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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 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri I NSH-së OP HTTT “Dardania” (“Ndërmarrja”) 

Emri I Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Hotel “Dardania - Prizreni” Sh.P.K. ( Ndërmarrja 
Subsidiare) 

Vendndodhja Prizren 

Biznesi/Sektori Ndërmarrja për Hotelieri dhe Turizëm 

Prodhimet Shërbime Hoteliere 

Tregu Industria për Hotelieri dhe Turizëm është njëra ndër sektorët më së 
shpejti të zhvilluara në Kosovë. Restorantet, baret dhe hotelet nuk janë 
të pakta. 

Konkurrenca Shumica nga ofruesit e shërbimeve në industrinë hoteliere dhe turistike 
ofrojnë shërbime për tregun masiv dhe vetëm një numër i vogël i tyre, 
ofrojnë për sektorin e mesëm dhe të lartë të tregut, kështu që formojnë 
një mundësi tregu për ndërmarrjet që ofrojnë shërbime me kualitet të 
lartë. 

Punonjësit Ndërmarrja ka gjithsejtë 89 punëtorë, duke përfshirë këtu edhe 
menaxhmentin dhe punëtorët, prej të cilëve 58 ende janë aktiv. 

Ndërtesat dhe tokat Oferta për Ndërmarrjen e Re Subsidiare ofron një ndërtesë dy katëshe 
në lokacionin kryesor në Prizren, në rrugën kryesore “Prizren –Shqipëri”. 
 
Hotel “Theranda” ka gjithsejtë 34 dhoma të mobiluara, përfshirë 6 
dhoma një krevatshe dhe 28 dhoma dy-krevatshe. Hotel “Dardania” ka 
një kuzhinë; sallën e cila ka kapacitet për të shërbyer deri në 300 
mysafirë si dhe ndërtesën administrative me 5 zyre. 

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara, kontratat e furnitorëve dhe blerësve të 
nevojshme për punën e mëtejshme të Hotel “Dardania” pritet që do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re.  
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