
Shtojca 9

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:
Specifikimet teknike të Menaxhimit të Proçesit të Lavanderisë per Spitalin Psikiatrik
“Sadik Dinçi” Elbasan dhe qendrave te rehabilitimit ne varesi te tij.

 Operatori i kontraktuar duhet te ofroje sherbimin e grumbullimit te te gjithe inventarit te bute
te papaster ne baze te rregullores se parandalimit te infeksioneve nozokomiale, trasportimin e
tij ne lavanderi, seleksionimin, larjen, hekurosjen, paketimin, trasportimin serisht mbrapsht ne
Sherbime (ku materiali i lare nuk duhet te kete kontakt me materialin e palare per te shmangur
infeksionet), deri ne shtratin e pacientit, per 7 (shtate) ditet e javes nga ora 7:00 deri ne oren
15:00, dhe pas ores 15:00 do te lihet ne dorezim baze materiale rezerve sipas kerkeses se
pergjegjeseve te materialit ne pavione per nevoja te sherbimit gjate shtrimeve te reja naten,
urgjencave, etj.

 Punesimin e nje numri te konsiderueshem personeli per ofrimin e sherbimit;
 Lejohet qarkullimi dhe qendrimi i mjeteve dhe mekanizmave te operatorit te kontraktuar, në

territor pa pagesë, ndërsa operatori i kontraktuar i ruan vetë ato.
 Depot e materialeve të buta në pavijonet ku do të kryhet shërbimi do te vihen ne dispozicion

te operatorit te kontraktuar pa kundershperblim.
 Autoriteti Kontrakton percakton vendin e depozitimit te teshava te papastra brenda territorit te

Spitalit Psikiatrik Elbasan.

Duke pasur parasysh natyren spitalore, eshte e domosdoshme dhe e rendesishme, qe materiali i
bute per tu lare duhet te terhiqet sa me shpejt nga pavionet, bazuar ne manualet e kujdesjeve
spitalore dhe rregullave te higjenes (selektimi sipas ndotjes se materialit te bute ne thaset me
ngjyre). Mos largimin ne kohe i ketij materiali, do te conte ne rritjen e infeksioneve spitalore me
efekt final uljen e performaces se ofrimit te sherbimit ndaj pacienteve, rritjen e diteqendrimit,
rritjen e perdorimit te medikamenteve (kryesisht antibiotikeve).

Operatori ekonomik privat qe do te kontraktohet, duhet te ofroje nje sherbim i cili do te perfshije:
 Grumbullimin e materialit te bute te papaster ne te gjitha pavionet e Spitalit Psikiatrik

“Sadik Dinçi”Elbasan, sipas grafikeve te percaktuar, rregulloreve dhe protokolleve te
higjenes dhe manualeve te kujdesit spitalor;

 Larje e materialit te bute;
 Hekurosjen dhe paketimin e materialit te bute;
 Shperndarjen e materialit te bute ne te gjitha  pavionet e Spitalit Psikiatrik “Sadik

Dinçi”Elbasan, dhe qendrat ne varesi “Jeta” Cerrik dhe “Drita” Elbasan sipas grafikeve te
percaktuara;



Sherbimi do te ofrohet gjate gjithe javes prej dites se hene deri diten e diel (operatori ekonomik
privat, duhet te siguroje edhe materialin e bute per mbulimin e nevojave ne pavione) si dhe
lenien e bazes materiale rezerve per nevoja te sherbimit gjate shtrimeve te reja naten, urgjencave,
por edhe sipas grafikut te percaktuar per nderrimin periodik te materialit te bute ne sherbimet
perkatese, dhe sipas kerkeses se  pavionit ne rast te nderrimit te materialit te bute kur behet i
domosdoshem per paciente te vecante.

Perdorimi i bazes materiale te lene rezerve gjate nates nga K/Infermierja e pavijonit ose personi i
autorizuar prej saj do te pasqyrohen diten e neserme me procesverbal te firmosur nga te dyja
palet dhe do ti dorezohet nje kopje deges se hotelerise.

