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FTESA PËR APLIKIM 

 

Union Bank Sha ju fton të paraqisni Dokumentat per aplikim në procedurën për “Sherbim per vleresim 

pasurie” per periudhen 2022 -2023 
 

Sherbimet duhet te konsistojne ne kryerjen e vlerësimit të pasurive të luajtshme apo paluajtshme 

nëpërmjet kryerjes së inspektimeve të pasurive, hartimit të raporteve të vlerësimit sipas 

standardeve te vleresimit, perfshire ofrimin e konsulencës për këto pasuri sipas nevojave të 

Bankës. 
 

Aplikimi duhet të paraqitet, me email ne adresen: procurement@unionbank.al  
 

“Sherbimi per vleresim pasurie te pronave Union Bank per vitin 2022-2023”, brenda dates 

28.06.2022. 
 

Kriteret teknike te perzgjedhjes se aplikuesve jane: 

- Eksperienca; 

- Numri i bankave me te cilat bashkepunon; 
- Numri i stafit te kompanise; 

- Mbulimi gjeografik; 

- Numri i pronave te vleresuara + tipologjia e pronave 
 

Forma e komunikimit:   elektronike (email) x 

 

Ftesa per Aplikim perbehet nga: 
 

- Shtojca Nr. 1 – Instruksione per Aplikuesit 

- Shtojca Nr. 2 - Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit 

- Shtojca Nr. 3 - Pershkrimi i sherbimit  

 

Shtojca Nr. 1 – Instruksione perAplikuesit 
 

1. Hyrje 

Banka organizon procesin e prokurimit me objekt sherbimin e Vleresimit te pronave te Union Bank ne 
te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise, me qellim perzgjedhjen e shoqerise/shoqerive qe 

plotesojne kerkesat dhe kane ekspertizen, logjistiken dhe kapacitetet per realizimin e ketij sherbimin ne 

perputhje me kerkesat ne kete Ftese per Aplikim.  

 

2. Pjesemarresit 

Kjo Ftese per Aplikim eshte e publikuar ne faqen e web te Union Bank www.unionbank.al dhe Banka 

fton te gjithe shoqerite, te cilat kane kapacitetet dhe ekspertizen per te ofruar sherbimin e percaktuar ne 
kete Ftese per Aplikim.  

 

3. Kosto te pergatitjes se Fteses per Aplikim 

Te gjithe kostot per pergatitjen e kesaj ftese per Aplikim duhet te mbulohen nga Aplikuesit.  
 

4. Permbajtja e Aplikims 

Aplikuesit qe marrin pjese ne kete proces duhet te ofrojne te gjithe sherbimet qe jane percaktuar ne 
Ftese per Aplikim. Ofrimi vetem i nje pjese te sherbimeve, do te skualifikoje nga ky proces Aplikuesin.  

Nuk eshte element skualifikimi ne rast se Aplikuesi mundeson sherbimin ne nje rajon apo vetem ne disa 

qytete te Shqiperise.  
 

5. Pyetje pergjigje 

Cdo pyetje ne lidhje me procesin e prokurimit me objekt „Sherbimi per vleresim pasurie te pronave 

Union Bank“ duhet te dergohen me shkrim ne adresen procurement@unionbank.al. 
Cdo informacion do te shkembehet vetem me shkrim ne kete adrese.  

mailto:procurement@unionbank.al
http://www.unionbank.al/
mailto:procurement@unionbank.al
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6. Dokumentacioni i Fteses per Aplikim 

Dokumentacioni qe duhet te dorezohet si pjese e kesaj Ftese per Aplikim eshte percaktuar ne Shtojcen Nr. 

2 te kesaj Ftese per Aplikim.  

 

7. Perzgjedhja e ofertuesve 

Banka ka te drejte te perzgjedhe me shume se nje ofertues ne kete proces.  

 

Shtojca 2 – Kriteret e pergjithshme te pranimit/Kualifikimit dhe dokumentacioni 

 
Kandidati/Aplikuesi duhet të dorëzojë dokumentacionin sipas renditjes se meposhteme nga pika 1 deri 

ne piken 9: 

 

1. Dokumentacioni ligjor 
Kopje te QKR te Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit të lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, 

si dhe Kopjen e NUIS-it. 

 

2. Referenca  
Aplikuesi i sherbimit duhet te dergoje referenca qe mund te kete nga Banka apo kliente te tjere me te 

cilet ka mardhenie biznesi, apo nga kliente me te cilet ka patur mardhenie biznesi ne te shkuaren ne kete 

fushe. Gjithashtu, duhet te vendose kontakte te minumimi 3 (tre) klienteve aktuale ku ofron kete 

sherbim te cilat duhet te permbajne: 

Emri i Klientit: __________________ 

Person Kontakti: ________________ 

E-mail: ________________________ 

Telefon:  _______________________ 

 

3. Prezantim, eksperienca dhe kapaciteti i kompanise 

Aplikuesi i sherbimit duhet te paraqese nje prezantim dhe CV te studios dhe stafit perberes (eksperienca 
ne fushen e vleresimit, kualifikimet profesionale, informacion mbi numrin e pronave te veresuar etj) te 

shkurter te aktivitetit te kompanise dhe eksperiencat e saj ne te shkuaren.  

4. Licencat 

Aplikuesi I sherbimit duhet te dergoje licencat profesionale te studios dhe te stafit te vleresuesve. 

 

5. Gadishmeria / disponibiliteti 

Aplikuesi i sherbimit duhet te jete I gatshem te filloje sherbimin, nese do perzgjidhet fitues nga ky 

proces, me firmosjen e kontrates. 

Të gjithë dokumentat duhet të jenë te firmosur dhe vulosur nga Aplikuesit ne momentin e dergimit te 
tyre me email. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, 

konsiderohen si kushte për skualifikim. 

Shtojca 3 - Pershkrimi i sherbimit  
 

Sherbimet duhet te konsistojne ne kryerjen e vlerësimit të pasurive të luajtshme apo paluajtshme 

nëpërmjet kryerjes së inspektimeve të pasurive, hartimit të raporteve të vlerësimit sipas 

standardeve te vleresimit, perfshire ofrimin e konsulencës për këto pasuri sipas nevojave të 

Bankës. 
 

 

 


