
 

 FLETË PREZANTIM   
 

Emri i NSH-së Farmed 
 
Emri i 
Ndërmarrjes së re 

 
Ndërmarrjes se re Farmed SH.P.K. 

  
Vendi  Prishtina 
  
Biznesi/Sektori Shitja më shumicë e medikamenteve farmaceutike. 
  
Produktet  Shitja me shumicë, duke përfshirë prokurimin, shitjen, ruajtjen dhe 

distribuimin e medikamenteve farmaceutike në barnatore dhe klinika. 
Prokurimi i përbashkët dhe logjistika e medikamenteve të importuara deri 
te shitësit me të vegjël me shumicë. 

  
Tregu Tregu i Kosovës për medikamente farmaceutike dominohet nga një 

tender prokurimi vjetor i lëshuar nga Departamenti për Shëndetësi. Kjo 
kërkesë përfshin gjysmën e kërkesës së tregut prej 60 milion euro. Pjesa 
tjetër e tregut mbulohet nga 300 barnatore private që janë aktive në 
Kosovë. 

  
Konkurrenca  Në Kosovë janë rreth 20 kompani aktive që merren me shitjen me 

shumicë të medikamenteve farmaceutike. Prej të gjitha këtyre 
kompanive vetëm Farmedi është NSH. Shumicës së kompanive private 
ju mungon njohuria e përgjithshme e importit dhe distribuimit në mënyrë 
të besueshme sipas standardeve të pranueshme të kësaj industrie.  

  
Punëtorët  Farmed për momentin punëson 53 punëtorë.   
  
Ndërtesat dhe  
Toka  

Lokalet e Farmedit  gjinden në një parcelë të vetme me sipërfaqe të 
përgjithshme prej 10 960 m2. Ndërmarrja ka një pozitë të përshtatshme 
pasi që fqinjët e saj janë spitali, klinikat dhe akademia e shëndetësisë. 
Ndërtesa kryesore përbëhet prej 400 m2 zyrave dhe depon prej 7,685 
m2. Pjesa kryesore e depos është e pajisur me dy dhoma të ftohjes, 
laboratorin e testimit dhe 2 ashensorë (me kapacitet prej 2 tonësh). 
Ngjitur me ndërtesën kryesore është një garazh për mjetet transportuese 
dhe dy rezervuar të jashtëm nëntokësor, një rezervuar me alkool (30,000 
litra) dhe një rezervuar tjetër me produkte farmaceutike (10,000 litra). 
Të gjitha asetet e Farmedit janë në gjendje të mirë dhe mundësojnë 
operim normal: pirunët, pajisjet laboratorike dhe karrocat janë në gjendje 
funksionale. Automjetet që përdorën për mbledhje dhe distribuim 
gjithashtu janë në gjendje funksionale. 
Të gjitha ndërtesat, pasuritë ekzistuese dhe pajisjet së bashku me 
parcelën e tokës në Prishtinë do të transferohen të “Kompaninë e re”. 
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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 



 

      

 

Detyrimet për 
 tu transferuar  

Vetëm detyrimet e kufizuara, kontratat e furnizimet dhe ato me blerës që 
janë të nevojshme që biznesi i ndërmarrjes të vazhdojë do të 
transferohen në ndërmarrjen e re (NewCo).

    

    
 
 

 

Informatat  Marian Nieora 
AKM Zyra Rajonale e Prishtinës 
+381(0) 38 242 425 lok. 111 
marian.nieora@eumik.org 

  
Dokumentet e  
Ofertës  

Agjencia Kosovare i Mirëbesimit 
Rruga:Ilir Konushevci, Nr. 8 
(ish UNCC) 
38000 Prishtinë, 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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