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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

  

Emri i NSH-së Teka Commerce 
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re Teka Commerce LLC  

  
 

Vendndodhja Lebanë  
  
 
Biznesi/Sektori 

 
Tregti me shumicë e produkteve nga industria ushqimore, pijeve, 
tekstilit, industria kimike, produkteve komerciale te derivateve te 
naftës, mallrave te përzier, dhe mbeturinave industriale. 

  
Shërbimet Shërbimet e ndërmarrjes nga e kaluara janë tregtia me shumicë, 

duke përfshirë gjetjen e mallrave, blerjen, deponimin, dhe 
shpërndarjen e mallrave ne shitoret rajonale dhe shitoret tjera. 

  
 

Tregu Në të kaluarën ndërmarrja kishte pozitën e drejtuesit të tregut për 
deponimin dhe shpërndarjen e mallrave industriale të prodhuara në 
vend dhe mallrave tjera komerciale.  

  
 

Konkurrenca Në kohën e tanishme në treg kanë hyrë në konkurrencë shumë 
kompani për shitje me shumicë dhe me pakicë. 

  
 

Punonjësit Ndërmarrja aktualisht ka në punësim 14 punëtorë. 
  

  
Ndërtesat dhe 
 tokat 

Sipërfaqja e përgjithshme tokësore e shpallur në tender si ndërmarrje 
e Re Teka Commerce me vendqëndrim në periferi të Prishtinës, 
është 279,841 m2. Në pajtim me menaxhmentin e ndërmarrjes, 
infrastruktura dhe ndërtesat tjera përcjellëse janë në gjendje të mirë 
riparimi, ndonëse disa nga ndërtesat janë shkatërruar pjesërisht gjatë 
kohës së konfliktit në regjion. 
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Asetet  Ndërtesat me sipërfaqe 44,723m2, infrastruktura e tanishme dhe 
pajisjet së bashku me tokën në posedim për 99 vjet, të ndërmarrjes 
shoqërore Teka Commerce, me vendqëndrim në periferi të Prishtinës 
do të transferohen të ‘’Ndërmarrja e Re’’. 
 

 SHËNIM:  Ndërmarrja shoqërore Teka Commerce 
 posedon edhe asete tjera në Prishtinë, të cilat  nuk janë të 
 përfshira në këtë tender. 
 

Detyrimet Vetëm një numër i kufizuar i obligimeve, do të transferohen në 
Ndërmarrjen e Re.   
 

Performanca Ndërmarrja nuk është duke operuar. 

   

  

Informata  Marian Nieora 
AKM Zyra Rajonal Prishtinë 
+381(0) 38 24 24 25 lok. 111 
marian.nieora@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rruga: Ilir Konushevci Nr. 08  
(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 

 


