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Thirrje për Kompanitë e Shërbimeve të Konsulencës 

 
Krijimi i Protokolleve, Zbatimi dhe Certifikimi për ISO 9001:2018 dhe ISO 22000:2018. 

Kjo thirrje për kompanitë e ofrimit të shërbimeve të konsulencës bëhet në kuadër të projektit të titulluar: 
“Zhvillimi dhe zbatimi i standardeve ndërkombëtare për të ushqyerit dhe përmirësimi i praktikave të 
menaxhimit të sigurisë ushqimore” i cili do të zbatohet në Spitalin Rajonal të Pejës. 

Projekti i lartpërmendur zbatohet nga OJQ Syri Vizionit në bashkëpunim të ngushtë me Spitalin Rajonal të 
Pejës (Institucioni Përfitues) dhe menaxhohet nga Organizata Gjermane Humedica e.V. 

Sfondi i projektit 

Qëllimi i projektit Humedica në Kosovë është të përmirësojë ofrimin e shërbimeve shëndetësore në 
Spitalin e Përgjithshëm të qytetit të Pejës, Kosovë, duke zhvilluar dhe zbatuar standarde të ushqyerjes dhe 
aktivitete plotësuese për të përmirësuar aftësitë e personelit spitalor përmes trajnimeve dhe punëtorive 
të përshtatura. Nëpërmjet këtij projekti, spitali do të jetë në gjendje të organizojë furnizim ushqimi 
(katering) dhe mbështetje ushqimore me të gjitha shërbimet e tjera në një spital si dhe të ofrojë kujdes 
të duhur ushqimor për të gjithë pacientët në të gjitha repartet/njësitë. 
 
Për më tepër, zbatimi i projektit do të kontribuojë në përmirësimin e operacioneve të përgjithshme në 
lidhje me të ushqyerit, duke përfshirë higjienën dhe pastërtinë brenda njësive të kateringut, të cilat do të 
adresohen përmes zhvillimit të doracakëve, protokolleve, trajnimeve dhe ndërhyrjeve të vogla fizike që 
çojnë në përmirësimin e ofrimit të shërbimeve në spital si dhe rrisin nivelet e efikasitetit e sigurisë. 
 
Përveç sa më sipër, projekti do të ndihmojë në marrjen e veprimeve të nevojshme për të krijuar protokolle 
e standarde të sigurta dhe të pranueshme, të cilat nga ana tjetër do të zvogëlojnë ndikimet e mundshme 
shëndetësore në të ushqyerit. 

 

Në fund, projekti do të sigurojë që të ketë rrjedhë të vazhdueshme trajnimi në spital që do të shërbejë si 
qendër për trajnimin dhe mësimin e ardhshëm. Spitali planifikon gjithashtu që në një të ardhme të afërt 
të punësojë një nutricionist lokal si pozitë afatgjate pune në spital i cili do të kontribuojë në 
qëndrueshmërinë e ndërhyrjeve në një afat të gjatë. 
 



Objektivi i projektit  

Objektivi i përgjithshëm i projektit është: 
 
- Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor duke zbatuar dhe zhvilluar standardet e 

të ushqyerit përmes trajnimeve në punë dhe kryerjes së aktiviteteve plotësuese për të përmirësuar 

aftësitë e personelit të spitalit përmes trajnimeve të aftësive të personalizuara dhe punëtorive 

edukative. 

 
Objektivat specifike të projektit përfshijnë: 
 
- Studimi bazë për strukturat ekzistuese dhe hartëzimi i nevojave; dhe draft raporti i rekomandimit për 

protokollet e të ushqyerit; 

- Hartimi i doracakut dhe protokolleve të ushqyerjes nga një ekspert i jashtëm nëpërmjet një qasjeje 
pjesëmarrëse; 

- Përmirësimi i kushteve higjieno-sanitare me investime të vogla; 

- Marrja e certifikimit për standardet e sigurisë ushqimore (ISO 22000:2018) dhe standardet e 
menaxhimit të cilësisë (ISO 9001:2018). 

 

Metodologjia e punës ( ISO 9001:2018 dhe ISO 22000:2018) 
 
Objektivi i konsulencës: 
 
Kompania konsulente do të analizojë në hollësi veprimtarinë përkatëse spitalore, shërbimet shëndetësore 
dhe proceset e punës, gjendjen aktuale dhe të identifikojë procesin dhe ndërlidhjen e tyre për të vazhduar 
me analizën e mangësive, përzgjedhjen dhe trajnimin e ekipit cilësor. 

