
 

 
 
 
Fact Sheet NEWCO Piston Pump Factory 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 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së OTHPB Fabrika e pompave me piston Deçan 
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Fabrika e pompave me piston SH.P.K. 
 

Vendndodhja 
 

Fshati Isniq Qyteti i Deçanit Regjioni i Pejës 
  

Biznesi/Sektori Industria e përpunimit të metaleve 
  

Prodhimet Ndërmarrja ka prodhuar variacione të ndryshme të pompave siç janë 
familja e pompave centrifugale shumëshkallëshe VP-25-1°-16°, pompat 
me piston me shtypje të lart, pompat me piston me shtypje të lart me 
elektromotor 300-500 bar, dhe të gjitha llojet e ventilave dhe sevisimin e 
gjitha llojeve të pompave 

  

Tregu Në të kaluarën ishte tregu vendor si dhe tregjet e shteteve fqinje  
  

Konkurrenca Produktet e importuara  
  

Punonjësit Nuk ka punëtor të ndërmarrjes përveç rojeve.  
  

Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja e re përfshin hallën prodhuese me përafërsisht 3240m² 
konstruksion metalik (dukshëm i dëmtuar) dhe ndërtesa administrative 
(tullë e beton) me 1,043 m² sipërfaqe tokësore. Sipërfaqja e përgjithshme 
e tokës është përafërsisht 02.43.38.ha. 

  

Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme standarde për tre muajt e fundit, TVSH-ja për 12 
muajt e fundit dhe 12 muajt e fundit të tatimit në pronë do të barten në 
Ndërmarrjen e Re. Detyrimet tjera do të mbeten me NSH-në. Nuk ka 
hipotekë në asetet të cilat do të privatizohen. 
 

  

Pamja e pjesshme 
e instalimeve 

 
  

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 

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