Ne rast konstatimi te mungeses dhe/ose demtimit te inventarit (te shtruar dhe rezerve) te bute per
periudhen e lene ne admistrim te personelit te Spitalit Psikiatrik “Sadik Dinçi”Elbasan, do te
mbahet nje proçesverbal, i firmosur nga te dyja palet, nje kopje e te cilit do te dorezohet ne
sektorin e hotelerise dhe operatori i kontraktuar do te beje menjehere zevendesimet perkatese.

Per rastet e humbjes dhe/ ose demtimit te inventarit (te shtruar e rezerve) te bute, te evidentuara
me procesverbalet perkatese, do te behet zhdemtimi (rimbursimi) nga ana e Spitalit Psikiatrik
“Sadik Dinçi”Elbasan, per llogari te Operatorit te kontraktuar; ne baze te kartelave perkatese
financiare dhe perpilimit te fatures tatimore nga ana e operatorit te kontraktuar.

Marredheniet financiare fillojne me nenshkrimin e kontrates. Spitali Psikiatrik “Sadik
Dinçi”Elbasan, likujdon cdo muaj Operatorin e Kontraktuar bazuar ne sasine e materialit te bute
te thate ne kg qe e dorezon ne pavijonet perkatese. Procesverbali firmoset nga perfaqesuesit e te
dyja paleve dhe nje kopje e tij dorezohet cdo dite ne Degen e Hotelerise, e cila harton edhe
permbledhesen ne shkalle spitali. Te dhenat e permbledheses rakordohen ҫdo fund muaji me
Operatorin e kontraktuar dhe sherbejne per likujdimin e punes se kryer bazuar ne koston e 1 kg
material te thate.

Tërheqja dhe dorëzimi i inventarit të materialit të butë në pavione, do të bëhet me grafik të
hartuar nga Sektori i Sherbimeve te Hotelerise së Spitalit. Grafiku është i detyruar të zbatohet
nga të dyja palët, dhe në rastet e ndryshimit të tij, miratimi duhet të bëhet me nënshkrim po nga
të dyja palët.
Përdorimi i inventarit të materialit të butë brënda pavionit, bëhet dhe mbetet nën përgjegjësinë e
personelit të sipërmarrësit të kontrolluar nga autoriteti kontraktor, sipas proçedurave të
mëposhtme:
Etapat e këtij proçesi çdo ditë:

 Çdo ditë K/infermierja e pavionit ose personi i autorizuar prej saj, përpilon, siglon dhe
dorëzon, kërkesën (Fletë Forcën e Pavionit) për ditën e nesërme për material të butë, duke
cilësuar numrin shtrimeve të reja, të cilën e dorëzon brënda orës 12:00 tek Sektori i
Sherbimeve te Hotelerise të Spitalit.

 Sektori i Sherbimeve te Hotelerise të Spitalit, në bazë të kërkesave ditore (fletëve të
forcave të pavionit) dhe grafikut të pavioneve, harton evidencën ditore përmbledhëse ne



total per gjithe Spitalin, dhe ia dorëzon sipërmarrësit brënda orës 13:00 për ditën
pasardhëse.

 Peshimi dhe numërimi i materialit të butë të larë, të thatë, të hekurosur, si dhe të paketuar
do të bëhet çdo ditë në ambjentet që do caktohen nga Autoriteti Kontraktor në momentin
e lidhjes së kontratës, çdo ditë në orën 08:00 nën prezencën e përfaqësuesit të autoritetit
kontraktor dhe përfaqësuesit të sipërmarrësit, duke mbajtur proçes-verbalin përkatës të
firmosur nga palët. Ky dokument do ketë vlerë financiare, pasi likuidimi i operatorit
ekonomikë do të bëhet mbi bazën e proçes verbaleve të nënshkruara nga palët për çdo
ditë.

 Vetëm pasi të jetë peshuar dhe numëruar, materiali i butë është gati për tu shpërndarë nga
Sipërmarrësi në shërbimet përkatëse, sipas kërkesave të shërbimit të bërë një ditë më
parë. Materiali i bute do i palare do dale me cope dhe do hyje i lare me kilograme.

 Shpërndarja e materialit të butë në pavione, do të bëhet nga sipërmarrësi çdo ditë pas
orës 7:00 deri në orën 15.00, sipas grafikut të përpiluar sektori i Hotelerise dhe miratuar
nga palët.

