
 

 

  KËRKESË PËR OFERTA  

SPECIFIKIME TEKNIKE PËR  

FURNIZIMIN E AUTOMJETIT PËR TRANSPORT SANITAR  

Projekti: Zhvillimi i shërbimeve afariste për kujdes të integruar dhe përkrahje në KKRMV, përkrahur nga 

Agjencia austriake për zhvillim, Kryqi i Kuq i Austrisë, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

Kryqi i Kuq i Zvicrrës 

Qëllimi i përgjithshëm: Furnizimi dhe dërgimi i dy automjetit për transport sanitar 

Afati i dorëzimit: më së voni 60 ditë pas zgjedhjes së entitetit adekuat 

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave: 7 ditë nga dita e shpalljes 

Mënyra e dorëzimit:  

Ofertuesi dorëzon shembullin në origjinal në kovertë të mbyllur që përmban emrin e ofertuesit me adresë 

të plotë dhe të saktë. E njejta adresohet në KKRMV – Arkivi, në Bul. Koço Racin nr.13, 1000 Shkup, me 

shënim të numrin arkivor 0507-735/1  

1) Shqyrtimi i qëllimeve 

Në kuadër së shtyllës së dytë të projektit "Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për kujdes të integruar dhe 

mbështetje në KKRMV", mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim, Kryqi i Kuq Austriak, Kryqi i Kuq 

Zviceran dhe Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë është pilotimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i shërbimit 

për personat e moshuar Butoni emergjent. 

Si pjesë integrale e shërbimit, është vendosja e transportit mjekësor dhe prokurimi i automjeteve të 

përshtatshme që do të përdoren për të transportuar përdoruesit, në situata kur nuk është emergjente, 

ndërsa personi për shkak të palëvizshmërisë ose lëvizjes së kufizuar nuk mund të përdor transportin publik. 

60 burra dhe gra të moshuar në Maqedoni do të zgjidhen si përdorues të modelit të ri të prezantuar, me 

një tarifë mujore për përdorimin e shërbimit Butoni emergjent në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

Butoni emergjent do të jetë një shërbim 24/7, të cilin përdoruesit e popullatës së moshuar do të jenë në 

gjendje të përdorin në shtëpitë e tyre, duke shtypur pajisjen e alarmit, i paraparë ta bartin me vete, sa 

herë që gjenden në një situatë e cila nuk është kërcënuese për jetën, por është mjaft serioze dhe ka nevojë 

për urgjencë, ndihmë të parë dhe mbështetje (dëmtim, thyerje të gjymtyrëve, rënie aksidentale, 

gjakderdhje plage, dëmtime të djegies, gjendje urgjente mjekësore, reaksione alergjike, etj.), si dhe 

transportin e tyre të duhur, të shpejtë dhe të besueshëm institucioneve përkatëse. 

Me trendin në rritje të plakjes së popullsisë në Republikën e Maqedonisë Veriore, kërkesa për kujdes të 

integruar dhe shërbime mbështetëse për gratë dhe burrat e moshuar aktualisht është shumë më e lartë 

se oferta. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KKRMV) është një ofrues i njohur kombëtar, 

me përvojë profesionale i ndihmës shëndetësore dhe sociale për burra dhe gra të moshuara që kanë 

nevojë për ndihmë. 

 



 

 

 

Projekti "Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për kujdesin dhe mbështetjen e integruar në KKRMV" mbështet 

Kryqin e Kuq për të vazhduar të ofrojë shërbime cilësore për kujdesin e integruar dhe mbështetjen për 

gratë dhe burrat e moshuar duke zhvilluar një model gjithëpërfshirës të biznesit për shërbim të 

qëndrueshëm dhe ofrim brenda organizatës së tij , frymëzuar nga përvojat austriake dhe zvicerane për 

funksionimin efikas të shërbimeve të kujdesit për popullatën e moshuar.  

 

1) SPECIFIKIMET E AUTOMJETEVE  

• Subjektet e interesuara-aplikantët, është e nevojshme të paraqesin oferta duke përmbushur 

specifikimet teknike të përmendura në Aneksin Nr. 1, me një mënyrë të theksuar të pajisjes së 

automjeteve, për: 

o Aneksi nr.1 – aitomjet sanitar (për përdorues të palëvizshëm) të Butonit emergjent 

a) automjet plotësisht i pajisur në fabrikë në pajtueshmëri me specifikimet e theksuara për 

transport sanitar, të parashtruar në Aneksin nr.1 të këtij dokumenti 

b) automjet me pajisje plotësuese për transport sanitar nga ana e ofruesit, në pajtueshmëri 

me specifikimet për transport sanitar, të parashtruar në Aneksin nr.1 të këtij dokumenti 

2) ENTITETET ADEKUATE DUHET T’I PLOTËSOJNË KËTO KUSHTE:  

• Të jetë një kompani në Republikën e Maqedonisë së Veriut ose një vend tjetër në Evropë 

• Të jetë në gjendje të sigurojë faturë pa tatim mbi vlerën e shtuar (TVSH) sipas rregullave 

kombëtare fiskale 

• Të jetë në gjendje të dorëzojë automjetet për transport sanitar në Republikën e Maqedonisë 
së Veriut  

