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SEKSION 1 SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME  

 
1.1 Specifikime të përgjithshme  

 
1.1.1 Njësitë matëse 

Në përgjithësi njësitë matëse kur lidhen me Kontratat janë njësi metrike në mm, cm, 
m, m², m³, Km, N (Njuton), Mg (1000 kg) dhe gradë celcius. Pikat dhjetore janë të 
shkruara si “. “.  
1.1.2 Grafiku i punimeve  

Kontraktuesi duhet t’i japë supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, 
proçedurën dhe metodën sipas së cilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në 
mbarim të punës. 

Informacioni që mban supervizori duhet të përfshijë: vizatime që tregojnë rregullimin 
gjeneral të ambienteve të godinës dhe të ndonjë ndërtimi apo strukture tjetër të 
përkohshme, të cilat ai i propozon për përdorim; detaje të vendosjes konstruksionale 
dhe punëve të përkohshme; plane të tjera që ai propozon t’i adaptojë për ndërtim dhe 
përfundimin e të gjitha punëve, si dhe në vijim, detaje të fuqisë punëtore të kualifikuar 
dhe jo të kualifikuar si dhe supervizionin e punimeve. 

Mënyra dhe rregulli që janë propozuar për të ekzekutuar këto punime permanente 
është temë për t’u rregulluar dhe aprovuar nga supervizori, dhe çmimi i kontratës 
duhet të jetë i tillë që të përfshijë çdo rregullim të nevojshëm, të kërkuar nga 
supervizori gjatë zbatimit të punimeve.  
1.1.3 Punime të gabuara  

Çdo punë, që nuk është në përputhje me këto specifikime, duhet refuzuar dhe 
kontraktuesi duhet të riparojë çdo defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit. 
1.1.4 Taelat njoftuese, etj. 

Asnjë tabelë njoftuese nuk duhet vendosur, përveç: 

Kontraktori do të ndërtojë dy tabela, që përmbajnë informacion të dhënë nga 
Supervizori dhe vendosen në vendet e caktuara nga ai. Fjalët duhen shkruar në 
mënyrë të tillë, që të jenë të lexueshme nga një distancë prej 50 m. Gjuha e shkruar 
duhet të jetë në anglisht dhe shqip.   

 
1.2 Dorëzimet te Supervizori 

 
1.2.1 Autorizimet me shkrim 

“Rregullat me shkrim ” do t’i referohen çdo dokumenti dhe letre të nënshkruar nga 
Supervizori të dërguara kontraktuesit që përmbajnë instruksione, udhëzime ose 
orientime për kontraktorin në mënyrë që ai të realizojë ekzekutimin e kësaj kontrate.  

Fjalët e aprovuara, të drejtuara, të autorizuara, të kërkuara, të lejuara, të urdhëruara, 
të instruktuara, të emëruara, të konsideruara të nevojshme, urdhëresa ose jo (duke 
përfshirë emra, folje, mbiemra, dhe ndajfolje) të një rëndësie, do të kuptohet që 
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aprovimet e shkruara, drejtimet, autorizimet, kërkesat, lejet, rregullat instruksionet, 
emërimet, urdhëresat e Supervizorit do të përdoren deri në daljen e një plani tjetër 
pune.  

1.2.2 Dorëzimet tek supervizori  

Kontraktori duhet t’i dorëzojë Supervizorit për çdo punim shtesë, një vizatim të 
detajuar dhe puna duhet të fillojë vetëm pas aprovimit nga Supervizori.  

Kontraktori duhet të nënshkruajë propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, 
materiale, çertifikata testi, kurdo që të kërkohen nga Supervizori. Supervizori do të 
pranojë çdo dorëzim dhe nëse janë të përshtatshme do t’i përgjigjet kontraktorit në 
përputhje me çdo klauzolë përkatëse të kushteve të kontratës. Çdo pranim duhet bërë 
me data në marrëveshje me Supervizorin dhe duke iu referuar programit të aprovuar 
dhe kohës së nevojshme që i duhet Supervizorit për të bërë këto pranime. 

 Mostrat 

Kontraktori duhet të sigurojë mostra, të etiketuara sipas të gjitha përshtatjeve, 
aksesorëve dhe tema të tjera që mund të kërkohen me të drejtë nga Supervizori për 
inspektim.  

