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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 DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH-së NSH Dardania (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Dardania Njësia Metali SH.P.K. (Ndërmarrja 
Subsidiare) 

Vendndodhja Prishtinë 

Biznesi/Sektori Tregti me shumicë dhe me pakicë 

Prodhimet Ndërmarrja ka tregtuar lloje të ndryshme të produkteve që përdoren 
për ndërtimin e shtëpive dhe banesave. Produktet e tyre ishin: 
blloka, pllaka, dyer, dritare, parket etj. 

Tregu Kur ndërmarrja ka qenë aktive ka furnizuar tregun vendor dhe 
gjithashtu ka eksportuar produkte edhe ne vendet fqinjë. 

Konkurrenca Ndërmarrja nuk merret me veprimtarinë e saj kryesore. Për 
momentin ndërmarrja ka dhënë me qira zyre, depo dhe toka ne 
lokacione të ndryshme të Prishtinës bizneseve private. 

Punonjësit Ndërmarrja aktualisht ka ne listat e punëtoreve 176 punëtorë, prej 
të cilëve 39 janë aktiv. Punëtoret nuk transferohen të blerësi i ri. 

Ndërtesat dhe tokat Toka e cila do të transferohet ne Ndër. e Re Dardania Arbëria 
SHPK përfshin një sipërfaqe prej rreth 0,56.30  Ha, sipas listës 
poseduese Nr.10021 Ndër. e Re Dardania Njësia Metali SHPK. 
përfshin ndërtesat si me poshtë: 
- Depo 1200 m2

- Depo 520 m2  
- Zyre 360 m2

- Zyre 60 m2

- Zyre m2

- Zyre 28 m2

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm detyrime të kufizuara të Ndërmarrjes do të transferohen në 
Ndër. e Re. 



 

 

 
Informatat Marian Nieora  

Kryesues i Zyrës Regjionale – Prishtinë 
Tel:  +381 (0) 38 24 24 25 ext.112 
Fax: +381 (0) 38 24 24 30 
Kta.pristina@eumik.org

Dokumentet e 
Ofertimit 

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

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

 

Fact Sheet NEWCO LLC 2 
dard-metali-alb, 17 March 2006 

 
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 

http://www.kta-kosovo.org/

	TE DHËNAT MBI NDËRMARRJEN
	Kta.pristina@eumik.org


