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Qeveria Shqiptare ka marre nje financim nga Banka Botërore kundrejt kostos të Projektit të
Përmirësimit të Sistemit Shëndetësor (HSIP), dhe ka për qëllim të zbatojë pjesë të
procedurave për shërbimet konsultuese.
Shërbimet konsultues (“Shërbimet”) përfshinë " Analizat e Kërkesave dhe Përgatitja e
Specifikimeve Teknike për Implementimin e Sistemeteve të Informacionit të Spitaleve
Rajonale në Shqipëri ".
Konsulenti për Analizat e Kërkesave dhe Përgatitjes të Specifikimeve Teknike për
Implementimin e Sistemeve të Informacionit të Spitaleve Rajonale në Shqipëri (nga këtu
“Konsulenti”) pritet të ndihmojë Ministrinë e Shëndetësisë në konceptimin, dizenjimin, dhe
monitorimin e implementimit të Sistemit të Informacionit të Spitaleve (RHIS) në spitalet
rajonalë të përzgjedhur në Shqipëri. Kjo do të përfshijë:
- Vlerësim të detajuar të statusit actual të menaxhimit të informacionit dhe analizat e
kërkesave në spitalet rajonale.
- Konceptualizimin e RHIS.
- Specifikime funksionale dhe teknike të RHIS për prokurimin e komponentëve të RHIS.
- Supervizim teknik të zhvillimit dhe implementimit të RHIS.
Ekipi i ekspertëve të ketë të paktën ekpertizen e mëposhtme:
Konsulenti do të jetë përgjegjës për:
-

Vlerësim të detajuar të statusit actual të menaxhimit të informacionit në spitalet
rajonale. Konsulenti do të vlerësojë burimet aktuale dhe kapacitetet e të gjithë spitaleve
të përfshira (lista e spitaleve të përfshirë është e paraqitur në Aneksin 1) për procesimin
dhe përhapjen e informacionit mjekësor dhe adminstrativ.
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-

Specifikimi i nevojave për zhvillimin e menaxhimit të informacionit mjekësor dhe
administrative. Konsulenti do të paraqesë analiza funksionale të detajuara të kërkesave
dhe të sigurojë prezantim analitik të përmirësimeve të nevojshme përmes përdorimit të
sistemeve të kompjuterizuara, mjetet dhe shërbimet.

-

Konceptimi i RHIS. Konsulenti do të sigurojë dizajn conceptual të RHIS të ardhshëm që
do të përfshijë specifikime logjike të funksioneve RHIS dhe komponentëve (specifikime
funksionale, nën-sisteme, module, databaza dhe platform sistemi). Konceptimi do të
përfshijë gjithashtu këshillimin në menaxhimin e procesit të implementimit të RHIS
(vlerësimet e kostove, propozim të planit të projektit, rekomandimet e ndryshimeve
ligjore dhe regullatore të nevojshme, këshilla në metodat e prokurimit, etjestimates of)

-

Bazuar në aprovimin e koncept- projektit , Konsulenti do të zhvillojë specifikime teknike
të detajuara për komponentët hardware/software të RHIS që janë detaje të mjaftueshme
për hapjen e procesit të tenderit për prokurimin e RHIS.

-

Në momentin e kontraktimit te kompanise, konsulenti do të jetë përgjegjës për
supervizimin teknik të implementimit të kontrates, duke siguruar process të Verifikimit
dhe Miratimit të Pavarur (IV&V).
Konsulenca do te kryehet nga nje një Firme Konsulente lokale me eksperiencë të
provueshme në shërbimet Konsulente për projektet IT dhe udhëheqjen e koorporatave
dhe shërbimeve të Konsulencës për Modelimin e Procesit të Biznesit. Firma Konsulente
duhet të ketë të paktën tre ekspertë kuc.
Lideri I Ekipit – me eksperience të provuar në koordinimin e e-Qeverisjes në
Administrim Publik, me eksperiencë në planifikim dhe implementimin e e-Qeverisjes në
projekte ndërkombëtar dhe/ose Shtete Pjestar të EU
Ekspert E-shëndetësor me eksperiencë ndërkombëtare – me mjeshtëri të provuar në
sisitemet E-shëndetësore
Analist sistemi / Ekspert i Analizës të Biznesit- ICT Analist Sistemi

Ministria e Shëndetësisë, përmes Njësisë të Koordinimit të Projektit (PCU) fton tani Firma
Konsulente lokale të përshtatshme / Kompani (“Konsulente”), për të paraqitur interesin e
tyre në sigurimin e Shërbimeve. Konsulentët e interesuar duhet të sigurojnë informacion duke
demostruar që ata kanë kualifikimet e kërkuara dhe eksperiencë të mëparshme për të
performuar këto Shërbime.
Kriteret e shkurtuara të listuara janë:
Nr.

Kriteret e Vlerësimit

1.

Eeksperienca e pergjitheshme e firmës (numri i viteve) në hartim, zbatim

Pikët
30 pikët

dhe venien ne pune te sistemeve te informacionit
2.

Numri i detyrave të ngjashme të mbaruara gjatë pesë viteve të fundit

35 pikët

3.

Eksperiencë në detyra-relevante dhe kualifikimin e personelit kryesor

35 pikët

TOTAL

100 pikët
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Vëmendja e Konsulentëve të interesuar është paraqitur në paragrafin 1.9 të Bankës
Botërore Udhëzimet: Përzgjedhja dhe Punësimi i Konsulentëve nga Huadhënësit e
Bankës Botërore (Janar 2011, reshikuar Korrik 2014), I vendosur sipas politikave të
Bankës Botërore të konfliktit të interesit.
Konsulenti duhet të jetë një Firmë Lokale. Metoda e përzgjedhjes që do të aplikohet është
Përzgjedhja e Kualifikimit të Konsulentëve (CQ), në përputhje me procedurate nxjerra
nga Përzgjedhja e Udhëzimeve dhe Punësimin e Konsulentëve Nën Huatë IBRD dhe Kreditë
IDA & Grantet nga Huadhënësit e Bankës Botërore” (Janar 2011, rishikuar Korrik 2014).
Firma do të kontraktohet nën një kontrate lump-sum. Faza e Dizenjimit të Sistemit është
menduar të implementohet brenda 26 javëve. Konsulenti pritet të filloj shërbimin në Prill
2017.
Informacion më i detajuar mund të merret në adresën e mëposhtme gjatë orarit zyrtar
08:00 deri në 16:30 (nga e Hëna në të Enjte) dhe 08:00 deri në 14:00 të Premte.
Shprehjet e interest duhet të dërgohen në formë të shkruajtur në adresën e mëposhtme
(personalisht, ose me postë, ose me fax, ose me e-mail) jo më vonë se March 30, 2017.
MINISTRIA E SHËNDETËSISË (MSH)
Njësia e Koordinimit të Projektit (PCU)
Projekti I Përmirësimit të Sistemit Shëndetësor (HSIP)
Tiranë, Shqipëri
Në vëmendje të: Blerina Dudushi
e-mail: hsip.dudushi@gmail.com
Në vëmendje të: Elma Dogani
e-mail: hsip.dogani@gmail.com
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