
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

 

Emri i NSH-së Kooperativa Bujqësore Leshan  (Ndërmarrja) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. së Re Depo Leshan SH.P.K. (Ndërmarrja e Re) 
Ndërmarrja e Re ofron vetëm ndërtesën e administratës të Ndërmarrjes, 
e cila gjendet afër depos.  Në oferte nuk përfshihen asete tjera të 
Ndërmarrjes të cila do të privatizohen veçmas. 

  
Vendndodhja Pejë 
  
Biznesi/Sektori Agrokulturë 
  
Prodhimet Ndër. e Re ka punuar si pikë grumbullimi për bujqit lokal.  Prodhimet e 

grumbulluar kane përfshirë: panxharsheqer, elb etj. 
  
Tregu Prodhimet janë shitur në tregun lokal.  
  
Punonjësit KB nuk ka punëtor të regjistruar.  
  
Ndërtesat dhe tokat Ndër. e Re mbulon një sipërfaqe prej rreth 1 ha.  Ndërtesat të cilat 

ofrohen në këtë tender janë: 
• Zyrat e mëparshme (të demoluara) 588 m2 
• Depo konstruksionit metal 500 m2 

  
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. 

  
Informata Toivo Miller 

Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x113 
E-mail: toivo.miller @eumik.org

  
Dokumentet e 
ofertimit 

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

 
 
 
Fact Sheet NewCo Storage Space Leshan/Lješane L.L.C. Alb 1 
    
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 
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