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KAPITULLI 1 - TË PËRGJITHSHME 

 

1.1  Të përgjithshme 

Paragrafët në ketë kapitull janë plotësuese të detajeve të dhëna në Kushtet e Kontratës. Te gjithë 

materialet dhe elementet e përdorur nga Kontraktori duhet të kontrollohen dhe aprovohen nga grupi 

i projektimit. Nëse materialet dhe elementet nuk janë të aprovuara, Kontraktori rrezikon 

zëvendësimin e tyre me ato të aprovuara. 

 

1.2  Zëvendësimet 

Zëvendësimi i materialeve të specifikuara në projekt do të bëhet vetëm me aprovimin e Mbikëqyrësit 

të Punimeve, nëse materialet e propozuara për tu zëvendësuar janë te njëjte ose me te mire se 

materialet fillestare, ose nëse materialet e specifikuara nuk mund te sillen në sheshin e ndërtimit ne 

koheë për te përfunduar punimet e Kontratës, kjo për shkak te kushteve jashtë kontrollit te 

Kontraktorit. Që ky zëvendësim të merret ne konsiderate duhet që, kërkesa te shoqërohet me një 

dokument dëshmi te cilësisë, të certifikuar, nga furnizuesit e të dy materialeve, si të materialit te 

specifikuar ne projekt ashtu edhe të atij të propozuar. 

 

1.3  Dokumentet dhe vizatimet 

Kontraktori do te verifikoje te gjitha dimensionet, sasitë dhe detajet prezantuara ne Vizatimet, 

Grafiket, ose te dhëna te tjera te projektit. Punëdhënësi nuk do te mbaje përgjegjësi për ndonjë 

mangësi ose mospërputhje te gjetur ne to. Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose 

mospërputhjeve nuk do ta lehtësoje Kontraktorin nga përgjegjësia për pune te pakënaqshme. 

Kontraktori do te marre përsipër te gjithë përgjegjësinë ne bërjen e llogaritjeve te madhësive, llojeve 

dhe sasive te materialeve dhe pajisjeve te përfshira ne punën qe duhet bere sipas Kontratës. Ai nuk 

do te lejohet te ketë avantazhe nga ndonjë gabim ose mospërputhje, ndërsa një udhëzim i plote do 

te jepet nga Punëdhënësi ne se gabime te tilla ose mospërputhje do te zbulohen. 

 

1.4  Kostot e Kontraktorit për mobilizim dhe punime të përkohshme 

Do te kihet parasysh qe, Kontraktorit nuk do ti behet asnjë pagese mbi çmimet njësi te kuotuara për 

kostot e mobilizimit d.m.th. për sigurimin e transportit, drite, energjinë, veglat dhe pajisjet, ose për 

furnizimin e godinës dhe mirëmbajtjen e impianteve te ndërtimit, rrugëve te hyrjes, te komoditeteve 

sanitare heqje e mbeturinave, punën, furnizimin me ujë, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punës, 

rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura te tjera te përkohshme, pajisje dhe materialë, ose për kujdesin 

mjekësor dhe mbrojtjen e shëndetit, ose për patrullat dhe rojet, ose për ndonjë shërbim tjetër, 

lehtësi, gjera, ose materialë te nevojshme ose qe kërkohen për zbatimin e punimeve ne përputhje 

me atë qe është parashikuar ne Kontrate. 

 

1.5  Hyrja ne sheshin e ndërtimit 

Kontraktori duhet te organizoje punën për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe me pas te spostojë dhe ta 

rivendose çdo rruge hyrje qe do te duhet ne lidhje me zbatimin e punimeve. Zhvendosja do te 

përfshije përshtatjen e zonës me çdo rruge hyrje dhe se paku me shkalle sigurie, qëndrueshmërie 

dhe te kullimit te ujërave sipërfaqësore te njëjte me atë qe ekzistonte përpara se Kontraktori te 

hynte ne Shesh. 
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1.6  Furnizimi me ujë 

Uji, qe nevojitet për zbatimin e punimeve, do te merret nga rrjeti kryesor nëpërmjet një matësi ne 

piken me te afërt te mundshme. Kontraktori do te shtrije rrjetin e vet te përkohshëm te tubacioneve. 

Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot për ketë do te paguhen nga Kontraktori. Ne rastet kur nuk ka 

mundësi lidhje me rrjetin kryesor, Kontraktori duhet te beje vete përpjekjet për furnizimin me ujë 

higjenikisht te pastër dhe te pijshëm për punëtoret dhe punimet. 

 

1.7  Furnizimi me energji elektrike 

Kontraktori do te beje përpjekjet dhe me shpenzimet e tij për furnizimin me energji elektrike ne 

kantier, si me kontraktim me OSHEE, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal janë te mundura, ose duke 

parashikuar gjeneratorin e vet për te përmbushur kërkesat. 
 

1.8  Piketimi i punimeve 

Kontraktori, me shpenzimet e tij duhet te beje ndërtimin e modinave dhe te piketave siç kërkohet, ne 

përputhje me informacionin baze te Punëdhënësit, dhe do te jete përgjegjësi i vetëm për 

përpikmërinë. 

Kontraktori do te jete përgjegjës për te kontrolluar dhe verifikuar informacionin baze qe i është 

dhëne dhe ne asnjë mënyre nuk do te lehtësohet nga përgjegjësia e tij ne se një informacion i tille 

është i mangët, jo autentik ose jo korrekt. Ai ndërkohe do te jete subjekti qe do te kontrollohet dhe 

rishikohet nga Punëdhënësi, dhe ne asnjë rast nuk i jepet e drejta te beje ndryshime ne vizatimet e 

kontratës , për asnjë lloj kompensimi për korrigjimet e gabimeve ose te mangësive. Kontraktori do te 

furnizoje dhe mirëmbajë me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale te tjera te tilla dhe te japë 

asistenca nëpërmjet një stafi te kualifikuar siç mund te kërkohet nga Punëdhënësi për kontrollin e 

modinave dhe piketave. 

Kontraktori do te ruaje te gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, te bëra ose te vendosura 

gjate punës, te mbuloje koston e rivendosjes se tyre nëse ato dëmtohen dhe te mbuloje te gjitha 

shpenzimet për ndreqjen e punës se bere jo mire për shkak te mos mirëmbajtjes ose mbrojtjes ose 

spostimit pa autorizim te këtyre pikave te vendosura, modinave dhe piketave. Përpara çdo aktiviteti 

ndërtimor, Kontraktori do te ketë linjat e furnizimit me ujë dhe energji elektrike te vendosura ne 

terren, te drejtën e kalimit te qarte dhe te sheshuar, gati për fillimin e punimeve. Çdo pune e bere 

jashtë akseve, kuotave dhe kufijve te treguara ne vizatime ose te mos miratuara nga Punëdhënësi 

nuk do te paguhet, dhe Kontraktori do te mbuloje me shpenzimet e tij gërmimet shtese gjithmonë 

nen drejtimin e Mbikëqyrësit te Punimeve. 

 

1.9  Fotografitë e sheshit te ndërtimit 

Kontraktori duhet te beje fotografi me ngjyra sipas udhëzimeve te Mbikëqyrësit te Punimeve ne 

vendet e punës për te treguar kushtet e sheshit përpara fillimit, progresin gjate punës se ndërtimit 

dhe mbas përfundimit te punimeve. Nuk do te behën pagesa për fotografimin e kantierit te 

punimeve pasi këto shpenzime janë parashikuar te mbulohen nen koston administrative te 

Kontraktorit. 

 

1.10   Bashkëpunimi në zonë 

Ndërtimi do te behet ne zona te kufizuara. Kontraktori duhet te ketë veçanërisht kujdes ne: 
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a. nevojën për te mirëmbajtur shërbimet ekzistuese dhe mundësitë e kalimit për banoret  dhe 

tregtaret qe janë ne zone, gjate periudhës se ndërtimit. 

b. prezencën e mundshme te kontraktorëve te tjerë ne zone me te cilët do te koordinohet puna. 
 
E gjithë puna, do te behet ne një mënyre te tille, qe te lejoje hyrjen dhe përballimin e te gjithë 

pajisjeve te mundshme për ndonjë Kontraktor tjetër dhe punëtoreve te tij, stafin e Punëdhënësit si 

edhe te çdo punonjësi qe mund te punësohet ne zbatim dhe/ose punimet ne zone ose pranë saj për 

çdo objekt qe ka lidhje me Kontratën ose çdo gjë tjetër. 

Ne përgatitjen e programit te tij te punës, Kontraktori gjate gjithë kohës do te beje llogari te plote 

dhe do te kooperoje me programin e punës se Kontraktorëve te tjerë, ne mënyre qe te shkaktoje një 

minimum interference me ta dhe me publikun. 

 

1.11   Mbrojtja e punës dhe e publikut 

Kontraktori do te mare masa paraprake për mbrojtjen e punëtoreve te punësuar dhe te jetës 

publike si edhe te pasurive ne dhe rreth sheshit te ndërtimit. Masat e sigurimit paraprak te ligjeve te 

aplikueshme, kodeve te ndërtesave dhe te ndërtimit do te respektohen. Makineritë, pajisjet dhe çdo 

rrezik do te këqyren ose eliminohen ne përputhje me masat paraprake te sigurimit. Gjate zbatimit te 

punimeve Kontraktori, me shpenzimet e veta, duhet te vendosi dhe te mirëmbaje gjate natës 

pengesa te tilla dhe drita te cilat do te parandalojnë ne mënyre efektive aksidentet. Kontraktori 

duhet te siguroje pengesa te përshtatshme, shenja me drite te kuqe “rrezik” ose “kujdes” dhe 

vrojtues ne te gjitha vendet ku punimet mund te shkaktojnë çrregullime te trafikut normal ose qe 

përbejnë ne ndonjë mënyre rrezik për publikun 

 

1.12  Mbrojtja e ambientit 

Kontraktori, me shpenzimet e veta, duhet te ndërmarre te gjithë veprimet e mundshme për te 

siguruar qe ambienti lokal i sheshit te ruhet dhe qe linjat e ujit, toka dhe ajri (duke përfshire edhe 

zhurmat) te jene te pastra nga ndotja për shkak te punimeve te kryera. Mos plotësimi i kësaj 

klauzole ne baze te evidentimit nga Mbikëqyrësi i Punimeve, mund te çojë ne ndërprerjen e 

kontratës. 

 

1.13  Transporti dhe magazinimi i materialeve 

Transporti i çdo materiali nga Kontraktori do te behet me makina te përshtatshme te cilat kur 

ngarkohen nuk shkaktojnë derdhje dhe e gjithë ngarkesa te jete e siguruar. Ndonjë makine qe nuk 

plotëson këtë kërkesë ose ndonjë nga rregullat ose ligjet e qarkullimit do te hiqet nga kantieri. Te 

gjitha materialet qe sillen nga Kontraktori, duhet te stivohen ose te magazinohen ne mënyre te 

përshtatshme për ti mbrojtur nga rrëshqitjet, dëmtimet, thyerjet, vjedhjet dhe ne dispozicion, për tu 

kontrolluar nga Mbikëqyrësi i Punimeve ne çdo kohe. 

 

1.14  Sheshi për magazinim 

Kontraktori duhet te beje me shpenzimet e tij marrjen me qira ose blerjen e një terreni te 

mjaftueshëm për ngritjen e magazinave me shpenzimet e tij. 

 

1.15  Kopjimi i vizatimeve (Vizatimet siç është zbatuar) 

Kontraktori duhet te përgatisë vizatimet për te gjitha punimet “siç janë faktikisht zbatuar” ne terren. 

Vizatimet do te bëhen ne një standard te ngjashëm me atë te vizatimeve te Kontratës. 
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Gjate zbatimit te punimeve ne kantier, Kontraktori do te ruaje te gjithë informacionin e nevojshëm 

për përgatitjen e “Vizatimeve siç është zbatuar”. Do te shënoje ne mënyre te qarte vizatimet dhe te 

gjitha dokumentet e tjera te cilat mbulojnë punën e vazhdueshme te përfunduar, material i cili do te 

jete i disponueshëm ne çdo kohe gjate zbatimit. Këto vizatime do te azhurnohen ne mënyre te 

vazhdueshme dhe do t’i dorëzohen Mbikëqyrësit te Punimeve çdo muaj për aprovim, pasi Punimet 

te kenë përfunduar, se bashku me kopjen përfundimtare. Materiali mujor do te dorëzohet ne kopje 

letër. Vizatimet e riprodhuara do te përfshijnë pozicionin dhe shtrirjen e te gjithë konstruksioneve 

mbajtëse te lëna gjate gërmimeve dhe vendosjen ekzakte të të gjitha shërbimeve qe janë ndeshur 

gjate ndërtimit. Kontraktori gjithashtu duhet te përgatisë seksionet e profilit gjatësor te rishikuar, 

pajisur me shënimet qe tregojnë shtresat e tokës qe hasen gjate te gjitha punimeve te gërmimit. 

Si përfundim, kopjet e riprodhuara te Vizatimeve “ siç është zbatuar” do t’i dorëzohen Mbikëqyrësit 

te Punimeve për aprovim. Vizatimet “siç është zbatuar”, te aprovuara, do te bëhen prone e 

Punëdhënësit. Nuk do te bëhen pagesa për bërjen e Vizatimeve “siç është zbatuar” dhe Manualeve, 

pasi kosto e tyre është parashikuar te mbulohet nga shpenzimet administrative te Kontraktorit. 

 

1.16  Pastrimi i kantierit 

Në fillim të kontratës, për sa kohë që ajo nuk ka ndryshuar, Kontraktori duhet të heqë nga territori i 

punimeve të gjitha materialet organike vegjëtare dhe ndërtuese, dhe të djegë të gjitha pirgjet e 

mbeturinave të tjera. 

 

Skarifikimi 

Largime të mëdha me ekskavatorë dhe skarifikime, të kryera me dorë ose makinë nga terrene, nga 

çfarëdo lloj toke, qoftë edhe e ngurtë (terrene të ngurtë, rërë, zhavorri, shkëmborë) duke përfshirë 

lëvizjen e rrënjëve, trungjeve, shkëmbinjve dhe materialeve me përmasa që nuk kalojnë 0,30 m3, 

duke përfshirë mbrojtjen e strukturave të nëndheshme si kanalizime uji, naftë ose gazi etj. dhe duke 

përfshirë vendin e depozitimit të materialeve brenda në kantier ose largimin e tyre në rast nevoje. 

 

Heqja e pemëve dhe shkurreve më të larta se 1.5m  

Në përgjithësi duhet pasur parasysh, që gjatë punimeve të pastrimit të mos dëmtohen ato pemë të 

cilat nuk pengojnë në rehabilitimin ose në ndërtimin e objektit të ri. Në rastet kur heqja e tyre është 

e domosdoshme, duhet të merren masa mbrojtëse në mënyrë që gjatë rrëzimit të tyre të mos 

dëmtohen personat dhe objektet përreth. Për këtë, për pemët që janë të larta mbi 10 m, duhet që 

prerja e tyre të bëhet me pjesë nga 3 m. Pjesa që pritet, duhet të lidhet me litar ose kavo dhe të 

tërhiqet nga ana ku sigurohet mbrojtja e personelit dhe e objekteve. 

 

Prishja e godinave, gardheve dhe strukturave  

Kontraktori duhet të heqë me kujdes vetëm ato ndërtime, gardhe, ose struktura të tjera të drejtuara 

nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Komponentët duhen çmontuar, pastruar dhe ndarë në grumbuj. 

Komponentët të cilët sipas Mbikëqyrësit te Punimeve nuk janë të përshtatshëm për ripërdorim, 

duhen larguar, punë kjo që kryhet nga Kontraktori. Materialet që janë të ri përdorshme do të 

mbeten në pronësi të investitorit dhe do të ruhen në vende të veçanta nga Kontraktori, derisa të 

lëvizen prej tij deri në përfundim të kontratës. Kontraktori, duhet të paguajë çdo dëmtim të bërë 

gjatë transportit të materialeve me vlerë, të rrethimeve dhe strukturave të tjera dhe nëse është e 

nevojshme duhet të paguajë kompensim.  
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Mbrojtja e godinave, rrethimeve dhe strukturave. 

Gjatë kryerjes të punimeve prishëse, Kontraktori duhet të marrë masa që të mbrojë godinat, 

gardhet, muret rrethues dhe strukturat që gjenden në afërsi të objektit, ku po kryhen këto punime 

prishëse. Për këtë, duhen evituar mbingarkesat nga të gjitha anët e strukturave nga grumbuj dhe 

materiale. Kur grumbujt dhe materialet duhen zbritur poshtë, duhet pasur kujdes që të 

parandalohet shpërndarja ose rënia e materialeve, ose të projektohet në mënyrë të tillë, që mos të 

përbëjë rrezik për njerëzit, strukturat rrethuese dhe pronat publike të çdo lloji. Kur përdoren 

mekanizmat për prishje si: vinç, ekskavatorë hidraulik dhe thyes shkëmbinjsh të bëhet kujdes, që 

pjesë të tyre të mos kenë kontakt me kabllo telefonik ose elektrik. Kontraktori duhet të informojë në 

fillim të punës autoritetet përkatëse, në mënyrë që, ato të marrin masa për lëvizjen e kabllove.   

           

Mbrojtja e vendit të pastruar  

Kontraktori duhet të ngrejë rrjete të përshtatshme, barriera mbrojtëse, në mënyrë që, të 

parandalojë aksidentime të personave ose dëmtime të godinave rrethuese nga materialët që bien, si 

dhe të mbajë nën kontroll territorin, ku do të kryhen punimet. Ne përfundim te punës, sa here qe 

është e aplikueshme Kontraktori, me shpenzimet e tij, duhet te pastroje dhe te heqë nga sheshi te 

gjitha impiantet ndërtimore, materialet qe kane tepruar, mbeturinat, skelaritë dhe ndërtimet e 

përkohshme te çdo lloji dhe te lere sheshin e tere dhe veprat te pastra dhe ne kondita te 

pranueshme. Pagesa përfundimtare e Kontratës do te mbahet deri sa kjo te realizohet dhe pasi te 

jepet miratimi nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

 

1.17  Punime prishjeje 

Skelaritë 

Çdo skelari e kërkuar duhet skicuar në përshtatje me KTZ dhe STASH. Një skelator kompetent dhe 

me eksperiencë, duhet të marrë përsipër ngritjen e skelarive që duhet të çdo tipi. Kontraktori duhet 

të sigurojë, që të gjitha rregullimet e nevojshme, që i janë kërkuar skeletorit të sigurojnë stabilitetin 

gjatë kryerjes së punës. Kujdes duhet treguar që ngarkesa e copërave të mbledhura mbi një skelari, 

të mos kalojë ngarkesën për të cilën ato janë projektuar. Duhen marrë të gjitha masat e nevojshme 

që të parandalohet rënia e materialeve nga platforma e skelës. Skelaritë duhen të jenë gjatë kohës 

së përdorimit të përshtatshme për qëllimin për të cilin do përdoren dhe duhet të jenë konform të 

gjitha kushteve teknike.  

Në rastet e kryerjes së punimeve në anë të rrugës ku ka kalim si të kalimtarëve, ashtu edhe të 

makinave, duhet të merren masa që të bëhet një rrethim I objektit, si dhe veshja e të gjithë skelarisë 

me rrjete mbrojtëse për të eliminuar rënien e materialeve dhe duke përfshirë shenjat sinjalizuese 

sipas kushteve të sigurimit teknik. 

Skelari çeliku të tipit këmbalec, konform KTZ dhe STASH, duke përfshirë ndihmën për transport, 

mirëmbajtje, montim, ankorim, çmontime etj. Në një lartësi mbi 12 m, elementët horizontalë duhet 

të kenë parmakë vertikalë, më lartësi min.15 cm si dhe mbrojtjen me rrjetë.                   

Skelari çeliku në kornizë dhe e lidhur , konform KTZ dhe STASH, duke përfshirë ndihmën për 

transport, mirëmbajtje, montim, ankorim, çmontime etj. Në një lartësi mbi 12 m, elementët 

horizontalë duhet të kenë parmakë vertikalë, me lartësi min.15 cm si dhe mbrojtjen me rrjetë.   

Kontraktori duhet të ngarkojë një person kompetent dhe me eksperiencë, të trajnuar në llojin e 

punës për ngritjen e skelarive dhe të mbikëqyrë punën për ngritjen e skelave në kantier.    
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Metoda e prishjes             

Puna për prishje do të fillojë vetëm pasi të jenë stakuar energjia elektrike dhe rrjete të tjera të 

instalimeve ekzistuese të objektit.  

Metodat e prishjes së pjesshme, duhet të jenë të tilla që pjesa e strukturës që ka mbetur të sigurojë 

qëndrueshmërinë e ndërtesës dhe të pjesëve që mbeten. 

Kur prishja e ndërtesës ose e elementeve të saj nuk mund të bëhet pa probleme e ndarë nga pjesa e 

strukturës do të përdoret një metodë pune e përshtatshme. Elementë çeliku dhe struktura betoni të 

forcuara do të ulen në tokë ose do të prihen për së gjati sipas gjerësisë dhe përmasave ne mënyre 

qe te mos bien. Elementët e drurit mund të hidhen nga lart, vetëm kur ato nuk paraqesin rrezik për 

pjesën tjetër të strukturës. Kur prishen elementët, duhen marrë masa për të mos rrezikuar  

elementët e tjerë konstruktive mbajtës, si dhe mos dëmtohen elementët e tjerë.  

Në përgjithësi, puna e shkatërrimit duhet të fillojë duke hequr sa më shumë ngarkesa të 

panevojshme, pa ndërhyrë në elementët bazë struktural. Punë të kujdesshme do të bëhen për të 

hequr ngarkesat kryesore nën kushtet më të vështira. Seksionet të tjera që do të prishen do të 

transportohen nga ashensorë, pastaj do të ndahen dhe do të ulen në tokë nën kontroll.  

 

Prishja e çative dhe e tarracave  

Shpërbërja e mbulesës së çatisë me tjegulla të tipit “Marsigliese” ose të tipit “Romana” (Vendi) dhe 

të armaturës përkatëse prej druri, duke përfshirë Trarët e mundshëm, dyshemenë ose paretet 

(ndërmjetëzat) me dërrasa, armaturën e madhe (e përbërë nga kapriatat, Trarët dhe pjesët e 

armaturës), pjesët intersektuese, kanalet e ulluqeve horizontalë, ulluqet vertikalë dhe kapset 

përkatëse metalike që rezultojnë nga heqja brenda ambientit të kantierit, si dhe zgjedhjen, 

pastrimin dhe vënien mënjanë të tjegullave “Marsegliese” që do të ripërdoren,  si dhe çdo detyrim 

tjetër për t’i dhënë fund heqjes.  

Shpërbërja e çatisë me tjegulla druri ose llamarinë të zinkuar, me të njëjtat modalitete dhe të 

armaturës përkatëse prej druri, duke përfshirë trarët e mundshëm, dyshemenë ose paretet 

(ndërmjetëzat) me dërrasa, armaturën e madhe (e përbërë nga kapriatat, trarët dhe pjesët e 

armaturës), pjesët intersektuese, kanalet e ulluqeve horizontale, ulluqet vertikal dhe kapëset 

përkatëse metalike, kullezat e oxhakut, duke përfshirë skelën, spostimin e materialeve që rezultojnë 

nga heqja brenda ambientit të kantierit si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë fund heqjes.  

Heqja e tavanit të çfarëdo natyre, duke përfshirë strukturën mbajtëse, suvanë dhe impiantin elektrik 

që mund të ekzistojë; duke përfshirë ndër të tjera skelën, spostimin e materialeve që rezultojnë nga 

heqja brenda ambientit të kantierit, si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë plotësisht fund heqjes së 

tavanit.  

Prishje e Shtresës horizontale të hidro- izolimit të tarracës me zhvillime vertikale, edhe në praninë e 

oxhaqeve, e ndërtuar nga tre shtresa të mbivendosura letër katrama, duke përfshirë heqjen e 

kapakëve të parapetit e të çdo pjese metalike dhe vënien mënjanë e spostimin në kantier të 

materialeve që formohen, si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë fund plotësisht heqjes së tarracës. 

Prishja e suvasë në sipërfaqet vertikale deri në një lartësi të paktën 30 cm, deri në dalje në dukje të 

muraturës, për vendosjen e guainës. 

                                  

Prishja e mureve të gurit  

Prishje e plote ose e pjesshme e muraturës së gurit edhe nëse është e suvatuar, e çfarëdo forme ose 

trashësie, duke filluar nga lart poshtë, e kryer me çfarëdolloj mjeti (mekanizma, vegla) dhe çfarëdo 

lartësie ose thellësie, duke përfshirë skelën e shërbimit ose skelarinë, armaturat e mundshme për të 

mbështetur ose mbrojtur strukturat ose ndërtesat përreth, riparimi për dëmet të shkaktuara ndaj të 
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tretëve. Ndërprerjet dhe restaurimin normal të tubacioneve publike dhe private (kanalet e ujërave 

të zeza, ujin, dritat etj...), si dhe vënien mënjanë dhe pastrimin e gurëve për përdorim, duke bërë 

sistemimin brenda ambientit të kantierit. Gjithashtu, edhe çdo detyrim tjetër që siguron plotësisht 

prishjen.     

        

Prishja e mureve të tullës 

Prishje e muraturës me tulla të plota ose me vrima, e çfarëdo lloji dhe dimensioni, edhe e suvatuar 

ose e veshur me majolikë, që realizohet me çfarëdolloj mjeti dhe e çfarëdo lartësie ose thellësie, 

përfshirë skelën e shërbimit ose skelarinë, armaturat e mundshme për të mbështetur ose mbrojtur 

strukturat ose ndërtesat përreth, riparimi për dëmet e shkaktuara ndaj të tretëve për ndërprerjet 

dhe restaurimin  normal të tubacioneve publike dhe private (kanalet e ujërave të zeza, ujin, dritat 

etj..), si dhe vënien mënjanë dhe pastrimin e gurëve për përdorim, duke bërë sistemimin brenda 

ambientit të kantierit. Gjithashtu, edhe çdo detyrim tjetër që siguron plotësisht prishjen.   

              

Prishja e veshjeve me pllaka të mureve 

Prishje e veshjeve të çfarëdo lloji dhe prishje e Llaçit që ndodhet poshtë, pastrim, larje, duke 

përfshirë largimin e materialeve jashtë ambientit të kantierit, si dhe çdo detyrim tjetër.   

 

Heqja e dyerve dhe dritareve  

Heqje dyersh dhe dritaresh, që realizohet para prishjes së murit, duke përfshirë kasën, telajot, etj. 

Sistemimin e materialit që ekziston brenda ambientit të kantierit. dhe grumbullimin në një vend të 

caktuar në kantier për ripërdorim.  

        

Heqja e zgarave metalike  

Heqja e zgarave të hekurit dhe sistemimin e materialit që rezulton, brenda ambientit të kantierit, 

duke përfshirë përzgjedhjen e mundshme (të përcaktuar nga D.P.) dhe vënien mënjanë në një vend 

të caktuar të kantierit për ripërdorim.     

 

Siguria në punë  

Kontraktori duhet të sigurohet se vendi dhe pajisjet janë : 

a. Të një tipi dhe standardi të përshtatshëm duke iu referuar vendit dhe llojit të punës që do të 

kryhet  

b. Të siguruar nga një teknik kompetent dhe me eksperiencë 

c. Të ruajtura në kushte të mira pune gjatë përdorimit  

 

Gjatë punës prishëse të gjithë punëtorët duhet të vishen me veshje të përshtatshme mbrojtëse ose 

mjete mbrojtëse si: helmeta, syze, mbrojtëse, mbrojtëse veshësh, dhe bombola frymëmarrjeje.  

