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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 –së Ndërmarrja IT/TI Printeks  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e re Njësia prodhuese  Reçan (Prizren) SH.P.K 
(Ndërmarrja suplementare)  

Vendi Reçan, Regjioni i Prizrenit 

Biznesi/Sektori Ndërmarrje e Tekstilit 

Prodhimet  Kjo njësi ka shërbyer si njësi e Tjerrtores për biznesin origjinal të 
tekstilit të IT/TI Printeks dhe momentalisht i është dhënë me qira 
kompanisë Frutti.  

Tregu Nuk është i aplikueshëm. 

Konkurrenca Nuk është e aplikueshme 

Të punësuarit Nuk ka punëtorë aktiv[ të angazhuar në këtë aktivitet. 

Ndërtesat dhe toka Gjenden afër fshatit Reçan, kjo njësi prodhuese me 2,450 m2 shtrihet 
në sipërfaqe prej 1,78,37 hektarësh. 

Kjo sipërfaqe përfshin një depo të madhe si dhe pjesën e parkingut. 

Asetet tjera Nuk ka pajisje ose makina që do të transferoheshin në Ndërmarrjen e 
re, në Ndërmarrjen prodhuese Reçan (Prizren). 

Detyrimet që do të 
barten 

Nuk ka detyrime a kontrata relevante me furnizues/konsumatorë të 
biznesit ekzistues të IT/TI Printeks, që do të barteshin në Ndërmarrjen 
e re Reçan (Prizren).  
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Përmbledhje Kjo Ndërmarrje prodhuese prej 2,450m² shtrihet afër fshatit Reçan në 
rrugën kryesore për Brezovicë, në një sipërfaqe prej 1,78,37 hektarësh. 

Kjo hapësirë do të ishte e përshtatshme për aktivitete të ndryshme të 
biznesit, sepse ofron mundësi për zgjerim të mëtutjeshëm. 

Toka dhe ndërtesat e IT/TI Printeks do të privatizohen në tri njësi, si 
vijon: 

 Ndërmarrja e re Reçan (Prizren) SH.P.K 
(i) Ndërmarrja e re (Prizren) SH.P.K  –shih  të dhënat mbi ndërmarrjen 
(ii) Ndërmarrja e re Zhur (Prizren) SH.P.K– shih të dhënat mbi 

ndërmarrjen 

 

Informata Drejtuesi i Zyrës Regjionale - Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 lok 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 lok 8069 
Kta.prizren@eumik.org 

Dokumentet e 
ofertimit  

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
rr. “Ilir Konushevci” Nr: 8 
38000 Prishtinë, Kosovë 
(ish- UNCC) 

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

 


