
SPECIFIKIMET TEKNIKE 

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:  

Karakteristikat e Kaldajave:  

 

1. Kaldajë 1MW;  

2. Kaldajë avulli 1000 kg/h.  

 

Operatori ekonomik duhet te pergjigjet edhe per defektet qe mund te lindin 
gjate punes ne kaldajat dhe ben riparimin e tyre me shpenzimet e veta.  

 

Specifikimi i Materialeve: 

 

Nr.  EMËRTIMI    NJËSIA  SASIA  Afatet  

1  Kaldajë 1MW copë   1  
15.11.2017-31.12.2017.  

2  Kaldajë avulli 1000 kg/h  copë  1   
16.03.2017-31.12.2017.  

 

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to: 

 

Operatori ekonomik  fitues duhet te kryeje punimet si me poshte:  

- Hapja e murit dhe kthimi perseri ne gjendjen e meparshme 

- Vendosja e aparaturave te domosdoshme te matjes se nxehtesise , te avullit 

- Vendosja e saracineskave te shperndarjes se avullit dhe te ujit dhe tubat lidhes 

- Pergatitja e furrave me tulla dhe llac shamat. 

- Operatori duhet të ofrojë depozitën e peletit e cila duhet të jetë jo më pak se 10 ton, 

bashkë me mekanizmin përcjellës i cili kryen transportimin e pelletit nga depozita në 

furrën e Kaldajës. 

Realizimi i shërbimit do të jetë nga data 16.03.2017 deri më datë 31.12.2017.  



SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT 

 

 

Shërbimi që kërkohet:  

 

Shërbimi me objekt “Marrje 2 kaldaja me  qira për ngrohje me lëndë djegëse – 

Pellet“.   
Nr.  EMËRTIMI    NJËSIA  SASIA  Afatet  

1  Kaldajë 1MW copë   1  
15.11.2017-31.12.2017.  

2  Kaldajë avulli  copë  1   
16.03.2017-31.12.2017.  

 

 

 

 

Afatet e ekzekutimit:   

 

 

Realizimi i shërbimit do të jetë nga data 16.03.2017 deri më datë 31.12.2017.  
 

 
 

TERMAT E REFERENCËS 
 
 
 

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: 

 

“Marrje 2 kaldaja me  qira për ngrohje me lëndë djegëse – Pellet“.   
 

 

 

 

Detyrat & Shpërndarja: 

 

Nr.  EMËRTIMI    NJËSIA  SASIA  Afatet  

1  Kaldajë 1MW copë   1  
15.11.2017-31.12.2017.  

2  Kaldajë avulli 1000 kg/h  copë  1   
16.03.2017-31.12.2017.  

 

 



 

 

 

 

 

Vendi  i kryerjes së shërbimeve: 

 

Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”,  

Adr.: Rr. “Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.  

 

 

 
 
 


