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PARAQITJA E MATERIALIT: 

MATERIALE REFERUESE (Termat e referencës) 

a/  Detyra e projektimit. 

b / Planimetri kati të gjëndjes ekzistuese, dhe në pamundësi të sigurimit të tyre në arkivë ofertuesi 

     ka detyrimin ti hartojë vetë këto planimetri. 

c/  Vizitë e detyruar në objekt. 

d/ Termat e referencës për mënyrën e organizimit të shërbimit, emërtimin e funksioneve të shërbimit në 

    dispanceri, si dhe numri i personelit kryesor dhe atij ndihmës etj. Emërtimi i ambienteve do të 

    reflektohet dhe në planimetritë përkatëse: 

 Planimetria e emërtimit të ambienteve ekzistuese, gjëndja para rikonstruksionit. 

 Planimetria e emërtimit të ambienteve mbas rikonstruksionit.   

         



ZHVILLIMI I D.P.               

KËRKESAT TAKSATIVE DHE TË PËRGJITHSHME PËR DOKUMENTACIONIN QË DUHET 
TË PARAQESË OFERTUESI: 

a.PREVENTIVI 

Duhet të paraqitet konform formatit tip të preventivit, të miratuar sipas Udhëzimit nr.1 dt.16/06/2011. 
Çmimet në preventiv do të vendosen, sipas manualit të përditësuar në fuqi. Në rastet kur në preventiv 
ka zëra punimesh të cilat nuk përfshihen në manual, projektuesi dhe preventivuesi janë të detyruar të 
bëjnë analiza (An) të veçanta çmimesh, të cilat detyrimisht do të jenë pjesë e dosjes së projektit. 
Preventivi në fazën përfundimtare të hartimit të tij firmoset detyrimisht nga përfaqësuesi ligjor i 
firmës(studios) dhe pasi merret në dorëzim nga investitori firmoset dhe nga ky i fundit. Të kihet 
parasysh që gjatë hartimit dhe paraqitjes së preventivit, të reflektohet ndarja veçmas e strukturës së 
kostos për punimet ndërtimore dhe teknollogjiko-ndërtimore dhe veçmas vlera e furnizimit me pajisje 
të objektit. Se kush përfshihet (cilësohet si pajisje) dhe sib ëhet ajo referojuni U.K.M. Nr.2 datë 
8/5/2003. Në vlerën limit të kostimit të objektit të aplikohet fondi rezerve  5% dhe vlera e TVSH së 
(20%). Preventivi I zbatimit të firmoset nga të gjithë aktorët që marrin pjesë në këtë projekt. 

Ofertuesi duhet të plotësojë dosjen përfundimtare me projektet si më poshtë:  

 

A.PROJEKTET E ARKITEKTURËS:  

    Të paraqitet Gen-plani i përgjithshëm dhe Gen-plani i fragmentuar i vendodhjes së objektit. 

 Të paraqiten planimetritë e kateve (katit) përdhe dhe e podrumit nëse ka podrum. 

  Prerje të objektit në dy drejtimet gjatësore dhe  tërthore.  

 Të paraqiten fasadat (4 fasadat) si dhe pamjet në 3D të objektit.  

 Të paraqiten detaje (hollësi) të ndryshme arkitekturore dhe ndërtimore.   

 Të gjitha fletët e  projekteve të arkitekturës të jenë saktësisht të  dimensionuara, të kuotuara, 
me akset në të dy drejtimet, dhe saktësisht të dallueshme dhe lexueshme.   

 Projekti i arkitekturës  të shoqërohet me albumin e “Specifikimeve të përgjithshme për 
punimet e ndërtimit”  K.T.Z. si dhe paraqitjen e albumit të “Shënimeve të veçanta të 
objektit”.  

 E gjithë metodollogjia e projektimit do të bazohet referuar Kushteve Teknike të Projektimit 
(K.T.P),  dhe Kushteve Teknike të Zbatimit (K.T.Z.), standarteve shtetërore në Rep. e 
Shqipërisë, pa përjashtuar dhe standartet e CE. 

