
SPECIFIKIMET TEKNIKE 

 

1.   Objekt I kesaj kontrate jane te gjitha mbetjet infektive spitalore  klasifikuar sipas kodit 

Evropian si jane mbetjet e buta (pelena, pambuke dhe garza mjekimi, tampon, fasho te 

ndryshme, sete infuzioni dhe sonda te ndryshme etj), te mprehta (age, shiringa, bisturi, 

aparate serumi etj) dhe anatomike (inde dhe organe) dhe te gjitha mbetjet qe 

klasifikohen sit e rrezikshme nga Autoriteti Kontraktor. 

2.    Mbetjet e rrezikshme spitalore duhet të asgjësohen ne një impiant i cili është i licensuar 

nga Ministria e Mjedisit per kryerjen e këtij shërbimi 

 

3. Operatori ekonomik duhet te instaloje nje frigoriferi ne ambientet e Spitalit Elbasan 

per ruajtjen e mbejtjeve te rrezikshme spitalore anatomike te lengshme dhe te ngurta 

deri ne momentin e transportimit per ne impiantin e asgjesimit. 

 

4. Te sigurohet disifenktimi i mire i frigoriferit dhe ambientit ku eshte instaluar. 

 

5. Operatori ekonomik duhet te furnizoje spitalin me te gjithe materialet e nevojshme per 

ambalazhimin e tyre si qese plastike me kuti per mbetjet e buta dhe kontenitore per 

mbetjet e mprehta etj. Keto materiale duhet te jene ne ngjyre te verdhe dhe te kene te 

stampuar logon nderkombetare per mbetjet e rrezikshme infektive. 

 

6. Mbetjet duhet te merren nga sipermarresi prane Spitali Elbasan me mjet te posacem te 

sipermarresit dhe me abalazhimin perkates ne perputhje me standartet e OBSH, per 

mbetjet e rrezikshme spitalore anatomike te ngurta dhe te lengshme. 

 

7. Trajtimi duhet te realizohet sipas legjislacionit ne fuqi dhe duhet te behen ta pa 

rrezikshme. 

 

8. Mbetjet do te peshohen ne pranine e perfaqesuesve te te dyja paleve. 

 

 

 

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT 

 

Shërbimi që kërkohet:  

 

Grumbullim, trajtim dhe asgjesim i mbetjeve spitalore ne nje sasi prej 11.682  kg 
 

Afatet e ekzekutimit: nga lidhja e kontrates deri në  31.12.2017 

 
 



TERMAT E REFERENCËS 
 
 
 

Objekti dhe qellimi i sherbimeve: 

 

Objekt I kesaj kontrate jane te gjitha mbetjet infektive spitalore  klasifikuar sipas kodit 

Evropian si jane mbetjet e buta (pelena, pambuke dhe garza mjekimi, tampon, fasho te 

ndryshme, sete infuzioni dhe sonda te ndryshme etj) ,te mprehta (age, shiringa, bisturi, aparate 

serumi etj) dhe anatomike (inde dhe organe ) dhe te gjitha mbetjet qe klasifikohen si te 

rrezikshme nga Autoriteti Kontraktor. 

 

Detyrat: 

 

Trajtimi duhet te realizohet sipas legjislacionit ne fuqi dhe duhet te behen ta pa rrezikshme. 

 

Operatori ekonomik duhet te furnizoje spitalin me te gjithe materialet e nevojshme per 

ambalazhimin e tyre si qese plastike me kuti per mbetjet e buta dhe kontenitore per mbetjet e 

mprehta etj. Keto materiale duhet te jene ne ngjyre te verdhe dhe te kene te stampuar logon 

nderkombetare per mbetjet e rrezikshme infektive. 

 

Operatori ekonomik duhet te instaloje nje frigoriferi ne ambientet e Spitalit Elbasan per 

ruajtjen e mbejtjeve te rrezikshme spitalore anatomike te lengshme dhe te ngurta deri ne 

momentin e transportimit per ne impiantin e asgjesimit. 

 

Te sigurohet disifenktimi i mire i frigoriferit dhe ambientit ku eshte instaluar. 

 

Shperndarja: 

Mbetjet e rrezikshme spitalore duhet të asgjësohen ne një impiant i cili është i licensuar nga 

Ministria e Mjedisit per kryerjen e këtij shërbimi 

 

 

Vendi dhe dorezimi i sherbimeve: 

Mbetjet do te peshohen ne pranine e perfaqesuesve te te dyja paleve 

 

Mbetjet duhet te merren nga sipermarresi prane Spitali Elbasan me mjet te posacem te 

sipermarresit dhe me abalazhimin perkates ne perputhje me standartet e OBSH, per mbetjet e 

rrezikshme spitalore anatomike te ngurta dhe te lengshme. 

 

 


