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01 Korrik/ 2019
Posta e Kosovës, Shoqëri Aksionare (PK Sh. A.),

Shpallë:
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI ME PARTNERITET
Për ide/produkte inventivë dhe avancim të Shërbimeve
Kjo kërkesë për shprehje interesi me partneritet është si rezultat e nevojës dhe kërkesës për
ide/produkte inventivë dhe avancim të shërbimeve .
Posta e Kosovës Sh. A, duke u bazuar në nevojat për ide produkte dhe avancim të shërbimeve
postare, për të ndjekur konkurrencën në vend dhe rajon të cilët janë në avantzh për shkak të
implementimit të metodave inovatore dhe moderne në sektorin e shërbimeve.
Objektivat
Objektivi i kësaj shprehje të interesit është të përzgjedhim partner të mundshëm, te cilët do të na
ofrojnë ide dhe projekte inovatore në avancim të shërbimeve të cilat rrisin të hyrat dhe
përmirësojnë shërbimet e Postes së Kosovës si dhe marrin përgjegjësitë përkatëse operative,
financiare dhe intelektuale në partneritet.

Kërkesat për Kualifikim dhe
Eksperienca
Kompanitë me idetë e tyre që të mund të negociohet për partneritet duhet të plotësoj kriteret në
vijim:
-

Profili I kompanisë
Draft propozimin për Marrëveshjen e Konfidencialitetit
Projekt Propozimi për produktin apo idenë e partneritetit
Draft propozimin e kontratës / marrëveshjes së partneritetit
Propozimin për kohëzgjatjen minimale të projektit
Propozimin për datën e fillimit te projektit
Propozimin e ndarjes së përgjegjësive dhe obligimeve financiare
Propozimin për ndarjen e të hyrave
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-

Certifikata e biznesit
Vërtetimi nga administrata tatimore si dëshmi që i ka kryer të gjitha obligimet tatimore;
Vërtetim nga gjykata që deshmon se kompani nuk është në falimentim;

Posta e Kosovës fton kompani të kualifikuara të tregojnë interesin e tyre në ofrimin me partneritet
të ideve dhe produkteve.
Metoda e përzgjedhjes që do të aplikohet është në përputhje me procedurat për përzgjedhjen e
kompanimeve për partneritet
Kompanitë e interesuar mund të marrin informacion të mëtejshëm në lidhje me shprehjen e
interesit në email: partneritet@postakosoves.com. Deri me date 13.08.2019