 

3) SI TË APLIKOHET: 

 

Entitetet – aplikuesit e interesuar duhet t’i dorëzojnë dokumentet në vijim: 

 

• Oferta financiare dhe teknike për Aneksin nr. 1 me kostot e përfshira për dorëzimin e tyre, sipas 

opsioneve të mësipërme të mundshme për pajisjen e tyre 

• Portofol profesional i kompanisë 

• Vërtetim të regjistrimit nga regjistri qendror i ndërmarrjeve 

• Garanci minimale 3 vjeçare për automjetet e ofruara ose 100,000 km 

4) MËNYRA E PAGESËS:  

• Pagesa do të kryhet nga ana e KKRMV, më së voni deri në 14 ditë në tërësi pasi të dorëzohen në 

Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut.  



 

ANEKSI NR.1 

Automjet për transport sanitar për përdoruesit e palëvizshëm 

për Buton emergjent 

 

           

Specifikime teknike të automjetit: 

Automjet me 3 ulëse (në pjesën e përparme) 

Motor dizel min EU 5 Standard     

Fuqia e motorit: min 2200 cm3 

Fuqia maksimale: min 96 kW 

Dimenzionet e automjetit (gjatësia / gjerësia / lartësia): min 5400 / 2050 / 2500 mm 

Pasha më e madhe e lejuar: min 3200 kg 

Bartja e lejuar: min 1400 kg 

Drejtues servo me rregullues të lartësisë 

Përgatitje për radio, autoparlantë dhe antenë 

Sistem të frenave me ABS+EBD 

(AIRBAG) Jastëk ajri për vozitësin 

Klimë (ftohje dhe nxemje) 

Elektrikë në xhamat e përparme                                                                                                                                                                                                                                 

Mbyllje dhe hapje qendrore                                                                                                                                                                                                              

Rrotë reserve me dimenzione të njëjta ashtu siç I ka automjeti 

Pajisje dhe ngritëse për rrotën rezervë 
Pjesë e veshur e hapësirës së përdoruesit me panele poliesteri për izolimin e zërit dhe nxehtësisë, të lahet 
dhe dezinfektohet lehtë 
Material të dyshemesë që nuk rrëshqet 
Klimatizim dhe nxemje në pjesën sanitare 

Dy prize për aparate deri në 12 V 

Sinjalizim me zë dhe dritë – ngjyrë të kaltërt led me bori prej minimum 100W dhe përforcues me 
minimum 6 melodi. 
Turboventilues të vendosur në çati 
Aparat për fikjen e zjarrit C-6 
Garancë për automjetin minimum 3 (tre) vjet apo 100.000km të kaluara 
Aparat për dezimfektim - Opcion 



 
Shënim grafik në automjet dhe ngjitëse për shikueshmëri të lartë për automjetin (jashtë) 
Shportë për mbeturina në pjesën sanitare 
Sistem për navigacion me mbushës për navigacion 
Pajisje për paralajmërim për monooksid të karbonit (CO) 
Ndriçim led në pjesën e sanitarisë me minmum 4 drita në çati 

 

Pajisje sanitare: 

Ndarje (mes hapësirës së përparme dhe sanitare)  
me dritare rrëshqitëse të vetë ndarjes 

 

Në ndarjen në hapësirën sanitare është e 
nevojshme të keni një karrige fikse e cila palohet 
nën dritare 

 

-Derë rrëshqitëse në anën e djathtë të automjetit 
-Dy mbajtës anësor majtas dhe djathtas në 
pjesën sanitare gjatl hapjes së derës rrëshqitëse  
-Shkallzues për tërheqjen e derës rrëshqitëse  
 
 
-Karrige fikse që palohet në pjesën e djathtë të 
pjesës sanitare, para rampës së fiksuar për 
bartjen e karrocave 

 
Dritare rrëshqitëse mat në derën e djthtë 
rrëshqitëse 

 

Dritare të fiksuara në derës e pasme – e gjitha 
mat  

 

Hapësira sanitare e majtë përpara – fjoka (4 
ndarje vertikale) dhe ndarje anësore për çantën 
mjekësore 
 

 



 

 

Hapësira sanitare pjesa e majtë lartë, sistem me 
rafte për materiale mjekësore.тетски простор 
лева страна горен дел вграден систем со 
полици за медицински материјали  

 

 
 

Санитетски простор лева страна од подот да 
има лизгачка рампа со фиксирање на носилка, 
со продолжеток на рампа кој се отвара и 
склопува 

 

 
 
 

 
 



 

 
 

Автоматска склоплива носилка со тркалца и 
можност за подигање на долните 
екстремитети, со анатомски троделен душек 
за носилото изработен од водоотпорен 
материјал, лежајот да се одделува од 
постољето (носилката да се користи 
самостојно) и фиксира на лизгачката рампа 
 

 

 
 
 

 
 

Склоплива рампа од задна десна страна на 
подот во санитетски простор на возилото, со 
можност за извлекување за количка за носење  

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

Фиксатор во средишен дел на рампа за 
количка за носење во десен дел на 
санитетскиот простор  

 
 
 



 

 
 

Количка за носење   

 

 

 
 
 

 

 

 