 Sipërmarrësi ia dorëzon materialin e butë Kryeinfermierit të pavionit në bazë të grafikut
të hartuar nga Sektori i Hotelerise. Për çdo rast, dorëzimi i materialit të butë do të bëhet
vetëm pasi ky material i butë të jetë peshuar, numëruar dhe në momentin e dorëzimit do
të mbahet proçesverbali i dorëzimit (ne kilograme) i firmosur nga të dyja palët, nga Grupi
i pritjes se mallit si dhe nga Kryeinfemieri i Pavionit, në 3(tre) kopje. Kryeinfermieri i
pavionit dhe Grupi i pritjes se mallit bën kontrollimin për larjen,hekurosjen, cilësinë e
materialit të butë dhe në rast kostatimi të materialit të butë difektoz ose të papastër, e
kthen mbrapsht duke e pasqyruar në proçesverbal. Ky proçesverbal duhet të ketë të
saktësuar numrin e materialit të butë të marrë në dorëzim nga Kryeinfermieri i pavionit.

 K/infermierja e pavionit ose personi i autorizuar prej saj se bashku me Grupin qe pret
mallin, do të evidentojnë dhe konfirmojnë në mënyrë të vazhdueshme lidhur me
shërbimin që kryhet, cilësinë dhe sasinë e kërkuar, si dhe për çdo parregullsi do të
konfirmojne dhe informojne me shkrim në Sektorin e Hotelerise te Spitalit.

 Tërheqja e materialeve të buta të ndotura nga pavioni, do të bëhet nga sipërmarrësi deri
në orën 15.00, duke iu referuar Rregullores në parandalimin e infeksioneve spitalore.

 Shërbimi do të ofrohet gjatë gjithë javës, prej ditës së hënës deri ditën e dielë, (operatori
ekonomik duhet të sigurojë edhe materialin e butë për mbulimin e nevojave në pavion,
dhe shtrimin e shtratit të pacientit, gjatë fundjavës) gjatë 8 orëve, ndersa per Pavionin e
Urgjences  do te jete 24-oresh , edhe sipas kërkesës së Kryeinfermierit të pavionit në rast
të ndryshimit të materialit të butë bëhet i domosdoshëm për pacientë të veçantë.



 Në të gjitha rastet, kur shërbimet kanë nevoja për material të butë shtesë, vetëm pas
miratimit të kërkesës nga Sektori I Hotelerise, Sipërmarrësi do të proçedojë me dorëzimin
e materialit të butë shtesë, të kërkuar nga shërbimi.

 Në raste të konstatimit të mungesave dhe/ose dëmtimit të materialit të butë për periudhën
e lënë nën administrim e personelit të Spitalit , do të mbahet një procesverbal, të firmosur
nga të dyja palët, një kopje e të cilit do të dorëzohet në sektorin e Hotelerise dhe
sipërmarrësi do të bëjë menjëherë zëvendësimet përkatëse.

 Riparimi i materialit të butë të dëmtuar, bëhet nga sipërmarrësi duke ruajtur përmasat,
dimensionet, përbërjen fillestare (të gjitha specifikimet teknike të materialit të butë).

 Sipërmarrësi detyrohet të zëvendësojë materialin e butë të vjetëruar në përdorim me
material të butë të ri sipas jetëgjatësisë së çdo materiali të butë dhe sipas nevojes.

 Në të gjitha rastet kur sipërmarrësi dhe/ose autoriteti kontraktor konstatojnë material të
butë të dëmtuar, të dy palët mbajnë një proçes verbal dhe më pas proçedohet me nxjerrjen
nga përdorimi të këtij materiali të butë.

 Për raste të gjendjes së jashtëzakonshme, epidemive apo pandemive, lavanderia do të
funksionojë sipas kushteve që do te vendos Drejtoria e Spitalit .

 Autoriteti kontraktor ka të drejtë të kontrollojë në prani të përfaqësuesit të sipërmarrësit,
dhe të përpilojë akt kontrolle nga sektorë të ndryshëm të saj, në bazë të programeve të
punës, për të evidentuar çdo parregullsi në lidhje me kryerjen e shërbimit, sasinë e
materialit të butë të dorëzuar duke rakorduar dhe mbajtur procesverbale përkatëse të
shërbimit.

