
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së NPI “Flamme-ing” (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

NewCo Flamme-ing L.L.C. ( “Nërmarrja Subsidiare”) 

Vendndodhja Prizren 

Biznesi/Sektori Përpunimi i metaleve dhe inxhinieri 

Prodhimet Njësia punuese e Ndërrmarjes (“Ndërmarrja subsidiare”) ka tri njësi 
kryesore prodhuese dhe prodhon vetëm me porosi. Seria e prodhimeve 
dhe shërbimeve përfshinë: 

- Prodhimet termo-energjetike: demineralizimi i ujit, kazana për 
nxemje qendrore, shtylla dritash rrugore, etj. 

- Topa ajrore 
- Rezervarë për benzinë dhe derivate 
- Rezervarë për industrinë e përpunimit të ushqimit dhe kimike 
- Konstruksione të ndryshme metalike 
- Mallrat Metalike të konsumit të gjerë artikuj të konsumit të gjerë 
- Projektimin dhe mbikëqyrjen e tregut 

Tregu Si një nga prodhuesit e pakët të prodhimeve nga metali/ konstruksioneve , 
mundë të pritet që me pronar të ri, njësia punuese e Ndërmarrjes 
(“Ndërmarrja subsidiare”) mundë të luaj një rol të rëndësishëm në ndërtim, 
mirëmbajtje , riparim dhe zgjerim të Ndërmarrjeve në Kosovë. Njësia 
punuese e Ndërmarrjes (“Ndërmarrja subsidiare”) i ka pajisur kompanitë e 
mëdha si Trepça, Ferronikeli, Industrinë e minierave, etj me prodhime të 
ndryshme metali. Momentalisht, Ndërmarrja prodhon vetëm me porosi.  

Konkurrenca Aktualisht, Ndërmarrja mbulon 30% të tregut Kosovar dhe nuk ka ndonjë 
konkurrues të shkallës së lartë për prodhimet e saj. 

Punonjësit Ndërmarrja ka afër 62 punëtorë. Kur punon me kapacitet maksimal 
Ndërmarrja subsidiare mundë të punësojë deri më 150 punëtorë. 

Ndërtesat dhe tokat Godinat janë të vendosura në një pjesë prej përafërsisht 2,66,38 
hektarësh, dhe përfshijnë 6 ndërtesa në mes tyre një njësi prodhimi, 
administrata, restoranti, njësia e izolimit, transformatori, dhe depoja. 
Ndërtesat kanë përafërsisht një sipërfaqe totale prej 8,863 m².  

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm një numër i caktuar i obligimeve nga kapitali i punës dhe kontratat 
e nevojshme me furnitorë dhe konsumatorë, të nevojshme për punën e 
vazhdueshme të Ndërmarrjes do të transferohen në Ndërmarrjen 
subsidiare. 

Të dhënat mbi Ndërmarrjen e Re Flamme-ing SH.P.K. 1 
flamme-alb, 03 August 2005 
    
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. Investitorët 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 

 



 

  

 

Informata Kryesuesi i Zyrës Rajonale  
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 ext 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 ext 8069 
Kta.prizren@eumik.org  

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
No: 8 Ilir Konushevci street 
38000 Pristina, Kosovë 
(Former UNCC) 

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