PARTNERSHIP FOR BETTER BUSINESS
REGULATION

Konkurs
Për angazhimin e një personi juridik
Projekti i financuar nga USAID – “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste”, i cili
implementohet nga ana e EPI CENTAR Internacional në bashkëpunim me Odën Ekonomike
të Maqedonisë, Odën Ekonomike të Maqedonisë Veri – Perëndimore, MASIT, dhe Lidhjen e
Odave Ekonomike të Maqedonisë, ka nevojë për angazhimin e një personi juridik për
përgatitje të një plani dhe mbajtjen e dy trajnimeve për Subjekte të cilët kanë marrë
autorizim për kryerjen e punëve profesionale për sigurinë në punë, në përputhje me Ligjin
për Siguri dhe Shëndetësi në punë.
Kandidatët e interesuar duhet të kenë autorizim për të mbajtur trajnime për zhvillimin
profesional të personelit për sigurinë në punë dhe të japin çertifikatë për pjesëmarrje, në
përputhje me Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.
Procedura kryhet nga Shoqëria për shërbime dhe tregti, EPI CENTAR International DOOEL
Shkup. Fondet e parapara për këtë prokurim sigurohen përmes Projektit "Partneriteti për
rregullativë më të mirë afariste" financuar nga USAID. Buxheti i prokurimit të kësaj
marrëveshje është i fiksuar. Kontrata me ofertuesin e përzgjedhur do të lidhet nga Shoqëria
për shërbime dhe tregti EPI CENTAR Internacional DOOEL Shkup.
Periudha kohore për kryerje të angazhimit është prej Janar 2018 deri Mars 2018.
Ftojmë të gjithë kandidatët e interesuar të aplikojnë duke dërguar kërkesë për
dokumentacion të tenderit duke treguar emrin e personit juridik, selinë e personit juridik,
numrin amë të subjektit juridik dhe personin e autorizuar për përfaqësim. Kërkesa të
dorëzohet më së voni deri më 26.12.2017 16:00 ora (ora lokale) në adresën elektronike:
asutoglu@epicentar.mk. Të gjithë kandidatëve të interesuar të cilët do të dorëzojnë kërkesë
për dokumentacion të tenderit , do ju dorëzohet dokumentacioni i tenderit së bashku me
specifikimet teknike.
Të gjitha pyetjet në lidhje me këtë procedurë duhet të dorëzohen ekskluzivisht në mënyrë
elektronike në të njëjtën e-mail adresë.