 Pjesë e rëndësishme dhe taksative është  dhe bërja e projektit të planit të mobilimit për 
të gjithë ambientet e punës primare dhe ndihmëse si pjesë integrale e rëndësishme e dosjes 
së projektit, e cila ndihmon në hartimin e saktë të projekteve për instalimet elektrike dhe 



H/sanitare, dhe në veçanti në përcaktimin e pozicionit të aksesorëve si, çelsat&prizat, prizat 
e sistemit të IT (Interneti), TV, telefonisë,  kuadrot elektrik, etj.Plani  mobilimit do të 
shërbejnë  dhe për përcaktimin e pozicionit të vendosjes së pajisjeve h/sanitare (në tualete), 
pajisjet H/S në ambiente specifike si, laboratorët(lavamanë, bolijer 10-12 litra, pajisjet e 
ngrohje-ftohjes Fancoila në mure dhe tavanor, pajisjet e MKZ ( kaseta m.k.z. të 
inkastruara në mur me xham) për rastin tonë në 3 pika, etj. Plani i mobilimit dhe vënd 
ndodja e pajisjeve mjekësore, atyre laboratorike do të shërbejë dhe ndihmojë në saktësimin 
dhe pozicionimin e linjave të ndryshme teknollogjike specifike që kërkon teknollogjia e 
funksionomit të tyre etj. Plani i mobilimit para se të projektohet në variantin përfundimtar 
duhet të konsultohet dhe miratohet nga investitori.  

Në preventivin e ndërtimit të mos përfshihet vlera e mobilimit, kjo do të vlerësohet veças në 
një fazë të dytë. 

 Projekt arkitekturor me rëndësi në dosje, është dhe ai i sistemimeve dhe  infrastrukturës jasht 
objektit për sipërfaqet e gjelbërta, rrugët, murin rrethues, parkimet, ndriçimin e jashtëm etj. 

 Si kuotë ± 0.00 do të ruhet pak a shumë ajo ekzistuese, por nuk përjashtohet edhe një variant i 
ri me ngritje kuote max.10 deri 17.5 cm. Kjo ngritje gjykohet të bëhet për arësye të realizimit të 
një qilimi hidro-izolues të dyshemes dhe realizimit të një shtrese të re ku të maskohen linjat e 
reja të instalimeve elektrike etj. Në qoftëse do të realizohet ky variant të kihet parasysh ngritja e 
kuotës së nevojshme për arkitrarët e dyerve.  

 Ofertuesi detyrimisht duhet të hartojë dhe paraqesë një  grafik linear të punimeve ku të jetë 
përcaktuar kohë zgjatja e punimeve dhe numri  mesatar i specialist+punëtor që nevojiten të 
punojnë për ndërtimin e objektit. 

 Projektuesi arkitekt dhe ai konstruktor të studiojnë me përparësi mundësinë e 
kompozimit të një shkalle të re kumunikimi për ngjitjen nga kati përdhe në katin e parë, 
për të krijuar një lëvizje autonome për personelin e urdhërit të infermjerit që kryen 
aktivitetet e tij në katin e parë teknik. 

 Gjithashtu objekti sot në katin përdhe ka disa hapësira të lira të pa shfrytëzueshme 
(hapsira koridoresh), të cilat të sdudiohen në veçanti, për ti rikompozuar ato si ambiente 
pune shtesë të munguara deri më tani. 

 Detyrë parësore e projektuesit në bashkëpunim dhe me investitorin është dhe verifikimi 
i veshjes me material anti rrezatim(me plumb ose material tjetër), për të marrë 
informacion për situatën reale dhe masat shtesë nëqoftëse është e nevojshme.   

 

Fasada 

Fasada në përgjithësi dhe elementët e veçantë në përbërje të saj do të përzgjidhen nga arkitekti në 
bashkëpunim dhe miratim me investitorin. Gjthashtu arkitekti duhet të mbajë parasysh faktin se ky 
objekt ka një fasadë me prezantim të saj në një nga rrugët kryesore të Tiranës për rrjedhojë të 



vlerësohet në max. për llojin e saj në harmoni dhe me murin e ri rrethues(të riprojektuar). 
Pamvarësisht se rikonstruksioni i dispancerisë do të kryhet në ambientet e brëndëshme të katit 
përdhe(aty ku kryen funksionet e dispancerisë), fasada do të trajtohet si një e tërë d.m.th. për të dy 
katet. Ne si investitor kërkojmë të realizohet një fasadë me element dhe paraqitje bashkëkohore mono 
element ose e kombinuar. 

