
Announcement for cooperation 

 

Raiffeisen Bank Kosovo is looking for Licensed Appraisers that will offer services on the 

Evaluation of Real Estate collateral for the Bank. For the interested candidates, the following 

criteria are to be fulfilled as follows: 

Basic requirements   

1. Appraiser should be licensed for the valuation of the real estate, with respective license 

level based on Supervisory Board regulation for licensing of real estate appraiser, level I 

and IA. 

2. Copy of the license (for individual or all appraisers involved) and other relevant 

documents to prove the ability for fulfillment of the above-mentioned duties.  

3. Appraiser should present model of the appraisal report and duration of the report 

preparation. 

4. Offer preferably should contain three references issued from high reputational 

institutions, confirming that the offers (individual or company) have already offered or 

accomplished similar services to the ones required (not older than three years).  

5. Attention: only companies/individuals that fulfill the abovementioned criteria will be 

considered.  

 

Additional information   

Selected companies/individuals will be invited for further explanation/clarifications.   

Offer should contain following details:  

• Full address and other exact details of the offerer.  

• Offer should be valid for at least 90 days from the day of application.  

• Each offer page should be stamped and signed form the company’s authorized person.  

• Copy of Business certificate should be attached to the offer (copy of the document if 

appraiser is registered as a business in KBRA). 

• Copy of VAT Registration certificate should be attached to the offer, if applicable. 

• Copy of Fiscal number certificate should be attached to the offer, if applicable.  

• Copy of identification document of the owner of the company should be attached to the 

offer (ID, passport or driver’s license).  

• Company organogram should be attached to the offer.   



 

Process rules and criteria  

1. We reserve the rights to make amendments to the specifications, cancel the 

announcement, re-invite the individual participants to resubmit their bid, disqualify a 

single bidder without giving notice or reasons. 

2. We reserve the rights to disregard / not enter into any type of correspondence with any 

bidding party at any time throughout the process. 

 

Interested Licensed Appraisers can apply from 24 December 2021 until 12 January 2022. They 

shall submit their application (all required documents) in a closed envelope with subject: 

Licensed Appraisers to Raiffeisen Legal Office, Raiffeisen Bank with the following address 

“Robert Dole” str, Prishtine. Applications/offers submitted after the determined date, will not be 

taken into consideration.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kërkesë për Ofertë  

Banka Raiffeisen ne Kosovë, kërkon Vlerësues të Licencuar që do të ofrojnë shërbime për 

Vlerësimin e Pronave të Paluajtshme. Palët (kandidatët ose kompanitë) e interesuara, duhet të 

plotësojnë kriteret si në vijim: 

Kërkesat elementare  

1. Vlerësuesit duhet të jenë të licencuar për vlerësimin e pronave të Paluajtshme, me 

licencën përkatëse, niveli minimal 1A, bazuar në rregulloren e Bordit Mbikëqyrës për 

licencimin e vlerësuesve për Pronat e Paluajtshme. 

2. Kopja e licencës (për vlerësuesit individual ose për të gjithë vlerësuesit e përfshirë) si dhe 

dokumentet tjera relevante që dëshmojnë aftësitë për të përmbushur detyrat e 

lartpërmendura.    

3. Vlerësuesit do të duhet të prezantojnë/bashkëngjesin një model të raportit të vlerësimit.  

4. Oferta, preferohet të përmbajë tri referenca të lëshuara nga institucionet me reputacion të 

lartë, për të konfirmuar se vlerësuesi (individual ose kompania) ka kryer shërbime të 

ngjashme (jo me të vjetra se tri vite).  

5. VINI RE: vetëm ofertat nga individët/kompanitë që përmbushin kriteret e lartpërmendura 

do të mirren në shqyrtim.  

Informatë shtesë    

Individët/kompanitë e përzgjedhura, do të ftohen për sqarime shtese. 

 

Oferta duhet të përmbajë detajet si më poshtë:  

• Adresën e plotë si dhe detajet kontaktuese të vlerësuesit.  

• Oferta duhet të jetë valide për së paku 90 ditë nga dita e aplikimit.  

• Secila faqe e ofertës duhet të jetë e vulosur dhe e nënshkruar nga personi i autorizuar I 

kompanise.  

• Oferës duhet ti bashkëngjitet certifikata e biznesit (kopje e dokumentit nëse vlerësuesi 

është i regjistruar si kompani biznesi ne ARBK) 

• Ofertës duhet ti bashkëngjitet certifikata e TVSH - së (për paguesit e TVSH). 

• Ofertës duhet ti bashkëngjitet certifikata e numrit Fiskal (nese ka).  

• Ofertës duhet ti bashkëngjitet kopje e dokumentit identifikues të pronarit të kompanisë, 

(kopje e letërnjoftimit, pasaportës ose patentë shoferit). 

• Ofertës duhet ti bashkëngjitet edhe organogami i kompanisë.   

 



Rregullat dhe e kriteret e procesit   

1. Ne ruajmë të drejtat për të ndryshuar specifikat, për të anuluar këtë tender, për të ftuar 

sërish 

pjesëmarrës të caktuar që ta dorëzojnë prapë ofertën e tyre, dhe për të diskualifikuar 

cilindo 

ofertues pa dhënë njoftime paraprake apo arsye për këtë. 

 

2. Ne ruajmë të drejtat për të mos kontaktuar me ofertuesit gjatë procesit të tenderimit 

Vlerësuesit e Licencuar që janë të interesuar mund të aplikojnë prej datës 24 Dhjetor deri me 

12 Janar, duke dorëzuar ofertat e tyre (së bashku me dokumentet e kërkuara) në pliko të 

mbyllur me mbishkrimin: Nga Vleresues i Licensuar per Departamentin Ligjore, në 

recepcionin e zyres qendrore të Raiffeisen Bankë në Kosovë, në rrugën “Robert Dole”, 

10000 Prishtina, Kosovo.  

 

 


