
 
 

Termat e Referencës 

 

Ekspertë në fushën e punimeve ndërtimore për vlerësimin e projekt- propozimeve të fazës së dytë 

të zbatimit të mekanizmit të bashkëfinancimit për rehabilitimin e infrastrukturës së kujdesit 

shëndetësor parësor  në qarkun Fier dhe Dibër  

 

Projekti Shëndet për të Gjithë (HAP), i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, gjatë fazës së 

dytë të tij (2019-2023), nëpërmjet një fondi grant, do të mbështesë ngritjen dhe zbatimin e një mekanizmi 

bashkëfinancimi në bashkëpunim me Njësitë e Qeverisjes Vendore (NJQV) në qarkun Dibër dhe Fier, me 

synim rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së Kujdesit Shëndetësor Parësor (KSHP), qendrave 

shëndetësore dhe ambulancave. Mekanizmi pritet të zbatohet me pjesëmarrjen e NJQV-ve, në 

bashkëpunim me autoritetet shëndetësore rajonale dhe lokale në qarkun Fier dhe Dibër dhe me miratimin 

e MSHMS-së.   

Fondi grant i HAP-it në dispozicion të zbatimit të mekanizmit të sipërpërmendur synon zhvillimin me 

mbështetje të kapaciteteve të NJQV-ve për vendim-marrje transparente e me pjesëmarrje në fazën e 

planifikimit dhe zbatimit të ndërhyrjeve prioritare për rehabilitimin/mirëmbajtjen e infrastrukturës së KSHP-

së.  

Aplikimi për Fondin grant të HAP-it nga NJQV-të në Qarkun Dibër dhe Fier parashikon dy faza: 

Faza e parë ose Faza e shqyrtimit të koncept-projekteve.  NJQV-të do të përgatisin dhe dorëzojnë te HAP-

i koncept-projektet.   

Faza e dytë ose Faza e përzgjedhjes së projekt-propozimeve. NJQV-të e kualifikuara nga faza e parë do 

t'u kërkohet të dorëzojnë projekt-propozimet e plota, përfshirë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm 

tekniko-ligjor. 

 

Në këtë kuadër, HAP është i interesuar të kontraktojë 2 (dy) ekspertë të jashtëm në fushën e punimeve 

ndërtimore për vlerësimin e projekt-propozimeve të paraqitura nga NjQV-të gjatë fazës së dytë. 

 

Qëllimi i përgjithshëm 

Vlerësimi i projekt propozimeve të paraqitura nga NJQV-të e Qarqeve Dibër dhe Fier në fazën e dytë 

kundrejt kritereve të paracaktuara nga HAP. 

 



 
 

Ekspertët e jashtëm vlerësues (vlerësuesit) gjatë fazës së përzgjedhjes  

Në mënyrë që të arrihet një vlerësim i saktë bazuar në kritere teknike, personeli i HAP do të kontraktojë 2 

(dy) ekspertë të jashtëm në fushën e punimeve ndërtimore, të cilët do të përbëjnë Grupin Teknik, i cili 

do të bëjë vlerësimin e projekt-propozimeve të plota bazuar në termat e referencës të përcaktuara dhe 

miratuara nga donatori.  Ekspertët  e jashtëm do të vlerësojnë projekt-propozimet e plota bazuar në kriteret 

përkatëse dhe në informacionin e dhënë nga NJQV-të në formularët e aplikimit.   

 

Profili i vlerësuesve të fazës së dytë ( përzgjedhjes) 

Vlerësuesit duhet të kenë përvojë në kryerjen e punimeve të ndërtimit përmes aplikimit të procedurave të 

Ligjit të Prokurimeve Publike . Përbërja e grupit të vlerësuesve do të jetë si më poshtë:  

• Inxhinier ndërtimi/strukturist me eksperience profesionale në projektim/Mbikëqyrje mbi 15 vjet; 

• Inxhinier Elektrik, me eksperience profesionale ne projektim/Mbikëqyrje mbi 15 vjet; 

 

Detyrat e vlerësuesit1 :  

• Lexon dhe shqyrton me kujdes të gjithë planet teknike të projekteve të porosituara nga NJQV-

të. 

• Vlerëson  në mënyrë të paanshme dhe objektive projekt propozimet bazuar në kriteret e 

paracaktuara nga HAP duke mbajtur shënim pikët e forta e të dobëta të çdo projekti 

• Propozon pikëzimin e kritereve të paracaktuara  për vlerësimin e projekt propozimeve dhe i 

përdor ato në procesin e vlerësimit pas diskutimit dhe aprovimit nga HAP-i.  

• Nëse e vlerëson të nevojshme dhe/ose kërkohet nga HAP-i, në rast paqartësish, bën vizita 

verifikimi në terren për një numër të kufizuar ditësh të shoqëruara me dokumentimin përkatës. 

• Përgatit dhe paraqet me argumentim tek HAP-i draft-raportin në shqip për vlerësimet e të gjitha 

projekteve. Ky Raport përmban:  1) një pjesë përshkruese të zbatimit të sistemit të pikëzimit të 

propozuar prej tij; 2) tabelën përkatëse për çdo projekt me numrin e pikëve;  3) Tabelën e 

përgjithshme me pikëzimin për çdo projekt propozim, sipas kritereve të përcaktuara. 

• Rishikon draft-raportin, pasqyron komentet dhe propozimet e dakortësuara gjatë Takimit me 

HAP dhe finalizon Raportin në anglisht 

• Respekton afatet kohore të kërkuara nga HAP-i gjatë gjithë procesit të vlerësimit në fjalë. 