 

1.18  Provat 

Ky seksion përfaqëson procedurat e kryerjes se provave për materialet me qellim qe te siguroje dhe 

përputhje me kërkesat e Specifikimeve. 

 
Tipi dhe Zbatimi i Provave 

Do te kryhen provat e mëposhtme: 

- Përmbajtja e Ujit 

- Densiteti Specifik 
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- Indeksi i Plasticitetit 

- Densiteti ne gjendje te thate (Metoda e Zëvendësimit me Rërë) 

- Shpërndarja Sipas Madhësisë se Grimcave (Sitja) 

- Proktori i Modifikuar dhe Normal 

- CBR (California Bearing Ratio) 

- Provat e Bitumit 

- Provat e Betonit (Thërrmimi i Kampioneve) 

 

Standardet për Kryerjen e Provave 

Te gjitha provat do te bëhen ne përputhje me metodat standarde shqiptare ose me te tjera 

ndërkombëtare te aprovuara. 

 

Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave 

Metoda e marrjes se kampioneve do te jete siç eshte specifikuar ne metodat e aplikueshme  

te marrjes se kampioneve dhe te kryerjes se provave ose siç udhëzohet nga Mbikëqyrësi i  

Punimeve. Frekuenca e kryerjes se provave do te përputhet me treguesit ne Specifikimet Teknike 

dhe nëse nuk gjendet atje, do te jepet nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Marrja e ndonjë kampioni 

shtese mund te udhëzohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

Ene te tilla si çanta, kova e te tjera, do te jepen nga Kontraktori. Marrja e kampioneve do te kryhet 

nga Kontraktori ne vendet dhe periudhat qe udhëzon Mbikëqyrësi i Punimeve. Marrja, transportimi 

e sjellja e tyre ne laborator do te behet nga Kontraktori. 

 

Ndërprerja e Punimeve 

Ndërprerja e punimeve për arsye te marrjes se kampioneve do te përfshihet ne grafikun e punimeve 

te Kontraktorit. Nuk do te pranohet asnjë ankese nga ndërprerja e punimeve, për shkak te marrjes 

se kampioneve. 

Provat ne laborator, do te bëhen ne një kohe te përshtatshme me metodën e përshkruar. 

 

Provat e Kryera nga Kontraktori 

Për arsye krahasimi, Kontraktori është i lire te kryeje vete ndonjë prej provave. Rezultatet e provave 

te tilla do te pranohen vetëm kur te kryhen ne një laborator te aprovuar me shkrim nga Mbikëqyrësi 

i Punimeve. Te gjitha shpenzimet e provave te tilla pavarësisht se nga vijnë rezultatet do te 

mbulohen nga Kontraktori. 
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KAPITULLI 2 - GËRMIMET 

2.1   Qëllimi 

Ky seksion përmban përcaktimet e përgjithshme dhe kërkesat për punimet e gërmimeve ne toke (ne 

vëllim dhe/ose me shtresa) dhe gërmimet për struktura ne kanale, përfshirë gërmim nen ujë. Me tej 

ajo mbulon te gjitha punimet qe lidhen me konstruksionin e prerjeve, largimin e materialeve te 

papërshtatshme ne hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit te prerjes. 

 

2.2   Përcaktimet 

Përcaktimet e mëposhtme duhet te aplikohen: 

DHERAT 

Gërmimi ne dhera duhet te aplikohet ne te gjitha materialet qe mund te gërmohen si me krahë 

(përfshi me kazma) ashtu dhe me makineri. 

 

MATERIALE TE PERSHTATSHME 

Materialet e përshtatshme do te përfshijnë te gjitha materialet qe janë te pranueshme ne përputhje 

me kontratën e përdorimit ne punimet dhe qe janë ne gjendje te ngjeshën ne një mënyre te 

specifikuar për te formuar mbushje ose trase. 

 

2.3   Gërmimi 

a. Gërmimi duhet te kryhet ne përputhje me nivelet dhe vijën e prerjeve siç tregohet ne Vizatime. 

Çdo thellësi me e madhe e gërmuar nen nivelin e formacionit, brenda tolerancës se lejuar, duhet 

te behet mire me mbushje me materiale te pranueshme me karakteristika te ngjashme nga 

Kontraktori me shpenzimet e tij. 

b. Kujdes i veçante duhet te ushtrohet kur gërmohen prerje për te mos hequr material përtej vijës 

se specifikuar te prerjes dhe me pas duke shkaktuar rrezikshmëri për qëndrueshmërinë 

strukturore te pjerrësisë ose duke shkaktuar erozion ose disintegrimin e pjesëve te ngjeshura. 

c. Përmasat e prerjeve duhet te jene ne përputhje me detajet e seksione tërthore tip siç tregohen 

ne Vizatime. 

 

2.4 Trajtimi/Ngjeshja e Zonave te Gërmuara 

a. Zonat dhe pjerrësitë e prerjeve duhet te jene konform me Vizatimet dhe duhet te rregullohen 

sipas një vije te pastër te standardit, për një tip te dhëne materiali. 

b. Te gjitha zonat horizontale te gërmuara, duhet te ngjeshën me një minimum dendësie te thate 

prej 95% për dhera te shkrifet dhe 90% për dhera te lidhur. 

 

2.5 Pastrimi i sheshit 

Te gjitha sheshet ku do te gërmohet, do te pastrohen nga te gjitha shkurret, bimët, ferrat, rrënjët e 

mëdha, plehrat dhe materiale te tjera sipërfaqësore. Te gjithë këto materiale do te spostohen dhe 

largohen ne mënyre qe te jete e pëlqyeshme për Punëdhënësin. Te gjitha pemët dhe shkurret qe 

janë pacaktuar nga Punëdhënësi qe do te ngelen do te mbrohen dhe ruhen ne mënyrën e aprovuar. 

Te gjitha strukturat ekzistuese te identifikuara për tu prishur do te largohen sipas udhëzimeve te 

Mbikëqyrësit te Punimeve. Kjo do te përfshije dhe spostimin e themeleve te ndërtimeve qe mund te 

ndeshen. 
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Kontraktori do te marre te gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e vijave ekzistuese te ujit, 

rrethimeve dhe shërbimeve qe do te mbeten ne sheshin e ndërtimit. Kosto e pastrimit te kantierit 

është e detyrueshme te paguhet brenda çmimit njësi për punimet e gërmimit . 
 

2.6 Gërmimi për Strukturat 

Gërmimi për strukturat duhet te jete ne përputhje me Vizatimet. Anët duhen mbështetur ne 

mënyre te përshtatshme gjate gjithë kohës. Një alternative është qe ato mund te ngjeshën ne 

mënyre te përshtatshme. 

Gërmimet duhet te mbahen te pastra nga uji. Tabani i te gjithë gërmimeve duhet te nivelohet me 

kujdes. Çdo pjese me material te bute ose mbeturina shkëmbi ne taban duhet te hiqet dhe kaviteti 

qe rezulton te mbushet me beton. 

 

2.7 Gërmimi i kanaleve për tubacionet 

Kanalet do te gërmohen ne dimensionet dhe nivelin e treguar ne vizatime dhe /ose ne përputhje me 

instruksionet me shkrim te Mbikëqyrësit te Punimeve. Zëri i treguar ne tabelën e Volumeve 

(Preventiv) lidhur me gërmimet, siç është largimi i materialit te gërmuar, etj. do te përfshije çdo lloj 

kategorie dheu, nëse nuk do te jete specifikuar ndryshe. Gërmimi me krahë është gjithashtu i 

nevojshëm ne afërsi te intersektimeve te infrastrukturave te tjera për te parandaluar dëmtimin e 

tyre. Me përjashtim te vendeve te përmendura me sipër , mund te përdoren makineritë. 

Ne se nuk urdhërohet apo lejohet ndryshe nga Mbikëqyrësi i Punimeve nuk duhet te hapen me 

shume se 30 metra kanal përpara përfundimit te shtrirjes se tubacionit ne këtë pjese kanali. Gjerësia 

dhe thellësia e kanaleve te tubacioneve do te jete siç është përcaktuar ne vizatimet e kontratës ose 

siç do te udhëzohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve . 

Thellimet për pjesët lidhëse do te gërmohen me dore mbasi fundi i kanalit te jete niveluar. Përveç se 

kur kërkohet ndryshe, kanalet për tubacionet do te gërmohen nen nivelin e pjesës se poshtme te 

tubacionit siç tregohet ne vizatime, për te bere te mundur realizimin e shtratit te tubacioneve me 

material te granuluar. 

 

2.8 Përdorimi i Materialeve te gërmimit 

Te gjitha materialet e përshtatshme dhe te aprovuara te gërmimit duhet, persa kohe qe ato janë 

praktike, te përdoren ne ndërtim për mbushje dhe punime rruge. 

 

2.9 Ndërtimi i mbushjeve 

Tabani i dheut i shtresave rrugore është pjese e trupit te dheut ku shpërndahen nderjet e 

shkaktuara nga ngarkesat e lëvizshme te automjeteve dhe e vete konstruksionit. Ky taban mund te 

jete ne mbushje ose ne gërmim. Si ne njërin rast edhe ne tjetrin është e nevojshme qe te sigurohet 

një taban, qe te jete ne gjendje te transmetoje me poshtë, ne trupin e dheut ngarkesat qe vijnë nga 

shtresat rrugore, pa pësuar deformime mbetëse. 

Mbushja gjithandej duhet te ketë një densitet qe i referuar standardit AASHTO te modifikuar te jete 

max. ne te thate jo me pak se 90%, për shtresat e poshtme te ngjeshura dhe 95%, për shtresën e 

sipërme 30cm. 

Çdo shtrese duhet te ngjishet me lagështinë optimale duke shtuar ose thare shtresën sipas rastit 

dhe kërkesës se llojit te materialit qe do te përdoret ne mbushje te rrugës. 

Çdo shtrese e re ne mbushje duhet te miratohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve, pasi te jete siguruar se 

shtresa paraardhëse nuk ka deformacione ose probleme me burime uji apo lagështire te tepërt. 
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Zgjedhja e pajisjeve te ngjeshjes është e lire te behet nga Kontraktori, mjafton qe pajisjet ngjeshëse 

te sigurojnë energjinë e nevojshme dhe te arrijnë densitetet e kërkuara ne ngjeshje për shtresën ne 

ndërtim. 

 

2.10 Rimbushja e Themeleve 

Te gjitha mbushjet për ketë qellim duhet te behën me materiale te përshtatshme dhe te ngjeshën, 

vetëm nëse tregohet ndryshe ne Vizatime ose urdhërohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

 

2.11 Përforcimi i ndërtesave 

Si pjese e punës ne zërat e gërmimit Kontraktori, me shpenzimet e veta, do te përforcoje te gjithë 

ndërtimet, muret si edhe strukturat e tjera qëndrueshmëria e te cilave duhet te garantoje mos 

rrezikimin gjate zbatimit te punimeve dhe do te jete tërësisht përgjegjës për te gjithë dëmtimet e 

personave ose te pasurive qe do te rezultojnë nga aksidentet e ndonjë prej këtyre ndërtimeve, 

mureve ose strukturave te tjera. Ne qofte ndonjë nga këto pasuri, struktura, instalime ose shërbime 

do te rrezikohen ose dëmtohen si rezultat i veprimeve te Kontraktorit, ai menjëherë duhet te 

raportoje për këto rreziqe ose dëmtime autoritetet qe kane lidhje me te dhe menjëherë te mare 

masa për ndreqjen gjithmonë sipas pëlqimit te Mbikëqyrësit te Punimeve ose te autoriteteve 

përkatëse. 

 

2.12 Përforcimi dhe veshja e gërmimeve 

Nëse gërmimi i zakonshëm nuk është i mundur apo i këshillueshëm, gjate gërmimeve duhet te 

vendosen struktura mbajtëse për te parandaluar dëmtimet dhe vonesat ne pune si edhe për te 

krijuar kushte te sigurta pune. Kontraktori do te furnizoje dhe vendose te gjitha strukturat mbajtëse, 

mbulese, trarë dhe mjete te ngjashme te nevojshme për sigurimin e punës, te publikut ne 

përgjithësi dhe te pasurive qe janë pranë. Strukturat mbrojtëse do te hiqen sipas avancimit te punës 

dhe ne mënyre te tille qe te parandalojnë dëmtimin e punës se përfunduar si edhe te strukturave e 

pasurive qe janë pranë. Sapo këto te hiqen te gjitha boshllëqet qe mbeten nga heqja e këtyre 

strukturave duhet te mbushen me kujdes dhe me material te zgjedhur dhe te ngjeshur. Kontraktori 

do te jetë krejtësisht përgjegjës për sigurimin e punës ne vazhdim, te punës se përfunduar, te 

punëtoreve, te publikut dhe te pasurive qe janë pranë. Kosto e përforcimit dhe veshjes se 

gërmimeve është e përfshire ne çmimin njësi për gërmimet. 

 

2.13 Mirëmbajtja e gërmimeve 

Te gjitha gërmimet do te mirëmbahen siç duhet ndërkohe qe ato janë te hapura dhe te ekspozuara, 

si gjate ditës ashtu edhe gjate natës. Pengesa te mjaftueshme, drita paralajmëruese, shenja, si edhe 

mjete te ngjashme do te sigurohen nga Kontraktori. Kontraktori do te jete përgjegjës për ndonjë 

dëmtim personi ose pronësie për shkak te neglizhencës se tij. 

 

2.14 Largimi i ujerave nga punimet e gërmimit 

Si pjese e punës ne zërat e gërmimit dhe jo me kosto plus për Punëdhënësin, Kontraktori do te 

ndërtoje te gjitha drenazhimet dhe do te realizoje kullimin me kanale kulluese ,me pompim ose me 

kova si edhe te gjithë punët e tjera te nevojshme për te mbajtur pjesën e gërmuar te pastër nga 

ujerat e zeza dhe nga ujera te jashtme gjate avancimit te punës dhe deri sa puna e përfunduar te 

jete e siguruar nga dëmtimet. Kontraktori duhet te siguroje te gjitha pajisjet e pompimit për 
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punimet e tharjes se ujit si edhe personelin operativ, energjinë e te tjera, dhe te gjitha këto pa kosto 

shtese për Punëdhënësin. I gjithë uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet te hiqet ne një 

mënyre te provueshme prej Mbikëqyrësit te Punimeve. Duhet te merren masa paraprake te 

nevojshme kundër përmbytjeve. 

 

2.15 Përforcimi dhe mbulimi ne vend 

Punëdhënësi mund te urdhëroje me shkrim qe ndonjë ose te gjitha përforcimet dhe strukturat 

mbajtëse te lihen ne vend me qellim te masave paraprake për mbrojtjen nga dëmtimet te 

strukturave, te pronësive te tjera ose personave, nëse këto struktura mbajtëse janë shënuar ne 

vizatime ose te vendosura sipas udhëzimeve, ose nga ndonjë arsye tjetër. Nëse lihen ne vend këto 

struktura mbrojtëse do te priten ne lartësinë sipas udhëzimeve te Mbikëqyrësit te Punimeve. 

Strukturat mbajtëse qe mbeten ne vend do te shtrëngohen mire dhe do te paguhen sipas vlerave qe 

do te bihet dakord reciprokisht ndërmjet Kontraktorit dhe Punëdhënësit ose sipas çmimit ne Oferte 

n.q.s. është dhëne, ose nga një urdhër ndryshimi me shkrim. 

 

2.16 Mbrojtja e shërbimeve ekzistuese 

Kontraktori do te ketë kujdes te veçante për shërbimet ekzistuese qe janë nen sipërfaqe te cilat 

mund te ndeshen gjate zbatimit te punimeve dhe qe kërkojnë kujdes te veçante për mbrojtjen e 

tyre , si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore te ujësjellësit, kabllot elektrike kabllot e telefonit si dhe 

bazamentet e strukturave qe janë pranë. Kontraktori do te jete përgjegjës për dëmtimin e ndonjë 

prej shërbimeve si dhe duhet t’i riparoje me shpenzimet e tij, nëse këto shërbime janë ose jo te 

paraqitura ne projekt. Nëse autoritetet përkatëse pranojnë te rregullojnë vete ose nëpërmjet një 

nen Kontraktori te emëruar nga ai vete, demet e shkaktuara ne këto shërbime, Kontraktori do te 

rimbursojë te gjithë koston e nevojshme për ketë riparim, dhe ne se ai nuk bën një gjë te tille, këto 

kosto mund ti zbriten nga çdo pagese qe Punëdhënësi ka për ti bere ose do ti beje Kontraktorit ne 

vazhdim te punimeve. 

 

2.17 Heqja e materialeve te tepërta nga gërmimi 

I gjithë materiali i tepërt i gërmuar nga Kontraktori do te largohet ne vendet e aprovuara. Kur është 

e nevojshme te transportohet material mbi rrugët ose vende te shtruara Kontraktori duhet ta 

siguroje ketë material nga derdhja ne rruge ose ato vende te shtruara. 

 

2.18 Përshkrimi i çmimit njësi për gërmimet 

Çmimi njësi i zërave te punës për gërmimet do te përfshinë, por nuk do te kufizohen për gërmime 

ne te gjithë gjerësinë dhe thellësinë, me çdo mjet qe te jete i nevojshëm, duke përfshire gërmime 

me dore, nen apo mbi nivelin e ujerave nëntokësorë, ose nivelin e ujërave sipërfaqësorë, përfshire 

përzierje dheu te çdo lloji, mbështetëset, përforcimin ne te gjitha thellësitë dhe gjerësitë, me çdo 

lloj mjete qe te jete nevoja, përfshire edhe gërmimet me dore, dhe do te përfshije largimin e ujërave 

nëntokësorë dhe sipërfaqësor ne çdo sasi dhe nga çdo thellësi, me çdo mjet te nevojshëm, do te 

përfshije nivelimin, sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, provën dhe për çdo pune shtese për 

mbrojtjen e formacioneve përpara çdo inspektimi, siç specifikohet, largimin dhe grumbullimin e 

pemëve te larguara, rilevimi topografik i kërkuar, vendosja e piketave te përhershme, dhe te atyre 

te përkohshme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumenteve për tu përdorur nga Mbikëqyrësi i 

Punimeve, furnizimi dhe transporti i fuqisë punëtorë, mbajtja e vendit te punës pastër dhe ne 
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kushte higjeno- sanitare, dhe çdo nevoje aksidentale e nevojshme për realizimin e Punimeve brenda 

periudhës se Kontratës dhe pëlqimit te Mbikëqyrësit te Punimeve. 

Aty ku materiali i gërmuar është përdorur për mbushje; depozitimi duke përfshire dhe transportin 

ne dhe nga depozitimi, ngarkimin, shkarkimin, transportin me dore, janë përfshire ne çmimin njësi 

për gërmimet. 

Kosto e transportimit te materialit te tepërt te gërmuar deri ne vendin e hedhjes, te aprovuar nga 

Mbikëqyrësi i Punimeve, nuk përfshihet ne çmimin njësi te gërmimit. Kosto e transportimit te 

materialit te tepërt ne vendin e hedhjes mbulohet nen çmimin njësi te transportit te materialeve. 

Përveç transportimit te materialit te tepërt te gjitha llojet e transportit përfshirë edhe transportin e 

materialeve për përforcim, mbulim, përgatitjen e shtratit, etj. përfshihen ne çmimin njësi te 

gërmimit. 

Nëse nuk është pohuar ndryshe, te gjitha aktivitetet e tjera te përshkruara me sipër do te 

konsiderohen te përfshira ne çmimin njësi te gërmimit. 

 

2.19 Matjet 

Te gjitha zërat e gërmimeve do te maten ne volum. Matja e volumit te gërmimeve do te bazohet ne 

dimensionet e marra nga vizatimet ne te cilat përcaktohen përmasat e gërmimeve. 

Çdo gërmim përtej limiteve te përcaktuara ne këto vizatime, nuk do te paguhet, nëse nuk 

përcaktohet me pare me shkrim nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Megjithatë, nëse gërmimi është me 

pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do te paguhet volumi faktik i gërmimeve sipas matjeve 

faktike. 
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KAPITULLI 3 - PUNIME MBUSHJE DHE MBULIMI 

3.1 Te përgjithshme 

Punimet mbushëse do te realizohen ne përputhje me përmasat dhe nivelet qe tregohen ne vizatime 

dhe/ose siç përcaktohen ndryshe me shkrim nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Punimet do te realizohen 

ne nivelin qe te kënaqin kërkesat e Mbikëqyrësit te Punimeve. 

Materialet qe do te përdoren për punimet mbushëse do te jene te lira nga gurë dhe pjese te forta 

me te mëdha se 75 mm ne çdo përmase, dhe gjithashtu te pastër nga përbërës druri apo mbeturina 

te çdo lloji. Materiali mbushës do te ngjeshët sipas mënyrës se aprovuar. Kanalet dhe shpatet, 

transhetë dhe mbushjet e rrugëve do te ngjeshën gjithashtu. Nëse nuk specifikohet ndryshe apo 

kërkohet ndryshe nga Mbikëqyrësi i Punimeve, materiali mbushës dhe mbulues do te merret nga 

punimet e gërmimeve. Nëse Mbikëqyrësi i Punimeve përcakton se materiali nuk është i cilësisë se 

duhur atëherë, do te përdoret material i zgjedhur i sjelle nga një zone tjetër. Materiali i zgjedhur do 

te jete homogjen dhe do ti kushtohet rendësi pastrimit nga llumrat, boshllëqet dhe çdo parregullsi 

tjetër. Mbushjet dhe mbulimet do te jene ne shtresëzime te vazhdueshme dhe gati horizontale për 

te arritur trashësinë e treguar ne vizatime ose siç mund te kushtëzohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

Mbulimi ,ne punimet e mbushjes dhe mbulimit, me material   sipërfaqësor , nuk është i lejueshëm. 

Shtresa e sipërme e fundit e mbushjes dhe e mbulimit duhet te mbahet ne gjendje sa me te sheshte 

te jete e mundur. Ne vendet ku kërkohet mbushje ose mbulim shtese, lartësia e treguar ne vizatime 

për mbushje dhe mbulim do te rritet ne përputhje me udhëzimet e dhëna. 

 

3.2 Mbushja dhe mbulimi 

Përgatitja e shtratit 

Jetëgjatësia e tubacioneve Polietilenit te shtruara ne toke varet shume nga cilësia e shtratit. 

Materiali dhe ngjeshmëria e duhur e shtratit mënjanon defektet qe mund te shkaktohen nga 

deformimet e padëshiruara dhe mbingarkimit vendore. 

A ka nevoje për shtrat te veçante gjykohet sipas llojit te tokës. Shtrati nuk është i nevojshëm, kur 

toka është e forte, me strukture kokrrizore, dhe D max < 20 mm. Por edhe ne këto raste fundi 

(tabani) duhet ngjeshur. Ne te gjitha rastet e tjera dhe shtrat, me trashësi minimale 10 cm, ne 

shkëmb dhe ne toke me gurë 15 cm. 

Ne toke te disfavorshme, si toke me shume përmbajtje organike, shtrese nen nivelin e ujit freatik, 

nen shtrat duhet projektuar edhe shtrese mbështetëse. Materiali dhe se ndërtimi i saj përcaktohen 

veçmas për çdo rast nga projektuesi. 

Për shtratin mund te përdoret dhe i shkrifet dhe i ngjeshur ose dhe pak i lidhur, pa shuka, diametrat 

maksimale te grimcave: 

- ne rastin e tubave PVC dhe Polietilenit normale, me faqe te rrafshet:  Dmax < 20 mm 

- ne rastin e tubave te lëmuar: Dmax < 5 mm 

Ky material shtrati duhet vendosur ne tere zonën e tubit, deri 30 cm mbi buzën e sipërme te këtij 

(shih projektin). Ne tere zonën e tubit hedhja dhe ngjeshja duhet te bëhen ne shtresa jo me te 

trasha se 15 cm. 

Për tubat me diametër te vogël trashësia e shtresës se poshtme nuk mund te jete me shume se D/2. 

Mbushja me hedhje te dheut me makineri është rreptësishtë e ndaluar. Hedhja e dheut, lëvizja dhe 

ngjeshja e tij do te bëhen vetëm me dore. Për ngjeshje rekomandohen tokmakë me buze te 

rrumbullakuara. 
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3.3 Ngjeshja 

Kontraktori do te jete përgjegjës për qëndrueshmërinë e mbushjeve, mbulimeve dhe shtratit te 

tubave brenda periudhës se korrigjimit te defekteve qe është përcaktuar ne Kushtet e Kontratës. 

 

3.4 Çmimi njësi për mbushje, mbulim me zhavorr ose rëre dhe ngjeshje 

Çmimi njësi për mbushjen, mbulimin me zhavorr ose rërë mbulon: materialin mbushës, ngarkimin, 

shkarkimin, transportin, ngritjen, transportin me dore, ngjeshjen ne shtresa, lagien kur është e 

nevojshme, provat, te gjitha llojet e materialeve, makinerive, fuqisë punëtorë dhe çdo aktivitet 

tjetër përshkruar këtu me sipër te cilat janë te domosdoshme për ekzekutimin e punimeve. 

Matjet e volumit te mbushjeve dhe mbulimeve do te bazohen ne përmasat e nxjerra nga vizatimet 

qe lidhen me ketë proces. 

Çdo ndryshim i volumit te mbushjeve dhe mbulimeve përtej limiteve te treguara ne këto vizatime 

nuk do te paguhen, përveç se kur përcaktohet ndryshe paraprakisht me shkrim nga Mbikëqyrësi i 

Punimeve 
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KAPITULLI 4 - PUNIMET E SHTRESAVE 

 

4.1 Nënshtresa me materiale te granuluar: (zhavorr – çakëll ) 

 
4.1.1  Qëllimi 

Ky seksion mbulon ndërtimin e shtresave me zhavorr ose çakëll mbeturina gurore. Shtresat me 

zhavorr (çakëll mbeturina) 0-31.50mm (d=100 mm) ose zhavorr (çakëll mbeturina) 0 – 50 mm 

(d=150mm), do te quhen me tutje “nënshtresë”. 

 
4.1.2  Materialet 

Materiali i kësaj shtrese merret nga lumenjtë ose guroret ose nga burime te tjera. Kjo shtrese nuk do 

te përmbajë material qe dimensionet maksimale te  cilit i kalojnë 50 mm (trashësia e shtresës 

përfundimtare 100 mm) ose 100 mm (trashësia e shtresës përfundimtare 150 mm). Materiali i 

shtresës duhet te përputhet me kërkesat e mëposhtme kur te vendoset përfundimisht ne vepër: 

 

                                                                                                                                                                Tabela 1 

Përmasa e KLASIFIKIMI A KLASIFIKIMI B 
shkallëzimit Përziere Rërë – Zhavorr Përziere Rërë – Zhavorr 

(ne mm) Përqindja sipas Masës Përqindja sipas Masës 

75 100  
28 80 – 100 100 
20   45 -100 100 
5                        30–85 60 – 100 
2                        15–65 40–90 

0.4 5 – 35 15–50 
0.075                         0-15 2-15 

 

Çakalli mbeturina (ose zhavorri) duhet te plotësoje këto kushte: 

- Indeksi i plasticitetit nuk duhet te kaloje 10 

- nuk duhet te përmbaje grimca me përmasa mbi 2/3 e trashësisë se shtresës, ne sasi mbi 5%. 

