
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së I.G.K./G.H.I. Ballkan Suharekë  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re, Restorant Ballkan SH.P.K. (Suharekë) 

Vendndodhja Suharekë, Regjioni i Prizrenit 

Biznesi/Sektori Restorant 

Prodhimet  Kuzhina e puntorëve, e vendosur në anën e majtë të ndërtesës, u ofron 
puntorëve të I.G.K./G.H.I. Ballkan ushqim të përditshëm në sallën e 
madhe të ngrënjes. Në anën e djathtë të ndërtesës ndodhet i ndarë një 
restorant dykatësh që është i hapur për publik. 

Tregu Salla e gjerë e ngrënjes ofron mundësi të ndryshme. Hapsira mund të 
shfrytëzohet si diskotekë, për ekspozita, dasma apo ndonjë rast tjetër 
të rendësishëm. Salla e ka platformën dhe mund të zë deri në 800 
njerëz. 

Vendndodhja e restorantit dhe forma e veçant e rrumbullakët e katit të 
parë, ofron një pamje të mrekullueshme dhe një ndryshim të ambientit 
në krahasim me cfarëdo restorant tjetër në rajon. Në të kaluarën ky ka 
qenë restorant i famshëm dhe ka tërhequr njerëz nga e gjithë Kosova. 

Konkurrenca Suhareka dhe rajoni përqark parashikojnë një varg restorantesh / 
lokaleve për raste të veqanta, por ambienti i veqantë, shumë 
funksionaliteti, madhësia dhe reputacioni kanë shumë përparësi për 
këtë object. 

Punonjësit  Nuk ka puntorë të angazhuar në këtë aktivitet. 

Ndërtesat dhe tokat Ky restorant me 2,528 m2 gjindet në qendër të Suharekës dhe është i 
vendosur në 53,19 ari vend. Restoranti ndodhet afër Fabrikës së 
Gomave dhe Kimike, Ndërmarrja e Re Ballkan. 

Asetet tjera Ndërmarrja e re përfshin kuzhinën plotësisht të pajisur si dhe një numër 
të gjerë të pajisjeve, tavolina, karriga, etj. 

Detyrimet që do të 
barten 

Asnjë obligim apo kontratë me blerës/furnitor në lidhje me biznesin 
egzistues të I.G.K./G.H.I. Ballkan Suharekë do të transferohet në 
Ndërmarrjen e Re Restorant Ballkan (Suharekë). 
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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të kontaktojnë 
Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të paraqesin ofertë duhet të llogarisin në 
hulumtimet e tyre. Investitoret potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për 
tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat paraprake për informacione të publikut të gjerë për 
kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: http://www.kta-kosovo.org 
 
 



 

Përmbledhje Ky restorant i mirëmbajtur mirë me 2,528 m2 është i vendour në rrugën 
kryesore Prizren-Shtime, në 53,19 ari vend. 
 
Toka dhe ndërtesat origjinale të I.G.K./G.H.I.Ballkan Suharekë do të 
privatizohen në dy ngastra të ndara si vijon: 
 

(i) Ndërmarrja e Re Restorant Ballkan (Suharekë) SH.P.K. 
(ii) Ndërmarrja e Re Ballkan SH.P.K.- shiqo të dhënat mbi 

ndërmarrjen 
 

 

          
Informata Kryesuesi i Zyrës Regjionale 

Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit  – 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 
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