 

 
1 Termi "vlerësues" nënkupton ekspertët e punimeve ndërtimore, që do të mobilizohen per të realizuar vlerësimin e 
projekt propozimeve 



 
Metodologjia e punës 

Vlerësuesi i kryen detyrat e mësipërme në bashkëpunim dhe i mbështetur nga eksperti i HAP-it për punimet 

e ndërtimit. 

Eksperti bën vlerësimin e projekt-propozimeve sipas sistemit të pikëzimit të kritereve të miratuara nga SDC. 

Vlerësuesi paraqet me argumentim dhe diskuton me HAP-in vlerësimet e tij për të gjitha projekt propozimet 

në një mbledhje të dedikuar. Gjatë diskutimit vlerësimet diskutohen dhe vendoset në Grup për vlerësimin 

përfundimtar të gjitha projekt propozimeve. 

 

Mbështetja e HAP për vlerësuesin 

 

HAP-i i mundëson vlerësuesit një prezantim të bashkëfinancimit me Bashkitë për rehabilitimin e 

infrastrukturës së QSH-ve/Ambulanca në 10 bashkitë e Fierit dhe Dibrës  për ta familjarizuar  me qëllimet 

e përgjithshme të kësaj nisme të HAP-it dhe në veçanti me objektivat, metodologjinë, kriteret, aktorët e 

përfshirë dhe përgjegjësitë e secilës palë në fondin grant përkatës.  

HAP-i i vë në dispozicion kriteret e paracaktuara  për vlerësimin e projekt-propozimeve  

HAP-i vë në kohë në dispozicion të ekspertit projekt propozimet e plota në format të shtypur dhe elektronik.  

 

Produktet dhe afatet kohore: 

Vlerësuesi i dorëzon HAP-it brenda 10-15 ditëve punë nga marrja e projekt-proozimeve një raport vlerësimi 

teknik përfundimtar, në anglisht,që përmban formatet e plotësuara të raportimit për çdo projekt-propozim, 

duke përfshirë komentet e shkruara si dhe një tabelë përmbledhëse me pikëzimin e kritereve për çdo 

projekt. 

 

Kualifikimet e nevojshme  

Eksperti i jashtëm vlerësues duhet të dorëzojë CV-në e tij duke vënë në dukje studime apo raportime në 

fusha të ngjashme me detyrat e kërkuara. 

Referencat dhe çertifikatat e marra që dëshmojnë kualifikimet përkatëse për aftësitë profesionale, 

gjithashtu dhe licençat përkatëse2. 

Ekspertët duhet të përmbushin kërkesat e mëposhtme:  

Kualifikimet  (1. Inxhinier ndërtimi)  

Arsimi: 

 
2 Projekti HAP – rezervon të drejtën të kërkojë çdo dokument tjetër nga eksperti në qoftë së është e nevojshme 



 
▪ Diplomë në Inxhinieri ndërtimi/strukturist 

Përvoja e kërkuar:  

▪ Të paktën pesëmbëdhjete (15) vjet pune përvojë si inxhinier  

▪ Përvojë e mëparshme në vlerësim, projektim dhe mbikëqyrje të projekteve të 

infrastrukturës, me investitor të huaj.  

▪ Aftësi bashkëpunimi, aftësi komunikimi me shkrim dhe raportim në kohë.  

▪ Diplomë / Master apo kualifikime të tjera në inxhinieri apo fusha të tjera të lidhura 

me detyrat e kërkuara.  

 

Kualifikimet  (2. Inxhinier elektrik)  

Arsimi: 

▪ Diplomë në Inxhinieri elektrike 

Përvoja e kërkuar:  

▪ Të paktën pesëmbëdhjete (15) vjet pune përvojë si inxhinier  

▪ Përvojë e mëparshme në vlerësim, projektim dhe mbikëqyrje të projekteve të 

infrastrukturës, me investitorë të huaj. 

▪ Aftësi bashkëpunimi, aftësi komunikimi me shkrim dhe raportim në kohë.  

▪ Diplomë / Master apo kualifikime të tjera në inxhinieri apo fusha të tjera të lidhura 

me detyrat e kërkuara.  

 

A. Të tjera 

 

Konsulenti duhet të tregojë paanësi dhe transparencë në vlerësimin e projekteve të ndryshme dhe nuk 

duhet të ketë konflikt interesi në vlerësim (p.sh nuk duhet të ketë qenë pjesë e formulimit të projektit teknik 

nga NJQV-të). 

Vlerësimet duhet të jenë konfidenciale dhe asnjë informacion në lidhje me projektin nuk mund të bëhet 

publik pa lejen me shkrim nga HAP-i.  

 
 
 
 
 
 



 
Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin më poshtë për secilin nga aplikimet (inxhinier 

ndërtimi apo inxhinier elektrik): 

1-CV të përditësuar, duke theksuar përvojën e kërkuar sipas Termave të Referencës,  së bashku me 

diplomën, liçencën dhe kualifikimet përkatëse 

2-Listë punësh të ngjashme në vlerësim, projektim dhe mbikëqyrje të projekteve të infrastrukturës, me 

investitorë të huaj. 

3-Ofertë financiare, me tarifën ditore, në Lek, me TVSH (ku është e aplikueshme) dhe taksa të përfshira 

 

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda datës 22 Shtator 2020, ora 16:00, në zarfe të mbyllur, me shënimin  

"Ekspertë të punimeve ndërtimore, inxhinier ndërtimi" ose "Ekspertë të punimeve ndërtimore, 

inxhinier elektrik" në adresën e mëposhtme: 

 

Qendra HAP 

Rruga "Themistokli Germenji", Pallati Helios, Kati II, Ap.1, Tiranë, Shqipëri 

 