- Nuk duhet te përmbaje mbi 10% grimca te dobëta dhe argjilore 

 

a. Indeksi i plasticitetit 

   Indeksi maksimal i Plasticitetit (PI) i materialit duhet te jete jo me shume se 10. 

b. CBR (California Bearing Ratio) minimale duhet te jete 30%. 

c. Kërkesat për ngjeshjen 

 
Ne vendet me densitet te matur ne gjendje te thate te shtresës se ngjeshur, vlera minimale duhet te 

jete 95% e vlerës se Proktorit te Modifikuar. 

 

 4.1.3  Ndërtimi 

a. Gjendja 

Kjo shtrese duhet te ndërtohet vetëm me kusht qe shtresa qe shtrihet poshtë saj (subgrade ose 

tabani) te aprovohet nga Mbikëqyrësit te Punimeve. Menjëherë para vendosjes se materialit, 

shtresa subgrade (tabani) duhet te kontrollohet për dëmtime ose mangësi qe duhen riparuar mire. 
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b. Shpërndarja 

Materiali do te grumbullohet ne sasi te mjaftueshme për te siguruar qe mbas ngjeshjes, shtresa e 

ngjeshur do te plotësoje te gjitha kërkesat për trashësinë e shtresës, nivelet, seksionin tërthor dhe 

densitetin. Asnjë kurriz nuk duhet te formohet kur shtresa te jete mbaruar përfundimisht. 

Shpërndarja do te behet me dore. Trashësia maksimale e nënshtresës (subbase) e ngjeshur me një 

kalim (proces) do te jete 150 mm. 
 
c. Ngjeshja 

Materiali i nënshtresës (subbase) do te hidhet me dore deri ne trashësinë dhe nivelet e duhura dhe 

plotësisht i ngjeshur me pajisje te përshtatshme, për te fituar densitetin specifik ne tere shtresën me 

përmbajtje optimale lagështie te përcaktuar (+ / - 2%). 

Shtresa e ngjeshur përfundimisht nuk duhet te ketë sipërfaqe jo te njëtrajtshme, ndarje midis 

agregateve fine dhe te ashpër, rrudha ose defekte te tjera. 

 

4.1.4  Tolerancat ne Ndërtim 

Shtresa nën bazë e përfunduar do te përputhet me tolerancat e dimensioneve te dhëna me poshtë: 

a. Nivelet 

Sipërfaqja e përfunduar do te jete brenda kufijve +15mm dhe +25mm nga niveli i caktuar. 

 

b. Gjerësia 

Gjerësia e nënbuzës nuk duhet te jete me e vogël se gjerësia e specifikuar. 

 

c. Trashësia 

Trashësia mesatare e materialit për çdo gjatësi te rrugës matur para dhe pas niveleve, ose nga 

shpimet e testimeve, nuk duhet te jete me e vogël se trashësia e specifikuar. 

 

d. Seksioni Tërthor 

Ne çdo seksion tërthor ndryshimi i nivelit midis çdo dy pikave nuk duhet te ndryshoje me shume se 

20 mm nga ai i dhënë ne vizatimet. 

 
 
4.1.5  Kryerja e provave 

a. Prova Fushore 

Me qellim qe te përcaktojmë kërkesat për ngjeshjen (numrin e kalimeve te pajisjes ngjeshëse) 

provat fushore ne gjithë gjerësinë e rrugës se specifikuar dhe me gjatësi prej 50m do te bëhen nga 

Kontraktori para fillimit te punimeve. 

 

b. Kontrolli i Procesit 

Frekuenca minimale e kryerjes se provës qe do te duhet për kontrollin e procesit do te jete siç është 

paraqitur ne tabelën 2. 
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                                                                                                                                             Tabela 2 
 Frekuenca minimale e kryerjes se provës 

PROVA Shpeshtësia e Provave 
 Një prove çdo: 

Materiale  

Dendësia e fushës dhe 1500 m2 

Përbërja e ujit  

Toleranca e Ndërtimeve  

Niveli i sipërfaqes 25 m (3 pike për prerje tërthore) 
Trashësia 25 m 

Gjerësia 200 m 
Prerje tërthore 25  

 
c. Inspektimi Rutine dhe Kryerja e Provave te Materialeve 

Kjo do te behet për te bere provën e cilësisë se materialeve për tu përputhur me kërkesat e këtij 

seksioni, ose te riparohet ne mënyre qe pas riparimit te jete ne përputhje me kërkesat e 

specifikuara. 
 
 

4.2 Shtresat baze me gurë te thyer (çakëll) 

 (Çakëll mina- çakëll i thyer- çakëll makadam) 

 
4.2.1  Qëllimi dhe definicioni 

Ky seksion përmban përgatitjen e vendosjen e çakallit te minave, çakallit te thyer dhe atij makadam 

ne pjesën e themelit. Shtresa “çakëll mina, i thyer dhe makadam”, me fraksione deri 65mm dhe 

shtresa deri 150 mm quhen “themel me gur te thyer” Ndryshimet ndërmjet tyre janë: 

- Çakëll mina janë materiale te prodhuara me mina ne guroret e aprovuara me fraksione nga 0 

deri 65mm. 

- Çakëll i thyer janë materialet te prodhuara me makineri me fraksione te kufizuara 0 deri ne 

65mm. 

- Makadam është një shtrese e ndërtuar nga çakëll i thyer dhe ku boshllëqe mbushen me 

fraksione me te imta duke krijuar një shtrese kompakte. 

 

4.2.2  Materialet 

Agregatet (inertet) e përdorura për shtresën baze te përberë prej gurëve te thyer do te merren nga 

burimet e caktuara ne lumenj ose gurore. Kjo shtrese nuk do te përmbaje material copëtues 

(prishës) si p.sh. pjese shkëmbinjsh te dekompozuar ose material argjilor. Agregati i thyer duhet te 

plotësoje kërkesat e mëposhtme: 

 

a. Vlerën e copëzimit te agregateve 

 

b. Indeksi i plasticitetit.  Indeksi i Plasticitetit (PI) nuk duhet te tejkaloje 6. 

 

c. Kërkesat për ndarjen (shkallëzimin). Shkallëzimi do te behet sipas kufijve te dhëna ne tabelën -3 
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                                                                                                                                  Tabela 3 
   Shkallëzimi për shtrese themeli te përberë prej gurësh te thërrmuar. 

Përmasat e sitës (mm) Përqindja qe kalon (sipas masës) 
50 100 
28 84-94 
20 72–94 
10 51–67 
5 36-53 

1.18 18–33 
0.3 11.21 

0.075 8-12 
 

Provat për te përcaktuar nëse materiali prej gurësh te thërrmuar i plotëson kërkesat e specifikuara 

te shkallëzimit do te behën para dhe pas përzierjes dhe shpërndarjes se materialit. 

 

d. Kërkesat ne ngjeshje 

Minimumi ne vendin me dendësi te thate te shtresës se ngjeshur duhet te jete 98% e vlerës se 

Proktorit te Modifikuar. 

 

4.2.3  Ndërtimi 

a. Gjendja 

Para se te ndërtohet shtresa baze prej gurësh te thyer duhet te plotësohen këto kërkesa: 

-    Shtresa poshtë saj duhet te plotësoje kërkesat e shtresës ne fjale.  

-    Asnjë shtrese themeli prej gurësh te thyer nuk do te ngjeshët nëse shtresa poshtë saj është aq e 

lagur nga shiu ose për arsye te tjera sa te përbëjë rrezik për dëmtimin e tyre. 
 
b. Gjerësia 

Gjerësia totale e themelit me çakëll (gur te thyer) do te jete sa ajo e dhëne ne Vizatimet ose ne 

udhëzimet e Mbikëqyrësit te Punimeve. 

 
c. Shpërndarja 

Materiali do te grumbullohet ne mënyre te mjaftueshme për te siguruar qe pas ndërtimit shtresa 

ngjeshëse te plotësoje te gjitha kërkesat e duhura për trashësinë, nivelet, seksionin tërthor, dhe 

densitetin e shtresës. Asnjë gropëzim nuk do te formohet kur shtresa te ketë përfunduar tërësisht. 

Shpërndarja do te behet me makineri ose me krahë. Trashësia maksimale e shtresës te formuar me 

gurë te thërrmuar e ngjeshur me një proces do te jete sipas vizatimeve. 

 
d. Ngjeshja 

Materiali i shtresës se themelit me çakëll do te hidhet me dore deri ne trashësinë dhe nivelet e 

duhura dhe plotësisht i ngjeshur me pajisje te përshtatshme, për te fituar densitetin specifik ne tere 

shtresën me përmbajtje optimale lagështie te përcaktuar. Shtresa e ngjeshur përfundimisht nuk do 

te ketë sipërfaqe jo te njëtrajtshme, ndarje midis agregateve fine dhe te ashpër, rrudha ose defekte 

te tjera. 

 
4.2.4  Tolerancat ne Ndërtim 

Shtresa baze e përfunduar do te përputhet me tolerancat e dimensioneve te dhëna me poshtë: 
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a. Nivelet 

Sipërfaqja e përfunduar do te jete brenda kufijve +15mm dhe –25mm nga niveli i caktuar, ndryshimi 

nga shkallëzimi i dhëne te mos e kaloje 0.1% ne 30 m gjatësi te matur. 
 
b. Gjerësia 

Gjerësia e shtresave te themelit nuk duhet te jete me e vogël se gjerësia e specifikuar. 

 

c. Trashësia 

Trashësia mesatare e materialit për çdo gjatësi te rrugës nuk duhet te jete me e vogël se trashësia e 

specifikuar. 

 

4.2.5 Kryerja e Provave Materiale 

a. Kontrolli i procesit 

Frekuenca minimale e kryerjes se provës qe do te duhet për kontrollin e procesit do te jete siç është 

paraqitur ne tabelën -4 

   Tabela  4 

  Provat Shpeshtësia e provave një çdo…. 

 Materialet  

 Densiteti ne terren 500 m2 

 Përmbajtja e ujit  

 Tolerancat ne Ndërtim  

 Nivelet e sipërfaqes 25m (3 pika për çdo seksion) 
 Trashësia 25m 
 Gjerësia 200m 
 Seksioni Tërthor 25m 

 

 
4.2.6 Shtrimi i dyshemeve me pllaka guri 

Shtrimi i dyshemeve me pllaka guri duhet t’u përmbahet këtyre kushteve: 

- Pllakat nuk duhen ngjitur në rast se temperatura është ndër 5 °C ose në raste lagështie. Nuk 

duhen përdorur materiale, të cilët ngrijnë kur temperatura është ndër 5 °C ose pllakat të ngjiten në 

sipërfaqe të ngrirë. Udhëzimet e prodhuesit, përsa i përket kërkesave të materialeve në 

temperatura të larta ose të ulëta, duhet të plotësohen. 

- Fugat e pllakave duhet të jenë paralele me muret e ndërtesës. Prerja e pllakave duhet të 

bëhet sa më afër murit, po ashtu duhet që pllakat e prera të jenë sa më të mëdha. 

- Shtresa e pllakave bëhet me Llaç të trashësisë 4 cm. Pllakat pasi vendosen në shtresën e 

llaçit të parapërgatitur, mbas tharjes, në jo më pak se 24 orë duhet të mbushin fugat me një 

material të posaçëm (bojak). Pas mbushjes së fugave ndërmjet pllakave, ata duhet pastruar nga 

pluhuri dhe materiali i fugave. 

- Tolerancat e shtrimit duhet të plotësojnë këto kushte. Në një distancë prej 2 metrash 

lejohet një devijim në lartësi max. +/- 3 mm. 

 

Ne foto me poshtë do tregohen tipet e pllakave te gurit dhe tipologjia e vendosjes se tyre ne shesh. 
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4.2.7  Shtrimi Rrugë 

Nën-baza dhe baza 

Nën baza nënkupton truallin mbi të cilën do të vendoset baza dhe shtrimi i rrugës. Baza duhet ti 

plotësojë nevojat dhe kushtet e punimeve të dheut si janë të përshkruara në zërin 6 (3.1). Nën baza 

duhet të rrafshohet dhe të ngjeshët me një tolerancë maksimale prej +/- 3 cm. Duke e punuar nën 

bazën duhet marrë parasysh edhe pjerrësia. 

Baza është shtresa mbajtëse ë rrugës. Ajo duhet të punohet në këtë mënyrë: Pasi të hiqet dheu me 

një thellësi përafërsisht prej 30 cm (deri në nën bazën), ai duhet mbushur me një material zhavorr 

0/32 mm deri në 0/56 mm. Materiali do të vendoset në shtresa dhe do të ngjeshët mirë. Pjerrësia 

prej më së paku 1 % duhet të mbahet edhe gjatë vendosjes së bazës. 

 

Shenjat rrugore dhe tabelat 

Shenjat rrugore si dhe tabelat e nevojshme duhet të vendosen në një mënyrë të qëndrueshme që të 

mos rrëzohen nga era ose nga forca të tjera (në rast se fëmijët varen tek ato). Ata duhet vendosur 

në një gropë me dimensionet më së pakti 30 x 30 x 40 cm, në të cilën futet tuba prej metali dhe 

gropa mbushet me beton.  

Shenjat ose tabelat të cilët ngjiten në tub duhet të jenë më së pakti 2,25 m lartësi nga sipërfaqja. Se 

cilat shenja/tabela duhet të vendosen, varet prej nevojave.Në fotografinë e mëposhtme janë 

dimensionet në cm të cilat duhen paraparë për rrugët. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8   Shtrimi Parkingut 

Të përgjithshme 

Numri i vendeve për parkim duhet paraparë sipas nevojave që do të ekzistojnë lidhur me projektin 

dhe objektin. Ai do të caktohet nga Grupi i Projektimit/Mbikëqyrësi i Punimeve gjatë fazës së 

projektimit. Numri i parkingjeve në shkolla është i varur vetëm nga numri i mësuesve dhe shkallën e 

tyre të motorizimit. Në rast se nuk ka vend të mjaftueshëm për parkingjet, ato nuk duhet të 

projektohen në vend të infrastrukturës tjetër (si p.sh. rrugët, parket, pejsazheve, etj.). 

 

Nën-baza dhe baza 

Nën baza nënkupton truallin mbi të cilën do të vendoset baza dhe shtrimi i rrugës. Baza duhet ti 

plotësojë nevojat dhe kushtet e punimeve të dheut si janë të përshkruara. Nën baza duhet të 

rrafshohet dhe te ngjeshët me një tolerancë maksimale prej +/- 3 cm. Duke e punuar nën bazën 

duhet marrë parasysh edhe pjerrësia. Baza është shtresa e cila është baza mbajtëse e rrugës. Ajo 

duhet të punohet në këtë mënyrë: Pasi të hiqet dheu me një thellësi përafërsisht prej 30 cm (deri në 

nën bazën), ai duhet mbushur me një material zhavorr me granulometri 0/32 mm deri në 0/56 mm. 

Materiali do të vendoset në shtresa dhe do të ngjeshët mirë. Pjerrësia prej më së paku 1 % duhet të 

ruhet edhe gjatë vendosjes së bazës. 
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Shtrimi 

Shtrimi i parkingjeve bëhet me të njëjtën material si shtrimi i rrugëve i përshkruar me lart. 

Në rast se përdoret ndonjë lloje tjetër shtrimi të parkingut, atëherë duhet ndjekur rekomandimet e 

projektuesit/ Mbikëqyrësi i Punimeve dhe punimet duhet të bëhen sipas kërkesave teknike që 

rekomandojnë ata. 

 

Shtrimi i trotuareve 

Shtrimi i trotuareve mund të bëhet me mënyra të ndryshme. Pavarësisht prej mënyrës së shtrimit, 

baza dhe nën baza duhet gjithmonë ti plotësojë kushtet e nevojshme teknike përsa i përket ngjeshjes 

dhe materialit të mirë. 

 

Riparim trotuari me pllaka betoni 

Kur flitet për riparimin e pllakave te betonit duhet ndarë dy lloje riparimi: 

- Riparimi i një sipërfaqeje jo të rrafshët. 

- Riparimi/ndërrimi i një ose më shumë pllakave 

 

Riparimi i trotuareve me pllaka betoni duhet të bëhet në këtë mënyrë: 

Në rast se duhet të ndërrohen pllakat e dëmtuara, atëherë duhet ato të hiqen dhe të zëvendësohen 

me pllaka të reja të njëjtit produkt me të njëjtat veçori. Pllaka e re duhet të goditet me fundin çekiçit 

me kujdes që të mos dëmtohet, derisa të hyjë në nivelin e duhur dhe pastaj fugat duhet të mbushen 

si më parë. Në rast se është sipërfaqja jo e rrafshët, atëherë duhet të hiqen pllakat e betonit në atë 

masë sa është vendi i dëmtuar. Në raste dëmtimi edhe të nën bazës në një sipërfaqe të madhe, baza 

ndër pllakat e betonit duhet mbushur dhe ngjeshur mirë, e pastaj të vendosen përsëri pllakat në 

mënyrën e lartpërmendur. 

 

Bordura betoni për trotuare 

Trotuaret, rrugët si dhe pjesët e tjera të shtruara prej asfalti, pllakave të betonit ose prej ndonjë 

materiali tjetër duhet që të mbrohen në atë mënyrë, që anëve t’u vendoset nga një mbështetëse.  

Bordura mbështetëse duhet të plotësojë kërkesat e lartpërmendura për të mbajtur sipërfaqen e 

shtruar prej forcave horizontale, të cilat shkaktohen nga lëvizja e forcave vertikale, prej makinave, 

njerëzve, etj. Një funksion tjetër që u shtohet atyre, është që të drejtojnë ujerat e rrugës. Bordurat 

mund të vendosen në të njëjtën lartësi me sipërfaqen e shtruar ose të jenë nga 10 cm deri në 30 cm 

më lartë nga rruga sipas nevojës. 

Materiali i bordurave duhet të jetë prej betoni ose prej guri. Zgjedhja e tij duhet bërë nga Grupi i 

Projektimit / Mbikëqyrësi i Punimeve së bashku me klientin dhe duhet pasur parasysh se materiali i 

zgjedhur luan një rol të veçantë në dekorimin e sipërfaqeve. 

Materialet që i ofron tregu janë të këtij lloji: 

- Bordura prej betoni në dimensionet e ndryshme. Ata janë pjesë të parapërgatitura prej betoni 

dhe duhet të instalohen sipas mënyrës së përshkruar më poshtë. Në tabelën e mëposhtme janë 

paraqitur disa lloje të bordurave prej betoni me karakteristikat e tyre. 
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Nr. Bordurat në cm (gjatësi/trashësi/lartësi) Pesha kg/Stk Nevoja për 1 m 

1 Përmasat 100/8/20 36 1 

  Përmasat 1/3 e gurit 33/8/ 20 12 3 

2 Përmasat 100/10/20 46 1 

  Përmasat 1/3 e gurit 33/10/ 20 15 3 

3 Përmasat 100/12/20 50 1 

  Përmasat 1/3 e gurit 33/12/20 17 3 

4 Përmasat 100/18/20 80 1 

  Përmasat 1/3 e gurit  33/18/20 26 3 

5 Përmasat 100/18/25 95 1 

  Përmasat 1/3 e gurit 33/18/25 31 3 

6 Përmasat 100/20/15 64 1 

  Përmasat 1/3 e gurit 33/20/15 21 3 

 

Një lloj tjetër guri që mund të përdoret në të njëjtën mënyrë si bordurat e lartpërmendura, janë tipi i 

“gurë bordurave“ prej betoni. Me ata mund të realizohen kthesa e harqe të ndryshme. Në 

fotografinë e mëposhtme janë paraqitur dy lloje të atij tipi. Montimi i tyre bëhet në të njëjtën 

mënyrë si bordurat e betonit të lartpërmendur. 

 

 

 

 
Gurë bordurë 

Format 120 x 180 mm 

Lartësia 600 mm, 800  mm, 

1000 mm 1300 mm  

                                                             
                                                     Gurë bordurë 

                                      Format 120 x 120 mm 

                                                  Lartësia 400 mm 

  

- Të njëjtat bordura që janë të lartpërmendura ekzistojnë edhe prej guri. Ata i plotësojnë të 

njëjtat funksione si bordurat prej betoni. Dimensionet e atyre varen prej tregut ofrues dhe duhet 

pyetur. Por si zakonisht ata i kane pothuajse të njëjtat dimensione si ata prej betoni. 

 

Montimi i bordurave bëhet në këtë mënyrë: 

Bordurat duhet të vendosen para se te bëhet shtrimi i sipërfaqes. Për të bërë atë duhet hapur një 

kanal në dhe me dimensionet sipas nevojës. Kanali duhet të jetë të paktën në secilën anë nga 10 cm 

më i madh se bordurat. Në atë futet beton i thatë (i lagur pakë) dhe bordurat vendosen mbi atë. 

Nevoja  e betonit është rreth 0,05 m³ beton. Në secilën anë të bordurave duhet vendosur beton në 

atë mënyrë që ai të fiksohet mirë dhe fortë. 

Në fotografitë e mëposhtme është paraqitur skema e montimit të bordurave si dhe një shembull i një 

rruge me bordura guri prej graniti. 
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KAPITULLI 5 - BETONET 

5.1   Të përgjithshme 

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston ne furnizimin e gjithë kantierit, punën, 

pajisjet, veglat dhe materialet, dhe kryerjen e te gjitha punimeve, ne lidhje me hedhjen, kujdesin, 

përfundimin e punës se betonit dhe hekurin e armimit ne përputhje rigoroze me ketë kapitull te 

specifikimeve dhe projekt zbatimin. 

Ne fillim te Kontratës Kontraktori duhet te paraqesë për miratim tek Mbikëqyrësi i Punimeve një 

njoftim për metodat duke detajuar, ne lidhje me kërkesat e këtyre Specifikimeve, propozimet e tij 

për organizimin e aktiviteteve te betonimit ne shesh (terren). Njoftimi i metodave do te përfshije 

çështjet e mëposhtme: 
 

1. Njësia e prodhimit e propozuar 

2. Vendosja dhe shtrirja e pajisjeve te prodhimit te betonit 

3. Metodat e propozuara për organizimin e pajisjeve te prodhimit te betonit 

4. Procedurat e kontrollit te cilësisë se betonit dhe materialeve te betonit 

5. Transporti dhe hedhja e betonit 

6. Detaje te punës se bërjes se kallëpeve duke përfshire kohen e heqjes se kallëpeve dhe 

procedurat për mbështetjen e përkohshme te trarëve dhe te soletave. 

 

5.2 Kontrolli i cilësisë 

Kontraktori do te punësoje inxhinier te kualifikuar, te specializuar dhe me eksperience, i cili do te jete 

përgjegjës për kontrollin e cilësisë të gjithë betonit. Materialet dhe mjeshtëria e përdorur ne punimet 

e betonit duhet te jete e një cilësie sa me te larte qe te jete e mundur, prandaj vetëm personel me 

eksperience dhe aftësi te plote ne ketë kategori punimesh do te punësohet për punën qe përfshin ky 

seksion specifikimesh. 

 

5.3 Puna përgatitore dhe inspektimi 

Përpara se te jete kryer ndonjë proces i përgatitjes se llaçit ose betonit, zona brenda armaturave (ose 

sipërfaqe te tjera sipas zbatimit) duhet te jete pastruar shume mire me ujë ose me ajër te 

komprimuar. Çfarëdo qe ka te beje me këtë proces duhet te përgatitet siç është specifikuar. 

Asnjë proces betonimi nuk duhet te kryhet derisa Mbikëqyrësi i Punimeve te ketë inspektuar dhe 

aprovuar (ne se është e mundur) gërmimin, masat e marra për mbrojtjen nga kushtet atmosferike, 

masat për shpërndarjen e ujit për freskim dhe staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat 

ndërtimore dhe fiksimin e fundeve dhe masa te tjera, armimin dhe çështje te tjera qe duhet te 

fiksohen, si dhe te gjitha materialet e tjera për betonimin dhe masa te tjera ne përgjithësi. 

Kontraktori duhet t’i japë Mbikëqyrësit te Punimeve njoftime te arsyeshme për te bere te mundur qe 

ky inspektim te kryhet. 

 

5.4 Materialet 

Çimento 

a.  Çimento Portland e Zakonshme do te përdoret me BS 12 ose ASTM C -150 Tipi II-te ose Tipi V-te. 

Kjo do te përdoret aty ku betoni nuk është ne kontakt me ujera te zeza, tub gazi ose ujerat 

nëntokësore. 
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b. Çimento Portland Sulfate e Rezistueshme do te përdoret me BS 4027. Kjo do te përdoret për 

strukturat e betoneve duke përfshire pusetat dhe te gjitha përkatësitë e tjera ne kontakt me ujerat e 

zeza, tubin e gazit ose ujerat nëntokësore. 

Çimento duhet te shpërndahet ne paketa origjinale te shënuara te pa dëmtuara direkt nga fabrika 

dhe duhet te ruhet ne një depo, dyshemeja e te cilit duhet te jete e ngritur te paktën 150mm nga 

toka. Një sasi e mjaftueshme duhet mbajtur rezerve për te siguruar një furnizim te vazhdueshëm ne 

pune, ne mënyre qe te sigurohet qe dërgesat e ndryshme janë përdorur ne atë mënyre siç janë 

shpërndare. Çimentoja nuk duhet ruajtur ne kantier për me shume se tre muaj pa lejen e 

Mbikëqyrësit te Punimeve. Çdo lloj tjetër çimento, përveç asaj qe është e parashikuar për përdorimin 

ne pune nuk duhet ruajtur ne depo te tilla. E gjithë çimentoja duhet mbajtur e ajrosur mire dhe çdo 

lloj çimento, e cila ka filluar te ngurtësohet, ose ndryshe e dëmtuar apo e keqësuar nuk duhet te 

përdoret. Fletët e analizave te fabrikave duhet te shoqërojnë çdo dërgese duke vërtetuar qe 

çimentoja, e cila shpërndahet ne shesh ka qene e testuar dhe i ka plotësuar kërkesat e përmendura 

me lart. Me te mbërritur, certifikatat e provave te tilla duhen ti kalohen për t’i aprovuar Mbikëqyrësi 

i Punimeve. Çimentoja e përfituar nga pastrimi i thasëve te çimentos ose nga pastrimi i dyshemesë 

nuk do te përdoret. Kur udhëzohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve, çimento e dyshimte duhet te 

ritestohet për humbjen e fortësisë ne ngjeshje. 

 

Inertet 

a. Te përgjithshme 

Me përjashtim te asaj qe është modifikuar këtu, inertet (te imta dhe te trasha) për te gjitha tipet e 

betonit duhet te përdoren duke respektuar STASH-512-78 (Standardi Shqiptar) ose ne përputhje me 

ASTM C 33 “Inertet e betonit nga burime natyrale”. Ato duhet te jene te forte dhe te qëndrueshëm 

dhe nuk duhet te përmbajnë materiale te dëmshme qe veprojnë kundër fortësisë ose 

qëndrueshmërisë se betonit ose, ne rast te betonarmesë mund te shkatërroje këtë përforcim. 