Mostrat duhen dorëzuar në zyrën e Supervizorit.  

Vizatimet e punimeve të zbatuara dhe libreza e masave 

Kontraktori do t’i përgatisë dhe dorëzojë Supervizorit tre grupe të dokumentacioneve 
të punimeve sipas projektit. Ky material duhet të përmbajë një komplet të vizatimeve 
të projektit të zbatuar, vizatimet shtesë të bëra gjatë zbatimit të punimeve të aprovuara 
nga Supervizori, si dhe librezat e masave për çdo volum pune.  

 
SEKSION 2  PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI  

 
2.1. Pastrimi i kantierit 

 
2.1.1 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 vegjetare dhe ndërtuese, dhe të 
djegë të gjitha pirgjet e mbeturinave të tjera.  
2.1.2 Prishja e godinave, gardheve dhe strukturave  

Kontraktori duhet të heqë me kujdes vetëm ato ndërtime, gardhe, ose struktura të tjera 
të drejtuara nga Supervizori. Komponentët duhen çmontuar, pastruar dhe ndarë në 
grumbuj. Komponentët të cilët sipas Supervizorit nuk janë të përshtatshëm për 
ripërdorim, duhen larguar, punë kjo që kryhet nga kontraktuesi. Materialet që janë të 
ripërdorshme 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 struktuarave të tjera dhe nëse është e nevojshme duhet të 
paguajë kompensim.                
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2.1.3 Mbrojtja e godinave, rrethimeve dhe strukturave. 

Gjatë kryerjes të punimeve prishëse, kontraktuesi 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.                   
2.1.4 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. 

 
2.2 Punime Prishjeje 

 
2.2.1 Skeleritë  

Çdo skeleri e kërkuar duhet skicuar në përshtatje me KTZ dhe STASH. Një skelator 
kompetent dhe me eksperiencë, duhet të marrë përsipër ngritjen e skelerive që duhet 
të çdo tipi. Kontraktori duhet të sigurojë, që të gjitha rregullimet e nevojshme, që i janë 
kërkuar skelatorit të sigurojnë stabilitetin gjatë kryerjes së punës. Kujdes duhet treguar 
që ngarkesa e copërave të mbledhura mbi një skeleri, 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. Skeleritë 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 skelerisë me rrjete mbrojtëse për të eleminuar rënien e materialeve 
dhe duke përfshirë shenjat sinjalizuese sipas kushteve të sigurimit teknik. 

Skeleri çeliku të tipit këmbalëc, 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.                   

Skeleri 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.                                    
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2.2.2 Supervizioni  

Kontraktori duhet të ngarkojë një person kompetent dhe me eksperiencë, të trajnuar 
në llojin e punës për ngritjen e skelerive dhe të mbikëqyrë punën për ngritjen e 
skelave në kantier.    
2.2.3 Meta 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 menyre qe te mos bien. Elementët e 
drurit mund të hidhen nga lart, vetëm kur ato nuk paraqesin rrezik për pjesën tjetër të 
stukturës. 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.  
2.2.4 Siguria në punë  

Kontraktori duhet të sigurohet se vendi dhe pajisjet janë : 

a) Të një tipi dhe standarti të përshtatshëm duke iu referuar vendit dhe llojit të 
punës që do të kryhet  

b) Të siguruar nga një teknik kompetent dhe me ekperiencë 

b) 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.  

 
2.3 Prishja e elementëve të godinës  

 
2.3.1 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 skelerinë, 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 ujrave të zeza, ujin, dritat etj..), si dhe 
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vënien mënjanë dhe pastrimin e gurëve për përdorim, duke bërë sistemimin brenda 
ambientit të kantierit. Gjithashtu, edhe çdo detyrim tjetër që siguron plotësisht prishjen.     

            
2.3.2 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 kantiërit. dhe 
grumbullimin në një vend të caktuar në kantier për ripërdorim.     

     
SEKSIONI 3 STRUKTURA E NDËRTIMIT   

 
3.1 MURET DHE NDARJET 

 
3.1.1 Llaç për muret për 1 m³ llaç realizohet me këto përbërje: 

Llaç bastard me rërë natyrale lumi (me lagështi, shtesë në volum 20% dhe porozitet 
40 % e formuar me rërë në raporte 1: 0, 8 : 8. Gëlqere e shtuar në 110 lt, çimento 300, 
150 kg, rërë 1.29 m3. 