Dritaret  

Të projektohen me material duro-plast me dopio xham dhe anti kondensat me Kanata të hapshëm dhe 
sopraluçe për ajrim. Xhamat e dritareve të jenë: xhami i brëndshëm i zakonshëm, ndërsa ai i jashtëm 
gjysëm pasqyrë. Përveç dritareve të projektohen dhe grilat tip me mekanizëm role, me material d/al 
me mbushje termoizoluese. Ngjyra përcaktohet nga projektuesi dhe investitori.  

Shënim:  

Kujdes të bëhet me projektimin dhe kompozimin e dritares anti rrezatim në të dy ambientet grafi 
skopi. Dritaret ekzistuese nuk i plotësojnë as kushtet më minimale, janë shumë të vogla dhe të 
vendosura në pozicione të pa përshtatshme. Këto dritare min. të kenë dimensione 70x 50 cm. Të 
shikohet mundësia e vendosjes së tyre aty ku sot janë dhomat  e quajtura për ‘larjes’ e filmit.  

Dyert 

Dyert të projektohen të gjitha tamburat ose me material m.d.f. të fortë, lisho pa reliev me ngjyrë të 
bardhë të paisura me brava automatike(sekrete). Gjerësia e kasës së derës në çdo rast do të jetë sa 
gjerësia e murit ku ajo montohet. Rekomandojmë që dimensioni i dyerve në ambientet e zakonshme 
të jetë 90x205 cm, ndërsa për ambientet  me kërkesa dhe funksione të veçanta, të projektohen dyer 
sipas kërkesave specifike. Si të tilla dyer po specifikojmë ato të ambienteve të radiollogjisë dhe 
grafisë të cilat, përveçse veshjes me plumb + ekelit nga ana e brëndshme e tyre, edhe gjërësinë do ta 
kenë b>=100cm. Dyert e grafi & skopisë nga ana e koridorit të jenë të veshura me material plastic 
ngjyrë të kuqe dhe me logon’ Rrezik nga radioaktiviteti’ 

Shtresat  

Do të projektohen të reja me pllaka gres porcelanat me gjysëm shkëlqim të cilësisë së parë të ngjitura 
me kollë ose llaç/ çimento. Plintusat gjithashtu do të jenë të tipit të njëjtë me pllakat me h=8 deri 10 
cm. Për efekt të instalimeve të ndryshme, në qoftëse këto të fundit do të realizohen në dysheme në 
detajin e shtresave të llogaritet një shtresë me material mbushës nivelues me beton të varfër ose me 
rërë me h=4 deri 5cm. Në ambiente të veçanta mund të projektohen dhe shtresa me parket laminat për 
këtë projektuesi të konsultohet me investitorin. 

Për të eleminuar në max. ndikimin infiltrimit të ujrave të bardha sipërfaqësor në muret e godinës të 
projektohet dhe zbatohet detaji i trotuarit mbrojtës të godinës gjatë gjithë perimetrit me kunetë 
ujëmbledhëse. Gjërësia e tretuarit të jetë min. 50 cm. Dyshemet e  ambienteve të ëc-ve, pmavarsisht 
se janë në katin përdhe të H/izolohen me 1 k. katrama. Në ëc të vendosen pileta dyshemeje me 
diametër 100 mm. 

  



Suvatimet. 

Suvatimet  e brendshme ekzistuese do të prishen dhe do të ribëhen konform kushteve teknike të 
zbatimit (K.T.Z).  Të realizohet patinimi i mureve me stuko të gatshme patinimi. Procesi i patinimit të 
aplikohet dhe mbi muret e realizuara me karton gips.   

Lyerjet  

Lyerja e mureve të realizohet me hidromat plastiko të cil. së parë, ndërsa tavanet me hidromat të 
thjeshtë. Fasada sipas variantit që do përcaktohet nga projektuesi dhe n.q.s. do të trajtohet me suva 
grafiato, ajo të lyhet me hidromat plastiko për përdorim të jashtëm të cil.I.  