Materialet e përdorura si inerte duhet te përftohen nga burimet te njohura për te arritur rezultate te 

kënaqshme për klasa te ndryshme te betonit. Nuk do te lejohet përdorimi i inerteve nga burime, te 

cilat nuk janë te aprovuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

 

b. Inertet e imta 

Inertet e imta për kategoritë e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) konform 

STASH 512-78, do te jene prej rëre natyrale, gurë te shoshitur, ose materiale te tjera inerte me te 

njëjtat karakteristika apo kombinim te tyre. E gjitha kjo duhet te jete pastruar shume mire, pa masa 

te mpiksura, cifla te buta e te veçanta, vajra distilimi, alkale, lende organike, argjile dhe sasi te 

substancave dëmtuese. Përmbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave te tjera 

dëmtuese është 5%. Materialet e marra nga gurë te papërshtatshëm për inerte te trasha 

nuk duhet te përdoren si inerte te imta. Inertet e imta te marra nga gurët e shoshitur duhet te jene 

te mprehte, kubike, te forte, te dendur dhe te durueshëm dhe duhet te grumbullohen ne një 

platforme për te pasur një mbrojtje te mjaftueshme nga pluhurat dhe përzierjet e tjera. 

Shkalla e shpërndarjes për inertet e imëta te specifikuara si me lart, duhet te jene brenda kufijve 

te mëposhtëm, te përcaktuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 
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Masa e Sitës Përqindja e kalimit (ne peshe te thate) 

10.00mm                          100 

5.00mm                           89 ne 100 

2.36mm                           60 ne 100 

1.18mm                           30 ne 100 

0.60mm (600 um)                           15 ne 100 

0.30mm (300 um)                            5 ne 70  

0.15mm (150 um)                            0 ne 15  
 

Inertet e imëta për kategorinë D te betonit duhet te jene te një cilësie te mire nga rëra e brigjeve. 

Ajo duhet te jete pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga me e holla deri tek me e trasha, 

pa copëza, nga argjila, zgjyra, hirera, plehra dhe cifla te tjera. Nuk duhet te përmbajë me shume se 

10% te materialit me te holle se 0.10mm (100um) te hapësirës ne rrjete, jo me shume se 5% te 

pjesës se mbetur ne 2.36mm site; i gjithë materiali duhet te kaloje neper një rrjete 10mm. 

 

c. Inertet e trasha 

Inertet e trasha për kategoritë e betonit A, B dhe C do te përbehen nga materiale guri te thyer apo 

te nxjerrë ose një kombinim i tyre, me një mase jo me shume se 20 mm, dhe do te jene te pastër, te 

forte, te qëndrueshëm, kubik dhe te formuar mire, pa lende te buta apo te thërrmueshme, ose 

copëza te holla te stërzgjatura, alkale, lende organike ose masa apo substanca te tjera te dëmshme. 

Lendet dëmtuese ne inerte nuk duhet te kalojnë me shume se 3 %. Klasifikimi për inertet e trasha te 

specifikuara sa me sipër duhet te jete brenda kufijve te mëposhtëm: 

 

Masa e Sitës Përqindja e kalimit (ne peshe te thate) 

50.0 mm 100 

37.5 mm 90 ne 100 

20.0 mm 35 ne 70 

10.0 mm 10 ne 40 

5.0 mm 0 ne 5    

 

Inertet e trasha për kategorinë D te betonit duhet te jene tulla te thyera te prodhuara prej tullave te 

cilësisë se pare ose grumbulli i tyre, ose nga tulla te mbi pjekura. Nuk do te thyhen për përdorim për 

inerte te imta as tullat e papjekura apo grumbulli i tyre dhe as ato qe janë bere porozë gjate procesit 

te pjekjes. Agregati me tulla te thyera nuk duhet te përmbajë gjethe, kashte dhe, rërë ose materiale 

te tjera te huaja dhe ose mbeturina te tjera. Inertet prej tullave te thyera duhet te jene te një 

diametri 25-40 mm dhe nuk duhet te përmbajnë asgjë qe te kaloje nëpërmjet sitës 2.36 mm. 

d. Raportet e inerteve te trasha dhe te imta 

Raporti me i përshtatshëm i volumit te inerteve te trasha ne volumin e inerteve te imta duhet te 

vendoset nga prova e ngjeshjes se kubikeve te betonit, por Mbikëqyrësi i Punimeve mund te 

urdhëroje qe këto raporte te ndryshojnë lehtësisht sipas klasifikimit te inerteve ose sipas peshës ne 

se do te jete e nevojshme, ne mënyre qe te prodhohen klasifikimet e duhura për përzierjet e 

inerteve te trasha dhe te holla. Kontraktori duhet te beje disa prova ne kubiket e marre si kampione 

dhe te shënoje inertet dhe fraksionimin e tyre, përzierjen e betonit ne fillim te punës dhe kur ka 

ndonjë ndryshim ne inertet e imëta apo te trasha ose ne burimin e tyre te furnizimit. Këta kubike 

duhet te testohen ne laborator ne kushte te njëjta, përveç rasteve te ndryshimeve te vogla ne 
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raportet përkatëse te inerteve te imta dhe te trasha (lart apo poshtë) nga raporti me i mire i arritur 

nga analizat e sitës. Kubiket duhet te testohen nga 7 deri 28 dite. 

Nga rezultatet e këtyre provave (testeve) Mbikëqyrësi i Punimeve mund te vendose për raportet e 

trashësisë se inerteve te imta qe duhet te përdoren për çdo përzierje te mëvonshme gjate zhvillimit 

te punës ose deri sa te ketë ndonjë ndryshim ne inerte. 

 

Shpërndarja 

Ne kantier nuk do te sillen inerte për tu përdorur derisa Mbikëqyrësi i Punimeve te ketë aprovuar 

inertet për tu përdorur dhe masat për larjen, etj. Me tej nga Kontraktori do te merren kampione ne 

çdo 75m3 nen mbikëqyrjen e Mbikëqyrësit te Punimeve, për çdo tip inerti te shpërndare ne kantier 

(terren) dhe te dorëzuar përfaqësuesit te Mbikëqyrësit te Punimeve për provat e kontrolleve te 

zakonshme. Kosto e te gjitha testeve do te mbulohet nga Kontraktori. 
 
Ruajtja e materialit te betonit 

Çimento dhe inertet duhet te mbrohen ne çdo kohe nga dëmtuesit dhe ndotjet. Kontraktori duhet 

te siguroje një kontejner apo ndërtese për ruajtjen e çimentos ne shesh. Ndërtesa ose kontejneri 

duhet te jete e thate dhe me ventilim te përshtatshëm. Ne se do te përdoret me shume se një lloj 

çimentojë ne punime, kontejneri apo ndërtesa duhet te jete e ndare ne nënndarje te përshtatshme 

sipas kërkesave te Mbikëqyrësit te Punimeve si dhe duhet ushtruar kujdes i madh qe tipe te 

ndryshme çimentojë te mos jene ne kontakt me njëra tjetrën. 

Thasët e çimentos nuk duhet te lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo pjese te ngritur 

trotuari për te lejuar kështu qarkullimin efektiv te ajrit rreth e qark thasëve. 

Çimentoja nuk duhet te mbahet ne një magazine te përkohshme, përveç rasteve kur është e 

nevojshme për organizimin efektiv te përzierjes dhe vetëm kur është marre aprovimi i mëparshëm i 

Mbikëqyrësit te Punimeve. 

Agregati duhet te ruhen ne kantier ne hambarë ose platforma betoni te padepërtueshme te 

përgatitura posaçërisht, ne mënyre qe fraksione te ndryshme insertesh te mbahen te ndara për 

gjithë kohen ne mënyrë qe përzierja e tyre te ulet ne minimum. 

Kontraktorit mund t’i kërkohet te kryeje ne kantier procese shtese dhe/ose larje efektive te inerteve 

atëherë kur sipas Mbikëqyrësit te Punimeve ky veprim është i nevojshëm për te siguruar qe te gjitha 

inertet plotësojnë kërkesat e specifikimeve ne kohen kur materialet e betonit janë përzierë. 

Mbikëqyrësi i Punimeve do te aprovoje metodat e përdorura për përgatitjen dhe larjen e inerteve. 

 

Uji për çimento  

Uji i përdorur për beton duhet te jete i pastër, i freskët dhe pa balte, papastërti organike vegjetale 

dhe pa kripëra dhe substanca te tjera qe ndërhyjnë ose dëmtojnë forcën apo durueshmërinë e 

betonit. Uji duhet te sigurohet mundësisht nga furnizime publike dhe mund te merret nga burime te 

tjera vetëm nëse aprovohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Nuk duhet te përdoret asnjëherë ujë nga 

gërmimet, kullimet sipërfaqësore apo kanalet e vaditjes. Vetëm ujë i aprovuar nga ana cilësore 

duhet te përdoret për larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e betonit si dhe për qëllime te 

ngjashme. 
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5.5  Kërkesat për përzierjen e betonit 

Fortësia 

Klasifikimet i referohen raporteve te çimentos, inertëve te imta dhe inerteve te trasha. Kërkesat për 

përzierjen e betonit duhet te konsistojnë ne ndarjen proporcionalë dhe përzierjen për fortesitë e 

mëposhtme kur bëhen testet e kubikeve; 

 

Klasa e betonit                    Fortësia ne shtypje ne N/mm2 (NEWTON/mm2) 
                                7 dite  28 dite  
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5: 3                                6.50  10.00   
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4                              14.00  21.00   
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6                              17.00  25.00   
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12                      Sipas porosisë se Mbikëqyrësit te Punimeve 
 
Shënim. (s) = Çimento sulfate e rezistueshme. 
 

Raporti ujë-çimento 

Raporti ujë-çimento është raport i peshës se çimentos ne te. Përmbajtja e ujit duhet te jete efikase 

për te prodhuar një përzierje te punueshme te fortësisë se specifikuar, por përmbajtja totale e ujit 

duhet te përcaktohet nga tabela e mëposhtme: 

 
Klasa e betonit                                   Max. i ujit te lire/raporti çimento 
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5:3                                             0.5  
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4                                             0.6  
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6                                            0.65  
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12                          Sipas porosisë se Mbikëqyrësit te Punimeve 
   
Shënim. (s) = Çimento sulfate e rezistueshme. 

 

Qëndrueshmëria 

Raportet e përbërësve duhet te jene te ndryshëm për te siguruar qëndrueshmërinë e dëshiruar te 

betonit kur provohet (testohet), ne përshtatje me kërkesat e mëposhtme ose sipas urdhërove te 

Mbikëqyrësit te Punimeve. 
 

Përdorimet e betonit 

Seksionet normale te përforcuara                              Min & Max  (mm) 

te ngjeshura me vibrime, ngjeshja                           25 ne 75 

me dore e masës se betonit 

  
Seksione prej betonarmeje te renda                          50 ne 100 

te ngjeshura me vibracion, beton i ngjeshur 

me dore ne pllaka te përforcuara normalisht, 

trarë, kolona dhe mure. 

Ne te gjitha rastet, raportet e agregatit ne beton duhet te jene te tilla qe te prodhohen përzierje te 

cilat do futen neper qoshe edhe cepa te formave si dhe përreth përforcimit pa lejuar ndarjen e 

materialeve. 
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5.6   Matja e materialeve 

Inertet e imëta dhe te trasha do te peshohen ose te maten me kujdes ne përshtatje me kërkesat te 

Mbikëqyrësit te Punimeve. Ato nuk do te maten ne asnjë rast me lopata apo karroca dore. Çimento 

do te matet me thasë 50 kg dhe masa e përzierjes do te jete e tille qe grumbulli i materialeve te 

përshtatet për një ose me shume thasë. 

 
 

5.7   Metodat e përzierjes 

Betoni duhet te përzihet ne përzierësa mekanike te miratuar qe me pare. Përzierësi, hinka dhe pjesa 

përpunuese e tij duhet te jene te mbrojtura nga shiu dhe era. Inertet dhe çimento duhet te përzihen 

se bashku para se te shtohet ujë derisa përzierja te fitoje ngjyrën dhe fortësinë e duhur. Duhet te 

largohen papastërtirat dhe substancat e tjera te padëshirueshme. Uji nuk duhet te shtohet nga zorra 

apo rezervuare ne mënyre te pakujdesshme. i gjithë betoni duhet te përzihet uniformisht ne fabrika 

moderne përzierjeje për prodhimin maksimal te betonit te nevojshëm për plotësimin e punës 

brenda kohës se përcaktuar pa zvogëluar kohen e nevojshme për përzierje. Betoni duhet te përzihet 

ne përzierëse betoni për kohëzgjatjen e kërkuar për shpërndarjen uniforme te përbërësve për te 

prodhuar një mase homogjene me ngjyre dhe fortësi por jo me pak se 1-1/2 minute. Përzierësi 

duhet te përdoret nga punëtorë te specializuar qe kane eksperience te mëparshme ne drejtimin e 

përdorimin e përzierësit te betonit. Me mbarimin e kohës se përzierjes, përzierësi dhe te gjitha 

mjetet e përdorura do te pastrohen mire përpara se betoni i mbetur ne to te këtë kohe te forcohet. 

Ne asnjë mënyre nuk duhet qe betoni te përzihet me dore pa miratimin e Mbikëqyrësit te 

Punimeve, miratim ky qe do te jepet vetëm për sasi te vogla ne kushte te veçanta. 

 

5.8   Provat e fortësisë gjate punës 

Kontraktori duhet te siguroje për qëllimet e provave një set 3 kubikësh për çdo strukture betoni, 

përfshire derdhje betoni nga 1-15 m3. Për derdhje betoni me shume se 15 m3, Kontraktori duhet te 

siguroje te paktën një set shtese 3 kubikësh për çdo 30 m3 shtese. Ne se mesatarja e provës se 

fortësisë se kampionit për çdo porcion te punës bie poshtë minimumit te lejueshëm te fortësisë se 

specifikuar, Mbikëqyrësi i Punimeve do te udhëzojë një ndryshim ne raportet ose përmbajtjen e ujit 

ne beton, ose te dyja, ne mënyrë qe Punëdhënësi te mos ketë shtese kostoje. Kontraktori duhet te 

përcaktojë te gjitha kampionet qe kane te bëjnë me raportet e betonimit prej nga ku janë marre. 

Nëse rezultatet e testeve te fortësisë mbas kontrollit te specimentit tregojnë se betoni i përftuar 

nuk i plotëson kërkesat e specifikuara ose kur ka prova te tjera qe tregojnë se cilësia e betonit është 

nen nivelin e kërkesave te specifikuara, betoni ne vendin, qe përfaqëson kampioni do te refuzohet 

nga Mbikëqyrësi i Punimeve dhe Kontraktori do ta lëvizë dhe ta rivendose masën e kthyer te betonit 

mbrapsht me shpenzimet e veta. Kontraktori do te mbuloje shpenzimet e te gjitha provave qe do te 

bëhen ne një laborator qe është aprovuar Punëdhënësit. 

 

5.9  Transportimi i betonit 

Betoni duhet te lëvizet nga vendi i përgatitjes ne vendin e vendosjes përfundimtare sa me shpejt ne 

mënyrë qe te pengohet ndarja ose humbja e ndonjë përbërësi. 

Kur te jete e mundshme, betoni do te derdhet nga përzierësi direkt ne një pajisje qe do te beje 

transportimin ne destinacionin përfundimtar dhe betoni do te shkarkohet ne mënyrë aq te 

mbledhur sa te jete e mundur ne vendin përfundimtar për te shmangur shpërndarjen ose derdhjen 

e tij. Ne se Kontraktori propozon te përdorë pompa për transportimin dhe vendosjen e betonit, ai 
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duhet te paraqesë detaje te plota për pajisjet dhe tekniken e përdorimit te tyre, te cilat do te 

miratohen tek Mbikëqyrësi i Punimeve. 

Ne rastet kur betoni transportohet me rrëshqitje apo me pompa, kantieri qe do te përdoret, duhet 

te projektohet për te siguruar rrjedhjen e vazhdueshme dhe te pandërprerë ne rrëpirë apo gryke 

(hinke). Fundi i pjerrësisë ose i pompës se shpërndarjes duhet te jete i mbushur me ujë para dhe pas 

çdo periudhe pune dhe duhet te mbahet pastër. Uji i përdorur për këtë qellim, duhet te largohet 

(derdhet) nga çdo ambient pune i përhershëm. 

 

5.10  Hedhja dhe ngjeshja e betonit 

Kontraktori duhet te ketë aprovimin e Mbikëqyrësit te Punimeve për masat e propozuara përpara se 

te filloje betonimin. Te gjitha vendet e hedhjes dhe te ngjeshjes se betonit, duhet te mbahen ne 

mbikëqyrje te vazhdueshme nga pjesëtarët përkatës te ekipit te Kontraktorit. Kontraktori duhet te 

ndjeke nga afër ngjeshjen e betonit, si një pune me rëndësi te madhe, objekt i te cilit do te jete 

prodhimi i një betoni te papërshkueshëm nga uji me një densitet dhe fortësi maksimale. Pasi te jete 

përzierë, betoni duhet te transportohet ne vendin e tij te punës sa me shpejt qe te jete e mundur, i 

ngjeshur mire ne vendin rreth përforcimit, i përzierë siç duhet me lopate me mjete te përshtatshme 

çeliku për kallëpe duke siguruar një sipërfaqe te mire dhe beton te dendur, pa vrima, dhe i ngjeshur 

mire për te sjelle ujë ne sipërfaqe dhe për te ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet te jete e hapur 

ne mënyre te tille qe te lejoje daljen e bulëzave te ajrit , dhe betoni duhet te vibrohet me çdo kusht 

me mekanizma vibruese për ta bere atë te dendur, aty ku është e nevojshme Betoni duhet te hidhet 

sa është i freskët dhe para se te ketë fituar qëndrueshmërinë fillestare, dhe ne çdo rast jo me vone 

se 30 minuta pas përzierjes. Metoda e transportimit te betonit nga përzierësi ne vendin e tij te 

punës duhet te aprovohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Nuk do te lejohet asnjë metode qe nxit 

ndarjen apo veçimin e pjesëve te trasha dhe te holla, apo qe lejojnë derdhjen e betonit lirisht nga 

një lartësi me e madhe se 1.5m. Kur hedhja e betonit ndërpritet, betoni nuk duhet ne asnjë mënyrë 

te lejohet te formoje skaje apo ane, por duhet te ndalohet dhe te forcohet mire ne një ndalese te 

ndërtuar posaçërisht dhe te formuar mire për te krijuar një bashkim konstruktiv efikas, qe është ne 

përgjithësi, ne qoshet e djathta drejt armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave te tilla, duhet 

te aprovohen nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Menjëherë para se te hidhet betoni tjetër, sipërfaqet e 

te gjitha fugave duhet te kontrollohen, te pastrohen me furçë dhe te lahen me llaç te pastër. Është e 

këshillueshme qe ashpërsia e betonit te jete arritur kur ngjyra behet gri dhe te mos lihet derisa te 

forcohet. 

Para se betoni te hidhet ne ose kundrejt një gërmimi, ky gërmim duhet te jete i forcuar dhe pa ujë te 

rrjedhshëm apo te ndenjur, vaj dhe lende te dëmshme. Balta e qullet dhe materialet te tjera dhe ne 

rast gërmim gurësh, copëza dhe thërrmija do te hiqen. Gropa duhet te jete e qullet por jo e lagur 

dhe duhet te ndërmerren masa paraprake për te parandaluar ujerat nëntokësorë qe te dëmtojnë 

betonin e pa hedhur ose te shkaktojnë lëvizjen e betonit. 

Aty ku është e nevojshme apo e kërkuar nga Mbikëqyrësi i Punimeve, betoni duhet te vibrohet gjate 

hedhjes me vibratorë te brendshëm, te afta për te prodhuar vibrime jo me pak se 5000 cikle për 

minute. Kontraktori duhet te tregoje kujdes për te shmangur kontaktin midis vibratorëve dhe 

përforcimit, dhe te evitoje veçimin e inerteve nga vibrime i tepërt. Vibratorët duhet te vendosen 

vertikalisht ne beton 500 mm larg dhe te tërhiqen gradualisht kur flluskat e ajrit nuk dalin me ne 

sipërfaqe. Ne qofte se ne vazhdim, shtypja është aplikuar jashtë armaturës, duhet te kihet kujdes i 

madh qe te shmanget dëmtimi i betonarmesë. Kur betoni vendoset ne ndalesa horizontale ose te 

pjerrëta te kalimit te ujit, kjo e fundit duhet te zhvendoset duke i lënë vendin betonit qe duhet te 
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ngjeshët ne një nivel pak me te larte se fundi i ndalesës se ujit para se te lëshohet uji për te siguruar 

ngjeshje te plote te betonit rreth ndalesës se ujit. 

 

5.11  Betonim ne kohe te nxehte 

Kontraktori duhet te tregoje kujdes gjate motit te nxehte për te parandaluar çarjen apo plasaritjen e 

betonit. Aty ku është e realizueshme, Kontraktori duhet te marre masa qe betoni te hidhet ne 

mëngjes ose natën vone. Kontraktori duhet te ketë kujdes te veçante për kërkesat e specifikuara 

këtu për kujdesin. Kallëpet duhet te mbulohen nga ekspozimi direkt ne diell si para vendosjes se 

betonit, ashtu edhe gjate hedhjes dhe vendosjes. Kontraktori duhet te marre masa te përshtatshme 

për te siguruar qe armimi dhe hedhja e masës për tu betonuar është mbajtur ne temperaturat me te 

ulëta te zbatueshme. 

 

5.12  Kujdesi për betonin 

Vetëm  në qoftë se  është  përcaktuar  apo  urdhëruar  ndryshe  nga  Mbikëqyrësi  i Punimeve, te 

gjitha betonet do te ndiqen me kujdes si me poshtë: 

 

1. Sipërfaqe betoni horizontale: do te mbahet e laget vazhdimisht për te paktën 7 dite pas hedhjes. 

Ato do te mbulohen me materiale ujë mbajtës si thasë kërpi, pëlhurë, rërë e pastër ose rrogos 

ose metoda te tjerra te miratuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

2. Sipërfaqe vertikale: do te kujdesen fillimisht duke lënë armaturat ne vend pa lëvizur, duke varur 

pëlhurë ose thasë kërpi mbi sipërfaqen e përfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht te laget 

ose duke e mbuluar me plasmas. 

 

5.13  Forcimi i betonit 

Me përfundimin e gërmimit dhe aty ku tregohet ne vizatimet ose urdhërohet nga Mbikëqyrësi i 

Punimeve, një shtrese forcuese betoni e kategorisë D jo me pak se 75 mm e trashe ose e thelle do te 

vendoset për te parandaluar shpërbërjen e masës dhe për te formuar një sipërfaqe te pastër pune 

për strukturën. 

 

5.14  Hekuri i armimit 

Shufrat e armimit duhet te kthehen sipas masave dhe dimensioneve te vizatimeve, dhe ne përputhje 

te plote me rregulloren e, rishikuar se fundi te ASTM, shënimi A-615 me titullin “Specifikimet për 

shufrat e hekurit për betonarme”. Ato duhet te përkulen ne përputhje me vizatimet e ASTM A-305, 

Çelik 3 me sigma te rrjedhshmërisë 250 kg/cm2 . 

Hekuri i armimit duhet te jete pa njolla, ndryshk, mbeturina te mullinjve, bojëra, vajra, graso, 

dherave ngjitëse ose ndonjë material tjetër qe mund te dëmtoje lidhjen midis betonit dhe armimit 

ose qe mund te shkaktoje korrozion te armimit ose shpërbërje te betonit. Çimento për suva nuk 

duhet te lejohet. As madhësia dhe as gjatësia e shufrave nuk duhet te jene me pak se madhësia ose 

gjatësia e treguar ne vizatime. 

Shufrat duhet te përkulen gjithmonë ne te ftohte. Shufrat e përkulura jo siç duhet do te përdoren 

vetëm ne se mjetet e përdorura për drejtimin dhe ri përkuljen te jene te tilla qe te mos dëmtojë 

materialin. Asnjë armim nuk do te përkulet ne pozita pune pa aprovimin e Mbikëqyrësit te 

Punimeve, ne se është ngulur ne betonin e forcuar. Rrezja e brendshme e përkuljeve nuk duhet te 

jete me e vogël se dyfishi i diametrit te shufrave për hekur te bute dhe trefishi i diametrit te shufrës 

për hekur shume elastik. 
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Armimi duhet te behet me shume kujdes dhe te mbahet nga pajisjet e miratuara ne pozicionin e 

paraqitura ne skica. Shufrat qe janë parashikuar te jene ne kontakt duhet te lidhen se bashku me 

siguri te larte ne te gjitha pikat e kryqëzimit me tel te kalitur hekuri te bute me diametër No.16. 

Kordonët lidhës dhe te tjerët si këto duhet te lidhen fort me shufrat me te cilat janë parashikuar te 

jene ne kontakt dhe përveç kësaj duhet te lidhen ne mënyrë te sigurte me tel. Menjëherë para 

betonimit, armimi duhet te kontrollohet për saktësi vendosjeje dhe pastërtie dhe do te korrigjohet 

ne se është e nevojshme. Spesorët duhet te jene prej llaci me çimento dhe rërë 1:2 ose materiale te 

tjera te miratuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Kontraktori duhet te përshtatë masa efektive për te 

siguruar qe përforcimi te qëndrojë i pa lëvizur gjate forcimit te masës se hedhur dhe vendosjes se 

betonit. Ne soletat e dhëna me dy ose me shume shtresa përforcimi, shtresat paralele te hekurit 

duhet te mbështeten ne pozicion me ndihmën e mbajtëseve prej hekuri. Spesorët vendosen ne çdo 

mbajtëse për te mbështetur shtresat e armimit nga forcimi ose armatura. Përveç se kur tregohet 

ndryshe ne skica, gjatësia e nyjave bashkuese duhet te jete jo me pak se 40 here e diametrit te 

shufrës me diametër me te madh. 

Armimet e ndërtuara kur shtrohen përbri seksioneve te tjera te armimit ose kur xhuntohen, duhet 

te kenë një minimum xhuntimi prej 300mm për shufrat kryesore dhe 150 mm për shufrat e 

tërthorta. Përdorimi i mbeturinave te prera nuk do te lejohet. Përveç se kur është specifikuar apo 

treguar ndryshe ne skica, mbulimi i betonit ne përforcimin me te afërt duke përjashtuar suvanë ose 

punime te tjera dekorative dhe forcim betoni, do te jete si me poshtë: 
 
1. Për pune te jashtme dhe për pune ne sipërfaqe toke dhe ne struktura ujëmbajtëse -50mm 

2. Për pune te brendshme ne struktura jo ujëmbajtëse: 

a) për trarë dhe kolona-50mm ne hekurin kryesor dhe ne asnjë vend me pak se 40mm ne 

shufrën me afër murit te jashtëm 

b) për forcimin e soletave-25mm për te gjitha shufrat ose diametri i shufrës me te madhe, 

cilado qoftë me e madhja. 

Prerja, përkulja dhe vendosja e armimit do te jete pjese e punës brenda çmimit njësi te vendosura 

ne Ofertën e tenderit për armimin e hekurit te furnizuar dhe te vene ne pune. 

Projektimi i armimit nga puna qe është duke u realizuar ose e realizuar tashme, nuk do te kthehet ne 

pozicionin e sakte vetëm ne rast se është miratuar nga Mbikëqyrësi i Punimeve dhe do te mbrohet 

nga deformimi ose dëmtime te tjera. Saldimi i shufrave te përforcuara me përjashtim te rasteve te 

shufrave te fabrikuara me saldim nuk do te lejohet. Shufrat e përforcuara te ekspozuara për shtesa 

te ardhshme, do te mbrohen nga korrozioni dhe rreziqe te tjera. 

