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Titulli i projektit: Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për kujdesin dhe mbështetjen e 
integruar në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut 
 
Periudha për përgatitjen e versionit të parë të aplikacionit: 20 janar 2021 - 20 qershor 

2021 

Qëllimi i përgjithshëm i shërbimit këshillues: Zhvillimi i një aplikacioni celular First 

responder APP за Android /IOS 

 

1) Përshkrim i shkurtë i projektit:  
 

Si rezultat i rritjes tashmë ekzistuese dhe shtesë të popullsisë së moshuar në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut, kërkesa për kujdes të integruar dhe shërbime mbështetëse për gratë 
dhe burrat e moshuar aktualisht është shumë më e lartë se furnizimi në treg. Kryqi i Kuq i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut (KKRMV) është një ofrues i njohur kombëtar me 
përvojë profesionale dhe falas i ndihmës shëndetësore dhe sociale për burra dhe gra të 
moshuara në nevojë. Sidoqoftë, KKRMV mbështetet në mbështetjen e jashtme për të 
vazhduar me ofrimin e shërbimeve kryesore për të rritur jetën e grave dhe burrave të 
moshuar në lidhje me shëndetin dhe dinjitetin e tyre. Kjo nevojë për ndihmë është një sfidë 
për ofrimin e shërbimeve cilësore në planin afatgjatë. Projekti Zhvillimi i shërbimeve të 
biznesit për kujdesin dhe mbështetjen e integruar në Kryqin e Kuq të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut (KKRMV) mbështet KKRMV dhe vazhdon të ofrojë sigurim cilësor të 
kujdesit të integruar dhe shërbimeve mbështetëse për gratë dhe burrat e moshuar duke 
zhvilluar një model gjithëpërfshirës të biznesit për shërbim dhe ofrim i qëndrueshëm 
brenda organizatës së tij. Modeli i biznesit do të përmbajë tre shtylla për të ndihmuar 
njerëzit e moshuar në nevojë dhe për të gjeneruar të ardhura për të financuar këto 
shërbime shëndetësore dhe sociale në planin afatgjatë. Projekti do të çojë në pavarësinë e 
ndihmës dhe do të hedhë bazat për vetë-qëndrueshmëri në ofrimin e shërbimeve. 
 
Shtylla e dytë brenda këtij projekti është pilotimi i Shërbimit të Butonit Emergjent. (BE). 60 
burra dhe gra të moshuar në Maqedoni do të zgjidhen si përfitues për shërbimin e 
butonave emergjent (BE) të sapo futur dhe të bazuar në tarifa në Republikën e Maqedonisë 
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së Veriut. KKRMV do të krijojë një shërbim të qëndrueshëm dhe efikas të BE-së i frymëzuar 
nga përvojat austriake dhe zvicerane për funksionimin efikas të Shërbimeve BE. 
Projekti është hartuar si një Aleancë Strategjike me Agjencinë Austriake të Zhvillimit 
(ADA). 
Kryqi i Kuq Austriak (AutRC) do të menaxhojë, ndërsa Kryqi i Kuq i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut (KKRMV) do të zbatojë projektin. AutRC dhe KKRMV janë duke 
kërkuar partneritete shtesë private dhe publike me organizata nacionale dhe 
ndërkombëtarë dhe aktivitete afariste me qëllim të bashkëpunimit të qëndrueshëm edhe 
pas përfundimit të kohëzgjatjes reale të projektit. 
 

2) SHQYRTIMI I QËLLIMEVE: 

Qëllimi i këtij shërbimi këshillues është të dizajnojë dhe zhvillojë aplikacionin mobil 

Android, iOS për përdorim të brendshëm për ekipet që përgjigjen të parët në fushën e 

shërbimit Butoni Emergjent (BE) në Shkup, Maqedonia e Veriut. Kjo do të bëhet duke 

dhënë udhëzime hap pas hapi se si të dizajnoni, zhvilloni dhe implementoni elementë të 

ndryshëm që përbëjnë një aplikacion celular. 

