SHPALLJE PËR REKRUTTIM EKSPER
RTËSH TË JASSHTËM
Autoritetti i Mediavee Audiovizivve në mbështetje të liggjit nr. 9643, datë 20.11.2006 ”Pëër
Prokurim
min Publik”, i ndryshuar, nenit 57 të Vendimit tëë Këshillit tëë Ministrave nr. 914, dattë
29.12.2014 “Për mirratimin e rrregullave të prokurimit publik” kërrkon të rekrrutojë 1 (njëë)
t jashtëm i cili do të pëërfshihet nëë Njësinë e Prokurimit
P
p
për objektin e prokurimiit:
ekspert të
“Rikonstrruksion i god
dinës me em
mërtimin Ateelier për dekkorin e Radio
o‐Televizionit të kaluar në
n
përgjegjëësi administtrimi tek Au
utoriteti I Mediave
M
Aud
diovizive dhee përshtatje
e për zyrat e
AMA‐s“.
TERMAT E REFERENC
CES
Objektivi
Hartimi i dokumentave te tend
derit, ndjekja e procedu
urës së prokurimit derii ne lidhje te
t
kontrates me objektt “Rikonstruksion i godiinës me emërtimin Atelier për dekkorin e Radio
o‐
Televizionit të kaluar në përgjeggjësi adminiistrimi tek Autoriteti
A
IM
Mediave Audiovizive dh
he
përshtatjje për zyrat e AMA‐s“.
Detyrat
udiovizive, pëër
Eksperti do të punojëë në bashkëpunim të nggushtë me Autoritetin e Mediave Au
n e detyrave
e të mëposhtme:
realizimin
‐Me kërkkesë të AMA
A‐s dhe në baashkëpunim të ngushtë me stafin, eeksperti do të angazhoheet
në hartimin e doku
umentacionit të nevojshëm në mbështetje
m
të Ligjit Nrr. 9643 dattë
huar) “Për prokurimin p
publik” si dhe Vendimit të Këshillit të Ministravve
20.11.2006 (i ndrysh
d
29.12.2014 “Për miratimin
m
e rregullave të prokurimit publik”;
Nr. 914. datë
Periudhaa e zbatimit të detyrave
e:
Data e fillimit të zbattimit do të jetë nga nën
nshkrimi i ko
ontratës nga të dyja palëët. Periudha e
ntratës me objekt “Rikkonstruksion i
zbatimit të kontratëës do të jettë deri në lidhje të kon
godinës me emërtim
min Atelier për dekorin e Radio‐TTelevizionit të kaluar në
n përgjegjëësi
administrimi tek Autoriteti i Med
diave Audiovvizive dhe pëërshtatje për zyrat e AM
MA‐s“.
met dhe aftë
ësitë e ekspertit në Njësinë e Proku
urimit:
Kualifikim
 Diplomë
D
e inttegruar ose ekuivalenti
e
i saj në Inxhiinieri Ndërtimi;
 Eksperienca të
t mëparshm
me në formu
ulim të detyrrave të ngjasshme.
et dhe mate
erialet
Produkte
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Eksperti do të paraqesë në gjuhëën shqipe tëë gjitha prop
pozimet, rekomandimet,, dokumenteet
e hartuarra në AMA.

APLIKIMET MBY
YLLEN MË DATË 21 KORRIK
K
20016, ORA 10:00.
Kanditattët duhet të
t dorëzojnë dokumen
ntacionin e kërkuar brrenda këtijj afati pran
në
Drejtorissë së Burim
meve Njerëzoore të Autorritetit të Meediave Audiiovizive.
Adresa: Rruga
R
“AbdiTToptani”, Tirranë
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