Llaç bastard marka 25 me rërë natyrale lumi (me lagështi, shtesë në volum 20% me 
çimento: gëlqere: rërë në raporte 1: 0,5: 5,5. Gëlqere e shuar 92 lt, çimento 300, 212 
kg, rërë 1,22 m3. 

Llaç bastard marka 15 me rërë të larë (porozitet 35%) e formuar me, çimento, gëlqere, 
rërë në raport 1: 0,8: 8. Gëlqere e shuar 105 lt, çimento 300, 144 kg, rërë 1,03 m3. 

Llaç bastard marka 25 me rërë të larë (porozitet 35%) e formuar me, çimento: gëlqere, 
rërë në raport 1: 0,5:5,5. Gëlqere e shuar 87 lt, çimento 300, 206 kg, rërë 1,01 m3. 

Llaç çimento marka 1:2 me rërë të larë e formuar me çimento, rërë në raport 1:2. 
Çimento 400, 527 kg, rërë 0,89 m3. 
3.1.2 Spefikimi i përgjithshëm për tullat  

Tulla si element i ndërtimit duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme për ndërtimet 
antisizmike: 

o Rezistencën në shtypje, e cila duhet të jetë: për tullën e plotë 75 kg/cm²; për 
tullat me vrima 80 kg/cm²; për sapet 150 kg/cm². 

o Rezistencën në prerje, e cila duhet të jetë: për të gjitha tullat me brima 20 
kg/cm². 

o Përqindjen e boshllëqeve, e cila duhet të jetë: për tullën e plotë 0-25 %; dhe për 
të gjitha tullat me brima 25-45 % 

o Trashësia e mishit perimetral dhe të brendshëm për tullat e plota, të mos jetë 
më e vogël se 20 mm dhe për të gjitha tullat me brima, trashësia e mishit 
perimetral të mos jetë më e vogël se 15 mm dhe e mishit të brendshëm, jo më 
e vogël se 9 mm. 

o Sipërfaqja e një brime të mos jetë më e madhe se 4.5 cm². 
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o Ujëthithja në përqindje duhet të jetë nga 15 – 20 %. 

 
3.1.3 Mur me tulla të plota 25 cm  

Muraturë me tulla të plota mbajtëse në lartësi deri 3 m, rëalizohët më llaç bastard m-
25, sipas pikës 5.1.1 me përmbajtje për m3: tulla të plota nr. 400, llaç bastard m3 0.25, 
çimento 400, për çdo trashësi muri, duke përfshirë çdo detaj dhe kërkesë për dhëmbët 
e lidhjes, qoshet, parmakët, skelat e shërbimit ose skelerinë, si dhe çdo gjë tjetër të 
nevojshme për mbarimin e muraturës dhe realizimin e saj. Për muraturën e katit 
përdhe, sipërfaqja e xokulit duhet të jetë e niveluar me një shtresë llaçi çimento 1:2 me 
trashësi jo më të vogël se 2cm.   

   
3.2 MBULESAT 

 
3.2.1 Ulluqet vertikale dhe horizontale 

Ulluqet horizontale 

Realizohen me pjerrësi prej 1% për largimin e ujrave. Ulluqet horizontale prodhohen 
me material plastik ose me llamarinë xingato. Ulluku me llamarinë prej çeliku të 
xinguar me trashësi jo më të vogël se 0,8 mm, i formuar nga pjesë të modeluara me 
mbivendosje minimale 5 cm, të salduara në mënyrë të rregullt me kallaj, me bord të 
jashtëm 2 cm më të ulët se bordi i brendshëm, të kompletuara me pjesë speciale për 
grykën e hyrjes. Ulluku horizontal, i modeluar sipas udhëzimeve në projekt, duhet të 
jetë i lidhur me tel xingato me hallka të forta të vëna maksimumi në 70 cm. Në objektet 
me taracë përdoren edhe ulluqe betoni. Të gjtha ulluqet prej betoni duhet të 
hidroizolohen me guaino nga ana e brendshme e tyre. Ulluket e vendosura ndërmjet 
çatise dhe parapetit do të jenë prej llamarine të xinguar, sipas detajeve të vizatimit.  