3) DETAJE PËR QËLLIMET: 

- Kërkim dhe ide për platformën mobile, përfshirë intervistat me palët e interesuara me 

KKRMV dhe ekipin përgjegjës për implementimin, zbulimin dhe specifikimin e teknologjisë 

së infrastrukturës (avantazhet dhe disavantazhet për zhvillim, opsionet: vendase, hibride, 

aplikacion në internet, burime të të dhënave për opsionet, API-të dhe kërkesat e dizajnit, 

etj.) 

- Përgatitja e një dokumenti autor për kërkesat e produktit (PRD); 

- Konsultimi me ekipet e KKRMV për të siguruar që dizajni dhe përmbajtja e aplikacionit të 

jenë në përputhje me identitetin e KKRMV; 

- Krijim i një skeleti (wireframe) dhe një përshkrim të hollësishëm të karakteristikave të 

aplikacioneve dhe ndërfaqen (interface) e përdoruesit, duke përfshirë një (interface) 

ndërfaqe për shfaqjen e të dhënave në lidhje me dhuruesin dhe projektin, informacione të 

pajisura dhe multimedia të tjera (video, audio, imazhe, harta interaktive, etj.); 

- Zhvillimi i dizajnit të aplikacionit (të paktën 3 opsione që duhet të paraqiten për 

shqyrtim); 

- Skeleti dhe dizajni i aplikacionit të paraqitur për shqyrtim dhe aprovim te ekipi i KKRMV, 

dhe pastaj azhurnimi bazuar në informacionet kthyese; 

- Të zhvillojë një aplikacion hibrid ose vendas të telefonisë mobile (Android dhe IOS) 

bazuar në specifikimet 

- Zhvillimi dhe konfigurimi i një versioni alfa të aplikacionit, i përqendruar në tiparet 

kryesore (që do të përcaktohen gjatë hartimit të projektit); 
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- Shqyrtim dhe miratim të dizajnit dhe funksionaliteteve të Alpha App 

- Testimi dhe riparimi i cilësisë, sigurisë dhe performancës; 

- Zbatimi dhe shpërndarja e plotë e veçorive dhe dizajnit të aplikacionit (versioni Beta); 

- Finalizimi, përfshirë testimin dhe aprovimin përfundimtar të cilësisë; 

- Mbështetje për procesin e aplikimit dhe nisjen e aplikacionit në dyqane të ndryshme. 

- Trajnimi dhe prezantimi i aplikacionit për përdoruesit e fundit. 

- Monitorimi i performancës së aplikacionit pas shpalljes, analizës, mbledhjes së 

informacioneve kthyese, ridizenjimit dhe menaxhimit të ciklit jetësor të aplikacioneve 

mobile 

- Raport i përgatitur i performancës dhe rekomandime për aplikacionin celular për 

përmirësime dhe azhurnime 

 

4)  Subjektet e interesuara duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:  

- Të jetë një kompani e regjistruar në fushën e teknologjisë IT. 

- Lejohet partneriteti dhe bashkëpunimi, me kusht që personi juridik-aplikuesi të ketë 

një rol të rëndësishëm në zbatimin e detyrës. Aplikanti do të jetë personi i vetëm 

juridik me të cilin do të vendoset marrëdhënia kontraktuale. 

- Komunikim i rrjedhshëm në gjuhën angleze. 

- Përvojë profesionale në zhvillimin e aplikacioneve mobile në menaxhim të ciklit të 

jetës në internet, hibrid dhe vendas dhe aplikacion. 

 

5)  Si të aplikoni: 

Subjektet e interesuara duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme: 

- Ofertë financiare (maksimumi 1 faqe) 

- Kompania duhet të propozojë një ekip që do të punojë në ekzekutimin e detyrave, 

përfshirë biografitë e shkurtra të personave të punësuar 

- Duhet të paraqitet një plan realizimi 

- Portofol profesional dhe 2 rekomandime (maksimumi 2 faqe): 

- Situata aktuale nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

6) PAGESA:  
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Në tre pjesë, nga çmimi i përgjithshëm, pas: 

a) Nënshkrimit të kontratës (30%) 

b) Pas zhvillimit dhe konfigurimit të versionit alfa të aplikacionit në telefonat celular 

(Android, iOS) (30%) 

c) Përfundimit të kontratës (40%)  