 

Për më tepër, konsulenti do të zhvillojë politikën e cilësisë, doracakët dhe objektivat, procedurat dhe 
udhëzimet e punës. Në fazën e mëvonshme, konsulenti do të zbatojë Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë 
(SMC), do të trajnojë auditorin e brendshëm, do të kryejë auditimin e brendshëm si dhe do të eliminojë 
çdo mospërputhje të gjetur. 
 
Përgjegjësitë kryesore të ofruesit të shërbimit të konsulencës janë: 
 
- Hartimi i planit të punës dhe planit të aktiviteteve; 
- Lehtësimi i proceseve për realizimin e detyrave të parapara me dhënien e metodologjisë së punës, 

konsolidimin dhe hartimin e draft dokumentit me të dhëna potenciale nga komunat për politikat 
higjienike dhe sanitare; 

- Ofrimi i një dokumenti përfundimtar dhe zbatimi i ISO 22000:2018 (HACCP) dhe ISO 9001:2018. 
- Lehtësimi i procesit të certifikimit (ISO 9001:2018 dhe ISO 22000:2018) si produkte përfundimtare.  
 
 
Më poshtë është lista e shërbimeve të cilat do të ofrohen nga Kompania e Shërbimeve të Konsulencës për 
ISO 9001: 2018: 
- Këshillimi dhe trajnimi i personelit të caktuar të kompanisë mbi Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë (në 

përputhje me versionin ISO 9001:2018); 



- Ngritja e veprimeve matëse dhe kontrolluese brenda njësive spitalore; 
- Përmirësimi i rrjedhës së informacionit brenda spitalit; 
- Përkufizime më të qarta të proceseve dhe përgjegjësive brenda njësive përkatëse spitalore; 
- Përmirësimi i mbikëqyrjes së menaxhmentit. 
- Lehtësimi i përmirësimit të vazhdueshëm dhe moralit të punonjësve, kostot e sigurimit, përgjegjësisë 

- për të mos përmendur shqetësimin e thjeshtë njerëzor për mirëqenien e të tjerëve; 
- Përmirësimi i performancës së spitalit. 
 
Më poshtë është lista e shërbimeve të cilat do të ofrohen nga Kompania e Shërbimeve të Konsulencës për 
ISO 22000 (HACCP): 
- Zhvillimi i Parimeve HACCP; 
- Zhvillimi i programeve të nevojshme; 
- Zhvillimi i programeve të nevojshme operative; 
- Zhvillimi i Planit HACCP; 
- Zhvillimi i komunikimit ndërveprues ndërmjet proceseve; 
- Zhvillimi i mjeteve dhe metodave të monitorimit dhe matjes; 
- Zhvillimi i menaxhimit të sistemit; 
- Finalizimi i draft dokumentit për zhvillimin e Sistemit ISO 22000 (HACCP). 
 
Profili i kompanisë: 
Kërkesat: 
- Të dorëzohet profili i kompanisë (një përshkrim i shkurtër i kompanisë dhe stafit deri në 2 faqe); 
- Duhet të jetë e themeluar në Kosovë me Certifikatë të vlefshme të Regjistrimit të Biznesit (të 

dorëzohet kopja); 
- Duhet të ketë zbatuar të paktën 2 projekte të natyrës së ngjashme (ISO 9001:2018 dhe ISO 

22000:2018); Të dorëzohen letrat e referencave. 
- Së paku 2 konsulentë të certifikuar për Zbatimin e ISO 9001:2018 dhe ISO 22000:2018 (Të dorëzohen 

CV-të dhe Certifikatat e Konsulentëve); 
- Duhet të ketë një kontratë dhe/ose marrëveshje bashkëpunimi me një Kompani Ndërkombëtare të 

Auditimit/Trup Akreditimi për ta dorëzuar; 
- Duhet të sigurojë një dëshmi që kompania nuk është nën asnjë hetim; një origjinal jo më i vjetër se 1 

muaj. 
- Të paraqesë një llogari bankare zyrtare lokale të kompanisë. 
 
Kompanitë ofertuese duhet të paraqesin së bashku me dokumentet e mësipërme, propozimin 
teknik/metodologjinë e punës, planin e hollësishëm të punës (deri në 60 ditë) dhe ofertën financiare 
veçmas duke përfshirë tatimin. Të gjitha këto dokumente mund të dorëzohen në çdo format/shabllon në 
formatin PDF. 
 
Ju lutemi aplikoni përmes e-mail në adresën elektronike të Syri i Vizionit në info@syriivizionit.org apo 
në adresën e organizatës Syri i Vizionit: Isa Demaj 14, 30000 Pejë, Kosovë jo më larg se  09 Nëntor 
2022, ora 17:00. 
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