Ulluqet vertikale 

Janë për shkarkimin e ujrave të çative dhe taracave, dhe kur janë në gjendje jo të mirë 
duhet të çmontohen dhe të zëvendësohen me ullukë të rinj.  

Ulluqet vertikale për shkarkimin e ujrave të çative dhe tarracave që përgatiten me 
llamarinë prej çeliku të xinguar, duhet të kenë trashësi jo më të vogël se 0.6 mm dhe 
diametër 10 cm, kurse ulluqet vertikale prej PVC kanë dimensione nga 8 deri në 12 
cm dhe mbulojnë një sipërfaqe çatie nga 30 deri në 60 m².  

Në çdo ulluk duhet të mblidhen ujrat e një sipërfaqe çatie ose tarace jo më të 
madhe se 60 m². 

Ulukët duhet të vendosen në pjesën e jashtme të ndërtesës, me anë të qaforeve 
përkatëse prej çeliku të xinguar, të fiksuar çdo 2 m. Ujrat e taracës që do të kalojnë në 
tubat vertikale duhet të mblidhen nëpërmjet një pjate prej llamarine të xinguar, i 
riveshur me guainë të vendosur në flakë, me trashësi 3 mm, të vendosur në mënyrë të 
tërthortë, ndërmjet muraturës dhe parapetit, me pjerrësi 1%, e cila lidhet me kasetën e 
shkarkimit sipas udhëzimeve në projekt.  

Pjesa fundore e ulluqeve, për lartësinë 2 m, duhet të jetë PVC dhe e mbërthyer fort 
me ganxha hekuri si dhe poshtë duhet të kthehet me bërryl 90 gradë. 
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SEKSIONI 4 RIFINITURAT 

 
4.1 Rifiniturat e mureve  

 
4.1.1 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 (shirtit me llaç me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 
1,5 m ), dhe e lëmuar me mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo 
detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht suvatimin. 
4.1.2 Suvatim i jashtëm në ndërtime të reja  

Sprucim i mureve dhe strehve, 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 (shirtit me llaç me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 
1,5 m ), dhe e lëmuar me mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo 
detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht suvatimin. 

 
4.1.3 Lyerja me bojë hidromat në punime rehabilitimi e të reja 
 
Në rehabilitim 
Proçesi i lyerjes së sipërfaqeve të mureve dhe tavaneve kalon nëpër trë faza si më 
poshtë: 
 
1-Prëgatitja e sipërfaqes që do të lyhet 
Para lyerjes duhet të bëhet kruajtja e ashpër e bojës së mëparshme nga sipërfaqja e 
lyer, mbushja e gropave të vogla apo dëmtimeve të sipërfaqes së murit me anë të 
stukimit me material sintetik dhe bërja gati për paralyerje 
Përpara fillimit të proçesit të lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do të 
lyhen (dyer, dritare, etj.) me anë të vendosjes së letrave mbrojtëse. 
2-Paralyerja e sipërfaqes së pastruar 
Në fillim të proçesit të lyerjes, bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me 
gëlqeren të holluar (Astari). Për paralyerjen bëhet përzierja e 1 kg gëlqere me një litër 
ujë. Me përzierjen e përgatitur bëhet paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë. 
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Norma e përdorimit është 1 litër gëlqere e holluar duhet të përdoret për 2 m2 sipërfaqe. 
 
3-Lyerja me bojë hidromat e sipërfaqes  
 
Në fillim bëhet përgatitja e përzierjes së bojës hidromat të lëngët e cila është e 
paketuar në kuti 5 – 15 litërshe. Lëngu I bojës hollohet me ujë në masën 20-30 %. 
Kësaj përziërje I hidhet pigmenti deri sa të merret ngjyra e dëshiruar dhe e aprovuar 
nga Supervizori I punimeve dhe pastaj bëhet lyerja e sipërfaqes. Lyerja bëhet me dy 
duar.  
 
Norma e përdorimit është 1 litër bojë hidromat I holluar duhet të përdoret për 2.7 – 3 
m2 sipërfaqe. Kjo normë varet nga ashpërsia e sipërfaqes dhe lloji I bojës së 
mëparshme. 