 

5.15  Kallëpet ose armaturat 

Armaturat ose kallëpet duhet te jene ne përshtatje me profilet, linjat dhe dimensionet e betonimit 

te përcaktuara ne skica, te fiksuara apo te mbështetura me pyka apo mjete te ngjashme për te 

lejuar qe ngarkimi te jete i lehte dhe format te lëvizen pa dëmtime dhe pa goditje ne vendin e 

punës. 

Furnizimi, fiksimi dhe lëvizja e kallëpeve duhet te jete pjese e punës brenda çmimit njësi te paraqitur 

ne Ofertën e tenderit për kategori te ndryshme te betonit te furnizuar dhe te hedhur ne pune. 

Kallëpi duhet te ndërtohet me vija qe mbyllen lehtësisht për largimin e ujit, materialeve te 

dëmshme dhe për qëllime inspektimi, si dhe me lidhëse për te lehtësuar shkëputjen pa dëmtuar 

betonin. Te gjitha mbështetëset vertikale duhet te jene te vendosura ne mënyre te tille qe mund te 

ulen dhe kallëpi te shkëputet lehte ne goditje apo shkëputje. Kallëpe për trarët duhet te montohen 

me një pjese ngritëse 6mm për çdo 3m shtrirje. Metodat e fiksimit te kallëpit faqe te ekspozuara te 
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betonit nuk duhet te përfshijnë ndonjë lloj fiksuesi ne beton ne mënyrë qe te kemi sipërfaqe te 

sheshte betoni. Asnjë bulon, tel apo ndonjë mjet tjetër përdorur për qëllime fiksimi te kallëpeve apo 

armimit nuk duhet te përdoret ne betonim i cili do te jete i papërshkueshëm nga uji. Lidhjet e 

përhershme metalike dhe spesorët nuk duhet te kenë pjese te tyre fiksues si te përhershme Brenda 

50 mm te sipërfaqes se përfunduar te betonit, dhe ndonjë vrime e lenë ne faqet e betonit e pa 

ekspozuar duhet qe te mbyllet përmes një suvatimi me llac çimento te forte 1:2. Një tolerance prej 

3mm ne rritje ne nivel do te lejohet ne ngritjen e kallëpit i cili duhet te jete i forte, rigid përkundrejt 

betoneve te laget, vibrimeve dhe ngarkesave te ndërtimit dhe duhet te mbetet ne përshtatje te 

plote me skicën dhe nivelin e pranuar përpara betonimit. Ajo duhet te jete siç duhet i 

papërshkueshëm nga uji qe te siguroje qe nuk do te ndodhin “disekuilibra” ose largimin e llaçit për 

ne bashkimet, ose te lëngut nga betoni. 

Te gjitha qoshet e jashtme te betonit qe nuk janë vendosur përgjithmonë ne toke duhet tu jepet 

18mm kanal, përveç aty ku tregohet ndryshe ne vizatimet. Tubat, tubat fleksibël (për linjat elektrike) 

dhe mjetet e tjera për fiksimin dhe konet ose te tjera pajisje për formimin e vrimave, kanaleve, 

ulluqeve etj., duhet qe te fiksohen ne mënyre rigide ne armaturat dhe aprovimi i Mbikëqyrësit te 

Punimeve do te kërkohet përpara. Druri (dërrasa) i armaturave nuk duhet te deformohen kur te 

lagen. Për sipërfaqe te pa ekspozuara dhe punime jo fine, mund te përdoret dërrase armature e 

palëmuar. Ne te gjitha rastet e tjera sipërfaqja ne kontakt me betonet duhet te jete e lëmuar 

(zdruguar). Druri duhet te jete i staxhionuar mire, pa nyje, te çara, vrima te vjetra gozhdësh dhe 

gjera te ngjashme dhe pa material tjetër te huaj te ngjitur ne te. 

 

5.16  Ndërtimi dhe cilësia e armaturës 

Armatura duhet te jete mjaft rigide dhe e forte ne mënyre qe t’i qëndrojë forcës se betonit dhe te 

çdo ngarkese konstruktive dhe duhet te jete e formës se kërkuar. Njeri nga te dy materialet mund te 

përdoret, druri ose metali. Cilido material te jete përdorur, duhet te jete i mbërthyer ne mënyrë 

gjatësore dhe tërthore, i përforcuar dhe gjithashtu për te siguroje rigiditetin duhet te jete i 

papërshkueshëm nga uji ne te gjitha rastet e paparashikuara. Armatura e mire duhet te përdoret per 

te prodhuar një pune përfundimtare me cilësi te larte pavarësisht qe gjurmët e shenjave te kallëpit 

te armimit mbi sipërfaqen e betonit do te mbeten. Armatura duhet te jete nga veshje me dërrasë te 

thate, ose armature me sipërfaqe metalike te cilësisë se larte duhet te përdoren. Armatura e cilësisë 

se ulet mund te përdoret për sipërfaqe qe duhet te suvatohen ose ato te groposura ne toke, dhe 

duhet te montohen nga dërrasa ne forme pykash me qoshet e lëmuara dhe te sigurta ose nga 

armatura çeliku te aprovuara. Pjesa e brendshme e te gjithë armaturave (përjashto ato për punimet 

qe do te mbarohen me suvatim) duhet te lyhen me vaj liri, nafte bruto, ose sapun çdo here qe ato te 

fiksohen. Vaji duhet te aplikohet përpara se te jete vendosur përforcimi dhe nuk duhet lejuar qe 

lyerja te preke përforcimin. Vajosja etj. behën qe te parandaloje ngjitjen e betonit tek armatura . 

Armatura duhet te goditet pa tronditur, vibruar ose dëmtuar betonin. Armatura qe do te ripërdoret 

duhet te riparohet dhe pastrohet përpara se te rivendoset. Sipërfaqet e brendshme te gjithë 

armaturave duhet te pastrohen komplet përpara vendosjes se betonit. Kur armatura është prej 

lende drusore, sipërfaqja e brendshme duhet te laget pikërisht përpara se te hidhet betoni për te 

shmangur kështu absorbimin e lagështirës nga betoni. Megjithatë për ndonjë armature momentale 

ose te propozuar duhet te merret miratimi i Mbikëqyrësit te Punimeve, dhe Kontraktori duhet te 

mbaje përgjegjësi te plote për kapacitetin e tij dhe për përmbushjen e kësaj klauzole si dhe për 

ndonjë konsekuencë te dukshme te një pune te parakohshme ose te dëmshme. Ai duhet te heqë 

dhe rivendose ndonjë ngritje te mangët ose derdhje te betonit për te cilën armatura ka defekte ne 

zbatim te kësaj klauzole, ne një mase te tille siç ndoshta kërkohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Pasi 
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te vendoset ne pozicion armatura duhet te mbrohet kundrejt te gjitha dëmtimeve dhe efekteve te 

motit dhe ndryshimeve te temperaturës. Ne qofte se kjo është gjetur si e pazbatueshme për 

vendosjen e menjëhershme te betonit, armatura duhet te inspektohet përpara se betoni te hidhet 

për t’u siguruar qe bashkimet janë te puthitura, qe forma është sipas modelit dhe qe te gjitha 

papastërtitë janë ri hequr përfshirë ndonjë veprim te ujit nga lagështira e përmendur me sipër . 

Vetëm lidhjet dhe shtrëngimet etj. te aprovuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve duhet te përdoren. 

Tërheqjet, konet, pajisjet larëse ose te tjera mekanizma te cilat lënë vrima ose depresione ne 

sipërfaqen e betonit me diametra me te mëdha se 20 mm nuk do te lihen brenda formave. 

 

5.17  Heqja e armaturës 

Armatura nuk duhet te lëvizet derisa betoni te arrije fortësinë e duhur për te siguruar një 

qëndrueshmëri te strukturës dhe për te mbajtur ngarkesën ne këputje dhe çdo ngarkese 

konstruktive qe mund te veproje ne te. Betoni duhet te jete mjaft i forte dhe te parandalohet 

dëmtimi i sipërfaqeve nëpërmjet përdorimit me kujdes te veglave ne heqjen e formave. 

Armatura duhet te hiqet vetëm me lejen e Mbikëqyrësit te Punimeve dhe puna e dukshme pas 

marrjes te një lejeje te tille duhet te kryhet nen supërvizimin personal te një tekniku ndërtimi 

kompetent. Kujdes i madh duhet te ushtrohet gjate lëvizjes se armaturës për te shmangur tronditjet 

ose ne te kundërt shtypjen ne beton 

Ne rastin kur Mbikëqyrësi i Punimeve e konsideron qe Kontraktori duhet te vonoje heqjen e 

armaturës ose për shkak te kohës ose për ndonjë arsye tjetër ai mund te urdhërojë Kontraktorin qe 

te vonoje te tilla lëvizje dhe Kontraktori nuk duhet te ankohet për vonesa ne konsekuencë te kësaj. 

Pavarësisht nga aprovim i dhëne nga Mbikëqyrësi i Punimeve, Kontraktori do te jete përgjegjës për 

ndonjë dëmtim për punën dhe çdo dëmtime për rrjedhim shkaktuar nga lëvizja e armaturës. 

Tabela mëposhtëm është dhëne si një guidë për Kontraktorin dhe nuk ka rruge qe çliron 

Kontraktorin nga detyrimet e paraqitura me poshtë: 

 

                                                                                                   Temperatura e sipërfaqes së betonit 

                         16°C   7°C 

Tipi i kallëpit                                            Periudha minimale përpara heqjes 

Kallëp vertikal në kolona,                                 3 ditë   5 ditë 

Mure dhe trarë të mëdhenj                                 2 ditë   3 ditë 

(kallëpet anësore)    

Kallëpe të butë në soleta                                 4 ditë   7 ditë 

Shtyllë nën soleta                                 11 ditë                14 ditë 

Kallëpe të butë nën trarë                                  8 ditë   14 ditë 

Shtyllë nën trarë                                  15 ditë   21 ditë 

 

Shënim:  

Kur përdoret solucioni i ngirjës së shpejtë të çimentos kallëpet mund të hiqen brenda një periudhe 

më të shkurtër, por të lejuar nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

Për periudha të ftohta duhet të rritet nga gjysmë dite për çdo ditë, kur temperatura bie ndërmjet 

7°C dhe 2°C dhe një ditë shtesë për çdo ditë, kur temperatura bie nën 2°C. 

Kallëpi duhet hequr me kujdes, në mënyrë që të shmangen dëmtime të betonit.      
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5.18  Betoni i parapërgatitur 

Përjashto rastin kur specifikohet ndryshe këtu njësite e betonit te parapërgatitur duhet te derdhen 

ne tipin e aprovuar te çdo kallëpi me një numër individual ose shkronje për qëllime identifikimi. 

Numri i shkronjës duhet te jete ose i stampuar ose e futur ne kallëp ne mënyrë qe çdo njësi e 

betonuar ne një kallëp te posaçëm do te dëshmoje identifikimin e kallëpit. Ne vazhdim data e 

betonimit te produktit duhet gjithashtu te gërvishtet ose lyhet me boje mbi modelin. Pozicioni i 

shenjës se identifikimit te kallëpit dhe datës duhet te jene ne faqen e cila nuk do te ekspozohet ne 

punën e përfunduar dhe duhet te aprovohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve përpara se betonimi te 

filloje. 

Betoni për njësinë e parafabrikuar duhet te testohet siç specifikohet këtu dhe duhet te vendoset dhe 

kompaktohet nga mënyrat e aprovuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Njësite e betonit te 

parafabrikuar nuk duhet te lëvizen ose transportohen nga vendi i betonimit derisa te ketë kaluar një 

periudhe prej 28 ditësh nga data e betonimit. Klauzolat këtu referuar betonit, hekurit te armuar dhe 

armaturës duhet zbatuar njësoj edhe për betonin e parapërgatitur. 

 

5.19  Pllakat e betonit 

Pllakat e betonit duhet te prodhohen ne fabrika te specializuara për prodhimin e tyre. Ato duhet te 

plotësojnë një sere kërkesash: 

 

Dimensioni 30x15x6cm 

Përdorimi Këmbësore dhe Trafik te Lehte 

Pesha specifike >2200 kg/m3 

Rezistenca ne shtypje >500 kg/cm2 

Përshkueshmëria nga uji <12% 

Ngjyra Sipas Porosisë 

Sasia për m2 11.1 cope 

 

Pllakat duhet te jene te prodhuara me dy shtresa; 

Shtresa 1 – Shtresa e Poshtme, përbën 88% te volumit te pllakës dhe do jete e prodhuar ne presa 

me presion dhe vibrim për te garantuar Markën e Betonit dhe uniformitetin. Betoni i prodhuar 

duhet te jete i Klasës A-A, i përgatitur me Inerte te fraksionuara me granulometri 0-8mm dhe 

çimento Portland e rezistueshme. Ngjyra ne ketë shtrese mund te realizohet me porosi. 
 

Shtresa 2 – Shtresa e Sipërme, përben 12% te volumit te pllakës (spesorit) realizohet me inerte te 

fraksionuara me granulometri 0-5mm, inerte te seleksionuara kuarci me granulometri 1-3mm, oksid 

hekuri dhe çimento Portland e rezistueshme. 

Pllakat duhet te jene te prodhuara me sipërfaqe te ashpër (për te evituar rrëshqitjen) dhe te 

rezistueshme ndaj ngricave. 

 

5.20  Mbulimi i çmimit njësi për betonet 

Çmimi njësi për një metër kub beton i derdhur mbulon furnizimin e inerteve, çimentos dhe ujit dhe 

përzierjen, hedhjen dhe ngjeshjen ne çdo seksion ose trashësi, kujdesin, provat dhe te gjitha 

aktivitetet e tjera qe përshkruhen me sipër te cilat janë domosdoshmërish te nevojshme për 

ekzekutimin e punimeve. Përveç sa me sipër, formimi i bashkimeve siç tregohen ne vizatimet ose siç 

instruktohen nga Mbikëqyrësi i Punimeve, mbushja e bashkimeve me material izolues, vendosja e 
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armimit ku te jete e nevojshme, armaturat dhe fuqia punëtore janë përfshire ne çmimin njësi te 

betoneve.   

Matja e volumit te betonit te derdhur do te bazohet ne përmasat e marra nga vizatimet qe lidhen 

me ketë punim. Çdo volum betoni përtej limiteve te treguara ne vizatime nuk do te paguhen nëse 

Mbikëqyrësi i Punimeve nuk ka instruktuar ndryshe paraprakisht me shkrim. 
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KAPITULLI 6 - PUNIMET ELEKTRIKE 

6.1   Kabllot 

Kabllot duhet të plotësojnë këto karakteristika të përgjithshme teknike: 

1. Të jenë kabull multipolarë me përcjellës bakri, fleksibël. 

2. Izolacioni i përcjellëseve të jetë përzierje gome etilpropilenik në temperaturë të lartë 90º C e 

cilësisë së larte G7, rezistent ndaj zjarrit dhe me emetim të reduktuar të gazrave. 

3. Materiali mbushës të jetë jo thithës i lagështirës, rezistent ndaj zjarrit dhe me emetim të 

reduktuar të gazrave. 

4. Shtresa e jashtme e izolacionit të jetë përzierje termoplastike PVC e kualitetit R, rezistent ndaj 

zjarrit dhe me emërtim të reduktuar të gazrave. 

5. Karakteristikat teknike: 

 

- Tensioni nominal                                                           0,6 / 1 KV 

- Temperatura e punës                                                   90 ºC 

- Temperatura maksimale e magazinimit                    40 ºC           

- Sforcimet maksimale për seksion 1mm2                   50 N/mm2 

- Rezja minimale e përthyerjes së kabllos                   4 fishi i diametrit të jashtëm 

 

6. Kodifikimi i ngjyrave te përcjellësit duhet te jete: 

- për kabllo 3 polare                                                       KAFE – BLU – V/J 

- për kabllo 5 polare                                                       KAFE – ZI – GRI – BLU – V/J 

 

7. Fusha e përdorimit:  

Kabull për transmetim energjie, për montim në ambiente të jashtme të lagura, për vendosje në 

mure dhe struktura metalike, si dhe për shtrim nën tokë. 

8. Të jenë të markuar me markat e cilësisë të miratuara nga IMQ, dhe me kodifikim FG7OR ose 

version alternativ. 

9.Të shoqërohet me fletë katalogu të fabrikës përkatëse prodhuese, dhe mundësisht edhe me 

kampionaturë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
 

  47 
 

6.2   Telat  

 

Telat duhet të plotësojnë këto karakteristika të përgjithshme teknike: 

1. Të ketë përcjellës bakri, fleksibël. 

2. Shtresa e jashtme e izolacionit të jetë përzierje termoplastike PVC e kualitetit R, rezistent ndaj 

zjarrit dhe me emërtim të reduktuar të gazrave. 

3. Karakteristikat teknike: 

-  Tensioni nominal                                                             450 V 

-  Temperatura e punës                                                      70 ºC 

-  Temperatura maksimale e magazinimit                      40 ºC           

-  Sforcimet maksimale për seksion 1mm2                    50 N/mm2 

-  Rezja minimale e përthyerjes së kabllos                     4 fishi i diametrit të jashtëm 

4. Fusha e përdorimit:  

Tela për transmetim energjie, për montim në ambiente të brendshme dhe për shtrim në tuba 

instalimesh elektrike. 

5. Të jenë të markuar me markat e cilësisë të miratuara nga IMQ, dhe me kodifikim N07V-K ose 

version alternativ. 

6.Të shoqërohet me fletë katalogu të fabrikës përkatëse prodhuese, dhe mundësisht edhe me 

kampionaturë. 

 

6.3   Panelet e Komandimit 

Panelet e komandimit duhet të përbëhen nga pjesët e mëposhtme: 

 

1. Kasetat metalike, duhet të jenë hermetike, të mbyllura me çelës, me përmasa standarde. 

2. Automatet 4 polare me rrymë 10 – 60 A  duhet të kenë këto karakteristika: 

Tipi magnetotermik 

Normë e referimit                                                              CEI EN 60898 

Versioni                                                                                4P 

Karakteristika magnetotermike                                       C 

Rrymat nominale ne 30°C                                                 10 – 60 A 

Tensioni nominal                                                                400 V  

Tensioni maksimal i punës                                                440 V 

Tensioni i izolacionit                                                           500 V 

Frekuenca nominale                                                           50-60 Hz 

Fuqia nominale e shkëputjes së qarkut të shkurtër      10 KA 

Temperatura e punës                                                         -25 – 60 °C 

Numri maksimal i manovrave elektrike                           10.000 cikle 
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Numri maksimal i manovrave mekanike                          20.000 cikle 

Grada e proteksionit                                                            IP20/ IP40 

Seksioni maksimal i kabllos                                                 25 mm² 

 

3. Automatet 1 Polare me rrymë 6 – 40 A duhet të ketë këto karakteristika teknike:  

Tipi magnetotermik 

Normë e referimit                                                                CEI EN 60898 

Versioni                                                                                  1P+N 

Karakteristika magnetotermike                                         C 

Rrymat nominale në 30°C                                                   6 – 40 A 

Tensioni nominal                                                                  230 V 

Tensioni nominal i mbajtjes së impulsit                           4 KV 

Tensioni i izolacionit                                                             500 V 

Frekuenca nominale                                                             50 – 60 Hz 

Fuqia nominale e shkëputjes së qarkut të shkurtër        4,5 KA 

Temperatura e punës                                                           -25 – 60 °C 

Numri maksimal i manovrave elektrike                            10.000 cikle 

Numri maksimal i manovrave mekanike                           20.000 cikle 

Grada e proteksionit                                                             IP20/ IP40 

Seksioni maksimal i kabllos                                                 25 mm² 

 

4. Kontaktorët duhet të jenë tre polarë, magnetotermik, për rryma 6 – 40 A 

Tipi  LC1-D150 

Fuqia komutuese për qarqe ndriçimi 2.5 – 25 KW 

 

 

5. Llambat sinjalizuese monofaze. 

 

 

6. Sensori i dritës qe duhet te jete me diapazon rregullimi për fluks te ndryshëm te ndriçimit. 

7. Shine për vendosjen e pajisjeve përkatëse. 

 

Gjithashtu kërkohet qe aty ku është e mundur te përdoren zbara te izoluara për kalimin nga një 

padisje tek tjetra.  
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6.4   Tubat 

Tubat plastik 

Tubi fleksibël me diametër 50 mm duhet të plotësojnë këto kushte: 

 

Sigla                                                        FU 15 

Normativa                                             CEI EN  50086-1 

Marka e cilësisë                                   IMQ ne cdo 3 m 

Materiali                                               Polietilen 

Tubat me 2 shtresa të densiteteve të ndryshme. 

Fusha e përdorimit: për impiante nëntokësore të rrjetave elektrike e telekomunikacionit. 

Vendosja :  nën tokë. 

 
Tubat metalikë 

Tubat metalik duhet të jenë pa tegel saldimi dhe të jenë të zinkuar, prodhime të standardizuara sipas 

normave evropianë. 

Gjatësia e tubave jo më e vogël se 6 m. 

 
 
 

6.5    Ndriçuesit 

 

1. Ndriçues Sheshi Shtyllor 425cm 

Ndriçues klasik vertikal me pike ndriçimi tubolarë. 

Llamba:                                   2 x 54W FDH fluoreshentë kompakte 

Materiali i ndriçuesit:           difuzor akrilik rezistent ndaj goditjeve 

Materiali i xhamit:                polikarbonat anti-UV 

Lartësia e ndriçuesit:            125cm 

Diametri i ndriçuesit:            20cm 

gjyra e ndriçuesit:                  gri (Akzo Nobel 900) 

Montimi i ndriçuesit:            mbi shtylle 

Masa e ndriçuesit:                 11Kg 

Materiali i shtyllës:                alumin tubular 

Lartësia e shtyllës:                 360cm total (300cm mbi toke) 

Diametri i shtyllës:                20cm 

Masa e shtyllës:                     37Kg 

Klasa e mbrojtjes                   IP65 

Standardi:                               EN60598 
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2. Ndriçues mural i inkasuar 

Ndriçues mural i inkasuar me hapje të gjërë të dritës, i përshtatshëm për shëtitore 

Materiali i ndriçuesit:            alumin 

Ngjyra e ndriçuesit:               gri (Akzo Nobel 900) 

Materiali i xhamit:                 qelq i temperuar 8mm 

Dimensionet e ndriçuesit:    23 x 10 x 9 cm 

Llamba:                                    LED 11.3W 

Ngjyra e dritës:                      4200K 

Sasia e ndriçimit:                   436 lm 

Masa e ndriçuesit:                 1.05Kg 

Indeksi CRI:                             70 

3. Ndriçues sheshi i ulët H = 110cm 

Ndriçues Shtyllor i ulet, i përshtatshëm për shëtitore dhe lulishte. 

Materiali i ndriçuesit:           alumin 

Ngjyra e ndriçuesit:               gri (Akzo Nobel 900) 

Materiali i xhamit:                polikarbonat anti-UV 

Lartësia e ndriçuesit:            17.4cm 

Lartësia totale:                      100cm 

Llamba:                                  LED 14W 

Ngjyra e dritës:                     4000K 

Sasia e ndriçimit:                  583 lm 

Masa e ndriçuesit:                5.45Kg 

Indeksi CRI:                            70 

Jetëgjatësia minimale:         50 000 ore pune (L80) 

4. Ndriçues spot gjuajtës i inkasuar 

Ndriçues spot i rrumbullaket, i përshtatshëm për ndriçimin e dekoreve arkitektonike. 

Materiali i ndriçuesit:           alumin 

Materiali i kapakut:              çelik 3mm 

Ngjyra e ndriçuesit:             metalike inoks 

Materiali i xhamit:                qelq i temperuar 12mm 

Kutia e montimit:                 polipropilen 

Shkalla e mbrojtjes:             IP67 

Lartësia totale:                     17.5cm 

Diametri i dukshëm:           11.3cm 

Llamba:                                 LED 2.5W 
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Ngjyra e dritës:                   4000K 

Sasia e ndriçimit:                92 lm 

Këndi i hapjes se dritës:    24º 

Masa e ndriçuesit:             1.74Kg 

Indeksi CRI:                          80 

 
5. Ndriçues Tuneli LED  

Ndriçues mural linear, i përshtatshëm për ndriçimin e ambienteve te jashtme ose ambienteve 

industriale. Rezistonte ndaj pluhurave, lagështisë dhe ujit me presion. 

Materiali i ndriçuesit:           polikarbonat 

Materiali i xhamit:                polikarbonat      

Materiali i montimit:           celik 

Shkalla e mbrojtjes:             IP66 

Mbrojtjes mekanike:            IK08 

Dimensionet:                        661x87x96mm 

Llamba:                                  LED 17.6W 

Ngjyra e dritës:                     4000K 

Sasia e ndriçimit:                  2100 lm 

Këndi i hapjes se dritës:      110ş    

Masa e ndriçuesit:                0.93Kg 

Indeksi CRI:                            80 

Jetëgjatësia minimale:       50 000 ore pune 

Komandimi i ndriçimit nëntokësor do të bëhet në mënyre automatike me anë të një paneli 

komandimi dhe një çelësi fundor, që do të realizojë ndezjen e ndriçimit në momentin e hapjes së 

kapakut të tunelit. 

 

6.6   Tokëzimi 

Tokëzimi i objektit të ndriçimit do të bëhet në mënyre standarde ashtu siç përshkruhet në projekt. 

Çdo shtyllë ndriçimi do të ketë një elektrodë tokëzimi të instaluar aty pranë, ku thellësia minimale do 

të jetë 1.7 m nën nivelin e sipërfaqes (1.5 m lartësia e elektrodës dhe 0.2 m thellësi nën sipërfaqe). 

Në bulonat e elektrodës do të lidhen 2 përcjellëse bakri me seksion 16 mm2 ( me strukturë 7 x 1.7 

mm ), ku një përcjellës do të lidhet direkt tek buloni në trupin e shtyllës elektrike, ndërsa përcjellësi 

tjetër do të ngjitet lart tek morseteria e shtyllës ku do të lidhet me përcjellësin e tokëzimit (me ngjyre 

V/J) të kabllos të furnizimit me ane të një morsete. Në këtë mënyre do realizohet rrjeti i tokëzimit i 

sistemit të ndriçimit. Në fund të mbarimit të punimeve certifikohet tokëzimi duke u bërë matjet 

përkatëse, dhe rezistenca maksimale e tokëzimit nuk duhet të kalojë vlerën 6 Ω.  
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KAPITULLI 7 - PUNIME NË UJESJELLËS - KANALIZIME 

 

7.1   Të përgjithshme 

 

7.1.1   Përshkrimi i Punëve 

Punimet përfshijnë ndërtimin e linjave te ujësjellës - kanalizime 

Punimet e Ndërtimit konsistojnë ne: 

a. Punime dheu për kanalet, pusetat te shkarkimit, puseta te tjera te shimbledhëseve, etj. 

b. Punime betoni dhe betonarme. 

c. Furnizim dhe Instalim i tubave. 

d. Testet e rrjedhjes dhe te papërshkueshmërisë, Testimi I Betoneve dhe tubave. 