Veshjet: 

Ambientet e ëc-ve të vishen me pllaka majolike deri në lartësi 1.5 m. Gjithashtu të planifikohet me 
veshje pllaka majolike dhe sipërfaqe të tjera vertikale që e kanë të domosdoshme një gjë të tillë si, në 
laboratorët mbi nivelin tavolinave të punës, mbi lavamanët në dhomat e vizitave(të mjekve) etj. 
Shkallët e jashme të projektohen të veshura me mermer graniti, shkeljet me t=3cm dhe vertikalet me 
t=2cm. Plintusat e shkallëve të jenë me material si mermeri me t=1cm. 

Mund të përdoren tavane të varura me pllaka gipsi 60x60, të dekoruara ose të thjeshta në zona të 
veçanta me funksion dekorativ ose, për maskim të linjave të ndryshme teknollogjike dhe elektrike  
detyrimisht në koridore, por në raste të vecanta dhe në zyra, ëc etj. Një propozim për tu parë nga 
projektuesi është dhe veshja e xokolit dhe kollonave të verandës ekzistuese nga jugu deri në lartësinë 
e davancaleve me mermer të thjeshtë (Travertin) me t=2 cm.  

Taraca:  

Objekti që rikonstruktohet nuk ka sipërfaqe tarace. Në qoftë se do rikompozohet një i tillë të zbatohen 
hollësitë ndërtimore në fuqi.  

Podrumi.  

Podrumi shtrihet vetem ne pjesen ballore te objektit. Duhet te konstatohen problematika dhe te 
merren masa qe te jete funksional per ambjemte teknike dhe magazine.  

Dhoma e serverit: 

  Në qoftëse do të jetë e nevojshme që sistemi (rrjeti) i internetit të ketë dhomë të veçantë serveri, 
projektimin e këtij ambient dhe sistemit në vecanti të ketë si kusht të domosdoshëm  respektimin e të 
gjithë specifikave të përcaktuara mjaft mirë në RREGULLOREN PËR NDËRTIMIN E DHOMËS SË 

SERVERIT e vitit 2008, e cila gjendet në faqen zyrtare të AKSH-it: www.akshi.gov.al   

 

 

 



PUNIME TË NDRYSHME: 

Detaje ndërtimore të detyrueshme për personat me aftësi të kufizuar( PAK)   

 

a/ Në koridore të projektohen korimano mbajtëse horizontale me tuba inoksi d=40 mm në të gjitha 
muret ku pacientët duhet të kryejnë lëvizje. Korimanot të montohen në lartësi 80 deri 90cm. 

b/ Në hyrje të objektit të projektohet pandus me pjerrësi 4 deri 8% me gjërësi 130 cm. 

c/ Në njërën nga wc-t e pacientëve të aplikohen detajet ndërtimore të miratuara ligjërisht dhe me 
rregullore si dyert me gjërësi 110 cm, korimano perimetrale, krah ëc-je, zile, etj. 

d/ Të projektohen dhe zbatohen sinjalistika e nevojshme për PAK si ajo horizontale dhe vertikale 
brënda dhe jasht objektit (në fasadë). 

e/ Në rikompozimin e murit të ri rrethues sipas mundësive të vendoset një derë rrëshqitëse me hapsirë 
drite 3 m,për të lejuar në rastet e veçanta akomodimin në parkim të automjeteve që transportojnë këta 
persona. Hapja dhe mbyllja e saj të realizohet me komandim elektrik dhe mekanik(për raste avarie).  

 

Kangjellat.  

Përsa i përket mbrojtjes së ambienteve të katit përdhe me kangjella metalike, projektuesi dhe 
investitori të vendosin për domosdoshmerinë ose jo, si dhe konfiguracionin e tyre. 

Logo institucionit 

 Në fasadën kryesore të objektit të projektohet vendosja e logos së institucionit e dukshme ditën dhe e 
ndriçuar gjatë natës. 

 

Sistemimet e jasht objektit.  

