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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 nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së Kosova Hidroteknika-Ndërmarrja 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. së Re Kosova Hidroteknika SH.P.K 

  
Vendndodhja Prishtinë 
  
Biznesi/Sektori Shërbime 
  
Prodhimet Ndërtimin e rrjetit te ujësjellësit dhe rrjetit të kanalizimit, 

ndërtimin  e sistemit të ujitjes në bujqësi, inxhinjeringun civil, 
regullimin e shtretërve të lumenjve dhe aktivitete tjera 
ndërtimore. 

  
Tregu Gjatë dekadave të kaluara, shërbimet hidro ekonomike të 

Kosovës kanë përjetuar mungesë investimesh.   
Duke patur parasysh shkatërrimin që ka zënë vend të 
dukshëm në Kosovë, gjatë dekadave të fundit është e 
dukshme nevoja e madhe në përmirësimin e infrastrukturës. 
Gjegjësisht, sistemi i kanalizimit në Kosovë nuk ka qenë 
asnjëher i zhvilluar sa duhet për të hasur në kërkesat e 
tanishme të standardeve moderne. Mu për këtë, rindërtimi i 
një sistemi të kanalizimit është më se i nevojshëm. Kudo në 
Kosovë sistemi i kanalizimit të vjetër dhe ai i tanishmi është 
riparuar apo zëvendësuar. Instalimet tradicionale janë të vjetra 
dhe jo të përshtatura me kapacitetin që kërkohet në kohën e 
tanishme. 
 

  
Konkurrenca Konkurent kryesor te Ndërmarrjes, përfshin një numër të 

ndërmarrjeve private nëpër Kosovë që mirren me aktivitete të 
ngjajshme. 

  
Punonjësit Puntorët e Ndërmarrjes janë të gatshëm ti bashkohen 

Investitorit. Momentalisht 63 puntorë, përfshirë bordin 
menaxhues dhe punëtorët. 

  
Ndërtesat dhe tokat  Zyret Qendrore dhe pajisjet së bashku me tokën do të  

transferohen në Ndërmarrjen e Re. 



 

      

 

Detyrimet që do 
të barten 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara. 
 

 

 
  

 

Informata Marian Nieora 
Zyra Regjionale e AKM-së në Prishtinë/Pristina 
+381 38 24 24 25 ext. 111 
marian.nieora@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. Sejdi Kryeziu No.12,Pejton 
10000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: + 381 (0) 38 242425 
Faks: + 381 (0) 38 242430 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 
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