 
Në ndërtime të reja para lyerjes duhet të bëhet pastrimi I sipërfaqes që do të lyhet nga 
pluhurat dhe të shikohen dëmtimet e vogla të saj, të bëhet mbushja e gropave të vogla 
apo dëmtimeve të sipërfaqes së murit me anë të stukimit me material sintetik dhe 
bërja gati për lyerje.  
 
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 proçesit të lyerjes bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me 
gëlqere të holluar (Astari). Në fillim bëhet përgatitja e astarit duke përzier 1 kg gëlqere 
me 1 litër ujë. Me përzierjen e përgatitur bëhet paralyerja e sipërfaqes vetëm me një 
dorë.  
 
Norma e përdorimit është 1 litër gëlqere e holluar duhet të përdoret për 2 m2 sipërfaqe. 
 
Më pas vazhdohet me lyerjen me bojë si më poshtë: 
-Bëhet përgatitja e përzierjes së bojës hidromat të lëngshëm me ujë. Lëngu I bojës 
hollohet me ujë në masën 20 – 30 %. Kësaj përzierje I hidhet pigment derisa të merret 
ngjyra e dëshiruar. 
- Bëhet lyerja e sipërfaqes. Lyerja bëhet me dy duar. Norma e përdorimit është 1 litër 
bojë hidromat I holluar në 2.7 – 3 m2 sipërfaqe (në varësi të ashpërsisë së sipërfaqes 
së lyer). 
 
4.1.4 Lyerje e sipërfaqeve metalike  

Stukim dhe zmerilim 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 per m², 0.080 kg. 

Lyerje me bojë vaji sintetik për sipërfaqe metalike, me dozim per m²: bojë vaji 0.2 kg 
dhe me shumë duar për të patur 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 perfekte. 
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4.1.5 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 (kartongips, 
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) 

 
Përsa i takon ngjitjes të pllakave të tipeve të ndryshme me llaç, duhet që punimet t’u 
permbahen 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 në pikën 6.2.1. 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 koefiçienti 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, vlejne 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 psh 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. 

 
Në fotografitë e mëposhtme mund të shihet se si duhet të vendosen pllakat në mure. 
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4.2 Rifiniturat e shkallëve 

 
 

4.2.1 Shkallë betoni veshur me mermer 
 

Për veshjen e shkallëve të betonit me mermer duhet të parashikohen këto punë: 
 
Në fillim duhet që shkallët e betonit të pastrohen mirë si dhe të rrafshohet vendi. 
Pastaj duhet që shkalla prej betoni të lyhet me qumësht çimentoje, i cili e lehtëson 
ngjitjen e pllakave të mermerit.  
Ngjitja e pllakave të mermerit bëhet ose duke përdorur llaç ose në rast se shkallët 
e betonit janë të rrafshta, atëherë mundet që këto të ngjiten edhe me kollë. Ngjitja 
e pllakave të mermerit nuk ndryshon nga ngjitja e pllakave në mur, pikë e cila 
është përshkruar gjerësisht në 6.1.14. 

 
 

4.2.2 Bordurat vertikale dhe aksesorë të tjerë 
 
Bordurat vertikale (plintuesat) sipas llojit të shtrimit të shkallëve i kemi: 
• Me qeramike, për shkallë me pllaka qeramike. Ato janë me ngjyrë të errët ose 

me të njëjtën siç janë pllakat që është veshur shkalla, me lartësi 8 cm dhe 
trashësi 1.5 cm, i vendosur në vepër me llaç çimento 1 : 2 ose me kollë. Ky 
proçes përfshin stukimin, pastrimin si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e 
plotë të punës. 

• Për shkallët me parket, plintuesat e drurit janë me të njëjtin material si ai i 
parketit. Montimi duhet të bëhet në mënyrë perfekte dhe pas vendosjes bëhet 
lemimi, stukimi dhe llustrimi i dërrasave duke përdorur vernik special 
transparent. 

• Plintuesa PVC për shkallët me PVC ose linoleum. Mënyra e vendosjes duhet 
të bëhet sipas rekomandimevë të prodhuesit dhe nga personel me 
eksperience.  