Në planin e sistemimeve të objektit dhe në preventiv të planifikohet prishja e murit rrethues iili sot  
është me një pamje të rëndomtë dhë aspak bashkëkohor dhe të projektohet një murë i ri i kombinuar 
½ e lartësisë me beton dhe ½ e lartësisë me kangjella. Të planifikohet një gjelbërim i lehtë me pemë 
tip ligustra(shkurre) me H=1 deri 2 m.Hyrja e pacientëve dhe e personelit të kryhet nëpërmjet një dere 
metalike me dy kanata të hapshme me gjërësi totale = 1,7 m.Mbetejet nga prishja si e murit, ashtu dhe 
mbeturinat ndërtimore, të transportohen me auto në vend grumbullime të miratuara nga njësia 
vendore Bashkia Tiranë në distancë min. 15 km. Ambientit të jashtëm të dispancerisë dhe fasadës ti 
projektohet një ndriçim i lehtë për natën me komandim  rrele kohe.  

 

 



Shënim:  

1. Shume e rëndësishme dhe taksative është prezantimi nga ofertuesi i të gjithë 
dukomentacionit hartografik dhe teknik që kanë të bëjnë me kërkesa, nëqoftëse do të 
jëtë nevoja për aplikim leje ndërtimi konform kërkesave të ligjit të ri “Për planifikimin e 
territorit” ligjit 107/2014; vkm 408 dhe urdhërit të kryeministrit 143 etj.  

2. Të gjitha fletët e projekteve të Arkitekturës- Konstruksionit- H/sanitaret- Elektrike 
internet etj duhet të jenë të firmosura dhe vulosura në mënyrë taksative nga 
përfaqësuesi ligjor i firmës studios projektuese, por dhe nga specialistët e çdo fushe të 
veçantë projektimi(Instalatorët).   

 

B. PROJEKTET  KONSTRUKTIVE. 

Në rastin tonë kemi të bëjmë me një stukturë ekzistuese, e cila në përgjithësi nuk do të shoqërohet 
me ndryshime në strukturën mbajtëse. Por dhe në qoftëse do të ketë të tilla do të bëhen në bazë të 
normave dhe llogaritjeve sipas K.T.Projektimit nga ing. Konstuktor. Në rastet e ndryshimeve 
shtesa ose prishje të mureve ekzistuese apo stukturave prej betonarmeje është detyrë e ing. 
Konstuktor ti shoqërojë ato me detajet konstruktive përkatëse duke pasë parasysh garantimin në 
rradhë të parë të qëndrueshmërisë së strukturave ekzistuese por dhe të rejave.Ndërtimi i mureve të 
rinj  mund të realizohen me tulla me bira të lehtësuar ose me mure me karton gips. Zgjedhja bëhet 
nga arkitekti në bashkëpunim me kostruktorin.  

Fletët e mundshme të konstruksionit të shoqërohen me tabelat respektive të paraqitjes së 
pozicioneve dhe peshës së hekurave për çdo strukturë B/arme.  

 

C. PROJEKTET  INSTALATORE ku përfshihen: 

Punimet H/sanitare për; furnizimin me ujë 7/24, sistemi i ngrohje-ftohjes, ventilim+aspirim, 
sinjalizim dhe mbrojtje nga zjarri, linjat e kanalizimeve të ujrave të zeza dhe të bardha, 
rezervuarët e ujit, instalimet dhe kuadrot elektrike të T.U për to do të projektohen si vijon:  

 

1.Projekti për punimet H/Sanitare. 

Në ambientet e objektit do të projektohen: blloku i wc-ve për personelin e përhershëm të 
administratës veçmas për burra dhe veçmas për gra. Çdo bllok wc-je të pajiset me 1 wc allafranga, 1 
lavaman me këmbë me grup mishelator dhe për të siguruar ujin e ngrohtë në cdo bllok lavamanësh 
wc–je të instalohet një boljer 10 litra nën lavaman. Në çdo wc të projektohet dhe preventivohen të 
gjithë aksesorët ndihmës që nevojiten për një funksion normal. Në katin përdhe të projektohen 
ambiente wc-je për pacientët( burra+gra) , ku njëra nga këto wc të përmbushë kushtet për 
P.A.Kufizuar. 



 Në rastin kur wc-ja nuk ka mundësi të projektohet me ajrosje nëpërmjet dritares, të realizohet ajrosja 
e saj me aspirator thithës me komandim automatic. 

