SHPALLLJE PËR REK
KRUTIM EKSSPERTËSH TË
T JASHTËM
M
Autoriteeti i Mediaave Audiovizive në mbështetje të
t ligjit nr. 9643, datë 20.11.20
006 ”Për
Prokurimin Publik””, i ndryshuar, nenit 57
7 të Vendim
mit të Këshillit të Minisstrave nr. 914, datë
29.12.2
2014 “Për miratimin
m
e rregullavee të prokurimit publik” kërkon tëë rekrutojë
ë 1 (një)
ekspertt të jashtëm (inxhinieer) i cili do
o të llogarrisë Fondin Limit, të jetë në Njjësinë e
Prokurimit për objektin e pro
okurimit: “M
Mbikqyrje Pu
unimesh pëër Rikonstru
uksion i god
dinës me
emërtim
min Atelier për dekorin
n e Radio‐TTelevizionit të kaluar në përgjegjëësi administtrimi tek
Autoriteeti i Mediavve Audioviziive dhe përshtatje për zyrat e AMA‐s”.
TERMAT E REFER
RENCES
Objektiivi
Llogarittja e Fondiit Limit, haartimi i do
okumentave
e të tenderit, ndjekjaa e proced
durës së
prokurimit deri nëë lidhje të kontratës
k
m objekt “M
me
Mbikqyrje Punimesh
P
p
për Rikonstrruksion i
godinëss me emërrtimin Ateliier për dekkorin e Rad
dio‐Televizionit të kaluar në përrgjegjësi
adminisstrimi tek Autoriteti i Mediave
M
Audiovizive dh
he përshtatjje për zyratt e AMA‐s”.

Detyratt
Ekspertti do të punojë në bash
hkëpunim tëë ngushtë me
m Autoritettin e Mediaave Audiovizzive, për
realizim
min e detyraave të mëpo
oshtme:
‐Me këërkesë të AMA‐s do të angazh
hohet në Llogaritjen e Fondit Limit, harrtimin e
dokumeentacionit të nevojsh
hëm në mbështetje
m
N 9643 d
datë 20.11..2006 (i
të Ligjit Nr.
ndryshu
uar) “Për prrokurimin publik”
p
si dhe Vendimit të Këshilllit të Ministtrave Nr. 91
14. datë
29.12.2
2014 “Për miratimin
m
e rregullave
r
të prokurimit publik”;
Periudh
ha e zbatim
mit të detyraave:
Data e fillimit
f
të zb
batimit do të
t jetë nga nënshkrimii i kontratëss nga të dyja palët. Perriudha e
zbatimit të kontrattës do të jeetë deri në lidhje të ko
ontratës mee objekt “M
Mbikqyrje Pu
unimesh
për Riko
onstruksion
n i godinës me
m emërtim
min Atelier për
p dekorin
n e Radio‐Teelevizionit të
t kaluar
në përggjegjësi adm
ministrimi teek Autoriteeti i Mediavve Audioviziive dhe përrshtatje përr zyrat e
AMA‐s””.
Kualifikkimet dhe aftësitë
a
e ekkspertit në Njësinë e Prokurimit:
P
 Diplomë e integruar ose licensë profesionale
p
e në Inxhinieeri Ndërtim
mi;
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 Eksperiencaa të mëparsshme në forrmulim të detyrave
d
të ngjashme.
Produkktet dhe maaterialet
Ekspertti do të paraaqesë në gjuhën shqip
pe të gjitha propozimett, rekomand
dimet, doku
umentet
e hartuara në AMA
A.

APLIKIM
MET MBYLLLEN MË DATTË 13 SHTATTOR 2016, ORA 10:00..
Kanditaatët duhet të dorëzo
ojnë dokum
mentacionin e kërkuar brenda këtij afatti pranë
Drejtorrisë së Burim
meve Njerë
ëzore të Auttoritetit të Mediave
M
Au
udiovizive.
Adresa:: Rruga “Abdi Toptani”, Tiranë
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