• Me mermer, për shkalle me mermer. Plintuesi i mermerit duhet të jetë 8 cm e 
lartë dhe 2 cm e trashë dhe vendoset në vepër me llaç çimento 1 : 2 ose me 
kollë. 
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4.3 Dyer dhe dritare 
 
 

4.3.1 Dritaret/informacion i përgjithshëm/kërkesat 
 
Dritaret janë pjesë e rëndësishme arkitektonike dhe funksionale e ndërteses. 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 kërkesat e 
projektuesit. 
Dritaret mund të jenë të prodhuara me dru, alumin ose PVC. 
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. 
 

4.3.2 Komponentët 
 
Dritare prej druri pishe, të trajtuara me mbulese mbrojtëse të drunjtë 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 
Dritaret e përbëra me profil duralumini i kemi me: 

• Hapje vertikale 
• Hapje horizontale 
• Me rreshqitje 
 dhe janë të përbëra nga: 
• Korniza e fiksuar e aluminit (me përmasa 61-90mm) do të jetë e fiksuar në 

mur me telajo hekuri të montuara përpara suvatimit. Dritaret janë të pajisura 
me elemente, që shërbejnë për ankorimin dhe fiksimin e tyre në mur si dhe 
pjesët e dala, që shërbejne për rrëshqitjen e kanatit të dritares. 

• Kanati i dritares do të vidhoset në kornizën e dritares mbas punimeve të 
suvatimit dhe bojatisjes. 

• ulluqet e mbledhjes së ujit 
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• Aksesorët 
• rrota për rrëshqitjen e tyre dhe korniza e grilave 
• përforcues hekuri  
• ulluk prej gome 
• doreza dhe bllokues të ankoruar në të 
• panel me  xham të hapshem (4 mm të trashë  kur është transparent, 6 mm 

kur janë të përforcuar me rrjet teli ose dopio xham). Ato do të fiksohen në 
kornizat metalike nga listela alumini dhe ngjitës transparent silikoni 

Dritaret PVCdo të përbëhen nga: 
• kasë PVC(me gjerësi 58mm) do të jetë e fiksuar në mur me fasheta hekuri 

të përshtatshëm përpara suvatimit. Kornizat PVC do të jenë të pajisura me 
mentesha dhe bllokuesit e ankoruar. 

• korniza e dritares PVC do të vidhoset me kasën mbas punimeve të suvatimit 
dhe bojatisjes 

• kanate me  xham të hapshëm (4 mm e trashë kur është transparent dhe 6 
mm të trashë kur  janë  të përforcuar me rrjet teli ose dopio xham) e do të 
fiksohen me dritaren në tre pika të ankoruara doreza dhe bllokues. 

• ulluqe të mbledhjes së ujit 
• rrota për rrëshqitjen e tyre dhe korniza e grilave 
• përforcues hekuri i galvanizuar 
• ulluk prej gome 
• doreza dhe bllokues te ankoruar në të 
• ngjitës special leshi për izolimin 

 
4.3.1 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 udhezimeve të supervizorit.  
Pragjet do të kenë kënde të mprehta dhe çdo detyrim tjetër për përfundimin e 
punës. 
 

 
4.3.3 Dritare duralumini 

 

Furnizimi dhe vendosja e dritareve, siç përshkruhet në specifikimet teknike me 
dimensione të dhëna nga kontraktori, përbëhen nga material alumini, profilet e të 
cilit janë sipas standarteve Europiane EN 573-3 dhe janë profile të lyera përpara se 
të vendosen në objekt. Ngjyra e dritares do të jetë sipas kërkesës së investitorit. 
Korniza fikse e dritares do të ketë një dimension 61-90mm. Ato janë të siguruar me 
elemente që shërbejnë për vendosjen dhe ankorimin në strukturat e murit, si dhe 
me pjesët e dala që shërbejne për rrëshqitjen e skeletit të dritares. Forma e profilit 
është tubolare me qëllim që të mbledhë gjithë aksesorët e saj. Profili i kanates të 
dritares do të jetë me dimensione të tilla 25 mm që do të mbulohet nga profili 
kryesor që do të fiksohet në mur. 
Profilet e kornizave të lëvizshme kanë një dimension: gjërësia 32 mm dhe lartësia 
75 mm të sheshta ose me zgjedhje ornamentale. 
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Të dyja korniza fikse ose të lëvizshme janë projektuar dhe janë bërë me dy profile 
alumini të cilat janë bashkuar me njëra tjetrën dhe kanë një fugë ajri që shërben si 
thyerje termike, ato janë të izoluara nga një material plastik 15 mm. 