Dyshemeja e wc-ve pamvarësisht se ndërtohet në katin përdhe ajo të hidroizolohet me 1 shtresë 
karton katrama dhe me ngritje vertikale të letrës në mure deri në lartësi 25 cm. mbi kuotën e 
dyshemes së mbaruar të wc-s. Çdo pajisje të kompletohet me rubineta filtër në hyrje për ujin e 
ngrohtë dhe atij të ftohtë. Meqenëse kemi të bëjmë më objekt me prezencë të konsiderueshme 
njerëzish dhe personelit, është e këshillueshme që në magjistralet kryesore të furnizimit me ujë dhe 
sidomos të shkarkimeve të projektohen pika apo detaje për kontroll dhe ç`bllokim në raste difektesh. 
Tubat e furnizimit me ujë të projektohen plastik për presion 10Atm. Ndërsa tubat e shkarkimeve të 
projektohen me material të cilësisë së parë dhe me gominë si në zgjatimin e tyre por dhe në 
bashkimin e rakorderive. Detyrë e projektuesit është të përcaktojë saktë dhe me funksion të garantuar, 
pikën e shkarkimit të ujrave në kolektorin kryesor që administron  Bashkia. 

Për të shmangur fenomenin e kondensimit (djersitjes) tubacionet e ujit të vishen me material të 
posaçëm.  

Garantimi i furnizimit me ujë 7/24  pa ndërprerje të realizohet  me furnizimin dhe montimin e 
rezervuarëve me kapacitet 5000 litra të paisur me galexhant dhe elektropompëpompë thithëse dhe 
shtytëse me rregjim pune automatik. 

 

M.K.Zjarrit. 

 Gjithashtu të projektohet dhe një rezeruar i veçantë uji, që do të shërbejë enkas për furnizimin me ujë 
të sistemit të mbrojtjes nga zjarri. Kapaciteti të jetë 2000 litra i paisur me elektropompë  thithëse dhe 
shtytëse autmatike, për të përballuar furnizimin dhe presionin e nevojshëm për dy pikat e 
përqëndruara të MKZ .Sistemi do të projektohet me tub fleksibël të gomuar të montuar në kaset me 
xham dhe saraçineskëtë. Pjesëe sistemit të mbrojtjes nga zjarri është  projektimi në tavan i 
detektorëve të zjarrit, të lidhur me sistemin sinjalizues dhe të alarmit, si  brënda në objekt, por dhe në 
fasadën e tij, për dhënien e sinjalit në rast rënie zjarri. Të projektohet dhe preventivohet dhe vendosja 
e fiksave të lëvizshëm(me bombula) me kapacitet 5-7litra secila, rreth 10 copë të në të gjithë katin, në 
ambiente të përbashkëta dhe të dukëshme,në koridore. 

 

2.Për sistemin e ngrohjes dhe ftohjes së objektit. 

Ky sistem të projektohet në tërësinë e tij, me Çiller qëndror dhe fancoila të kombinur të montuar në 
mure dhe tavanor si për ngrohjen ashtu dhe për ftohjen. Pozicioni i vendosjes së  Cillerit dhe fuqia e 
tij të përcaktohet nga ing. Instalator në funksion të kondicioneve dhe parametrave kulkuluese. Pajisjet 
e tipit Fan-Coil të projektohen për tu vendosur(propozim) mbi dyert e çdo ambienti. Propozojmë që 
linjat e furnizimit të sistemit të projektohen mbi tavanet e varura në koridore dhe të termoizoluara. 
Mbi tavanin e varur të koridoreve të projektohen dhe vendosja e tubave të shkarkimit të ujit të 
kondensimit. 



3. Furnizimi  me ujë të pijshëm. 

Furnizimi me ujë do të bëhet nga rrjeti ekzistues dhe për raste të mungesës së tij( avari) do furnizohet 
nga rezervuari i posacem me kap. 5000 litra me veprim me galexhant elektrik automatik me pompë 
shtytëse. Të vendoset në project dhe preventiv matës i ri uji. 

Projekti për punimet ELEKTRIKE. 

Furnizimi i objektit do të bëhet nga kabina (paneli) kryesor ekzistues. Të projektohen  kuadro 
Elektrik komandimi (KE) dhe kontrolli të vecanta si për; instalimin e ndricimit, sistemin e fuqisë,  
sistemin e kondicionimit dhe në vecanti sistemin e furnizimit të aparateve të grafisë më vete dhe të 
skopisë më vete. Të projektohet burim rezervë me moto gjenerator.Gjeneratori te projektohet dhe te 
kerkohet me karakteristika bashkekohore i pajisur me  silenciator, me futje në punë automatikisht të 
gjithë sistemit elektrik të objektit( përjashto grafi-skopinë).  

