
 
 
 
 

 
                                       THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT                                  Me 01/10//2020 
 

Solidar Suisse është një agjenci që ofron ndihmë, bashkëpunimi ndërkombëtarë i së cilës në vendet e 

zgjedhura të Evropës Jugore dhe Lindore përcjellë objektivat themelore për mbështetjen e zhvillimit të 

qëndrueshëm, reduktimin e varfërisë, margjinalizimit dhe padrejtësisë, si dhe mbështet proceset 

transformuese politike dhe sociale me synim ridistribuimin e kapaciteteve dhe resurseve Solidar Suisse 

fton, të gjithë kompanitë profesionale të shprehin interesin në sigurimin e Gift box/ Kuti me dhurata dhe 

Qese letre. 

 

Kutia me mbështjellje të zezë me dimensione 28 x 26 x 3.5cm dhe gravirim të logos Suisse 
Solidar në pjesën ballore të kapakut 200 copë 

 Brendia  e  kutis  me  sfungjer  me (2 copa)  Sfungjeri  duhet  prerë  sipas  formave të 

dhuratave të poshtë cekura  

    Kutia me mbështjellje duhet të përmbajë 

 Stilolaps titanium me gravirim të logos Suisse Solidar 

 Fletore me kopertinë të lëkurës brendia e fletëve ngjyrë krem dhe shtypi i logos Suisse Solidar 

në kopertinë 

 Mbajtëse e vizitkartave me dimension 9.5x6 cm materiali i metalit, shtypi I logos Suisse 

Solidar në pjesën e  kapakut. 

 Varse e ç elsave  me gravirim të logos Suisse Solidar, materiali I metalit 

 USB 32 GB metalike shtyp me gravirim i logos Suisse Solidar  

Kese e letrës me dimensione 32 x 13 x 40 cm, ngjyrë të zezë dhe shtyp I logos Suisse Solidar 
me gravim 200 copë 

 
 
Kushtet  

 Çertifikata e biznesit dhe kopja e llogarise bankare  
 Profili i Kompanisë  

 1-3 referenca  ose shabllone te punes  

 Oferta teknike dhe financiare e arsyeshme sipas nenit 33 paragrafi 3 te Ligjit 05/L-34 ne TVSH  
dhe performim profesional duke cekur edhe kohën për zbatimin e punës apo daten e liferimit të 
produkteve. 

 Afati i dorezimit deri me 09/10/2020 
 

Për :Solidar Suisse Kosovo - Arjan Harxhi                                   
tel/ 049 520 433 
e-mail / a.harxhi@solidar-suisse-kos.org 
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