 I gjithë materiali i butë në përdorim, me përfundimin e kontratës, i dorëzohet Spitalit pa
kundërpagesë.

 Të gjitha kostot për ofrimin e shërbimit të lavanderisë dhe hotelerisë në Spitalin
Psikiatrik Elbasan do të sigurohen nga vetë sipërmarrësi.

 Marrëdhëniet financiare midis palëve, do të përcaktohen në momentin e lidhjes së
kontratës.

 Spitali likujdon çdo muaj Sipërmarrësin, bazuar në sasinë e materialit të butë të thatë në
kilogramë sipas proçesverbaleve të peshimit dhe përmbledhëses mujore të forcës së
pavionit, të hartuar nga Sektori i Hotelerise dhe të miratuar nga të dyja palët. Sektori i
Hotelerise, harton përmbledhësen mujore, duke u bazuar në kopjet e proçesverbalit të
dorëzimit të materialit të butë në pavione çdo ditë.



 Kur sipërmarrësi nuk bën ndërrimet e materialit të butë të shtratit të pacientit sipas
afateve të përcaktuara, me ankesën me shkrim të pavionit, përfaqësuesi i Spitalit përpilon
informacionin përkatës duke i bashkëngjitur një proçes – verbal, në bazë të të cilit
vërtetohet se nuk është kryer shërbimi. Për çdo ditë, shtrati që nuk është ndërruar në afat,
sipërmarrësi i mbahet vlefta e llogaritur e materialit të butë të thatë që nuk është ndërruar.
Në rastet kur mungesa e shërbimit përsëritet, sipërmarrësi i paguan gjobë Spitalit , sa
dhjetëfishi i vlerës së shërbimit të munguar të llogaritur në shërbim.

 Proces – verbalet për ndalesat dhe gjobat, i mbahen sipërmarrësit në pagesën mujore të
radhës. Ato mund të kundërshtohen nga sipërmarrësi në Drejtorinë e Spitalit brënda
muajit (30 ditë) vijues. Jashtë këtij afati, këto proçese do të quhen të pranuara nga palët.

 Personeli që punësohet nga sipërmarrësi në shërbimin e lavanderisë, brenda territorit të
Spitalit, është i detyruar të zbatojë protokollet e kujdesit të higjienës, të kujdesit
infermieror, si dhe rregulloren e Spitalit. Në rastet kur kjo shkelet, punonjësi përkatës
largohet nga puna nga sipërmarrësi me kërkesën me shkrim të Drejtorisë së Spitalit,
informacionit dhe proçes verbalit përkatës.

Sasia e materialeve te buta per larje:
Materiali i bute qe do te lahet nga operatori ekonomik, grupohet ne 2 (dy) kategori:

 Material i bute per paciente
 Matrial i bute per personelin

Ne vijim do te jepen te detajuar lloji i materialit te bute qe do te lahet per sejcilen nga kategorite
e siperpermenduar, si dhe perllogaritja e sasise se materialit qe do te lahet mbi bazen vjetore,
javore e ditore.

1. Persa i perket materialit te bute per paciente operatori ekonomik duhet te laje keto
materiale:

Kellef dysheku
Jastek

kellef jasteku
Faqe jasteku

Çarcafe
Batanije
Peshqire

Peshqire banjo
Bluza pambuku te brendshme

Mbathje trikotazhi (gra)
mbathje trikotazhi (burra)

Pantallona pizhamash burrash



2. Se fundi, prej
materialit te bute te stafit
mjekesor eshte menduar te

lahen:
 Perparese mjeku
 Perparese  infermieri,kujdestari
 Perparese  sanitare
 Peshqire personeli