Punimet elektrike në objektin në fjalë do të projektohen totalisht të reja, sipas normave dhe 
standarteve bashkëkohore të vendit tonë (K.T.P.), pa përjashtuar dhe përshtatjen me normat e CE.  

Në objektin në fjalë të realizohet ndriçimi me ndriçusa luminishent (ekonomik). Në ambiente të 
vecanta mund të planifikohet dhe ndriçim dekorativ. Pavarësisht nga prania e gjeneratorit në objekt, 
në ambientet e përbashkëta si: koridore, në hyrje, në recepsion por dhe në ambiente pune shumë të 
rëndësishme të vendosen ndriçues emergjence me vetë karikim. Objekti të pajiset me kamera 
vëzhguese, për vëzhgimin si të ambienteve të përbashkëta brënda objektit, ashtu dhe për vëzhgimin e 
ambienteve  jashta tij. 

Të projektohet system telefonie komunikimi i brëndshëm, me çentral telefonik qëndror.     

Të projektohet dhe realizohet tokëzim i ri i aparaturave kryesore që kanë nevojë , konform normave 
dhe specifikimeve për një tokzim perfekt. Të projektohet ndriçim i lehtë i teritorit me ndriçuesa në 
shtylla metalike ose në variant tjetër. Të projektohen për këtë objekt minimum 2-3 numra të 
telefonisë fikse. Në një vënd  të dukshëm në fasadë të projektohet burim furnizimi me energji për 
ndriçimin e logos së institucionit.  

Të projektohen për ambiente të vecanta, instalimi i linjave dhe prizave për TV me marje sinjali 
qëndror. 

Gjithashtu në të gjitha  ambientet e punës të projektohen linjat e dhe prizat e internetit që do të lidhen 
me serverin kryesor. 

 Bazë për përcaktimin e pozicionit të prizave të cdo lloji do të jetë plani i mobilimit.   

Lidhur me sistemin e IT, përfshi serverin dhe rrjetin kompjuterik, do të duhet në mënyrë taksative 
konsultimi i ofertuesit me investitorin, për të marrë kërkesat e përgjithshme dhe specifike që kërkon 
investitori pë këtë system, si dhe zbatimi i udhëzimeve nga AKSh-i.    

 

 



Sipërfaqet kryesore që kërkojne shërbimet: 

 

Ambienti i vendosjes grafisë 1 (një) 

Dhoma komandimit të grafisë 1 (një) 

Dhoma e larjes filmit të grafisë  1 (një) 

Ambient i vendosjes skopisë  1  (një) 

Dhoma komandimit të skopisë  1  (një) 

Dhoma mjekut të grafisë  1  (një) 

Zyra e titullarit të institucionit (drejtorit)  1 (një) 

Dhoma mjekësh (vizitash)  9  (nëntë) 

Dhoma e kryeinfermjerit  1  (një) 

Ambient arkivë& kartotekë 1  (një) 

Dhomë sanitaresh & lavanderi  1 (një) 

Magazinë për material të ndryshme  1  (një) 

Ambient i recepsionit  1  (një) 

Dhoma (ambient) i serverit qëndror  1 (një) 

Zyra e financës  1 (një) 

Laboratori klinik  1 (një)  

Laboratori baktereoologjik  1  (një) 

Tualete për personelin, 1 (një) për burra & 1(një) për gra 

Tualet për persona me aftësi të kufizuar  1 (një) 

Ambientet e përbashkëta të lëvizjes dhe pritjes, koridoret, shkallët etj 

 

Ofertuesi fitues ka detyrimin që gjatë periudhës së hartimit të projekt preventivit të zbatimit   

të konsultohet paraprakisht me stafin e specializuar të investitorit, në mënyrë që çdo sygjerim,  

ndryshim, propozim apo paqartësi mes palëve këto të zgjidhen gjatë intervalit kohor të bërjes 

së projektit, në të kundërt investitori gëzon të drejtën e refuzimit të marrjes në dorëzim, dhe 

mos financimin e projektit.   
                                                                                                

 


