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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së Energomontimi 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. së Re Energomontimi SH.P.K 

  
Vendndodhja Prishtinë  
  
Biznesi/Sektori Shërbimet 
  
Prodhimet Instalimet e sistemeve elektrike duke përfshirë përçuesit e 

tensionit të mesëm dhe të ulët, projektimin dhe montimin e 
pajisjeve elektrike dhe largpërçueseve. 
 

  
Tregu Gjate dekadës se fundit shërbimet elektrike ne Kosove kane 

përjetuar neninvestme te ashpra. Duke pas ne konsideratë 
rrethanat e reja ne ndërtimtari, rindërtimet pas konfliktit këtu 
paraqitet nevoja e dukshme për përmirësime. Ne përgjithësi 
sistemi I furnizimit me energji ne Kosove asnjëherë nuk është 
zhvilluar plotësisht, qe si pasoj ka mos përmbushjeje e 
kërkesave te tanishme dhe standardeve moderne 

  
Konkurrenca Aktualisht ekziston numër i konsiderueshëm i kompanive 

private te cilat kryejnë shërbime te ngjajmë me ndërmarrjen. 
  
Punonjësit Ndërmarrja ka 49 punëtor 
  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Toka dhe ndërtesat te cilat janë subjekt i këtij tenderi përbehen 
nga parcelat qe në total përbejnë 25,000m2, Fleta Poseduese nr. 
8789, Zona Kadastrale Prishtinë nr. 71914059. 
 
Sipërfaqja e përgjithshme e ndërtesave përfshinë 3,960 m2, të 
gjitha ndërtesat dhe infrastruktura janë në gjendje të mire dhe 
relativisht të mirëmbajtura. 
Veni re se tenderi përfshinë edhe kontejnerët e vendosur në 
ngastrën fqinje në Zonën Industriale të Prishtinës. 



 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Llogaritë e pagueshme nga tre muajt e fundit dhe TVSH nga 
periudha që përfshinë 1 vit para datës së shitjes do të 
transferohen në Ndër. e Re.  Të gjitha detyrimet tjera mbeten në 
NSH. 
 

  

 
 

 

Informata Marian Nieora 
Zyra Regjionale e AKM-së në Prishtinë 
+381 242 425 lokali 111 
marian.nieora@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 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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