 
Profili është projektuar me një pjesë boshllëku qëndror për futjen e një 
mbështetëse lidhëse këndore (me hapësirë 18 mm të lartë nga xhami i dritares) 
dhe trolleys për rrëshqitjen e tyre. 

 
Ngjitja është siguruar nga furça me një fletë qëndrore të ashpër. Karakteristikat e 
ngjitësit kundër agjentëve atmosferike duhet të jenë të provuar dhe të çertifikuar 
nga testimi që prodhuesit të kene kryer në kornizat e dritareve ose nga prodhuesit 
e profileve. 

 
Profilet e aluminit do të jenë të lyera sipas proçesit të pjekjes lacquering. 
Temperatura e pjekjes nuk duhet të kalojë 180 gradë, dhe koha e pjekjes do të jetë 
më pak se 15 minuta. Trashësia e lacquering duhet të jetë së paku 45 mm. 
Pudrosja e përdorur do të bëhet me resins acrylic te cilesisë së larte ose me 
polyesters linear. 
Spesori i duraluminit dueht të jetë minimumi 1,5 mm. 
 
Panelet e xhamit (4mm të trasha kur xhami është transparent dhe 6 mm të trasha 
kur janë të përforcuara me rrjet teli ose me dopio xham). Ato do të jenë te fiksuara 
në skeletin metalik me anë të listelave të aluminit në profilet metalike të dritares 
dhe të shoqëruara me gomina. Të gjitha punët e lidhura me muraturen dhe të 
gjitha kërkesat e tjera për kompletimin e punës duhet të bëhen me kujdes. Një 
model i materialeve të propozuara do të shqyrtohet nga supervizori për një aprovim 
paraprak. 

 

4.3.4 Dritare PVC 
 
Furnizimi dhe vendosja e dritareve siç përshkruhet në specifikimet teknike me 
dimensione të dhëna  nga kontraktori, përbëhen nga material PVC profilet e të cilit 
janë sipas standarteve Europiane ISO EN 9002. Ngjyra e dritares do të jetë sipas 
kërkesës së investitorit.  
Dritaret rrëshqitëse të PVC duhet të sigurojnë izolim meanë të një gome dhe 
adaptues në lidhje me kornizën. Seleksionimi I hapësirave të ndryshme lejon 
përdorim xhami tek ose dopio. Boshllëku brenda xhamit dopio duhet të jetë 20-
24mm. 
 
Sistemet e dritareve PVC duhet të sigurojnë në mënyrë perfekte izolimin nga ajri 
dhe uji. Ato duhet të sigurojnë një rezistence nga uji nën 500Pa (të barazvlefshme 
me shpejtësinë e erës prej 150km/orë). Testet për këtë duhet të jenë në përputhje 
me DIN 18055. Koefiçenti I konduktivitetit termal duhet të jetë 2.0W (m2K) e cila 
konfirmon Standartet Europiane. Në lidhje me izolimin e zërit, dritaret prej PVC 
duhet të sigurojnë izolim ndaj tingujve deri në shkallën 4 (>40dB). 
 
Korniza fikse e dritares (ndarjet) do të ketë një dimension 74-116mm. Ato janë të 
siguruar me elemente, që shërbejne për vendosjen dhe ankorimin në strukturat e 
murit si dhe pjesët e dala që shërbejnë për rrëshqitjen e skeletit të dritares. Forma 
e profilit është tubolare me qëllim që të mbledhë gjithë aksesorët e saj. Profili i 



   

 SPECIFIKIMET  
TEKNIKE 

  

 

skeletit të dritares do të jetë me përmasën 25 mm e cila do të mbulohet nga profili 
kryesor qe do të fiksohet në mur. 
 
Të dyja korniza fikse ose të lëvizshme janë projektuar dhe janë ndërtuar me fugë 
ajri që shërben si thyerje termike. Ato duhet të ofrojnë zbatim të Standarteve 
Europiane të vendosjes së xhamit (Xham tek 4-6mm, xham dopio 20-24mm, xham 
tresh 24-28 mm), me kullues uji me mbledhës uji, me inklinim 2 gradë për të 
siguruar kullim uji perfekt, mbyllje perfekte nga mbyllësit qëndror, trashësi muri që 
arrin EN (t-3.1mm), izolim për erën dhe shiun ulluk unik I projektuar për të 
ndihmuar instalimin  e materialeve të gomuar, që shërbejnë për këtë qëllim. 
Karakteristikat e ngjitësit kundër agjentëve atmosferike duhet të jenë të provuar 
nga një testim i çertifikuar i bërë, nga prodhuesit e kornizës së dritares ose nga 
prodhuesit e profileve. 
 