Nderrimi i shtratit te pacientit do te behet cdo tre dite ose dy here ne jave, si dhe ne cdo rast qe
kerkohet nga Kryeinfermierja e pavionit, si pasoje e shtrimit me paciente te rinj ose ne rast kur
nderrimi i shtratit behet i domosdoshem per te ruajtur dhe mbrojtur shendetin e pacientit.
Gjithsesi, ne sherbime te vecanta ky nderrim do te kryhet sa here te jete i nevojshem.
Duke pasur parasysh shperndarjen aktuale te shtreterve sipas sherbimeve te ndryshme si dhe
perqindjen e shfrytezimit te shtratit sipas sherbimeve, tabela ne vijim jep nje pamje te numrit te
shtreterve te cilat jane te domosdoshme per tu kompletuar me inventar te bute nga ana e
operatorit ekonomik:

pavioni Nr.mes i pacienteve
1 60
2 55
3 47
4 44
5 30
6 26
7 60

Urgjenca 5
Qendra “Jeta” 13

Qendra “Drita” 10
shuma 350

Xhakete pizhamash
Fustane te trikotuara

Kemisha fanellate (gra)
Fustane basme

Mushama e gomuar
Xhupa

Kostume sportive dimerore gra
Kostume sportive dimerore burra

Kostume verore gra
Kostume verore burra

Pizhama per gra
Pantallona xhins (burra)

Çorape



Per cdo ndryshim nga ana e porositesit te struktures se parashikuar ne tabelen me siper,
Autoriteti Kontraktor ne marreveshje me Operatorin e Kontraktuar do te perfshije ne nje
marreveshje te vecante sherbimi shtesen e sherbimit qe do te kerkohet.

Nisur nga numri i shtreterve dhe nga koeficenti i perdorimit te shtratit, mbi te cilin per sa me
siper kemi percaktuar edhe numrin e shtreterve qe duhet te kompletohen, operatori ekonomik
duhet te kete gjendje dhe ne perdorim inventarin ne vijim ne nje vit:

nr. emertimi njesia Inventar perdorim normativa
1 Dyshek cope 350 1 ne 2 vjet
2 Kellef dysheku cope 350 1 ne vit
3 Jastek cope 350 1 ne 2 vjet
4 kellef jasteku cope 1400 4 ne vit
5 Faqe jasteku cope 700 2 ne vit
6 Çarcafe cope 2800 8 ne vit
7 Batanije cope 350 4 ne 4 vjet
8 Peshqire cope 1050 3 ne vit
9 Peshqire banjo cope 350 1 ne vit

10 Bluza pambuku te brendshme cope 1400 4 ne vit
11 Mbathje trikotazhi (gra) pale 1800 12 ne vit
12 mbathje trikotazhi (burra) pale 2000 10 ne vit
13 Pantallona pizhamash burrash cope 1200 6 ne vit
14 Xhakete pizhamash cope 800 4 ne vit
15 Fustane te trikotuara cope 450 3 ne vit
16 Kemisha fanellate (gra) cope 450 3 ne vit
17 Fustane basme cope 450 3 ne vit
18 Kepuce pale 700 2 ne vit
19 Pandofla gome pale 700 2 ne vit
20 Mushama e gomuar ml 160 3 ne vit
21 Xhupa cope 350 1 ne vit
22 Kostume sportive dimerore gra pale 150 3 ne vit
23 Kostume sportive dimerore burra pale 200 2 ne vit
24 Kostume verore gra pale 150 2 ne vit
25 Kostume verore burra pale 200 2 ne vit
26 Pizhama per gra pale 150 2 ne vit
27 Pantallona xhins (burra) pale 200 1 ne vit



28 Çorape pale 4200 12 ne vit

Inventari per veshjen e personelit eshte llogaritur ne baze te numrit te  punonjesve qe ka sot
Spitali Psikiatrik “Sadik Dinçi”Elbasan, sipas normativave ketij personeli.

Nr. Emertimi Inventar ne Perdorim
normativa

1 Perparese Mjeku 8 2 ne vit
2 Perparese Infermieri 120 2 ne vit
3 Perparese Sanitari 42 2 ne vit

Veshjet e personelit do te jene te dallueshme midis grup-punonjesve si mjeke, infermiere,
laborante ndihmes farmaciste, sanitare.

