
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së KHT Kosova
  
Emri i Ndër. së 
Re 

Ndër. e Re Hoteli Grand 

  
Vendndodhja Prishtina  
  
Biznesi/Sektori Hotelieri dhe Turizëm 
  
Produktet Shërbime të Gastronomisë dhe Akomodimit  

 
  
Tregu Shumë i përshtatshëm për trajnime, seminare, konferenca dhe raste 

tjera të veçanta, p.sh. ceremoni martesore, etj. Konsumatorët e rregullt 
të Hotelit Grand janë nga individët vendor dhe ndërkombëtarë deri te 
Institucionet Qeveritare, organizata ndërkombëtare dhe kompani të cilat 
janë aktive në Kosovë. Qarkullimi vjetor gjatë vitit të kaluar ishte më 
shumë se 3 milion euro. Pozita e përshtatshme në qendër të qytetit dhe 
personeli profesional e bëjnë këtë kompani ideale për çfarëdo ngjarje 
apo rast. 
 

  
Konkurrenca Në afërsi nuk ka konkurrencë serioze, megjithatë hotelet e hapura 

kohëve të fundit në qytetin e Prishtinës janë bërë konkurrentë serioz 
përfshirë këtu edhe Hotel Prishtina i cili gjendet në largësi më pak se 500 
metra nga Hoteli Grand. 

Depozita e 
Ofertës dhe 
Metoda e 
Privatizimit 
 

Depozita për Hotelin Grand është: 100,000 Euro dhe do të privatizohet 
përmes metodës së spin off-it special. 

Punonjësit KHT Kosova ka gjithsejtë 678 punonjës. Kompania do të privatizohet 
përmes spin off-it special. 
 

  
Ndërtesat dhe 
Tokat 

Hoteli ka të drejtën për shfrytëzim të përhershëm të parcelave kadastrale 
nr. 6024/1 dhe 6204/5 me një sipërfaqe prej 0.89.00 ha. I ka 526 krevate 
dhe një kapacitet të madh për konferenca, si dhe restorante dhe bare të 
mëdha. 

 

 
 
 

Fact Sheet Grand Hotel 1 
Grand Hotel, 06 September 2005 

 

    
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 privatizimt dhe 
mund të mirren në faqen e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fact Sheet Grand Hotel 2 
Grand Hotel, 06 September 2005 
    
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 privatizimt dhe 
mund të mirren në faqen e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 



 

 

Detyrimet që do 
të transferohen 

Në Ndër. e Re do të transferohen vetëm disa detyrime të kufizuara, 
kontrata me furnitorët dhe konsumatorët të cilat janë të domosdoshme 
për vazhdimin e aktiviteteve të Ndër. së Re. 
 

      
 

 

Informata Selia Qendrore e AKM-së në Prishtinë 
+381 38 500 400 1255 
soetenders@eumik.org 

  
Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci nr. 8 
10000 Prishtinë, Kosovë 

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

 

Fact Sheet Grand Hotel 3 
Grand Hotel, 06 September 2005 
    
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 privatizimt dhe 
mund të mirren në faqen e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
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