
SPECIFIKIMET TEKNIKE 

 

”BLERJE MATERIALE PASTRIMI DHE DETERGJENTË PËR UNIVERSITETIN E 

MJEKËSISË, TIRANË” 

 

 

Nr. Emertimi Njesia Specifikimet teknike 

  I.  DETERGJENTE     

1 
Dizifektues / higjenizues per banjo 

(Acid klorhidrik, ) 
cope 

Pastrues – zbardhës alkalin i njohur për cilësit 

desinfektante me aftesi vepruese. Perdoret per 

pastrim te pjeseve porcelanike ne banja dhe 

laboratore, i perdorshem edhe për ndotje të 

vështira në sipërfaqe vertikale si legeni i WC-së 

dhe urinoret.  Ambalazhimi ne bidona plastik 1 

liter 

2 Pastrues per tualete  (Gel, Pulirapid) cope 
Perdoret per disinfektimin e banjove dhe 

ambjenteve te tjera te nevojshme si dhe per 

aksesore inox te tualetve, paketimi - bidon 1 lit. 

3 
Hipoklorit natriumi (Klor i lenget ose 

Ace 2.5 li) 
cope 

Perdoret per disifektimin e banjove dhe 

ambjenteve te tjera te nevojshme, paketim me 

bidon plastik 2 liter.ose 2.5 lit.  

4 Solucion lares xhami cope 

Pastrues i lëngët për xhama me sprucim  dhe 

sipërfaqe të lëmuara, shumë ekonomik në 

përdorim. Pastron përsosmërisht, nuk lë gjurmë 

dhe thahet shpejt. përshtatshëm për kristale, 

pasqyra, vitrina, ekrane, stenda, laminata, aparate 

elektrike, paketim me bidon plastik 750 ml 

shishja 

5 Larës enësh cope 

Solucion larje enësh lëng, paketim plastik. Të 

jetë aktiv, cilësor në larjen e yndyrnave, të jetë i 

ambalazhuar me enë plastike jo më shumë se 1 

liter. Ambalazhimi të jetë bërë nga fabrika dhe të 

ketë analizën spektrale në ambalazhim. 

6 Pastrues dyshemeje/pllakash  cope 

Pastrues aromatik i përdorimit të përgjithshëm, 

neutral, me aromë që vazhdon gjate.I 

përshtatshëm për vende higjenike, dhoma 

zhveshje, palestra dhe kudo ku ka probleme ere 

të pakëndshme, paketim me bidon plastik 1 liter. 



7 Pastrues mobiljesh cope 
Pastrues neutral me pak shkumë, i përshtatshëm 

për pastrimin e mobiljeve dhe zyrave ne zyra e 

auditore, shishe 300 ml 

8 Pastrues/lares xhel enesh cope 

Detergent me shkumëzim të shumtë për larje  me 

dorë te eneve dhe objekteve te ngjashem ne zyra 

dhe laboratore, porcelanate, i përshtatshëm edhe 

për sipërfaqe dhe bango te ndryshme (guzhine 

etj), paketim plastik 250 gr. 

9 Sapun likud për duart 500 ml cope 
Perdoret per pastrim human (duar etj.), me 

parfum, paketim me bidona plastik me pompe 

500 ml 

10 Sapun tualeti cope 
Te jene me paketim dhe pesha e nje cope te jete 

jo me e vogel se 75 gram  

11 Zhbllokues lavamani cope 
Ne forme pluhuri qe perdoret per zhbllokimin e 

lavamaneve. 

12 Zbardhues per shkalle (mermeri) lit 
Detergjent per zbardhimin e siperfaqeve prej 

mermeri, paketim me bidon plastik 1 deri 10  

liter 

13 Aromatik banje cope 
Jane aromatizues ne forme sapuni te cilat 

vendosen brenda ne kaseten e banjes ose brenda 

ne anen e WC-së 

14 Aromatik për zyra - sprai  cope Te jete ne forme spraj, aromatik  300 ml 

15 Aromatik ambjenti me timer cope 
Aparat per arome ambienti, me timer (pajisur me 

bateri perkatse) 

16 Bombla aromatikesh me timer cope Rezervuar me arome per aparatin me timer 

17 Pluhur Lares (1 pako 3kg) pako 

Pluhur i plotë për lavatriçe robash, me enzima 

dhe përbërje të avancuar. Përmban, sapun, kripra 

fosfori dhe elementë zbardhës me bazë oksigjeni, 

që japin efekte edhe me ujë të ftohtë dhe 

temperatura të ulëta. Ambalazhimi ne paketim 3 

kg 

18 Pluhur Larës (lëng 25 larje) cope Pluher lares leng, 25  larje, Lan dhe ne 

tepmeratura te uleta, Amballazhimi plastik. 

