
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

 

Emri i NSH-së Ndërmarrja Shoqërore Hoteliere Turistike Tregtare "METOHIJA" 
(“RUGOVA”) 

  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Restoranti EXPRES SH.P.K 

  
Vendndodhja Qendra e qytetit të Pejës  
  
Biznesi/Sektori Shërbime restoranti dhe hoteliere 
  
Shërbimet Ndërmarrja subsidiare ofron shërbime restoranti  
  
Punonjësit Nuk ka të punësuar të Ndërmarrjes që punojnë në restorantin 

EXPRES.  
  
Ndërtesat dhe 
tokat  

Ofertimi për Ndërmarrjen subsidiare përfshin një restorant i cili u 
ndërtuar në vitet e 1960-ta. Ajo mbulon një sipërfaqe prej 430 m2 në 
katin përdhesë të një ndërtese banimi në qendër të qytetit të Pejës.  

Nuk ka pasuri të tundshme në lokal.  
  
Detyrimet që do të 
barten 

Do të barten detyrimet e kufizuara lidhur me faturat për shërbime 
komunale të krijuara gjatë tre muajve të fundit para nënshkrimit të 
kontratës së privatizimit. 

  
Informata  Niels Hartog 

Drejtues i Zyrës Regjionale 
AKM - Pejë 
Tel: +377 (0) 44 333363 
E-mail: niels.hartog@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit
Rr. “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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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-kosovo.org. 
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