KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
KRYETARI

Nr. 1577 prot.

Lënda:

Tiranë, më 26.11.2020

Njoftim për ekspertë, specailistë të pavarur dhe laboratorë të akredituar

Në zbatim të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe
Vendimit të KPP-së nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin
dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, KPP shpall konkurrimin për plotësimin e
listës vjetore të Ekspertëve dhe Specialistëve të Pavarur në fushat:
1. Ekspert vlerësimi i pasurive të paluajtshme;
2. Ekspert Kontabël i Regjistruar;
3. Ekspertë fiskalë;
4. Inxhinier mekanik;
5. Inxhinier hidrologjik/hidrotenik;
6. Inxhinier elektrik;
7. Inxhinier gjeologji-minierash;
8. Inxhinier mjedisi;
9. Inxhinier ndërtimi;
10. Inxhinier gjeodet;
11. Shkenca
informatike/kompjuterike/Inxhinieri
Elektronike/Informatikë-Elektronike/
Informatikë-Ekonomike/ Teknologji Informacioni;
12. Inxhinier elektronik/shkenca kompjuterike/informatike/teknologji informacioni ose
ekuivalent me eksperiencë në paisjet mjekësore
13. Inxhinier tekstile;
14. Kimist;
15. Kimist industrial;
16. Specialist në farmaceutikë;
17. Ekspertë në fushën e barnave;
18. Mjek;
Blv “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Kodi Postal 1010, Tiranë +355 4 2281 851, kpp_info@kpp.gov.al

19. Ekspertë minierarë;
20. Përkthyes të licencuar ose shoqëri përkthimi në gjuhët: anglisht, frëngjisht, italisht,
turqisht, gjermanisht,greqisht, maqedonisht, rusisht, suedisht, spanjisht, bullgarisht,
rumanisht dhe gjuhën kineze.
Laboratorë të akredituar në fushat:
1. Gjeomatikë dhe Gjeodezi;
2. Laboratorë të teknologjisë së informacionit/akritekturave/softwereve/ bazës së të
dhënave/rrjeteve/sistemeve elektronike;
3. Testim i materialeve të ndërtimit;
4. Testim i ujit, ajrit, zhurmave dhe tokës;
5. Testim i matësave të ujit, matësave elektrik;
6. Testim, analiza të ushqimeve, buka, mishi, qumështi, nënproduktet e tij, fruta perime;
7. Testim i tekstileve;
8. Testim i vulave, ose paisjeve ekuivalente;
9. Testim i paisjeve elektrike/ elektronike;
Kandidati duhet të plotësojë kërkesat:
1.Të ketë mbaruar arsimin e lartë në fushën ku ai do të konkurrojë.
2.Të ketë liçensë në fushat ku ligji parashikon pajisjen me të.
Laboratorët
Duhet të jenë të akredituar/licencuar në përputhje me ligjin në fuqi
Pagesa dhe shpenzimet e ekspertëve apo specialistëve të pavarur, laboratorëve do të bëhet me
parapagim në përputhje me rregulloren.
Kandidati/ subjektet duhet të paraqesin brenda datës 10 Dhjetor 2020 në selinë e Komisionit të
Prokurimit Publik ose në adresën kpp_info@kpp.gov.al këto dokumenta:
Kërkesën për aplikim, CV-në, fotokopje të diplomës dhe librezës së notave, fotokopje të liçensës
si ekspert, të librezës së punës,vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore, fotokopje të kartës së identitetit,
numër kontakti, si dhe adresën e plotë të vendbanimit.
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