
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

      

Emri i NSH-së KHT “Kosova” (ish-Sloga) 
  
Emri i Ndër. së 
Re 

Ndër. e Re Restorant Tirana  
 

  
Vendndodhja Prishtinë 
  
Biznesi/Sektori Restorant  
  
Tregu Konsumatorë të rregullt të Restorantit Tirana janë Kosovarët dhe 

ndërkombëtarët të cilët punojnë në institucione qeveritare dhe 
organizata ndërkombëtare. Restoranti gjendet në rrugën më të 
frekuentuar të Prishtinës, shumë afër kinemas ABC 

  
Konkurrenca Konkurrenca lokale është intensive, sidomos me restorantet e reja 

private të hapura.  
 

  
Punonjësit KHT Kosova ka gjithsejtë 678 punonjës. 
  
Ndërtesat dhe 
Tokat 

Restorant Tirana ka sipërfaqe prej 372 m2.  
 

  

 

Detyrimet që do 
të transferohen  

Në Ndër. e Re do të transferohen vetëm disa detyrime të 
kufizuara, kontrata me furnitorët dhe konsumatorët të cilat janë të 
domosdoshme për vazhdimin e aktiviteteve të Ndër. së Re. 
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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 privatizimit dhe 
mund të merren në faqen e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
 



 

 

Informata Selia Qendrore e AKM-së në Prishtinë 
+381 38 500 400 1255 
soetenders@eumik.org 

  
Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci nr. 8 
10000 Prishtinë, Kosovë 

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