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TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

      

Emri i NSH-së N.Sh. Bentokos  (“Ndërmarrja”) 
  
Emri Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Bentokos Sh.P.K (“ Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Viti, Regjioni i Gjilanit 
  
Biznesi/Sektori Industria Ndërtimore - Gurëthyesi 

 
  
Prodhimet Afarizmi kryesor përbëhet nga nxjerrja e gurëve dhe e 

zhavorrit të fraksioneve të ndryshme si dhe shërbimet e 
shitjes të ofruara konsumatorëve. Ajo operon nga vendi që 
gjendet afër fshatit Gërnçar në Komunën e Vitisë.  
 

  
Tregu Ndërmarrja Shoqërore tradicionalisht furnizon kompanitë 

Ndërtimore si dhe popullatën vendore. Ndërmarrja e Re e 
paraqitur në këtë dokument ka potencial që të përmirësojë 
dhe zgjeroj shërbimet e tanishme.  
 

  
Konkurrenca Ndërmarrja ballafaqohet me një konkurrence në rritje nga ana 

e kompanive private vendore si dhe kontraktuesve të 
ndryshëm në rajon.   

  
Punonjësit Aktualisht Ndërmarrja Shoqërore ka 28 punonjës.  

 
  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Prona e Ndërmarrjes përbëhet nga një sipërfaqe tokësore, 
ndërtesat dhe hapësirës rreth saj që përfshin një sipërfaqe të 
përgjithshme prej përafërsisht 36556 m² (03 ha 65 ari 56 m² ), 
që gjendet afër fshatit Gërnçar në Komunën e Vitisë. Objektet 
e mbuluara në sipërfaqe të përafërt prej 200 m², përbëhen 
nga ndërtesa administrative, punëtoria me depo dhe shtëpiza 
për roje.  
 

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 



 

 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Në Ndërmarrjen 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 Jan Willem van den Broek 
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan 
+381 (0) 38 504 604 lok.7764 
janwillem.vanderbroek@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare 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 
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