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Titulli i Shërbimit : "Monitorues Kontrate /Inxhinier për punimet civile"
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Qeveria e Shqiperisë ka marrë një financim nga Banka Botërore nëpërmjet kostos së
Projektit Permiresimi i Sisitemit te Shendetesise (HSIP), dhe ka planifikuar të përdorë një
pjesë të saj për shërbime konsulence.
Objektivi i kësaj detyre është që të punësojë një "Monitorues Kontrate /Inxhinier për
punimet civile", i cili do të mbikëqyrë dhe koordinojë aktivitetet civile punëve dhe
aktiviteteve të tjera të ngjashme, të cilat janë planifikuar për t'u financuar në kuadër të
projektit HSIP.
Konsulenti i përzgjedhur do të ndihmojnë PCU dhe stafit të MSH duke ofruar shërbime që do
të sigurojë se punimet civile për përfundimin dhe rehabilitimin të objekteve janë të
dizajnuara, kryer dhe monitoruar në përputhje me praktikën dhe ligjin vendas, dhe të me
cilësi të pranueshme për përfituesin.
Inxhinieri Civil duhet të kenë një përvojë minimale prej dhjetë (10) vitesh si inxhinier civil
mbikëqyrësi i punimeve civile. Inxhinier civil duhet të jetë mjaf i aftë në zotërimin e gjuhës
angleze dhe ne përdorimin e kompjutërit Ai duhet të ketë:
• Diplomë universitare në punimeve civile,arkitekture apo fusha te ngjashme.
• Përvojë të përgjithshme në fushën e ndërtimit jo më pak se 10 vjet,
• Përvojë në mbikëqyrjen dhe ndërtimin dhe mirembajtjen e ndërtesave administrative dhe
publike,
• Të ketë së paku pesë (5) vjet përvojë në mbikëqyrje e ndërtesave publike multi-disiplinore
dhe koordinimin e e punës; Përvoja në monitorimin e kontratave të punëve civile të
shërbimeve shëndetësore dhe / ose ndërtesave spitalore është një avantazh;
• Përvoje te mëparshme në analizë, inspektim dhe monitorim të menaxhimit të kontratave
të punëve civile sipas kërkesave të ligjit shqiptar;
• Përvojë e mëparëshme e punës në projektet e financuara nga BB ose organizata të tjera
ndërkombëtare, është kriter i preferueshme,
• Përvojë ose njohuri si inxhinier material është e preferueshme,

• Njohuri të mira të rregullave të Qeverisë dhe kërkesave ligjore në Shqipëri në lidhje me
lejen e zhvillimit, standardet e projektimit dhe mbikëqyrjes.
• Zotërim shumë të mirë të gjuhës angleze dhe shqipe (e folur dhe e shkruar) është
thelbësore.
• Aftësi të shkëlqyera kompjuterike dhe njohuritë të paketës MS Office (kryesisht Ëord, Excel,
PowerPoint, Auto Cad), dhe platformave te shperndarjes on-line te dokumentcionit.
Ministria a Shëndetësisë, nëpërmjet Njësisë së Koordinimit të Projëektit (PCU) fton gjithë
konsulentët individual lokal (“Konsulente”) të shfaqin interesimin e tyre në ofrimin e
shërbimeve të kërkuara. Konsulentët e Interesuar duhet të ofrojnë informacion që të
demonstrojnë se ato kanë kualifikimet e kërkuara dhe eksperiencat e ngjashme për të
kryer shërbimet. Kriteret e Shortlistimit dhe të vlerësimit janë:
No.

Kriteret e Vleresimit

1.
Kualifikimet e Përgjithëshme
2.
Experienca Specifike ne fushen e shërbimit
3.
Gjuha dhe eksperienca e përgjithëshme
TOTAL

Points
30 pikë
50 pikë
20 pikë
100 pikë

Konsulentët e interesuar duhet të marrin në konsideratë politikën dhe klauzolat e Bankës
Botërore në lidhje me konfliktin e interesit, e përcaktuar kjo në paragrafin 1.9 të udhëzuesve
të Bankës Botërore për: Përzgjedhja dhe Punësimi i Konsulentëve nga kredi të IBRD dhe hua të
IDA & Grante nga Huamarrësit e Bankës Botërore (“Udhëzuesi i Konsulencës”)- version i
Janarit të 2011 rishikuar në Korrik 2014).
"Konsulenti" do të jetë një konsulent individual. Metoda e përzgjedhjes që do të aplikohet
është “Konsulencë Individuale” – IC, në përputhje me procedurat e udhëzuesve të Bankës
Botërore për përzgjedhjen e punësimin e konsulentëve (botimi Janar 2011, rishikuar ne
Korrik 2014) ).
Kohëzgjatja e shërbimit do të jetë brenda një periudhe 12 mujore, me 3 muaj prove. Në
funksion të performances se Konsulentit , kontrata mund te rinovohet për më tej.
Për më shumë informacion mund të kontaktoni në adresën e mëposhtëme gjate orarit zyrtar
08:00 - 16:30 (e Hënë deri të Enjten) dhe 08:00 -14:00 të Premten.
Shprehjet e interesit duhet te dorezohen me shkrim në adresën e mëposhtëme (dorazi, ose
me e-mail) deri në May 19, 2017
MINISTRIA E SHËNDETËSISË (MOH)
Njësia e Koordinimit të Projektit (PCU)
Projekti i Përmirësimit të Sistemit të Shëndetësisë (HSIP)
Tirana, Albania
Për: Blerina Dudushi
e-mail: hsip.dudushi@gmail.com
Për: Elma Dogani
e-mail: hsip.dogani@gmail.com

