Data 05.02.2020

FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR EKSPERTIZË
Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME
Work Plan of the Context Analysis’, per realizimin e një studimi në Bashkinë Fier, hap thirrjen
për Ekspertë si më poshtë.

Informacion i përgjithshëm rreth QSHPZH
QSHPZH-ja është një organizatë jo fitimprurëse, e themeluar në Janar të vitit 1993, e cila punon
për përmirësimin e politikave, legjislacionit, të drejtën për informacion dhe shërbime për cështje
që shqetësojnë popullatën dhe zhvillimin e saj, përfshirë shëndetin riprodhues.
Organizata duke qënë implemetuese e projektit: “të projektit ‘3C4SME Work Plan of the
Context Analysis’”, i cili zbatohet nga Qendra Shqiptare per Popullsin dhe Zhvillimin ne
Bashkine Fier, hap thirrjen për shërbime:

- Ekspert për Shërbime në Fushën e Financës (1 Ekspert )
TERMA REFERENCE
1. QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E KONTRAKTIMIT
Synimi i përgjithshëm i kontraktimit është sigurimi i shërbimeve / Ekspertizës ne kuadër të
projektit “3C4SME Work Plan of the Context Analysis’ me mbështetjen e Bashkisë Fier, për
realizimin dhe raportimin e aktiviteteve dhe shpenzimeve në kuadër të këtij projeti;

- Ekspert për Shërbime në Fushën e Financës (1 Ekspert )
Fondi limit është 553,000 lekë
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3.Data dhe vendi
Me kërkesë të organizatës, produktet /shërbimet do të dorëzohen në Qendren Shqiptare per
Popullsine dhe Zhvillimin adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta, Nd.26, H.6, Ap5, 1001,Tiranë,
Albania.

4. Profili i kërkuar i aplikantit

 Master Shkencor në fushën e Ekonomisë ose fusha të ngjashme ;
 Të paktën 5 vjet experience e vërtetuar pune në fushën e ekonomise dhe finance
(Avantazh përben eksperienca ne organizata ).
 Njohuri shumë të mira rreth kuadrit ligjor për Organizatat jofitimprurëse në Shqipëri .
 Eksperiencë profesionale pune me organizatat e shoqërisë civile apo institucione te tjera
per realizimin e sherbimeve te ngjashme.
 Njohuri të Gjuhës Angleze dhe projekte nga donatore ndryshëm , vecanërisht Bashkimit
Europian.

5. Kontratat dhe Tarifat
Eskperti do të lidhë një kontratë shërbimi me organizatën. Pagesa do të kryhet në llogarinë
bankare të ekspertit sipas kushteve të rëna dakort në kontratë.

Aplikimi
Ju ftojmë të shprehni interesin tuaj duke dërguar aplikimet tuaja brenda datës 25.02.2020, ora
16:30 me E-mail ( info@acpd.org.al ) me postë ose dorazi në adresën (adresa: Bulevardi “Gjergj
Fishta, Nd.26, H.6, Ap5, 1001,Tiranë, Albania, tel: +35542 251 475
Çdo aplikim i marrë pas datës së mbylljes së procedures nuk do të pranohet.

Dokumentat e aplikantit si më poshtë:
 Cv
 Oferta Financiare në Vlerë Bruto (përfshire Taksat ) për shërbimin që kërkohet.

Vlerësimi i ofertave:
Të gjithë ofruesit do të vlerësohen për plotësimin e dokumentacionit , eskperiences dhe oferten me te ulet
financiare.

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), inkurajon çdo ofrues shërbimi të
mundshëm të shmangë dhe të parandalojë konfliktet e interesit.
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