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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

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

Ndër. e Re Villa Gërmia 

  
Vendndodhja Prishtinë  
  
Biznesi/Sektori Shërbime Hotelierike 
  
Produktet Ushqime dhe pije 

 
  
Tregu Villa Gërmia gjendet në periferi të Prishtinës, në një zonë për rekreacion 

dhe zakonisht shërben ushqime për mysafirë të rastit vendor dhe 
ndërkombëtarë si dhe për tubime të vendorëve dhe ndërkombëtarëve. 
Villa Gërmia ka një tarracë të madhe për sezonën e verës. Ky vend 
rekomandohet për vizitorët vendor dhe ndërkombëtar, e në veçanti për 
ata që preferojnë natyrën. 
   

  
Konkurrenca Në afërsi të Villa Gërmia gjendet dy restorante tjera, mirëpo për shkak të 

numri të madh të konsumatorëve/vizitorëve, ky restorant një pjese të 
madhe të kohës është i mbushur. Në krahasim me konkurrencën, 
përparësi e tyre është se kanë shërbime të shpejta, personel me përvojë, 
të orientuar nga konsumatori dhe të këndshëm, i cili është në gjendje të 
përmbushë nevojat e konsumatorëve. 

Depozita e 
Ofertës dhe 
Metoda e 
Privatizimit 
 

Depozita për Villën Gërmia është: 20,000 Euro dhe do të privatizohet 
përmes metodës së spin off-it të thjeshtë. 

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

Ndërtesat dhe 
Toka 

Ekziston një listë e posedimit nr. 170, parcela kadastrald nr. 263:- 
Sipërfaqja e ndërtesës është 0.01.69 ha. , dhe – Sipërfaqja e livadhit 
është 0.02.90 ha, e që gjithsej përbëjnë 0.04.49 ha.  Kjo parcelë është e 
regjistruar në emër të HTC “Slloga”. Si shtesë, Villa Gërmija aktualisht 
është duke përdorur 0.07.16 ha që janë pjesë e parcelës kadastrale nr. 
262 e cila ka sipërfaqje prej 0.24.67 ha. Kapaciteti i Villës Gërmia është 
250 persona. 
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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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