Volumi i punes i lavanterise per nje vit do te jete: __112906 Kg ne vit

Pervec larjes operatori  i kontraktuar duhet te riperterije materialin e bute sipas tabeles ne vijim:



nr. emertimi Jetegjatesia/normativa njesia

Sasia
blerjeve ne

vit
(riperteritje) shenime

1 Dyshek 1 ne 2 vjet cope 350
2 Kellef dysheku 1 ne vit cope 350
3 Jastek 1 ne 2 vjet cope 350
4 kellef jasteku 4 ne vit cope 1400
5 Faqe jasteku 2 ne vit cope 700
6 Çarcafe tek siperm 4 ne vit cope 1400
7 Çarcafe tek poshtem 4 ne vit cope 1400
8 Batanije 4 ne 4 vjet cope 350
9 Peshqire 3 ne vit cope 1050

10 Peshqire banjo 1 ne vit cope 350
11 Bluza pambuku te brendshme 4 ne vit cope 1400
12 Mbathje trikotazhi (gra) 12 ne vit pale 1800
13 mbathje trikotazhi (burra) 10 ne vit pale 2000
14 Pantallona pizhamash burrash 6 ne vit cope 1200
15 Xhakete pizhamash 4 ne vit cope 800
16 Fustane te trikotuara 3 ne vit cope 450
17 Kemisha fanellate (gra) 3 ne vit cope 450
18 Fustane basme 3 ne vit cope 450
19 Kepuce per burra 2 ne vit pale 350
20 Kepuce per gra 2 ne vit pale 350
21 Pandofla gome (dimerore, te mbyllyra) 1 ne vit pale 350
22 Pandofla gome (verore,te hapura) 1 ne vit pale 350
23 Mushama e gomuar 3 ne vit ml 160
24 Xhupa per burra 1 ne vit cope 200
25 Xhupa per gra 1 ne vit cope 150
26 Kostume sportive dimerore gra 3 ne vit pale 450
27 Kostume sportive dimerore burra 2 ne vit pale 400
28 Kostume verore gra 2 ne vit pale 300
29 Kostume verore burra 2 ne vit pale 400
30 Pizhama per gra 2 ne vit pale 300
31 Pantallona xhins (burra) 1 ne vit pale 200
32 Çorape 12 ne vit pale 4200
33 Perparese mjeku (burash,grash) 2 ne vit cope 16
34 Perparese infermieri (burrash, grash) 2 ne vit cope 240
35 Perparese sanitare 2 ne vit cope 82



Cilesojme se i gjithe materiali qe do te riperterihet duhet te permbaje logon dhe emertimin e
Spitalit Psikiatrik “Sadik Dinçi”Elbasan, materiali I secilit pavion apo qender rehabilitimi te kete
shenja dalluese per mos ngaterrimin e tyre pas procesit te larjes apo kthimit perseri ne pavion.
Gjithashtu edhe materiali i bute veshje personeli duhet te kete shenjat dalluese sipas pozicioneve.
Rrobat e papastra te dy qendrave ne varesi te spitalit tone qendra “ Jeta” Cerrik dhe “Drita”
Elbasan do te terhiqen nga operatori ekonomik fitues prane ketyre qendrave sipas grafikut te
percaktuar nga autoriteti yne.

Specifikimi i Materialeve:

1 Dyshek tek te jete me permasa 200x90 cm,me dy shtresa vatine,me
pellush ne njerin krah,ana tjeter damask i plote

2 Kellef dysheku Material cilesise se pare, permasat 200x90, ne
perimetrin e tij me llastik te forte.

3
Jasteke

Te jete me mbushje sintetike uniforme,me dy  kllef ku
njeri me zinxhir,me permasa80x40 cm,ngjyre te
bardhe,me peshe 800 gr.

4 Kellef jasteku Te jete 100% pambuk,me ngjyre te bardhe ,me permasa
80x50 cm,pesha 120 gr/m².

5 Faqe jasteku kllef ku njera ane me zinxhir,me permasa80x40 cm,
material bute.

6 Carcafe tek te siperm Te jete 100% pambuk,kabot I zbardhur,thurje garniture,
me permasa250x190 cm,270-290gr/m²

7
Carcafe tek i poshtem

Te jete 100% pambuk kabot I zbardhur,thurje
garniture,me permasa 270x190 cm,me tegel net e 4
anet,peshe 270-290 gr/m²

8 Batanije te jete 60% lesh dhe 40 % akrilik,me permasa240x170
cm,ngjyre bezhe ose blu

9 Peshqire duarsh Te jene 100% pambuk,me ngjyra te ndryshme,me
permasa 90x 60 cm

10 Peshqire banjo Te jete material 100% pambuk, ngjyra te ndryshme ,me
permasa 150x80 cm

11
Bluza pambuku te brendshme

Te jene material 100% pambuk,me jake te
rrumbullaket,me menge te gjata,me ngjyre te
bardhe,nr.te ndryshme sipas porosise