 

Gërmimi i kanaleve te tubave, pesetave te KUB-se, pesetave (zgarave) te shi mbledhëseve, shkarkimi 

heqja e mbushjeve, mbushjet dhe ngjeshja e materialeve (zhavorr, rërë, dhe, etj.) , transport i 

materialeve, instalimi i tubave, ndërtimi i betonit dhe betonarmesë do te zbatohen sipas projektit te 

zbatimit, specifikimeve teknike, Standardet Shqiptare KTP dhe KTZ ne fuqi. 

Te gjitha lidhjet do te bëhen me bashkues te pa ankoruar me shtytje sipas manualit te prodhuesit. Te 

gjitha materialet e tubave dhe aksesoret e tyre do te sigurohen nga Kontraktori. Punime shtese te 

cilat nevojitet te bëhen pas përfundimit te punimeve por përpara se pusetat te jene vendosur ne 

operim janë: 

- Testi i papërshkueshmërisë për pusetat. 

- Testi papërshkueshmërisë nga uji për te gjithë linjat e tubave. 
 

Shënim: 

Kontraktori duhet te kryeje te gjithë shqyrtimin topografik dhe te beje profilet gjatësore te linjave te 

KUB-se dhe ti paraqesë tek Mbikëqyrësi i Punimeve te objektit përpara fillimit te punimeve. 
 

7.1.2  Kërkesat e Specifikimeve 

Kontraktori duhet te përmbushe te gjitha kërkesat dhe obligimet e te gjitha klauzolave te 

specifikimeve te aplikuara për punët e ndërtimit qe janë përfshire ne Kontrate. Sasitë e dhëne ne 

Preventiv vetëm janë vlerësuar dhe ato mund te ndryshojnë gjate zbatimit te punimeve. Pagesa për 

këto zëra do te behet ne baze te punës aktuale te kryer gjate ndërtimit dhe sipas metodës se 

matjeve dhe pagesës te përshkruar ne hyrjen e preventivit. 
 

7.1.3  Vizatimet 

Te gjitha punimet do te jene ne te gjitha pjesët ne përputhje me nivelet, dimensionet dhe detajet qe 

përmbajnë Vizatimet si dhe Specifikimet si dhe ne vizatimet e tjera qe mund te furnizohen kohe pas 

kohe apo te jene aprovuar nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Te gjitha nivelet e dhëna ne Vizatime i 

referohen nivelit te detit Adriatik dhe janë ne sistemin UTM. 

Një liste e Vizatimeve dhe e specifikimeve janë dhëne ne Projektin e Detajuar. 

 

7.1.4  Piketimet, Linjat, Nivelet 

Kontraktori është plotësisht përgjegjës për shënimin korrekt te shenjave, linjave dhe niveleve sipas 

vizatimeve. Kontraktori është plotësisht përgjegjës për mirëmbajtjen e shenjave, linjave dhe niveleve 

gjate te tere periudhës se ndërtimit si dhe gjate ndërprerjes se projektit. 
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7.1.5  Materialet e furnizuara nga Kontraktori 

a. Kontraktori do te furnizoje te gjitha materialet dhe artikujt e prodhuar te nevojshëm për 

ndërtimin e punimeve qe janë specifikuar ne projekt. 

 

b. Përpara urdhrit për përdorimin apo instalimin e ndonjë materiali tek Punët, Kontraktori duhet te 

informoje Mbikëqyrësin e Punimeve për specifikimet e këtij artikulli. 

 

7.1.6 Mirëmbajtja e Pajisjeve ekzistuese, tubave e tjera 

Nëse gjate procesit te punëve, ndonjë tub ekzistues, KUZ, drenazh, shtylle elektrike, sistem ndriçimi 

apo kabllo dhe rrjete nëntokësore si dhe struktura te tjera shërbimi apo ndonjë strukture tjetër nuk 

do te dëmtohet por do te mbështetet dhe mbrohet kundër dëmtimeve duke u mirëmbajtur ne 

kushte te mira me shpenzimet e Kontraktorit. Ne rast se pjese te tilla do te hiqen apo shpërndahen 

duhet te merret aprovimi paraprak i Mbikëqyrësi i Punimeve. Kontraktori do teje te përgjegjës për 

çdo dëmtim te tyre gjate operimi te tij. 

Është përgjegjësia e Kontraktorit për te përcaktuar vendin e sakte te shërbimeve te tjera komunale 

ekzistuese si dhe vendet e kabllove elektrike, telefonike, tubave te ujit, KUZ, dhe te mbaje ato ne 

gjendje te mire pa dëme. 

 

7.1.7 Standardet 

Te gjitha standardet shqiptare ose standarde te tjera ekuivalente dhe manuale do te jene pjese e 

Kontratës. Te gjitha referencat e dhëna ne specifikimet teknike do te jene botimet e fundit apo 

rishikimet e tyre. Kontraktori duhet te aplikoje standardet, rregullat teknike dhe ligjet e përmendura 

ne dokumentet e ofertës. 

 

7.1.8 Gërmimet – Te përgjithshme 

Kanalet dhe gërmimet e gropave do te kryhen ne dimensionet e tilla qe janë dhënë ne vizatimet ose 

sipas nevojave te ndërtimit. Përpara fillimit te gërmimit, Kontraktori duhet te marre aprovimin e 

Mbikëqyrësit te Punimeve. Mbikëqyrësi i Punimeve ka te drejte te drejtoje Kontraktorin si për 

gjatësitë apo pjesët e gërmimit qe duhet te hapen menjëherë. 

Përpara fillimit te gërmimeve, Kontraktori do te ekzaminoje nëse gërmimet interferojnë me 

qëndrueshmërinë e ndonjë strukture apo pronësie. Nëse ka interferime te tilla qe mund te ndodhin, 

Kontraktori duhet te informoje Mbikëqyrësin e Punimeve dhe do te marre masat për te mos lejuar 

interferime te tilla. Asnjë pagese ekstra nuk do te behet për këto mbrojtje. 

Kontraktori do te jete përgjegjës për çdo dëmtim qe mund te ndodhe tek ndonjë strukturë apo prone 

si rezultat i gërmimeve apo i ndonjë konsekuence tjetër. 

Gjerësia minimale e kanalit ne lidhje me diametrin nominal te tubit dhe këndin e pjerrësisë te murit 

te kanalit janë dhënë ne tabelën e mëposhtme: 
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Gjerësia minimale e kanalit ne lidhje me diametrin e tubit 

DN Gjerësia minimale e kanalit (OD + X)    

 Kanal me mbështetje Kanal pa  Kanal pa  

  mbështetje  mbështetje  

  β>60°  β <= 60°  

<= 225 OD + 0,40 m OD + 0,40 m  OD + 0,40 m  

> 225 to <= 350 OD + 0,50 m OD + 0,50 m  OD + 0,40 m  

> 350 to <= 700 OD + 0,60 m OD + 0,60 m  OD + 0,40 m  

> 700 to <= 1200 OD + 0,85 m OD + 0,85 m  OD + 0,40 m  

> 1200 OD + 1,00 m OD + 1,00 m  OD + 1,00 m  

X/2 I korrespondon hapësirës se punëve minimale ndërmjet tubit dhe murit te kanalit OD  
β - këndi i pjerrësisë se muri te kanalit I matur horizontal 

 

 

7.1.9 Armaturat (mbështetja e Kanalit) 

Për arsye sigurie, Kontraktori mund te përdore armimin mbështetës ne kanalet kur materiali i 

dherave nuk është i sigurt kundrejt rrëshqitjes. Tipi i armaturës (mbështetja e kanalit) mund te 

zgjidhet nga Kontraktori. Asnjë volum shtese te gërmimit nuk do te pranohen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontraktori do te jete përgjegjës për çdo dëmtim ne pune dhe ndonjë dëmtim qe ndodh për shkak te 

mosfunksionimit te mbështetëseve qe duhet te sigurojnë gërmimet e tij apo heqjen e mbështetësve. 

 

7.1.10 Gërmimi i Kanaleve te tubave dhe te themeleve 

Gërmimi i kanalit dhe i pusetave do te behet ne linje te drejte dhe sa me afër madhësisë se kërkuar 

për tu ndërtuar. Te paktën 0.1 m mbi nivelin e formimit do te gërmohet dhe mbështetet me dore. 

Asnjë tub nuk do te vendoset ne kanal deri sa seksioni i tij te jete aprovuar nga Mbikëqyrësi i 

Punimeve. Kanalet e tubave do te gërmohen ne vije te drejte dhe ne nivelet e treguara ne vizatime. 

Vendi i themeleve do te gërmohet ne nivelin e treguar ne vizatimet, Pjesa fundore e themeleve do te 

jete e lëmuar dhe e lire nga gurët dhe pjese te tjera te forta. Themelet ne përgjithësi kane faqe 

vertikale. Atje ku formohen ujera apo ka akumulim te tyre, Kontraktori me shpenzimet e tij duhet te 

mirëmbaje kanalin pa ujë gjate instalimit te tubave. Atje ku tubat shtrihen me kënde te madh apo 

me kurbë te madhe, kanali do te zgjerohet per te siguruar qe asnjë pjese e tubit te mos jete me afër 
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faqes se ajo çka kërkohet. Kur kanalet do te gërmohen me makineri, pjesa fundore prej 15 cm te 

paktën duhet te gërmohet ne mënyre manuale. 

 

7.1.11 Mbushjet 

Madhësia e kokrrizës se mbushjes do te jete ne shkallen nga 2 ne 45 mm. sipas specifikimeve 

teknike. Mbikëqyrësi i Punimeve do te urdhëroje Kontraktorin te heqë materialin e gërmuar qe nuk 

plotëson madhësinë kërkuar te kokrrizës. Mbikëqyrësi i Punimeve do te vendose ne se materiali i 

gërmuar do te përdoret për mbushjen apo si material i ri por vetëm ne se materiali i gërmuar nuk do 

te përmbaje pjese organike. 

Materiali mbushës do te mbushet ne kanale ne shtresa jo me shume se 20 cm te trashësisë dhe do te 

ngjeshët menjëherë . Kontraktori do te kryeje këtë mënyrë pune deri ne maje te kanalit. Cilësia e 

ngjeshjes do te kërkohet te jete ne vlerën jo me pak se Ev1=35 MN/m² (densiteti Proctor Dpr = 95 %), 

ose sipas specifikimit te dhënë ne projekt. Ngjeshja do te kontrollohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve 

me ane te testit te penetrimit ne vende te caktuara. 

 

7.1.12 Vendosja e tubave 

Shtrimi i tubave do te behet me rërë me madhësi kokrrizash 0.06 mm–2mm, si pa ndonjë 

kontaminim me argjilë. Mbikëqyrësi i Punimeve do te kontrolloje korrektësinë tyre ne intervale te 

caktuara. Materiali do te kontrollohet me analizat përkatëse. 

Ne rast se materiali i shtrimit i siguruar nga Kontraktori nuk është njëlloj me specifikimet, e gjithë 

zona e shtrimit do te hiqet nga Kontraktori. Cilësia e ngjeshjes do te kërkojë një densitet Proctor prej 

minimum Dpr=95%. 

 

7.2 Linjat e KUB-se, tubat, shtrimi dhe testimi 

7.2.1  Tubat – Shtrimi – Te përgjithshme 

Kontraktori do te furnizoje dhe instaloje komplet tubat dhe pjesët lidhëse te tyre siç kërkohet për 

ndërtimin e linjave te KUB-se sipas vizatimeve. 

Tubat dhe pjesët lidhëse te tyre do te vendosen sipas instruksioneve te dhëna nga Prodhuesi, Për te 

siguruar qëndrueshmërinë e përbërëseve te tyre dhe për te gjetur garancinë e prodhuesit, te gjitha 

tubat, pjesët lidhëse dhe aksesoret do te furnizohen vetëm nga një prodhues. Prodhuesi i tubave do 

te siguroje llogaritjet strukturore. Tubat dhe pjesët lidhëse do te kenë kontroll cilësie sipas DIN dhe 

shenjat e prodhuesit. Ne fund te çdo dite pune dhe kur puna është ndërprerë për një periudhe 

kohore, fundet e lira te tubave te shtruar duhet te mbrohen nga mbulesa te përshtatshme kundrejt 

hyrjes se pisllëqeve apo materialeve te tjera te huaja. Tubat do te vendosen me pjerrësinë e dhënë 

ne Vizatime. 

 

7.2.2  Mirëmbajtja e shkarkimit te ujërave te bardha 

Ndërtimi i linjave te KUB-se do te jete ekzekutuar pjesërisht ne kushte operimi. Kontraktori do te 

përfshijë koston për materialin e kërkuar dhe pajisjet e duhura (gërmime, pompa, tuba, etj.) ne 

çmimin e tenderit. 

Ne varësi te kushteve lokale specifike, Kontraktori do te siguroje një nga mundësitë e mëposhtme 

për mirëmbajtjen e shkarkimit te ujërave te bardha : 

Ndërprerja e përkohshme e shkarkimit te ujërave te bardha nga një pike e kufizuar e ujërave te 

bardha dhe dërgimi i rrjedhës se ujërave te bardha te një seksioni qe është rindërtuar 
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Pompim i përkohshëm i ujërave te bardha me një tub kalimtar mbi toke jashtë seksionit te tubit qe 

po rikonstruktohet ne se është e nevojshme. 

Kostot për mirëmbajtjen dhe operimin e pajisjeve duke përfshirë marrjen me qira apo blerjen e tyre, 

tarifat dhe te ngjashme me to do te përfshihen ne çmim. 

 

7.2.3  Materiali 

Tubat HDPE me mure dopio te bri njëzuar janë sipas EN 13476-1, Tubat do te prodhohen me material 

PE 80/100 (E > 1000 N/mm²). 

Klasa e fortësisë se unazave do te jete minimum SN 8. Megjithatë prodhuesi i tubave do te siguroje 

llogaritjet strukturore qe do ti nënshtrohen aprovimit te Inxhinierit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4  Pusetat 

Për kontrollin dhe pastrimin e ujërave te bardha, Kontraktori do te instaloje puseta. Puseta do te 

ndërtohen ne te gjitha vendet ku ndryshon drejtimi i tubave, diametri i KUB-se ndryshon dhe ne 

hyrjen e te gjithë shimbledhëseve siç jepen ne vizatime. Për rrjetin e shkarkimit te Ujërave te Shiut 

do te vendosen zgarat shimbledhëse te mbështetura mbi puseta te vogla qe do te ndërtohen ne anët 

e kunetave te rrugës. Furnizimi i te gjitha pjesëve do te behet pas kontrollit te kushteve lokale. Pjesa 

e poshtme e kanalit do te siguroje një kalim gradual ndërmjet tubit te lidhur pa ndonjë ndërprerje. 

Bashkuesit Speciale lidhës te pusetave do te sigurohen dhe instalohen ne muret e pusetave për te 

siguruar një bashkim te papërshkueshëm nga uji ndërmjet tubit dhe pesetës. Bashkuesit lidhës do te 

jene te tipit te aprovuar nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Te gjitha kapakët e pusetave do te jene siç 

jepet ne vizatime ose sipas kërkesës nga Inxhinieri. Kapakët e pusetave do te jene me pjese lidhëse 

ne kornize qe te mos ketë vibrime gjate trafikut. Ne te gjitha rastet, korniza e pusetës dhe kapaku do 

te ndërtohen sipas përshtatjeve te lejuara qe do te jene ne një nivel me ndryshimet ne rruge. Për te 

pare qe nuk ka rrjedhje te ujit do te behet një test rrjedhjes sipas DIN EN 1610 me presion mbi tub 

ndërmjet 10 dhe 50 kPa. Tubi do te mbushet me ujë 1 ore përpara kryerjes se testit aktual për 30 

minuta. Tubi kalon testin nëse volumi i ujit qe do te shtohet gjate kësaj kohe nuk është me i madh se:  

- 0.20 l/m2 për tubat KUZ ne pusetë. 
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7.3 Ujësjellësi 

 

7.3.1  Kërkesat e Përgjithshme dhe Standardet Teknike Referuese 

Qëllimi i përshkrimit te kërkesave teknike ne këtë kapitull për te gjitha materialet hidraulike (tuba, 

valvola, pjese lidhëse dhe pjese speciale, hidrantë, etj.) është sigurimi i materialeve sa me cilësore 

dhe konform standardeve bashkëkohore dhe pengimi i përdorimit te materialeve jo cilësore, 

spekulative, jashtë kushteve teknike dhe te dëmshme për konsumatorët qe do te përdorin ujin e 

marre nga ky sistem i ujësjellësit. Për linjën kryesore te Ujësjellësit si dhe për degëzimet qe dalin prej 

kësaj linje do te përdoren tuba dhe pjese speciale plastike prej materiali Polietileni me densitet te 

larte (HDPE). 

Diametri dhe spesori i tubave duhet te jene sipas te dhënave ne vizatimet teknike. Spesori duhet te 

jete ne përputhje me kërkesat e projektit për presionin e punës se tubave (PN 10 atm) dhe shkallen e 

Dimensionimit Standard (SDR = 17 për tuba PE 100 me PN 10 atm). 

Ovaliteti i tubave nuk duhet te jete me i madh se 1,5 %. Tubat dhe pjesët Speciale HDPE duhet te 

plotësojnë te gjitha kërkesat e standardeve teknike përkatëse si me poshtë: 

 

- PrEN 12201 (Sistemet e tubacioneve Plastike te furnizimit me ujë prej Polietileni), 

- ISO 1183 (Matjet e Densitetit te materialit), 

- ISO 3607, ( Tolerancat mbi diametrin e jashtëm dhe trashësinë e mureve) 

- ISO 3663 (Dimensionet e Fllanxhave për tubat dhe pjesët speciale te PE) 

- ISO 4440, ( Përcaktimi i shkalles se rrjedhjes se materialit PE për tubat dhe pjesët speciale) 

- DIN 8075. ( Kërkesat e Përgjithshme te Cilësisë se Tubave HDPE – Testimi) 
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Tubat e HDPE 100 për furnizimin me ujë duhet te sigurojnë rezistence përfekte ndaj korrozionit, 

rezistence te larte ndaj agjenteve kimike, peshe te lehte, mundësi te thjeshta riparimi e transporti, 

ngjitje te thjeshte dhe te shpejte, jetëgjatësi mbi 30 vjet dhe 

rezistence ndaj ujit te ngrohte. Te dhënat mbi diametrin e jashtëm te tubit, presionin, emrin e 

prodhuesit, standardit qe i referohen, SDR, viti i prodhimit, etj. duhet te jepen te stampuara ne çdo 

tub. 

 

7.3.2  Kërkesat Teknike për Materialin e Polietilenit 

Materiali i Polietilenit prej te cilit do te prodhohen Tubat dhe pjesët speciale te tyre është një 

produkt hidrokarbur me formule kimike CH2-CH2. Ky material duhet te jete i sigurt për shëndetin 

njerëzve dhe i aprovuar nga Institucionet përkatëse ligjore si IIP, DVGW apo Institute te tjera te afta 

dhe te aprovuara për testimin e cilësisë se materialeve plastike. 
 

Vetitë e Materialit te HDPE duhet te jene si me poshtë: 

- Densiteti        > 0,95 g/cm3 

- Koeficienti i zgjerimit linear      0,13 mm / m * K 

- Konduktiviteti Termik ne 20 grade celsius    0,38W / m * K 

- Indeksi i Rrjedhjes MFI ne 190 grade celsius/50 N   0,4-0,5 g/ 10 min 

- Sforcimet        25 N/mm3 

- Rezistenca Sipërfaqësore      >10 x 1014 Omega 

- Shkalla e rrjedhshmërisë      127 grade celsius 

- Tërheqja ne thyerje       600% 

- Moduli i përfshirjes ne kthime apo përkulje                 800 N/mm2 

 

Tubat dhe pjesët Speciale HDPE duhet te jene te shoqëruar me dokumentacionin teknik përkatës te 

kërkuar nga Standardet e mësipërme si: 
 

- Certifikata e Origjinës se mallit nga Prodhuesi i Tubave dhe Pjesëve speciale 

- Certifikata e Origjinës se prodhimit te materialit te PE nga prodhuesi (Borealis, Solvay, BP, Elenac 

GmbH ose ekuivalent) e shoqëruar me tipin e materialit, llojin dhe te dhënat teknike te 

përshkruara me sipër 

- Certifikata e Cilësisë ISO 9001/14001 ose ekuivalente 

- Certifikata e Testimit te tubave dhe pjesëve speciale ng Prodhuesi i tyre 

- Leja Zyrtare për prodhimin e tubave dhe pjesëve speciale për Prodhuesin 

- Manual teknik te Tubave dhe te pjesëve speciale te prodhuesit te shoqëruar me manualin e 

operimit, instalimit, te mirëmbajtjes si dhe te dhënat teknike te tyre. 

- Manualin Teknik te Pajisjeve bashkuese te tyre te shoqëruar me te dhënat e mënyrës se 

bashkimit, procesit te ngjitjes, kontrollit dhe testimit gjate procesit te Instalimit. 

 

Transporti i tubave dhe pjesëve speciale duhet te behet nga automjete te përshtatshme për 

transportin, te cilat duhet te jene te pajisura me mbrojtëse anësore me lartësi te paktën H = 0,6 m. 
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Tubat duhet te jene te vendosur drejt, te mbështetur tek njeri tjetri dhe te mbuluar me një mbulese 

për mos dëmtimin e tyre nga rrezet e diellit. 

Ngarkimi dhe shkarkimi i tyre duhet te behet me kujdes dhe duke shmangur përplasjet e tyre, 

sforcimet mekanike apo dëmtime te tjera te cilat do te jene përgjegjësi e vete Kontraktorit. Gjate te 

gjithë kohës se magazinimit, transportimit te tyre ne objekt dhe deri ne momentin e instalimit, tubat 

duhet te jene te mbyllur me tapa plastike fundore te posaçme te cilat nuk duhet te hapen dhe te 

lejojnë futjen e ujërave te ndotura, pisllëqeve apo materialeve te ndryshme te dëmshme ne to. 

Zona e magazinimit te tubave dhe pjesëve speciale duhet te jete e rrafshet, e pastër, pa zhavorre apo 

gurë te mprehte, e rrethuar dhe e mbrojtur. Lartësia e vendosjes se tubave nuk duhet te jete me e 

madhe se 1 m dhe te gjitha materialet nuk duhet te jene te ekspozuara ndaj rrezeve te diellit. Gjate 

te gjithë kohës se magazinimit tubat dhe pjesët speciale te tyre duhet te jene te mbrojtura nga 

efektet e naftës, vajit, solventeve apo substancave te tjera kimike. Periudha maksimale e magazinimit 

te tyre duhet te jete e përcaktuar sipas standardeve nga vete prodhuesi. Tubat dhe pjesët speciale te 

tyre duhet te hiqen nga Magazina dhe te zbulohen nga mbulesa e paketimit te tyre ne një kohe sa me 

te shkurtër para instalimit te tyre. 
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KAPITULLI 8 - STRUKTURAT DHE RIFINITURAT E NDËRTIMIT  

8.1   Llaçi 

 

8.1.1  Përzierësit 

Llaçi duhet të ketë forcën e kërkuar sipas DIN 1053-1. 

Përzierjet e llaçit te suvave dhe mureve te gurit për përdorim të jashtëm duhet të jenë siç 

përshkruhen në tabelën që vijon:  

Përzierjet e llaçit 

Llaçi i çimentos  Çimentoja Gërqinja Rëra 

Grada A 350 kg - 1 m3 

Grada B 300 kg - 1 m3 

Grada C 250 kg - 1 m3 

Grada D 150 kg - 1 m3 

 

8.1.2  Përzërja  

Përbërësit për llaçin çimento maten në kuti matës të duhur në një platformë të ngritur, përbërësit  

kthehen mbi dy herë të thatë dhe dy herë ndërsa  shtohet ujë përmes spërkatjes. Ndryshe, përzierja 

mund të bëhet me anë të një mikseri mekanik të aprovuar të serisë. 

 

8.1.3  Aditivi-Llac plastifikues 

Plastifikuesi i llaçit duhet të jetë prej një prodhuesi të aprovuar dhe do të përdoret në proporcione 

dhe mënyrën e rekomanduar nga prodhuesi. Përqindjet e përzierjes së llaçit rregullohen nëse është e 

nevojshme, gjithmonë në përputhje me rekomandimet e prodhuesit 

 

8.1.4  Pigmente për Ngjyrosje të Llacit  

Llaçi me ngjyrosje si ne rastin e mureve te gurit ne shesh dhe fasada, duhet te realizohet me pigment 

i cili të jetë i një prodhimi të aprovuar dhe nuk do të dëmtojë përbërësit e tjerë të llaçit. Përzierja do 

te realizohet me kujdes për të siguruar një ngjyrosje të barabartë në të gjithë masën dhe do të bëhet  

në një sasi e mjaftueshme për të siguruar përfundimin e një zone të dhënë. Pigmenti i llacit duhet të 

jetë sa më i afërt me ngjyrën natyrale të gurit të përdorur dhe të mos krijoj kontrast me të. 

 

8.2  Mbulesat 

 

8.2.1  Rikonstruksioni i tarracës 

Shtresa izoluese duhet shtrirë në një sipërfaqe të thatë, të pastruar e niveluar mirë më parë me 

shtresë horizontale pjerrësi si dhe sipërfaqet vertikale. Këto trajtohen fillimisht me një shtresë 

bituminoze, dhe mbi këto fillon vendosja e fletëve bituminoze, me fibër minerale, secila me trashësi 

3 mm, të ngjitura me ngrohje dhe në mënyrë të tillë, që fletët t’i mbivendosen njëra - tjetrës, në 

sipërfaqe të pjerrëta ose vertikale, duke u siguruar që mbulesa e elementeve të bashkuara të jetë 

minimumi.10 cm. Mbrojtja e membranës izoluese me plan vertikal ose të pjerrët do të realizohet me 

shtresë llaç ose plaka çimentoje me trashësi 3 cm (tipi i llaçit 1:2), pllakat ose shtresa e llaçit do të 

realizohet në formë kuadrati 2 x 2 m, me fuga nga 2 cm, të cilat do të mbushen me bitum, sipas 

kërkesave të dhëna në vizatime. Izolimi i sipërfaqeve vertikale bëhet, në mënyrë që të mbrohen nga 

dëmtimi i instalimeve të membranave të reja izoluese.  
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Zëvendësimi i parapeteve të hequra, duke përfshirë riparime të nevojshme e zëvendësim me pllaka 

të reja duke i fiksuar me llaç me çimento (tip 1:2) të ngjitura dhe të gjitha kërkesat që tarracat të 

riparohen me cilësi.   

 

8.2.2  Rikonstruksion çatie tradicionale me tjegulla 

Përpara fillimit të punimeve të rikonstruksionit të çatisë, kryhen punimet prishëse siç është shpjeguar 

ne Kapitullin 1. Në punimet prishëse duhet pasur parasysh, që të largohen të gjitha elementet 

mbajtëse, që janë të dëmtuara ose të kalbura dhe të zëvendësohen ato me të reja, të cilat t’i 

plotësojnë KTZ dhe kërkesat e projektit.  

Përpara se të fillojë puna për vendosjen e tjegullave, duhet që të bëhet një kontroll I imtësishëm nga 

ana e Mbikëqyrësit te Punimeve për gjendjen e elementeve mbajtës dhe vetëm pas aprovimit nga 

ana e tij, mund të fillojë puna. 