  II.  MATERIALE PASTRIMI      

1 
Bishta per fshesa 120 cm (metalik), me 

fileto te gjere 
cope 

Shkop metalik 120 cm, profesional, me fileto te 

gjere, te sigurt ne mekanizmin montues dhe 

shume rezistent.  



2 
Shtupa pastrimi pambuku per shkopa 

me fileto te gjere 
cope 

Shtupa me perberje tekstili te dendur per 

pastrimin e dyshemese 200 gr, me koke plastike 

te filetuar per tu kapur ne bisht, per shkopa me 

fileto te gjere, me perberje fijesh ne forme fitili, 

te mbushura te plota. 

3 
Lecka te medha per  koridorin (dhe 

aksesoret e leckes ,si kapsa e shkopi) 
cope 

Lecka te medha per larje koridoresh (qe 

shtrydhen me mekanizmin perkates te koves) 

4 
Shtupa profesionale tharese per 

dyshemene 
cope 

Shtupa eshte  me fije akrelike me mikrofibra, 60 

cm. Perdoret per te thare dyshemene pas larjes 

ose per te fshire ne te thate pa ngritur pluhur 

5 Sfungjere per lavamane (dysh) pako 
Sfungjere per lavamane me njeren ane qe te jete 

e ashper. Pako me 2 cope 

6 Doreza plastike te trasha palë 
Doreza plastike te trasha, cilesore, per lageshtire 

dhe papasterti, me ngjyre.                                                                                                                                    

7 
Fshesa pastrimi per shkopa me fileto te 

gjere 
copë 

Fshesa shumengjyreshe me fije plastike, shume 

rezistente, me fileta, per shkopa me fileto te 

gjere, per ambiente te brendshme 

8 Furce banjo + mbajtese copë 
Furce me fije plastike per pastrimin e WC ngjyre 

te bardhe 

9 
Kaci (lopate) plehrash plastike me bisht 

1 meter 
cope 

Lopate plastike per heqje plehrash te cilat jane te 

pajisura me nje bisht te gjate i cili montohet 

pingul me kacine plastike. 

10 Kova me pajisje vet shtrydhje cope 

Kova te medha 20 litra, me parete te trasha 

rezistente, me pajisje te montuar ne kove qe ben 

shtrydhjen e shtupes (te pyetet per sasine 107 

cope FSHMT) 

11 Kosha plehrash plastike me kapak cope Me permasa 40x25x25cm, material plastik. 

12 
Kosha inoks plehra/cigaresh per 

koridore 
cope 

Me forme cilindrike me lartesi 64 cm dhe 

diameter 23cm, material inox. 

13 Kosha plehrash cilësor metalik mat cope 
Me lartesi deri ne 45cm, me forme cilindrike, 

cilesor mat 

14 Leter higjenike e palosur per duar  pako 
Leter duarsh zik-zak me permasa 21x25cm   

300 gr pako, pako me 200-210  fije (A kane 

aparate sepse jane ndryshuar permasat e letres) 

