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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

    

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

Ndërmarrja e Re  Hotel Iliria Sh.P.K.  

  
Vendndodhja Prishtinë   
  
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 Iliria janë punonjësit qeveritarë, anëtarë të komunitetit 
ndërkombëtarë dhe popullata vendore. Hoteli gjendet në qendër të qyteti 
dhe ka një tarracë të madhe dhe atraktive. 
 

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

kohëve të fundit në qytetin e Prishtinë janë bërë konkurrentë serioz 
përfshirë këtu edhe Hotel Prishtina i cili gjendet në largësi më pak se 500 
metra nga Hoteli Grand. Hoteli Iliria është gjithashtu një nga hotelet më 
të mëdha në Kosovë. 

Depozita e 
Ofertës dhe 
Metoda e 
Privatizimit 
 

Depozita për Hotelin Iliria është: 50,000 Euro dhe do të privatizohet 
përmes metodës së spin off-it special. 

Punonjësit KHT Kosova ka gjithsej 678 punonjës.  
 
 

  
Ndërtesat dhe 
Toka 

Ndër. e Re Hoteli Iliria ka listën poseduese nr. 4137 për parcelën nr. 
6361/1, sipërfaqja e së cilës është si në vijim: - Hoteli 0.11.00 ha – oborri 
0.29.81 ha.- Sipërfaqja totale është 0.40.81 ha. I ka 226 krevate dhe 
hapësira të mëdha funksionale. 
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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 
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