 

8.2.3  Çati e re tradicionale me tjegulla 

Konstruksioni kryesor mbajtës i çatisë me dru pishe të staxhionuar në mënyrë natyrale ose artificiale, 

imprenjuar me vaj të djegur të përshtatshëm për lëndën e drurit, furnizuar dhe vënë në vepër mbi 

mbështetje dërrase ankoruar në brezin e poshtëm, skuadruar në seksione gati uniforme, duke 

përfshirë fiksimin e madh për të lidhur çatinë me muret dhe hekurin e nevojshëm të stafave lidhëse, 

elementët e tjerë mbajtës të çatisë në dru pishe të staxhionuar në mënyrë natyrale ose artificiale, 

imprenjuar me vaj të djegur (punimet e muraturës, listelat ose dysheme dërrase) me mbulesë të 

sipërme tjegullash të tipit “Marsigliese” të reja ose të rikuperuara, të gozhduara ose të lidhura, duke 

përfshirë lidhjen e ulluqeve horizontale të çatisë dhe të kulmit, duke përdorur llaç bastard m- 25 ose 

tel xingato, skelari dhe çdo detyrim tjetër të nevojshëm për ta përfunduar plotësisht punën. 

 

8.3  Rifiniturat e mureve  

 

8.3.1  Suvatim i jashtëm në rikonstruksione  

Stukim dhe sistemim i sipërfaqeve ku është e nevojshme, për suvatime për nivelimet e parregullsive, 

me anë të mbushjes me llaç bastard me më shumë shtresa dhe copa tullash n.q.s. është e 

nevojshme, edhe për zonat e vogla si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht stukimin. 

Përpara se të hidhet sprucimi duhet që sipërfaqja që do të suvatohet të laget mirë me ujë. Sprucim i 

mureve dhe tavaneve për muraturë të pastruar me llaç çimentoje të lëngët për përmirësimin e 

ngjitjes së suvasë dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe 

çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht sprucimin. Suvatim i realizuar nga një shtresë me 

trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me dozim për m²: rërë e larë 0,005 m³; llaç bastard 0.03 m³; çimento 

400, 7.7 kg; ujë, i aplikuar me paravendosje të drejtuesve në mure (shiritit me llaç me trashësi 15 cm 

çdo 1 deri në 1,5 m ), dhe e lëmuar me mistri e përdaf, duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo 

detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht suvatimin. 

 

8.3.2  Suvatim i jashtëm në ndërtime të reja  

Sprucim i mureve dhe strehëve, me llaç çimentoje të lëngët për përmirësimin e ngjitjes së suvasë dhe 

riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër për ta 

përfunduar plotësisht sprucimin. Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-

25 me dozim për m²: rërë e larë 0,005 m³; llaç bastard 0.03 m³; çimento 400, 7.7 kg; ujë, i aplikuar me 

paravendosje të drejtuesve në mure (shiritit me llaç me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 1,5 m ), dhe e 
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lëmuar me mistri e përdaf, duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ta 

përfunduar plotësisht suvatimin. 

 

8.3.3  Lyerje me bojë plastike në rikonstruksion 

Lyerje me bojë plastike e sipërfaqeve të brendshme 

Procesi i lyerjes me bojë plastike i sipërfaqeve të mureve të brendshme kalon nëpër tre faza si më 

poshtë: 

1. Përgatitja e sipërfaqes që do të lyhet. 

Para lyerjes duhet të bëhet pastrimi i sipërfaqes, mbushja e gropave të vogla apo dëmtimeve të 

sipërfaqes së murit me ane të stukimit me material sintetik dhe bërja gati për para lyerje. Në rastet e 

sipërfaqeve të patinuara bëhet një pastrim i kujdesshëm i sipërfaqes. 

Para fillimit të procesit të lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do të lyhen. (dyer, 

dritare, etj.) me anë të vendosjes së letrave mbrojtëse.  

2. Para lyerja e sipërfaqes së brendshme të pastruar.  

Në fillim të procesit të lyerjes bëhet para lyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me vinovil të holluar 

(Astar plastik). Për para lyerjen bëhet përzierja e 1 kg vinovil me 2.5-3 litra ujë. Me përzierjen e 

përgatitur bëhet para lyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë.  

Norma e përdorimit është 1 litër përzierje vinovil me ujë duhet të përdoret për 20 m2 sipërfaqe.  

3. Lyerja me bojë plastike e sipërfaqeve të brendshme. 

Në fillim bëhet përgatitja e përzierjes së bojës plastike e cila është e paketuar në kuti 5 litërshe. 

Lëngu i bojës hollohet me ujë në masën 20-30 %. Kësaj përzierje I hidhet pigmenti derisa të merret 

ngjyra e dëshiruar dhe e aprovuar nga Supërvizori I punimeve dhe pastaj bëhet lyerja e sipërfaqes. 

Lyerja bëhet me dy duar.  

Norma e përdorimit është 1 litër bojë plastike e holluar duhet të përdoret për 4-5 m2 sipërfaqe. Kjo 

normë varet ashpërsia e sipërfaqes së lyer. 

 
Lyerje me bojë akrilik i sipërfaqeve të jashtme 

Para lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do të lyhen. (dyer, dritare etj) me anë të 

vendosjes së letrave mbrojtëse. 

Në fillim të procesit të lyerjes bëhet para lyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me vinovil të holluar 

(Astar plastik). Në fillim bëhet përgatitja e astarit duke bërë përzierjen e 1 kg vinovil të holluar me 3 

litër ujë. Me përzierjen e përgatitur bëhet para lyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë. Norma e 

përdorimit është 1 litër vinovil i holluar qe duhet të përdoret për 20m2 sipërfaqe. Më pas vazhdohet 

me lyerjen me bojë akrilik. Kjo bojë ndryshon nga boja plastike sepse ka në përbërjen e saj vajra të 

ndryshme, të cilat e bëjnë bojën rezistente ndaj rrezeve të diellit, ndaj lagështirës së shirave, etj. Në 

fillim bëhet përgatitja e përzierjes së bojës akrilik me ujë. Lëngu I bojës hollohet me ujë në masën 20-

30 %. Kësaj përzierje I hidhet pigmenti deri sa të merret ngjyra e dëshiruar. Pastaj, bëhet lyerja e 

sipërfaqes. Lyerja bëhet me dy duar. Norma e përdorimit është 1 litër bojë akrilik I holluar në 4-5 m2 

sipërfaqe ( në varësi te ashpërsisë së sipërfaqes së lyer). 

Personeli, që do të kryejë lyerjen duhet të jetë me eksperiencë në këtë fushë dhe duhet të zbatojë të 

gjitha kushtet teknike të lyerjes të KTZ dhe STASH.  

 

8.3.4  Lyerje me bojë plastike në ndërtime të reja 

Përpara fillimit të punimeve, Kontraktori duhet t’i paraqesë për aprovim Supërvizori, markën, cilësinë 

dhe katalogun e nuancave të ngjyrave të bojës, që ai mendon të përdorë.  
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Të gjitha bojërat që do të përdoren duhet të zgjidhen nga një prodhues që ka eksperiencë në këtë 

fushë. Nuk lejohet përzierja e dy llojeve të ndryshme markash boje gjatë procesit të punës. Hollimi i 

bojës duhet të bëhet vetëm sipas udhëzimeve të prodhuesit dhe aprovimit të Supërvizori. Përpara 

fillimit të lyerjes duhet që të gjitha pajisjet, mobiljet ose objekte të tjera që ndodhen në objekt të 

mbulohen në mënyrë që të mos bëhen me bojë. Është e domosdoshme, që pajisjet ose mobilje që 

janë të mbështetura ose të varura në mur të largohen në mënyrë që të bëhet një lyerje komplet e 

objektit. Materiali i pastrimit të njollave duhet të jetë me përmbajtje të ulët toksikimi. Pastrimi dhe 

lyerja duhet të koordinohen në atë mënyrë që gjatë pastrimit të mos ngrihet pluhur ose papastërti 

dhe të bjerë mbi sipërfaqen e sapo lyer. Furçat, kovat dhe enët e tjera ku mbahet boja duhet të jenë 

të pastra. Ato duhet të pastrohen shumë mirë përpara çdo përdorimi sidomos kur duhet të punohet 

me një ngjyrë tjetër. Gjithashtu, duhet të pastrohen kur mbaron lyerja në çdo ditë. 

Personeli që do të kryejë lyerjen, duhet të jetë me eksperiencë në këtë fushë dhe duhet të zbatojë të 

gjitha kushtet teknike të lyerjes sipas KTZ dhe STASH. 

 

8.3.5  Lyerje e sipërfaqeve metalike  

Stukim dhe smerilim të elementeve prej hekuri duke përdorur stuko të përshtatshme për përgatitjen 

e sipërfaqeve për lyerjen me bojë vaji. Lyerje e elementeve prej hekuri, me bojë të përgatitur 

fillimisht me një dorë minio plumbi ose antiruxho ose në formën e vajit sintetik, me dozim për m², 

0.080 kg. Lyerje me bojë vaji sintetik për sipërfaqe metalike, me dozim për m²: bojë vaji 0.2 kg dhe 

me shumë duar për të pasur një mbulim të plotë dhe perfekt të sipërfaqeve si dhe çdo gjë të 

nevojshme për mbarimin e plotë të lyerjes me bojë vaji në mënyrë përfekte. 

 

8.3.6  Lyerje e sipërfaqeve të drurit  

Lyerja e drurit bëhet si zakonisht për 2 arsye: 

- për arsye dekor 

- për të rritur qëndrueshmërinë (ndaj lagështirës, ndaj rrezeve intensive të diellit, ndaj infektimit 

prej dëmtuesve të drurit si dhe ndaj infektimit prej kërpudhave etj.). 

Materialet që përdoren për lyerjen e drurit si zakonisht duhet dhe i plotësojnë të dyja këto kritere. 

Lyerja mund të bëhet me te gjitha bojërat për lyerjen e drurit, të cilat janë pajisur me certifikatë. 

Punimet duhet të bëhen sipas kërkesës të Grupi i Projektimit/Mbikëqyrësi i Punimeve, por sipërfaqja 

e drurit duhet të lyhet të paktën dy herë (në raste të kërkesës të Grupi i Projektimit / Supërvizori 

edhe më shumë herë). 

 

8.3.7  Restaurimi i mureve ekzistues të gurit 

Restaurimi i mureve ekzistues të gurit është një hap i nevojshëm për përforcimin dhe funksionimin 
në kushte normale të strukturës. Metoda e restaurimit prishje-rindërtim ofron një zgjidhje efektive 
për reduktimin e kostos dhe impaktit negativ në mjedis. 
Restaurimi konsiston në dy faza, faza përgatitore dhe faza përforcuese te cilat trajtohen me poshtë. 
 
Faza përgatitore 

Faza përgatitore përfshin pastrimin dhe përgatitjen e murit. Nyjat e dëmtuara dhe të palidhura 
pastrohen dhe gurët e paqëndrueshëm hiqen. Pastrimi duhet bërë nga maja deri në fund të murit 
duke ndjekur logjikën tipike të prishjes. Për të mbajtur vazhdimësinë dhe për mos të ndikuar në 
mënyrë dramatike në strukturën e murit gjatë rinovimit, është e nevojshme të punohet metër për 
metër gjatë të gjitha fazave. Për shkak se pastrimi i nyjave mund të krijojë një sasi të mirë të 
mbeturinave dhe materialeve të papërdorshme, jo të riciklueshme, duhet të parashikohet evakuimin 
i plehrave nga vendi i ndërtimit. Pas pastrimit të murit fillon faza e përgatitjes së tij për ndërhyrjet 
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përforcuese që do realizohen. Seksionet e pastruara duhet te lahen me ujë me presion, pasi mbetjet 
e nyjave të vjetra dhe mbeturinat e mbetura të jenë larguar. Ky hap është shumë i rëndësishëm 
sepse nyjat duhen të jenë të pastruara nga çdo papastërti dhe të kenë lagështinë e nevojshme që 
llaçi të ngjitet siç duhet. 
 
Faza përforcuese 

Faza përforcuese përfshin mbushjen e nyjave boshe me llaç gëlqeror dhe lidhja e gurëve zëvendësues 
me ato ekzistues. Llaçi gëlqeror është zgjedhur për shkak të përfitimeve që sjell përdorimi i tij me 
materiale të tilla si guri natyral. Për shkak të fortësisë, porozitetit të tij si dhe aftësisë për të avulluar 
ujin, llaçi i gëlqeres është më i përdoruri për përforcimin e strukturave të vjetra ekzistuese. Pas 
përgatitjes së llaçit me raportin e duhur të ujit, fillon procesi i mbushjes së nyjave me të si dhe fiksimi 
në hapësirat boshe i gurëve të vegjël të pastruar dhe të trajtuar me lagështi. Për nyjat e thella do të 
përdoret llaç gëlqeror më i rrjedhshëm i cili do të injektohet me anë të pistoletave injektuese. 

 

8.3.8  Veshja e mureve me pllaka, granil, mermer, gurë etj. 

Kur flitet për veshjen e mureve me pllaka prej materialeve të ndryshme duhet menduar se për çfarë  

muri bëhet fjalë. Muret duhet të ndahen në mure të brendshme dhe te jashtme.  

Po ashtu, duhet marrë parasysh materiali prej së cilës është ndërtuar muri (karton gips, betoni, mure 

me tulla, etj.) Sipas materialeve ndërtimore të murit dhe sipërfaqes se tij metodat e veshjes së murit 

mund të ndahen po ashtu dy klasa.  

- Ngjitja e pllakave me llaç (për sipërfaqe jo të drejta) 

- Ngjitja e pllakave me kollë (për sipërfaqe të drejta) 

 

Persa i takon ngjitjes të pllakave të tipeve të ndryshme me llaç, duhet që punimet t’u përmbahen 

këtyre kushteve: 

- Baza në të cilën ngjiten pllakat e tipeve të ndryshme, duhet të jetë e pastër nga pluhuri dhe 

të jetë e qëndrueshme.  

- Përbërja e llaçit është e njëjta siç është e përshkruar më lart. Trashësia e llaçit duhet të jetë jo 

më pak se 15 mm. Llaçi në raste se përdoret për veshjen e mureve të jashtme duhet të jetë 

rezistent ndaj ngricës dhe koeficienti i marrjes së ujit në % të jetë < 3 %. Po ashtu, llaçi duhet t‘i 

plotësojë kriteret e ruajtjes së ngrohjes dhe të rezistencës kundër zërit. 

Ngjitja e pllakave me kollë, bëhet kur sipërfaqja e bazës mbajtëse është e drejtë. Kolli vendoset sipas 

nevojës me një trashësi prej 3 mm deri në 15 mm. Të gjitha kriteret e lartpërmendura, të cilat duhet 

t’i plotësojë llaçi, vlejnë edhe për kollin.  

Mbasi të thahet llaçi ose kolli, duhet që fugat e planifikuara, të mbushen me një material të posaçëm 

(bojak). Fugat nëpër qoshe dhe lidhje të mureve duhet të mbushen me ndonjë masë elastike (si p.sh. 

silikon). Për secilën sipërfaqe 30 m² të veshur me pllaka të ndryshme, është e nevojshme vendosja e 

fugave lëvizëse. Të gjitha pllakat duhet të jenë rezistente kundër ngricës si dhe të kenë një 

durueshmëri të lartë. 

 

8.4  Dyer dhe dritare 

 

8.4.1  Dritaret/informacion i përgjithshëm/kërkesat 

Dritaret janë pjesë e rëndësishme arkitektonike dhe funksionale e ndërtesës. Ato sigurojnë ndriçimin 

për pjesët e sipërfaqes së brendshme të tyre. Madhësia (kupto dimensionet) e tyre variojnë, varet 

nga kompozimi arkitektonik, nga madhësia e sipërfaqes së brendshme dhe kërkesat e tjera të 

projektuesit. Dritaret duhet të jenë në kuotë 80-90 cm mbi nivelin e dyshemesë, kjo varet dhe nga 



                                                                                                                            
 

  66 
 

kërkesat e projektuesit. Dritaret duhet të jenë të prodhuara me dru. Pjesët kryesore të dritareve 

janë: Kasa e dritares që fiksohet në mur me elemente prej hekuri përpara suvatimit. Korniza e 

dritares do të vidhoset me kasën e saj mbas suvatimit dhe bojatisjes. Në bazë të vizatimit të dritares 

së treguar në vizatimin teknik, korniza do të pajiset në kasë me mentesha dhe bllokues të tipeve të 

ndryshme të instaluara në te. Kanate me xhama të hapshëm, të pajisur me mentesha, doreza të 

fiksuara dhe me ngjitës transparent silikoni, si dhe me kanata fikse. 

 

8.4.2  Komponentët 

Dritare prej druri pishe, të trajtuara per kushtet atmosferike, do të përbëhen nga: 

- një kasë druri që fiksohet në mur me anë të kunjave prej çeliku përpara suvatimit (gjerësia e 

kornizës është 4 cm kurse madhësia sipas kasës së dritares) 

- një kornizë druri  (seksion 7x4cm) që do të vidhoset te kasa e drurit të dhënë më sipër mbas 

suvatimit dhe bojatisjes të mureve. Për dritaret e dhëna në vizatimet teknike, korniza do të jetë 

me mentesha dhe bllokues të ankoruar në të për, dritare me kanate, dritare me kornizë, dritare 

për papafingo, dritare për ndriçim. 

- kanate me xham tek ose dopio, të hapshëm të pajisur me mentesha, doreza të fiksuar, 

panele xhami, (4 mm të trashë kur janë transparent, 6 mm kur janë të përforcuar me rrjet teli), të 

fiksuara me listela të plota druri dhe ngjitës transparent silikoni, bllokues dritaresh me zinxhir ose 

kompas. 

- shirita druri të plotë rreth perimetrit të brendshëm të dritares, kur realizohen me paturë nga 

brenda dhe jashtë në mungesë të paturës. 

- Bojatisje me boje vaji ose llak. 

 

8.4.3  Riparimin i dritareve prej druri 

Riparimi i dritareve prej druri përfshin: 

- zëvendësimin e plotë ose të pjesshëm të pjesëve që mungojnë ose të prishura me dru të 

njëjtë, të staxhionuar dhe me përmasa si të seksioneve ekzistuese; 

- zdrukthimin e të gjitha pjesëve të deformuara; 

- stukimin e çdo plasaritje me stuko të përshtatshme të së njëjtës ngjyrë me atë të drurit; 

- verifikimin, kontrollin, kalibrimin, vajisjen dhe zëvendësimin e mundshëm të të gjitha 

menteshave dhe të të gjitha pjesëve të tjera përbërëse; 

- vendosjen në vepër të dritareve të riparuara dhe nëse është e nevojshme edhe punime 

muraturë, çdo detyrim tjetër të nevojshëm për të siguruar funksionimin e plotë të dritareve; 

- furnizimin dhe vendosjen në vepër të xhamave; 

- përgatitjen dhe lyerjen me bojë të dritareve, skelat e shërbimit ose skelarinë, punimet e  

- muraturës si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës. 

 

8.4.4  Pragjet e dritareve, granil, mermer, granil të derdhur 

Pragjet e dritareve janë dy llojesh: pragje të brendshme dhe të jashtme. Ato mund të jenë me 

material granili të derdhur, me pllakë mermeri ose me pllakë granili me ngjyrë dhe me pikë kullim uji, 

sipas vizatimit teknik ose udhëzimeve të Mbikëqyrësit te Punimeve.  Pragjet do të kenë kënde të 

mprehta dhe çdo detyrim tjetër për përfundimin e punës. 

 

 

 



                                                                                                                            
 

  67 
 

8.4.5  Dritare Druri 

Materialet ë përdorura: 

Telajo dërrase (me seksione minimum 7 x 4 cm), mentesha dhe bllokues për tipe të ndryshëm 

dritaresh, kanate dritare, sopraluçe, doreza, xhama (me trashësi 4 mm kur janë transparent dhe 6 

mm kur janë të përforcuara me rrjet teli), listela druri të plotë, ngjitës transparent silikoni, bllokues 

dritaresh me zinxhir ose kompas. 

 
Përshkrimi i punës: 

Furnizim dhe vendosje dritare, përmasat e të cilës duhet të përcaktohen sipas projektit dhe 

realizohen nga prodhuesi në vendin e prodhimit, në dru pishe të stazhionuar, i imprenjuar e përbëre 

nga: 

- një kontratelajo dërrase (me gjerësi 3 cm, me madhësi sa kasa e dritares) që do të vendoset 

në mur me fasheta hekuri përpara punimeve të suvatimit; 

- një telajo dërrase (me seksione min 7x4cm) që do të vidhoset në kontratelajo pas kryerjes së 

suvatimit dhe bojatisjes. Në bazë të vizatimit të dritares së treguar në vizatim telajo do të pajiset 

me mentesha dhe bllokues për tipe të ndryshëm dritaresh, kanate dritare, etj.; 

- shirita druri të plotë rreth perimetrit të dritares nga brenda, kur realizohen me paturë dhe 

nga brenda e jashtë në mungesë të paturës (dhëmbit); 

- duke përfshirë bërjen e shpatullave të muraturës, si dhe çdo pajisje tjetër për mbarimin e 

punës në mënyrë precize; 

- kampione të artikujve të propozuar, do ti paraqiten paraprakisht Mbikëqyrësit te Punimeve 

për aprovim paraprak: 

- Dritare me kanate të pa hapshëm të pajisur me: xhama (me trashësi 4mm kur janë 

transparent, 6mm kur janë të përforcuar me rrjete teli, ose me dopio xham), fiksuar me listela 

druri të plotë dhe ngjitës transparent silikoni, bllokues dritaresh me zinxhir ose kompas; 

 

8.4.6  Dyert - Informacion i përgjithshëm   

Dyert janë një pjesë e rëndësishme e ndërtesave. Ato duhet të sigurojnë hyrjen në pjesët e 

brendshme të tyre. Në varësi të funksionit që kanë, dyert mund të jenë të brendshme ose të jashtme. 

Madhësitë (kupto dimensionet) e tyre janë të ndryshme në varësi të kompozimit arkitektonik, 

kërkesave të projektit dhe të Investitorit. Dyert duhet te jenë të prodhuara ne dru. 

Pjesët kryesore të dyerve janë:  

1. Kasa e derës e fiksuar në mur dhe e kapur nga ganxhat, vidat prej hekuri përpara suvatimit 

(materialet e dritares mund të jenë metalike, duralumini  ose prej druri të fortë të staxhionuar);  

2. Korniza e derës e cila lidhet me kasën me anë të vidave përkatëse pas suvatimit dhe 

bojatisjes;  

3. Kanati i derës i cili mund të jetë prej druri, metalike, alumin ose PVC te përforcuara sipas 

materialit përkatës, si dhe aksesoret e derës, ku futen menteshat, dorezat, çelësat, vidat 

shtrënguese, etj. 

 

8.4.7  Dyert - Komponentët  

Pjesët përbërëse të çdo lloj dere janë në varësi të llojit të derës dhe materialit që përdoret për 

prodhimin e tyre.  

Dyert e jashtme prej druri të fortë pishe, të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të drunjtë, do të 

përbëhen nga: 
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- Një kasë druri që fiksohet në mur me anë të ganxhave në formë thike prej çeliku përpara 

suvatimit.(Gjerësia e kasës është 3 cm kurse gjerësia e saj sipas madhësisë së murit); 

- Kasa binare për dyer me dhëmbë kur dyer janë me dhëmbë, me përmasa 7 x  5 cm, që 

mbërthehet në mur me ganxha dhe me llaç çimentoje; 

- Një kornizë e kasës së drurit që fiksohet tek kasa e drurit e dhënë me sipër pas suvatimit dhe 

lyerjes. Për dyert e dhëna në Vizatimet Teknike, korniza do të sigurohet me mentesha dhe 

ankerat e çelësit gjatë instalimit të pjesëve hapëse të derës; 

- Kanatat hapëse me kornizë të drunjtë (tamburatë) janë me përmasa minimalisht 10 x 3 cm, 

pjesë horizontale dhe vertikale me të njëjtin seksion dhe me një lartësi të fundit prej 25 cm e cila 

është e ndarë me panele prej druri të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të drunjtë. Ajo është e 

kompletuar me mentesha (të paktën 3 për çdo pjesë hapëse); 

-  Dy mbulesa të drunjta me trashësi 2-3 mm (një nga çdo anë). Përmasat do të jenë në varësi 

të  madhësisë së derës së përcaktuar në projekt. Mbulesat mund të jenë të rrafshëta ose me 

gdhendje; 

- Bravat e sigurisë së lartë së bashku me tre kopje çelësi tip sekret si dhe aksesorët e 

nevojshëm për instalimin e tyre. Bravat duhet të jenë tip Cilindrike, me shasi prej çeliku dhe kasë 

të fishekut të kyçjes në plate zinku, me cilindra tip kunjash. Bravat duhet të jenë të kyçshme në 

grup dhe të zbatueshme për çelësat sipas standardit; 

- Menteshat (të paktën 3 për çdo pjesë hapëse) në tre pika ankorimi;  

- Dorezat përkatëse, me butonin shtytës në dorezën e brendshme që kyç dorezën e jashtme. 

Dorezat duhet të jenë plotësisht të kthyeshme nga ana e djathtë ose e majte e derës. Doreza e 

jashtme duhet të jetë gjithmonë aktive, ndërsa kthimi i dorezës së brendshme ose çelësit të bëjë 

çkyçjen e fishekut; 

 

8.4.8  Dyer të jashtme 

Dyer të jashtme Druri 

Furnizimi dhe instalimi i dyerve të jashtme prej druri Pishe dhe të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të 

drunjtë përbëhet nga: 

- Një kasë druri që fiksohet në mur me anë të kunjave çeliku përpara suvatimit. (Gjerësia e 

kornizës është 4 cm kurse madhësia sipas kasës së derës) 

- Panelet hapëse me kornizë të drunjtë (tamburatë) janë me përmasa minimalisht 10 x 5 cm, 

pjesë horizontale dhe vertikale me të njëjtin seksion dhe me një lartësi të fundit prej 25 cm e cila 

është e ndarë me panele prej druri të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të drunjtë. Ajo është e 

kompletuar me mentesha ( të paktën 3 për çdo pjesë hapëse), tre pika ankorimi, si dhe tre kopje 

të çelësit të hapje-mbylljes. Gjithashtu, është e pajisur edhe me dorezën përkatëse 

- Mbyllja  bëhet me shirita solide druri të cilat vendosen përreth perimetrit të derës me anë të 

thumbave, pune e cila duhet të bëhet me cilësi, sipas të gjitha kërkesave të duhura teknike që 

duhen për kompletimin e kësaj pune.  