15 Leter higjenike rulon per duar pako 
Leter higjenike per duar me 2 fije, 300 - 400 gr 

pakoja, pako me 2 rulone 



16 Leter higjenike (rulon) pako 
Leter higjenike per banja me 2 fije, 400  gr.   125 

metra /ruloni, pako me 10 rulone 

17 Zorre llastiku  m Zorre plastike per vaditje. 

18 Peceta pastrimi mikrofiber cope 
Peceta pastrimi superthithese, material 

mikrofiber 

19 Peceta pastrimi treshe cope 
Peceta pastrimi pako 3 copeshe, per fshirje 

pluhurash 

20 
Perparese doku me menge te gjata, te 

bardha nr. te ndryshem 
copë 

Veshje pune per pastrues dhe pedagogë, 

materiali dok, me menge te gjata,te bardha, 

masat sipas nevojave (S, M, L, XL) FMD i do 50 

copët e veta me logon e Fakultetit dhe me masa 

te personalizuara 

21 Peshqir duarsh cope Peshqir duarsh me ngjyra të ndryshme 

22 Qese plehrash të mëdha 100 x 67 cm pako 
Qese plastike te zeza per kosha te medhenj, 

rezistente, permasat  100 cm x 67 cm, pako me 

10 cope qese 

23 Qese plehrash të vogla 60 x50 cm pako 
Qese plastike te zeza per kosha te vegjel, 

rezistente, permasat 60 cm x 50 cm, pako me 10 

cope qese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT  

”BLERJE MATERIALE PASTRIMI DHE DETERGJENTË PËR UNIVERSITETIN E 

MJEKËSISË, TIRANË” 

 

 

Nr. Emertimi Njesia 
Sasia 

Rektorati 
Sasia 

FM 
Sasia 

FSHMT 
Sasia 

FMD 
Sasia 

Totale 

  I.  DETERGJENTE             

1 
Dizifektues / higjenizues per banjo 

(Acid klorhidrik, ) 
cope             20          50           80           -          150  

2 Pastrues per tualete  (Gel, Pulirapid) cope             30                30  

3 
Hipoklorit natriumi (Klor i lenget ose 

Ace 2.5 li) 
cope             40          50           80           -          170  

4 Solucion lares xhami cope             30          10           30           -            70  

5 Larës enësh cope           50              50  

6 Pastrues dyshemeje/pllakash  cope             50          30          130           -          210  

7 Pastrues mobiljesh cope             3           30            33  

8 Pastrues/lares xhel enesh cope             20          50           80          150  

9 Sapun likud për duart 500 ml cope             50          50          200           -    300  

10 Sapun tualeti cope           50          150          200  

11 Zhbllokues lavamani cope             10          50           50          110  

12 Zbardhues per shkalle (mermeri) lit             10              10          20  

13 Aromatik banje cope             40          10          100          150  

14 Aromatik për zyra - sprai  cope             25                25  

15 Aromatik ambjenti me timer cope             20            5           70            95  

16 Bombla aromatikesh me timer cope             30            5             -            35  

17 Pluhur Lares (1 pako 3kg) pako              5            5          120          130  

18 Pluhur Larës (lëng 25 larje) cope              50            50  

  II.  MATERIALE PASTRIMI                     -    

1 
Bishta per fshesa 120 cm (metalik), me 

fileto te gjere 
cope           20          150           -          170  

2 
Shtupa pastrimi pambuku per shkopa 

me fileto te gjere 
cope         100          150           -          250  

3 
Lecka te medha per  koridorin (dhe 

aksesoret e leckes ,si kapsa e shkopi) 
cope              20            20  

4 
Shtupa profesionale tharese per 

dyshemene 
cope             25             30            55  

5 Sfungjere per lavamane (dysh) pako             20        100          150           -          270  

6 Doreza plastike te trasha palë             20          60          150           -          230  

7 
Fshesa pastrimi per shkopa me fileto te 

gjere 
copë           30          120          10        160  

8 Furce banjo + mbajtese copë           30           20            5          55  



9 
Kaci (lopate) plehrash plastike me bisht 

1 meter 
cope             20                20  

10 Kova me pajisje vet shtrydhje cope             5           20            5          30  

11 Kosha plehrash plastike me kapak cope           10           20            30  

12 
Kosha inoks plehra/cigaresh per 

koridore 
cope             10               -            10  

13 Kosha plehrash cilësor metalik mat cope              5                  5  

14 Leter higjenike e palosur per duar  pako           62          280          50        392  

15 Leter higjenike rulon per duar pako           300          50          280          630  

16 Leter higjenike (rulon) pako             50        130          280          50        510  

17 Zorre llastiku  m             50                50  

18 Peceta pastrimi mikrofiber cope             40          30          120          30        220  

19 Peceta pastrimi treshe cope             30          30          120           -          180  

20 
Perparese doku me menge te gjata, te 

bardha nr. te ndryshem 
copë         240           10          50        300  

21 Peshqir duarsh cope               30          30  

22 Qese plehrash të mëdha 100 x 67 cm pako           150        100          580        200     1,030  

23 Qese plehrash të vogla 60 x50 cm pako           30           51        200        281  

 

 

Afati i lëvrimit të mallit:  30 (tridhjetë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës 

 

 

 

 

 