12 Mbathje trikotazhi burrash Te jene material trikotazhi,100% pambuk,me
kembeza,ngjyre te bardhe,nr. te ndryshem

13 Mbathje trikotazhi grash E njejte  me mbathjet e  burrave por pa kembeza

14 Pantallona bizhame (fanellate) Te jete material fanellate 100% pambuk,me ngjyra dhe
nr te ndryshme

15 Xhakete bizhame (fanellate) Te jete material fanellate 100% pambuk,me ngjyra dhe



nr te ndryshme E njejta  per te plotesuar kompletin

16 Fustane te trikotuara Te jene trikotazh,100% pambuk,Nr te ndryshem

17 Kemisha fanellat grash Te jete material fanellat  100% pambuk,nr te ≠

18 Fustan basme Te jete material basme,nr te ndryshem.

19 Kepuce per burra Kepuce 100% lekure, me shtrese ortopedike, nr.te
ndryshem sipas kerkeses se autoritetit

20 Kepuce per gra Kepuce % lekure me shtrese ortopedike, nr. te
ndryshem sipas kerkeses se autoritetit.

21 Pandofla dimerore (burrash, grash) Te jete material plastik,me gome poroze dhe pjesa e
perparme e mbyllur, me ngjyre dhe nr. te ndryshem.

22 Pandofle verore (burrash,grash) Te jene material plastik,me gome,nr dhe ngjyra te
ndryshme.

23
Mushama e gomuar

Kellef dysheku I gomuar, Te jene material
impermeabel(pa pershkushem nga uji),me permasa
200x90 cm Kater anet me llastik per tu fikesuar

24
Xhupa burrash

E njejte si tek grate pervec pjeses se fundit te jete me
lileto te trikotuar si tek menget.Nr dhe ngjyra sipas
kerkeses.

25

Xhupa grash

Te jene material feshfeshe e pa depertueshme nga
uji,ne pjesen e brendeshme e veshur me pellush dhe
jaka me pellush e c’montueshme, me dy xhepa
anesore,manshet trikotazhi tek menget.Nr dhe ngjyra
sipas kerkeses se entit prokurues.

26

Kostume sportive dimerore(burrash,grash)

Te jene 80% pambuk me 20 % poliester,thurje e
plote,pjesa e brendeshme me push,xhketa me zinxhir
dhe menga me manshet,tutat me lastikte pjesa e belit,
ngjyra dhe nr sipas autoritetit.

27

Kostume sportive verore( Burrash + grash)sipas
porosise se autoritetit kontraktor

te jene 80% pambuk dhe 20% poliester te perbera  nga
bluza me menge te shkurtra te shoqeruara  me
pantallona te shkurtra, pak siper gjurit me   llastik ne
mes, me ngjyra dhe permasa te ndryshme

28

Pizhama Grash

Te jete material i trikotuar,I plote,me ngjyra sipas
kerkeses,pesha 350 gr/m²,pantallonat me
llastik,xhaketa me jake kemishe ose jake V-je sipas
kerkeses se entit prokurues,me kopsa perpara dhe dy
xhepa.

29
Pantallona xhins

Te jene 100% me perberje panbuku me ngjyre blu dhe
te zeze, me xhepa para dhe mbrapa. Te mberthehen me
zinxhir

30 Çorape (per burra apo gra te cilesohet nga autoriteti) Te jene 60% pambuk dhe 40% akrilik,nr dhe ngjyra sipas
kerkeses se entit prokurues

31
Perparese mjekesh (burra, grash percaktohet nga
autoriteti kontraktor)

Te jene 100% pambuk I sanforizuar,pesha
230gr/m²,ngjyre e bardhe,prerje M,L,XL

32 Perparese infermieri (burra, grash percaktohet nga Te jene 100% pambuk I sanforizuar,pesha



autoriteti kontraktor) 230gr/m²,ngjyre e bardhe,prerje M,L,XL

33 Perparese sanitare Te jene 100% pambuk I sanforizuar,pesha
230gr/m²,ngjyre e bardhe,prerje M,L,XL


