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Nënkontraktimi nuk është i zbatueshëm nga
Albinspekt
sepse
Albinspekt
nuk
nënkontrakton aktivitetin e tij

Sub-contracted party (outsourced) are not
relevant for Albinspekt as Albinspekt does
not subcontract its activities.

Albinspekt zgjedh nën-kontraktorë të cilët
janë të akredituar, çertifikuar dhe të
kontrolluar në përputhje me Standartet
Ndërkombëtare ose më norma të tjera në
fuqi, të përshtatshëm për fushën e tyre të
aktivitetit.
Ky do të konsiderohet si një
tregues për kompetencën, eksperiencën,
objektivitetin dhe paanësinë e tyre.

If available for the requested field of
analysis, Albinspekt selects subcontractors
which are accredited, certified and verified
according to International standards or any
other norms in force, relevant for their field
of activities. This will be considered as an
indication for their competence, experience,
objectivity and impartiality.

Albinspekt, punon me laborator të
akredituar sipas ISO 17025. Nëse analiza
specifike nuk është e mbuluar nga
akreditimi i laboratorit ose nuk ka
laboratorë të akredituar, Albinspekt mund
të kontraktojë shërbimet e laboratorëve të
tjerë jo të akredituar
Në raste të tilla, Albinspekt vlerëson
kualifikimet, kompetencat, metodat dhe
paanësinë e laboratorit.

Albinspekt works with laboratories
accredited according to ISO 17025. If a
specific analysis is not covered by the
accreditation of the laboratory or if
accredited laboratories are not available,
then Albinspekt may contract the services
of non-accredited laboratories. In such
cases, Albinspekt shall evaluate
qualifications, competence, methods and
impartiality

Për secilin laborator me te cilin Albinspekt
punon, nje monitorim performance kryhet
per cdo vit.

For each laboratory Albinspekt operates
with, a monitoring of the performance is
done yearly.

Një formë e monitorimit të performancës
përdoret (dokumenti 3.7.001 Monitorimi i
aktiviteteve të nënkontraktuara)

A form of monitoring of the performance is
used (doc. 3.7.001 monitoring of
outsourcing activities)

Sa herë që një kërkesë e re për analizim i
dërgohet laboratorit, ai konfirmon
Albinspekt nëse analizat dhe metoda e
kërkuar është e akredituar ose jo.
Vleresimet nga Albinspekt kryhen
nëpërmjet dokumentit “Vlerësimi i palëve
të nënkontraktuara ose Laboratorëve”

Each time a request for testing is sent to a
laboratory, the laboratory shall confirm to
Albinspekt whether or not the requested
analysis and method for evaluation is
covered by their accreditation.
Evaluations by Albinspekt are conducted
according to the document “Evaluation of
subcontract parties or laboratories”.

Kërkesë shtesë përsa i përket palëve të nënkontraktuara është përmbushja e politikave
e procedurave të Albinspekt.

Additional
requirement
towards
the
subcontracted parties is to meet the policies
and procedures of Albinspekt.
Related documents
QM 3.7 Sub-contracting
Evaluation of subcontracted parties or
Laboratories

Dokumentet përkatëse
MC 3.7 Nën-kontraktimi
Vlerësimi i palëve të nënkontraktuara ose
Laboratorëve
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