Kasa ku vendosen panelet hapëse duhet të lyhen me bojë të emaluara transparente përpara fiksimit 

të derës. Një model i zërit të propozuar, duhet ti jepet Supërvizori për aprovim paraprak 

 

Dyer të jashtme Druri me panel xhami 

Furnizimi dhe instalimi i dyerve të jashtme prej druri Pishe me panel xhami është njëlloj si më sipër, 

por me ndryshimin se në vend të paneleve të drunjta vendosen panele xhami sipas kërkesës (4 mm 

trashësi kur duhet transparencë dhe 6 mm trashësi kur kërkohet me rrjete të përforcuar. Ajo fiksohet 

me kunja druri të fortë dhe me mastiç silikoni transparentë. Panelet e xhamit do të instalohen pas 
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lyerjes së derës me bojë të emaluar dhe vendosjes se tyre. Një model i zërit të propozuar, duhet t’i 

jepet Supërvizori për aprovim paraprak 

 

Dyer të jashtme Druri me dritë në lartësi  

Furnizimi dhe instalimi i dyerve të jashtme prej druri Pishe me dritë në lartësi është njëlloj si më 

sipër, por me ndryshimin se në vend të paneleve të drunjta apo të xhamta në pjesën e sipërme të 

derës vendosen pjesë fikse xhami, në kornizë të drunjtë, duke përfshire mentesha kunjat dhe të 

gjitha punimet e tjera që kërkohen për përfundimin e vendosjes së dyerve, sipas kërkesave të duhura 

për të kompletuar një punë me cilësi të lartë. Pjesa fikse e xhamit do të instalohet pas lyerjes së 

derës me bojë të emaluar dhe vendosjes së tyre. Një model i zërit të propozuar, duhet ti jepet 

Supërvizori për aprovim paraprak 

 

8.4.9  Bravat 

Furnizimi dhe fiksimi i bravave të çelikut tip sekret, sipas përshkrimeve në Vizatimet Teknike. Pjesët 

kryesore përbërëse të tyre janë: 

- Mbulesa mbrojtëse 

- Fisheku i kyçjes dhe vidat e tij 

- Shasia prej çeliku 

- Çelësat 

- Dorezat. 

 

Bravat mund të jenë: 

- Brava tip Tubolarë,  

- Brava me levë tip tubolarë  

- Brava Tip Cilindrike  

- Brava me leve tip Cilindrike 

 

Brava tip Tubolarë, 

Në se Kontraktori do të instalojë Brava tip Tubolarë. Të dhënat teknike të tyre duhet të 

jenë si më poshtë: 

- Shasia prej çeliku dhe kasa e fishekut të kyçjes, të vendosur në një pjesë të zinkuar për 

mbrojtje nga korrozioni.  

- Garancia e Bravës mbi 150 000 cikle jete 

- Gjuza duhet të jetë prej çeliku inoks ose bronxi. Dy dorezat e rrumbullakëta sipas standardit, 

- Bravat duhet të jenë të kyçshme me një vidë të posaçme për të përmirësuar sigurimin e 

derës, 

- Bravat duhet të jenë të kyçshme ne një kombinim të thjeshtë dhe përdorim të lehtë, 

- Bravat duhet të jene të lehta për t’u instaluar. 

- Trashësia e mbulesës mbrojtëse duhet të jetë 1 mm dhe madhësia e saj në përmasat 45mm x 

57 mm, 

- Thellësia e fishekut të kyçjes duhet të jetë 60 - 70 mm, 

- Dorezat duhet të jenë plotësisht të kthyeshme nga ana e majtë ose e djathte e derës,  

- Trashësia e derës duhet të jetë 35 mm - 50 mm sipas standardit ose në raste speciale 50-70 

mm,  

- Të zbatueshme për çelësat sekret sipas standardit, por mund të jenë të zbatueshme edhe për 

mundësi të tjera të çelësave. 
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Bravat tip Tubolarë mund të përdoren për dyert hyrëse ose për dyert që nuk kanë nevojë për kyçje. 

 

Për dyert hyrëse do të kemi: 

- Fishek kyçës për kyçje të posaçme 

- Çelës ose doreza me thumb kyçje dhe çkyçje 

- Kthim nga brenda i thumbit kyçës ose çelësi do të mbyllë të dy dorezat. Kthimi në drejtim të 

kundërt do të çkyçë dorezat.  

 

Për dyert që nuk kanë nevojë për kyçje do të kemi: 

- Asnjë dorezë nuk vepron me fishekun e kyçjes gjatë të gjithë kohës. 

- I përshtatshëm për përdorim në dhomat e ndenjes, kuzhinat apo dhomat e fjetjes së fëmijëve 

 

Brava me levë tip tubolarë  

Në se Kontraktori do të instalojë brava me leve tip Tubolarë (Ato janë veçanërisht të përdorshme 

për fëmijët dhe PAK), të dhënat teknike të tyre duhet të jenë si më poshtë: 

- Shasia prej çeliku dhe kasa e fishekut të kyçjes të vendosur në një pjesë të zinkuar për 

mbrojtje nga korrozioni.  

- Garancia e Bravës mbi 150 000 cikle jete 

- Gjuza duhet të jetë prej zinku me mbrojtje katodike ose bronx solid.  

- Bravat duhet të jenë te kyçshme me një vidë të posaçme për të rritur sigurimin e derës, 

- Bravat duhet të jenë te kyçshme në një kombinim të thjeshtë dhe përdorim të lehtë, 

- Bravat duhet të jenë të lehta për tu instaluar. 

- Trashësia e mbulesës mbrojtëse duhet të jetë 1 mm dhe diametri i saj duhet të jetë 67 mm, 

- Thellësia e fishekut të kyçjes duhet të jetë 60 - 70 mm, 

- Dorezat duhet të jenë plotësisht të kthyeshme nga ana e djathte e derës,  

- Trashësia e derës duhet të jetë 35 mm - 50 mm sipas standardit  

- Të zbatueshme për çelësat tip Yale sipas standardit por mund të jenë të zbatueshme edhe 

për mundësi të tjera të çelësave. 

- Pjesa e kthyeshme duhet të jetë e përshtatshme deri në 60 -70 mm. 

- Bravat me levë tip Tubolarë mund të përdoren për dyert hyrëse ose për dyert që nuk kanë 

nevojë për kyçje. 

 

Për dyert hyrëse do të kemi: 

- Fishek kyçës për kyçje të posaçme 

- Çelësi ose doreza me thumb të kyçë dhe të çkyçë brenda dhe jashtë gjuzën e bravës 

- Kthim nga brenda i thumbit kyçës ose çelësi do të mbylle gjuzën. Kthimi në drejtim të 

kundërt do të çkyçë gjuzën.  

- Për dyert që nuk kanë nevojë për kyçje do të kemi: 

- Gjuzat e jashtme dhe të brendshme veprojnë me fishekun e kyçjes gjatë të gjithë kohës. 

- I përshtatshëm për përdorim në dhomat e ndenjes, kuzhinat apo dhomat e fjetjes së fëmijëve 

 

Brava Tip Cilindrike  

Në se Kontraktori do të instaloje brava tip Cilindrike, të dhënat teknike të tyre duhet të jenë si më 

poshtë: 

- Shasia prej çeliku dhe kasa e fishekut të kyçjes të vendosur në një pjesë të zinkuar për 

mbrojtje nga korrozioni.  
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- Garancia e Bravës mbi 150 000 cikle jete 

- Gjuza duhet të jetë prej çeliku inoksi ose bronxi.  

- Bravat duhet të jenë të kyçshme ne grup për të përmirësuar paraqitjen, 

- Bravat duhet të jenë të kyçshme në një kombinim të thjeshtë për familjet dhe përdorim të 

lehtë, 

- Bravat duhet të jenë të lehta për t’u instaluar. 

- Cilindra me 5 kunja, prize bronzi me tre çelësa bronzi të larë me nikel.  

- Trashësia e mbulesës mbrojtëse duhet të jetë 2 mm dhe madhësia e saj duhet të jetë 28 x 70 

mm, 

- Thellësia e fishekut të kyçjes duhet të jetë 12,5 mm, 

- Dorezat duhet të jenë plotësisht të kthyeshme nga ana e djathtë ose e majtë e derës,  

- Trashësia e derës duhet të jetë 35 mm - 50 mm sipas standardit  ose në raste të veçanta 50-

70 mm. 

- Të zbatueshme për çelësat tip Yale sipas standardit por mund të jenë të zbatueshme edhe 

për mundësi të tjera të çelësave. 

- Pjesa e kthyeshme duhet të jetë e përshtatshme deri në 60 -70 mm. 

- Bravat tip Cilindrike mund të përdoren për dyert hyrëse, dyert e banjave, për dyert që nuk 

kanë nevojë për kyçje ose dhomat e ndenjes. 

 

Për dyert hyrëse do të kemi: 

- Fishek kyçës për kyçje të posaçme 

- Butoni shtytës në dorezën e brendshme kyç dorezën e jashtme  

- Doreza e jashtme gjithmonë aktive  

- Kthimi i dorezës se brendshme ose çelësit çkyç fishekun e kyçjes 

- Çdo Dorezë vepron tek fisheku përveç rastit kur doreza e jashtme është e mbyllur nga 

brenda.  

 

Për dyert që nuk kanë nevojë për kyçje do të kemi: 

- Çdo dorezë vepron me fishekun e kyçjes gjatë të gjithë kohës. 

- I përshtatshëm për përdorim në dhomat e ndenjes, kuzhinat apo dhomat e fjetjes së fëmijëve 

 

Për përdorim në dyert e dhomave të ndenjes, hoteleve dhe dyert dalëse do të kemi: 

- Fisheku i kyçjes vepron me dorezën e brendshme dhe çelësi nga jashtë. 

- Doreza e brendshme gjithmonë aktive 

- Doreza e jashtme është gjithmonë rigidë 

 

Brava me leve tip Cilindrike 

Në se Kontraktori do të instalojë Brave me levë tip Cilindrike, të dhënat teknike te tyre duhet të jenë 

si më poshtë: 

- Shasia prej çeliku dhe kasa e fishekut te kyçjes të vendosur në një pjesë të zinkuar për 

mbrojtje nga korrozioni.  

- Garancia e Bravës mbi 150 000 cikle jete 

- Gjuza duhet të jetë prej zinku me plate gize ose bronx solid.  

- Bravat duhet të jenë të kyçshme me vide të posaçme për kyçje për të rritur sigurinë, 

- Bravat duhet të jenë të lehta për tu instaluar. 

- Cilindra me 5 kunja, prize bronzi me tre çelësa bronzi të larë me nikel.  
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- Trashësia e mbulesës mbrojtëse duhet të jetë 2 mm dhe madhësia e saj duhet të jetë 28 x 70 

mm, 

- Thellësia e fishekut të kyçjes duhet të jetë 12,5 mm, 

- Dorezat duhet të jenë plotësisht të kthyeshme nga ana e djathtë ose e majte e derës,  

- Trashësia e derës duhet të jetë 35 mm - 50 mm sipas standardit. 

- Të zbatueshme për çelësat tip Yale sipas standardit por mund të jenë të zbatueshme edhe 

për mundësi të tjera të çelësave. 

 

Bravat me levë tip Cilindrike mund të përdoren për dyert hyrëse, për dyert që nuk kanë nevojë për 

kyçje ose dhomat e ndenjes. Të gjitha punimet e instalimit duhet të bëhen sipas kërkesave për 

kompletimin e një pune me cilësi të lartë. Një shembull i bravës që do të përdoret duhet ti jepet për 

shqyrtim Mbikëqyrësit te Punimeve për aprovim paraprak para fiksimit.  

 

8.4.10  Menteshat 

Furnizimi dhe fiksimi i menteshave të bëra me material çeliku inoks ose të veshur me shtresë bronxi, 

sipas përshkrimeve të dhëna në Vizatimet Teknike, do të bëhet sipas standardit dhe cilësisë. 

Materiali i çelikut duhet të sigurojë qëndrueshmërinë e lartë të menteshave, mos thyeshmërinë e 

tyre ndaj goditjeve mekanike, elasticitetin e duhur të menteshave, jetëgjatësinë prej 180 000 cikle 

jete gjatë punës, etj. 

Menteshat duhet të jenë të përbëra prej: 

- Kunji prej çeliku të veshur me shtresë bronxi, me fileto, tip mashkull; 

- Kunji prej çeliku të veshur me shtresë bronxi, tip femër; 

- Katër vidat e çelikut që përdoren për mbërthimin e tyre në objekt. 

 

Të dy kunjat e mësipërm duhet të lëvizin lirshëm tek njëri tjetri duke bërë të mundur një lëvizje sa 

më të lehtë të kornizës së derës ose të dritares kundrejt kasës së tyre. Gjatë montimit si dhe gjatë 

shfrytëzimit këto kunja mund të lyhen me vaj për të eliminuar zhurmat që mund të bëhen gjatë 

punës së tyre. 

Menteshat që përdoren për dyert përbëhen prej dy kunjave të mësipërm dhe 4 vidave metalike për 

mbërthimin e tyre. Kunjat me fileto tip mashkull duhet të jenë me diametër d=14-16 mm. Gjatësia e 

kunjit tip mashkull është L1 = 60 mm kurse gjatësia e filetos së tij duhet të jetë të paktën L2 = 40 mm. 

Ky kunj filetohet në kornizën e derës sipas përshkrimit të dhënë në Vizatimet Teknike. Koka e kunjit 

duhet të jetë në formën e kokës të gurit të shahut. Kunji metalik tip femër mbërthehet me anë të 

katër vidave metalike në pjesën tjetër të derës. Menteshat e poshtme që vendosen në derë duhet të 

jetë jo më shume se 25 cm mbi pjesën e poshtme të kornizës së derës. 

Menteshat që përdoren për dritaret përbëhen prej dy kunjave të mësipërm dhe 4 vidave metalike 

për mbërthimin e tyre. Kunjat me fileto tip mashkull duhet të jenë me diametër d=12-13 mm. 

Gjatësia e kunjit tip mashkull duhet të jetë L1 = 50 mm kurse gjatësia e filetos së tij duhet të jetë të 

paktën L2 = 30 mm. Koka e kunjit duhet të jetë në forme të rrumbullaket. Ky kunj filetohet në 

kornizën e dritares sipas përshkrimit të dhënë në Vizatimet Teknike. Kunji metalik tip femër 

mbërthehet më anë të katër vidave metalike në pjesën tjetër të dritares. Menteshat e poshtme që 

vendoset në dritare duhet të jetë jo me shumë se 15 cm mbi pjesën e poshtme të kornizës së 

dritares. 

Gjatë montimit të dyerve duhet të vendosen të paktën 3 mentesha në tre pika ankorimi në largësi 

minimale prej njëra tjetrës Lmin = 50 cm dhe për dritaret 2 mentesha në largësi minimale prej njëra 
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tjetrës me L'min = 30 cm. Lloji i menteshave që do të vendosen janë të përcaktuara në projekt. Ato 

janë në varësi të llojit dhe madhësisë së dyerve dhe dritareve. 

Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas 

kërkesave teknike të Mbikëqyrësit te Punimeve dhe të projektit. Një model i menteshës, së bashku 

me certifikatën e cilësisë dhe të origjinës së mallit, duhet ti jepet për shqyrtim Mbikëqyrësit te 

Punimeve për aprovim para se të vendoset në objekt. 

 

8.3.11  Dorezat 

Të përgjithshme 

Dorezat e dyerve / dritareve duhet të jenë të njëjta në të gjitha ambientet e shkollës. Në mënyrë që 

të plotësohet ky kusht duhet që këto doreza të jenë të tilla, që mund të përdoren si në ambientet e 

thata ashtu edhe në ato me lagështirë. 

Kriteret që duhet të plotësojnë 

Dorezat e dyerve dhe të dritare duhet të jenë: 

a. Të kenë shkallë të lartë sigurie në përdorim (jetëgjatësi gjatë përdorimit të shpeshtë); 

Jetëgjatësia e dorezave varet kryesisht nga materialet me të cilat janë prodhuar ato, si dhe nga 

mënyra e lidhjes së dorezës me elementët e tjerë (cilindrit, bravës etj.) 

Për këtë sugjerohet që të zgjidhen doreza, të cilat janë prodhuar me material të fortë dhe rezistente 

p.sh. Çelik jo i ndryshkshëm 

 

b. Të garantojnë rezistencë momentale ndaj ngarkesave (të sigurojë qëndrueshmëri në rastet e 

keqpërdorimit: varjet, goditjet, përplasjet etj.); 

Duke pasur parasysh përdoruesit e këtyre dorezave, duhet që ato të kenë koeficiente të lartë 

qëndrueshmërie në ngarkesë, pra duhet ti rezistojnë peshës së fëmijëve tek doreza. 

Sipas normave Evropiane (DIN) ekzistojnë dy klasa qëndrueshmërie. Tabela e mëposhtme paraqet 

ngarkesat për këto dy klasa nga të cilat për rastin tonë do të sugjeronim klasën ES2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Të mos shkaktojnë dëmtime fizike  gjatë përdorimit. 

Përsa i takon kësaj pike duhet të themi se meqenëse këto doreza do të montohen në dyert dhe 

dritaret e kopshteve, shkolla fillore, tetëvjeçare e të mesme, pra do të përdoren nga fëmije duhet që 

dorezat të zgjidhen të tilla, që të mos shkaktojnë dëme fizike tek fëmijët. Në rast modeli i dorezës i 

paraqitur në tabelën e mëposhtme i plotëson të gjitha kushtet, meqenëse ajo përdoret më shumë në 
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ambientet e brendshme dhe është më e sigurtë, për rastet e largimit të emergjencës, pasi është në 

formë rrethore.   

 

Montimi 

Përpara se të bëhet montimi i dorezave ato duhet ti tregohen Mbikëqyrësit te Punimeve dhe vetëm 

pas miratimit të tij të bëhet montimi. Montimi i dorezave duhet të bëhet i tillë që të plotësoje 

kriteret e lartpërmendura. Në montimin e dorezës duhet të zbatohen me korrektësi të plotë 

udhëzimet e dhëna nga ana e prodhuesit të saj.  
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KAPITULLI 9 - MOBILIM URBAN 

Duke u gjendur në një kontekst të tillë dhe mjaftë të veçantë, persa i përket mobilimit urban, kemi 

përdorur sërish materiale lokale, modele të tilla, ngjyra sa më neutrale dhe shkëputur nga konteksti, 

në mënyrë që të jemi sa më delikat në ndërhyrjet tona. 

Mobilimi urban është një fushë e projektimit që mundëson pajisjen e hapësirave publike urbane me 

objekte fikse apo të lëvizshme, funksionale dhe ndikon në përmirësimin e imazhit të vendit.  

Në projektimin e mobilimit urban, nuk duhet të anashkalojmë rregullat, raportet, karakteristikat 

tipologjike, konstruktive dhe funksionale që kualifikojnë atë hapësire specifike urbane, pasi me kohën 

mobilimi urban, bëhet pjesë integrale e skenës urbane të gjeneruar. 

Një projektim i mirë, duhet të jetë i aftë të përcaktojë të gjithë elementët që karakterizojnë format, 

materialin, ngjyrën, hapësirën si dhe mënyrën e përdorimin të saj nga njerëzit. 

Elementet kompozues të arredimit të hapësirave publike mund të ndahen në dy kategori; 

- Elemente e komunikimit, 

- Elementet e mobilimit urban 

Elementet e mobilimit urban të propozuar në projektin e rikualifikimit të sheshit të Kronit të Bogës, 
janë: 
 
Reklama Paralele 

 
Materiali: Dru pishe i staxhionuar dhe trajtuar për ambiente të jashtme. 
Punimi: I punuar në formë të çrregullt, dhe tekst i gdhendur ne drurin e pishës. 
Dimensionet: Variabil 
Fiksimi: Me filetim, apo element fiksues prej çeliku, të lyer në ngjyrë të zezë (RAL 9004) 
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Reklama Paralele dhe gardh druri 

 
 
 
 
Gardh rrethues dhe Derë oborri 

 
Materiali: Dru pishe i staxhionuar dhe trajtuar për ambiente të jashtme. 
Dimensionet: Lartësia 110cm (e gardhit) 
Fiksimi: Gozhdë kovaçi, ngjyrë e zezë (RAL 9004) 
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Tabelë Informuese 

 
Materiali: Çelik (20mm) 
Prezantimi/Fotot: Printuar mbi çelik të zinkuar 
Ngjyra: E zezë pa shkëlqim (Ral 9004) 
Fiksimi: Realizohet me filetim me anë të bulonave prej çelikut të zinkuar mbi bazë betoni 
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Tabelë Informuese Vertikale 

 
Materiali: Çelik (20mm) 
Prezantimi/Fotot: Printuar mbi çelik të zinkuar 
Ngjyra: E zezë pa shkëlqim (Ral 9004) 
Fiksimi: Realizohet me filetim me anë të bulonave prej çelikut të zinkuar mbi bazë betoni 
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Kosh Mbeturinash 

 
Kosh i realizuar me fletë çeliku të galvanizuar, dimensione cm 48x45 H, i veshur me ristela dru pishe 

të trajtuar për ambiente të jashtme. Elementi mbajtës vertikal i realizuar me tub celiku me diametër    

ø 50x2 me ngjyrë të zezë, Ral 9004. Kapaciteti i koshit 28 litër. Montimi bëhet me zhytje në beton. 
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Sinjalistika Rrugore Vertikale 

 

Tabelat e sinjalistikës rrugore do përcaktohen duke u këshilluar me specialistin e qarkullimit rrugorë, 
dhe do lidhen me sinjalistikën ekzistuese, në zonë.  

Tabelat janë të pozicionuara në rrugë.  

Ngjyra e elementit vertikal është RAL 7012, diametri ∅ 90MM dhe materiali Alumin. 
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KAPITULLI 10 - PUNIME GJELBERIMI 

10.1 Pejzash  

Alpet Shqiptare duke përfshirë dhe Fshatin Bogë përbëjnë një peizazh unikal në Shqipëri dhe rajon. 

Ato karakterizohen në tërësi nga peizazh me elementë të fortë e të dallueshëm që i japin kësaj 

hapësire një pamje piktoreske të shoqëruar me kontraste të forta.  

Mbulesa bimore e Alpeve është e pasur dhe e shumëllojshme. Ajo zë rreth 32% të sipërfaqes së 

përgjithshme të tyre. Në Alpe ruhen e sot bimë endemike si Ylli alpin (Astrus Alpestris), Kërleka (Pinus 

mughus), dy lloje shelgu (Salix retusa e S. reticulata), etj. Sa i përket kateve bimore në Alpe 

mbizotërojnë katet bimore të Ahut dhe të kullotave alpine, si dhe kati i dushkut.  

Bazuar në sa me lart, por dhe në studimin fazës së analizës, kemi propozuar në projekt, sërish bimësi 

autoktone, respektivisht; 

BIMËSI ENDEMIKE (Shkurret) 

 

YLLI ALPIN (Aster alpinus) 
Është bimë endemike që rritet në Alpet Shqiptare,  

arrijnë një lartësi deri në 30-50 cm. 

 
 
 

 

 

 

 
KËRLEKA  (Pinus Mugo) 
Futet tek llojet e pishës, ka trung pothuajse të drejtë    
me kurore në fornepiramide dhe gjethe në formë  
halash. 
 

 

 

 

 

 
 
BUSHI (Buxus Sempervirens) 
Është një nga 70 llojet e ndryshme të Buxus. 
Qëndron gjithnjë e gjelbër dhe mund të krasitet  

në forma të ndryshme. 
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BIMËSI E MESME 

 

LAJTHIA (Corylus Avellana L.) 
Bën pjesë në familjen Corylaceae. Arrijnë lartësi  
mesatare 3-8 m. Rritet veçmas ose e përzierë me  
shkurre si shkoza, mëlleza, thana etj. Bima parapëlqen 
shpatet e drejtuara nga veriu ose verilindja që nuk  
rrihen nga dielli. 

 

 

 

 

 

 

FISHAKUQI (Eonumus europaeus) 
Rritet në 3–6 m lartësi me një trung deri në 20cm  
diametër. Gjethet janë të dhëmbëzuar dhe të imët.  
Ngjyra e kurorës të pemës varion në ngjyrë  
purpurt-vjollcë. 
 

 

 

 

 

 

BIMËSI E LARTË 

 

AHU (lat. Fagus) 
Është një pemë gjetherënëse që bën pjesë në 
familjen Fagaceae. Është pemë e madhe që mund 
të kalojë 35 metra lartësi dhe 1.5 metra diametër 
të trungut. 
 
 

 

 

 

 

HITHESI (Ulmus Glaber) 
Rritet në zonat me lartësi deri 1500m. Përdoret në  
parqet urbane dhe përgjatë rrugëve. Druri nuk është 
i ndonjë cilësie të mirë, por përdoret nga industria e  
prodhimit të mobiljeve. 
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VADHJA (Sorbus Domestica) 
Pemë që rritet në lartësi 15-20 m e gjatë, Trungu 
arrin diametër deri ne 1m, Ngjyra e gjetheve ndryshon  
gjatë ndryshimit të stinëve ato marrin ngjyre të  
verdhë-jeshile në vjeshte-dimër dhe të purpurt-vjollcë 
gjatë pranverës. 
 

 

 

 

FRASHËRI E BARDHE (Fraxinus Ornus) 
Dallohet lehtësisht nga lëvorja karakteristike me ngjyrë  
gri të çelët, por edhe degët me nga tetë gjethe të mëdha 
në formën e heshtës. Eshtë një pemë shumë popullore 
që përdoret dhe në mjekësinë popullore për vetitë  
kuruese që ka. 
 

 

 

 

 

10.1.2 Nivelimi dhe përgatitja e terrenit 

Për punimet e peizazhit duhet të kontaktohet një specialist i posaçëm, i cili do të bëjë planet dhe do 

të japë instruksionet për punimet. Megjithatë është e nevojshme edhe për disa kërkesa, të cilave 

duhet të kemi parasysh. 

Nivelimi i terrenit duhet të bëhet sipas nevojës, formës së tij dhe mjeteve financiare. Në raste se ka 

vetëm detyrën e dekorimit, atëherë ai mund te lihet në atë formë që ekziston. 

Pa marrë parasysh nivelimin e terrenit, ai duhet të përgatitet në atë mënyrë, që të garantohet 

mirëmbajtja e peizazhit. Në rast të mungesës së tokës së mirë (humus), duhet sjellë humus nga 

ndonjë vendi tjetër dhe të shtrohet me një shtresë min. 20 cm ose sipas projektit. 

Në rast se terreni ka shumë gurë, atëherë mund të ketë nevojë për një shtresë më të madhe të 

shtresës së humusit.  

 

10.1.3  Mbjellja dhe plehërimi 

Për mbjelljen dhe mirëmbajtjen e peizazhit duhet të konsultohet me një specialist të fushës.  

Për tipin e drurëve dhe të barit që do të mbillet duhet lënë hapësira për rritjen e atyre. Normalisht 

për mbjelljen e drurëve duhet planifikuar dhe projektuar dhe me perspektivë, që gjatë rritjes të 

drurëve të mos pengojnë apo dëmtojnë pamjen e ndërtesës ose të terrenit. Sidomos duhen pasur 

kujdes vendet që do të ndodhen në hijen e vetë pemëve. 

Bari i terrenit duhet të zgjidhet sipas përdorimit të shkeljes të tij. Lloji i barit duhet zgjedhur i tille që 

plotëson kërkesat e ambientit. 

Rëndësi të madhe ka mirëmbajtja dhe kujdesi i peizazhit. Ai duhet të ujitet vazhdimisht, të pritet dhe 

punët e tjera që nevojiten për mirëmbajtjen e tij. 

Me sheshim kuptohet ky punim: Me një makinë të posaçme për atë pune, e cila ka thika rrotulluese, 

bëhet një prerje e shtresës së barit me një thellësi 1 – 3 cm në intervale të shkurtra prej 2-3 cm. 
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Vertikulimi rekomandohet të bëhet në fillim të rritjes së barit (Mars/Prill) mbasi të bëhet prerja e 

barit. Ky proces e largon plisin e barit që është rritur dhe nuk e lejon depërtimin e ujerave. 

Ajrosja: Prurja e oksigjenit me mjete mekanike deri te rrënjët e barit. 
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