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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 privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH  NBI Agromorava 
  
Emri   
Ndërmarrjes së 
re 

 
Ndërmarrja e Re  Agromorava Moteli SH.P.K 

  
Lokacioni Viti 
  
Veprimtaria 
/Sektori 

Turizëm, Shërbime 

  
Prodhimet Hotelieri, Ushqim dhe Shërbime  
  
Tregu Moteli zakonisht ofron ushqim vendasve dhe mysafirëve të rastit 

të këtij rajoni, poashtu edhe në rastet e ahengjeve martesore dhe 
festive.   

  
Konkurrenca Poashtu edhe dy motele të tjera ofrojnë dhoma mysafirëve te tyre 

në Viti. Ata janë të madhësisë së ngjashme me motelin subjekt të 
këtij tenderi. 

  
Punëtorët Agromorava Moteli momentalisht punëson 13 punëtorë.  
  
Ndërtesat dhe 
Toka 

Agromorava Moteli shtrihet në sipërfaqe prej 3,971m2 të tokës. 
Ndërtesa kryesore ofron 924m2 me një aneks prej 96m2. Si 
shtesë aty është edhe një depo e vogël prej 25m2. Moteli ka 23 
shtretër dhe 10 dhoma. Çdo dhomë posedon banjo të vogël. 
Dhomat janë përgjithësisht në gjendje të mirë sipas standardeve 
lokale. Restoranti i motelit mund të shërbej deri 180 mysafirë. 
Gjithashtu moteli posedon një restorant të vogël për punëtorët e tij 
(max. 100 ulëse). 
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Detyrimet për 
bartje 

Vetëm disa detyrime të kufizuara nga kontratat e furnizuesve dhe 
të konsumatorëve të domosdoshme për funksionimin e 
Ndërmarrjes së re do të barten në Ndërmarrjen e re. 
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