KËRKESË PËR SPECIFIKIME TEKNIKE PËR
MONITORIMIN E PAJISJEVE ALARMUESE PËR SERVISIN
BUTONI EMERGJENT
Projekti: "Mbështetja e zhvillimit gjithëpërfshirës të shërbimeve afatgjata për kujdes në bashkësi
nëpërmjet inkorporimit të qasjeve participuese për veprues të ndryshëm " (InCARE)
Qëllimi i përgjithshëm:
Општа цел: Furnizimi dhe dorëzimi i 60 pajisjeve alarmi për shërbimin e butonit emergjent, jo më vonë
se dy javë pas nënshkrimit të kontratës
Afati i grumbullimit të ofertave: 25.08.2021
Mënyra e dorëzimit: Ofertuesi e jep kopjen origjinale në një zarf të mbyllur që përmban emrin e
ofertuesit me adresën e plotë dhe të saktë. I drejtohet KKRMV-Arkivit, MOS E HAP në Blvd. Kocho Racin
nr. 13, 1000 Shkup, duke iu referuar numrit të arkivit 0507-767

1) Shqyrtimi i qëllimeve
Me trendin në rritje të plakjes së popullsisë 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. 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. Sidoqoftë, KKRMV gjithashtu mbështetet në ndihmën e huaj për të vazhduar
të ofrojë shërbime kryesore për mbështetjen e jetës grave dhe burrave të moshuar me shëndet dhe
dinjitet. Kjo mbështetje në ndihmë është një sfidë për ofrimin e shërbimeve cilësore në planin afatgjatë.
Projekti "Mbështetje për Zhvillimin Gjithëpërfshirës të Shërbimeve të Kujdesit Afatgjatë në Komunitete
duke Përfshirë Qasjet Pjesëmarrëse ndaj Palëve të Ndryshme të Interesit" (InCARE) synon të promovojë
qasje pjesëmarrëse, inovative dhe të integruara për zhvillimin dhe shërbimet e politikave të kujdesit
afatgjatë.
Projekti është financuar nga Komisioni Evropian "EASI PROGRESS AXIS - Thirrje për propozime për
inovacione sociale dhe reforma kombëtare për kujdesin afatgjatë - VP / 2019/003" Marrëveshja e Grantit
për veprim me shumë përfitues - numri i kontratës VS / 2020/0258.
Si një partner kombëtar i politikës, projekti përfshin Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) dhe
Ministrinë e Shëndetësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si palët kryesore të interesit në qasjen
kombëtare ndaj politikave dhe strategjive për sigurimin e kujdesit afatgjatë dhe integrimit të shërbimeve
shoqërore inovative në sistem.

Pilotimi i shërbimit të Butonit emergjent përmes projektit InCare do të synojë 50 të moshuar të dobët që
jetojnë të pavarur në shtëpitë e tyre dhe marrin mbështetje në shtëpi përmes një qendre lokale të
kujdesit, por nevojat e kujdesit të të cilave nuk plotësohen siç duhet nga shërbimi aktual. Përfituesit në
rrezik të efekteve anësore dhe rezultateve shëndetësore nevojat për mbështetje të të cilave nuk
plotësohen sa duhet nga shërbimet ekzistuese të bazuara në komunitet.
Butoni i urgjencës 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, e destinuar për t'u veshur, sa herë
që gjenden në një gjendje jo jetësore- kërcënuese, 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.). Përmes pajisjeve ata do të
jenë në gjendje të komunikojnë me Operatorët nga Qendra e Kontaktit, e cila do t'u japë atyre qasje të
shpejtë dhe efikase në mbështetjen dhe ndihmën e duhur, nga profesionistë dhe Shpëtimtarë në
Situatën Emergjente të KKRMV-së. KKRMV do të krijojë një shërbim efikas për Butonin emergjent dhe
është i frymëzuar nga përvojat Austriake dhe Zvicerane për funksionimin efikas të shërbimeve për
kujdesin e të moshuarve.
1) SPECIFIKIMI TEKNIK I PAJISJEVE TË OFRUARA
 Entitetet – aplikuesit e interesuar, duhet të dorëzojnë dokument me specifikime teknike të
theksuara të cilat i përmbajnë pajisjet e ofruara.
2) QERTIFIKATA TË NEVOJSHME PËR ENTITETE NDËRKOMBËTARE
• Subjekte ndërkombëtare - nga aplikantët kërkohet që të kenë një produkt të zhvilluar në vendet e
BE / EFTA dhe të japin një deklaratë të origjinës së pajisjeve nga kompania aplikuese
• Për subjektet aplikuese ndërkombëtare është e detyrueshme të sigurohet EFTA / EUR. 1 çertifikatë

3) ENTITETET ADEKUATE DUHET T’I PLOTËSOJNË KUSHTET NË VIJIM:
 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 pajisjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut
 Të jenë në gjendje të merrni një certifikatë të origjinës të BE-së për pajisjet e alarmit, duke
përfshirë një garanci për pajisjet prej të paktën 1 viti
4) SI TË APLIKONI:
Entitetet – aplikuesit e interesuara duhet t’i dorëzojnë dokumentet në vijim:


Ofertë financiare për 60 pajisje alarmi me kostot e përfshira për shpërndarjen e tyre



Dokumenti me specifikimet teknike të pajisjeve të alarmit



Manual / Udhëzim për funksionimin dhe përdorimin e pajisjeve të alarmit



Portofol profesional i kompanisë



Certifikata e regjistrimit nga regjistri qendror i ndërmarrjeve



Aplikantëve ndërkombëtarë u kërkohet të kenë një produkt të zhvilluar në vendet e BE / EFTA dhe
të japin një deklaratë të origjinës së mallrave / shërbimeve nga aplikanti i kompanisë



Për aplikantët ndërkombëtarë është e detyrueshme të sigurohet EFTA / EUR. 1 çertifikatë

5) MËNYRA E PAGESËS:
 Pagesa do të kryhet nga ana e KKRMV, më së voni deri 14 ditë pas dorëzimit të plotë dhe arritjes së
pajisjeve në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

