
 

  TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

 

Emri i NSH-së Ndërmarrja Ndërtimore Industriale Transportuese “Mirusha” Klinë 
(Ndërmarrja) 

  

Emri i Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re Mirusha Transport SH.P.K Klinë (“Ndërmarrja e Re”) 
Oferta e Ndërmarrjes së re përfshin vetëm disa asete dhe tokën. Ajo nuk 
përfshin asetet tjera të Ndërmarrjes, të cilat do të privatizohen ndaras. 

  

Vendndodhja  Qyteti i Klinës. 
  

Punonjësit  23 punonjës janë të regjistruar si punëtorë të Ndërmarrjes. 
  

Asetet e lëvizshme Disa asete të lëvizshme janë të përfshira në këtë tender. Prej 
investitorëve të interesuar kërkohet që të lexojnë me kujdes  
Memorandumin Informativ, i cili është një dokument që përmban 
automjetet që janë të përfshira në këtë tender. 

  

Ndërtesat dhe toka Parcela e tokës së ndërmarrjes mbulon një sipërfaqe prej 1.00.29 
hektarësh. Ndërtesat janë ndërtuar gjatë viteve 1975 – 1987 dhe 
mbulojnë një hapësirë të përgjithshme prej 1,231 m2. 

  

Detyrimet që do  
të barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara dhe kontratat me furnizuesit dhe 
konsumatorët të domosdoshme për funksionimin në vazhdim e sipër të 
Ndërmarrjes së Re do t’i barten Ndërmarrjes së Re. 

  

Ekstrakt i kopjes 
së planit 

 
  

Informatat Toivo Miller 
Zyra Regjionale e AKM Pejë  
Tel: +381 39 32570 ext.113 
Fax: +381 39 31564  
E-mail: toivo.miller@eumik.org 

   

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencioni Kosovar e 
Mirëbesimit 
Rruga Ilir Konushevci No: 8 
(ish - UNCC) 
38000 Pristinë, Kosovë 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 
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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 nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 
 
 


