
 

 
 
 
Të dhënat mbi Ndër. e Re Pejton SH.P.K. 1 
pejton-alb, 02 nëntor 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 nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

 

Emri i NSH-së I. T. KOSOVATEX – ish Kosovka  
 

  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndër. së Re PEJTON SH.P.K 

Vendndodhja Prishtinë  
  
Potenciali Pozitë qendrore në një pjesë atraktive të qytetit, i përshtatshëm 

për qendër biznesi si dhe me qasje të mirë në rrjetin rrugor. 
  
Punonjësit Nuk ka fuqi punëtore të lidhur me këtë pasuri. 

  
 
Ndërtesat dhe 
tokat 

Ndërmarrja posedon parcelën e tokës prej 1,513 m2, e cila 
përbëhet nga një ndërtesë prej 642 m2  dhe oborrit prej 871 m2 

që gjinden në Qytezën Pejton, Prishtinë/Pristina.  
 

Assetet Parcela e tokës ka referencën kadastrale no. 7264. 
 
VENI RE: Ndërmarrja e vjetër KosovaTex posedon parcela tjera 
të tokës prej 128, 782 m2 me ndërtesa dhe kapacitete prodhuese 
që gjinden në zonën industriale të Prishtinës.  
Këto janë tenderuar veçmas. 
 

Detyrimet që do 
të barten 

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

Informata Marian Nieora, Head  
KTA Pristina Regional Office  
++381 (0) 38 24 24 25 ext.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 


