Qendra e qytetit Vushtrri 
    
Shërbimet Shërbimet Ndërmarrja ka siguruar shërbime hotelerike. Aktualisht është duke 

u përdorur për qëllime administrative. 
Ndërmarrja ka siguruar shërbime hotelerike. Aktualisht është duke 
u përdorur për qëllime administrative. 

    
Konkurenca Konkurenca Premisat kanë lokacion të shkëlqyeshëm në vetë qendrën e qytetit 

që jep përparësi ndaj konkurentëve potencialë. 
Premisat kanë lokacion të shkëlqyeshëm në vetë qendrën e qytetit 
që jep përparësi ndaj konkurentëve potencialë. 

    
Fuqia punëtore Fuqia punëtore Ndërmarrja ka 129 të punësuar. Ndërmarrja ka 129 të punësuar. 
    
Ndërtesat dhe 
toka 
Ndërtesat dhe 
toka 

Premisat e NewCo“Qendra hoteliere Çyçavica” përfshinë rreth 
640 m2 në dy kate dhe janë vendosur mbi rreth 0.17.60 hektarë. 
Premisat e NewCo“Qendra hoteliere Çyçavica” përfshinë rreth 
640 m

 

  

    

2 në dy kate dhe janë vendosur mbi rreth 0.17.60 hektarë. 

Detyrimët që 
transferohen 
Detyrimët që 
transferohen 

Vetëm detyrimet e kufizuara do të transferohen në Kompaninë e 
Re. 
Vetëm detyrimet e kufizuara do të transferohen në Kompaninë e 
Re. 
  

Pamje pjesëshme 
e objektit 
Pamje pjesëshme 
e objektit 

 
  

Informata Elitsa Beyska  
Zyra Regjionale e AKM-së në Mitrovicë 
+381 (0) 38 504 604 ext.7292 
Elitsa.beyska@eumik.org 

 
Bid Documents Agjencia Kosovare e 

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

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