Panelet e xhamit (4mm të trasha kur xhami është transparent dhe 6 mm të trasha 
kur janë të përforcuara me rrjet teli). Sipas kërkesës së investitorit, dritaret prej 
PVC mund të jenë me xham dopio (20-24mm) ose xham tresh (24-28mm). 
 
 Të gjitha punët e lidhura me muraturën dhe të gjitha kërkesat e tjera për 
kompletimi e punës duhet të bëhen me kujdes. Një model i materialeve të 
propozuara do të shqyrtohet nga supervizori për një aprovim paraprak. 

 
 

4.3.5 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 funskionit që kanë, dyert mund të jenë të 
brendshme ose të jashtme. Madhësite (kupto dimensionet) e tyre janë të ndryshme 
në varësi të kompozimit arkitektonik, kërkesave të projektit dhe të Investitorit. Dyert 
mund të jenë të prodhuara me dru, MDF, metalike, duralumini, plastike etj. 
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 stazhionuar);  

2. Korniza e derës e cila lidhet me kasën me anë të vidave përkatese pas 
suvatimit dhe bojatisjes;  

3. Kanati i derës i cili mund të jetë prej druri, metalike, alumin ose PVC te 
përforcuara sipas materialit përkates, si dhe aksesoret e derës, ku futen 
menteshat, dorezat, çelezat, vidat shtrënguese, etj. 

 
4.3.6 Dyert - Komponentet  

 
Pjesët përbërese të çdo lloj dere janë në varësi të llojit të derës dhe materialit që 
përdoret për prodhimin e tyre. Për secilën prej llojeve të dyerve pjesët përbërëse 
do të jenë si më poshtë: 
 
Dyert e jashtme prej druri të fortë pishe, të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të 
drunjtë do të përbëhen nga: 
- 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). 
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- 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 (tamburate) 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 rrafshta ose me gdhendje.  

- Bravat e sigurise 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 platë zinku, me cilindra tip 
kunjash. Bravat duhet të jenë të kyçshme në grup dhe të zbatueshme për 
çelësat sipas standartit.  

- 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 ç’kyçjen e fishekut. 

 
4.3.7 Dyert - Vendosja në vepër  

 
Vendosja e dyerve në vepër duhet të bëhet sipas kushteve teknike për montimin e 
tyre të dhëna në standartet shtetërore. Mënyra e vendosjes së tyre është në varësi 
te llojit të derës dhe materialit që përdoret për prodhimin e tyre. Për seicilin prej 
llojeve të dyerve vendosja në vepër duhet të bëhet  si më poshtë: 

 
4.3.8 Dyer të jashtme 

 
a) 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 (tamburate) 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 mentësha ( 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 
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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 
Supervizorit për aprovim paraprak 

 
 

b) Dyer të jashtme Druri me panel xhami 
 

  Furnizimi dhe instalimi i dyerve të jashtme prej druri Pishe me panel xhami është 
njelloj si më sipër, por me ndryshimin se në vend të paneleve të drunjta 
vendosen panele xhami sipas kërkeses (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 lyerjes së derës me bojë të emaluar dhe vendosjes se tyre. Një 
model i zërit të propozuar, duhet t’i jepet Supervizorit për aprovim paraprak 

 
 

c) Dyer të jashtme Druri me dritë në lartësi 
 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të jashtmë 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 perfshirë 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 Supervizorit për aprovim paraprak 

 
 

4.3.9 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 standartit 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 mberthimin e tyre në objekt. 

 
Forma dhe përmasat e pjesëve përbërëse jepen në Vizatimet teknike. 
 
Të dy kunjat e mësipërm duhet të levizin 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. 
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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 pakten 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 tjetres me L'min = 30 cm. Lloji i 
menteshave që do të vendosen janë të përcaktuara në projekt. Ato janë në varësi 
të llojit dhe madhësise së dyerve dhe dritareve. 
 
Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të 
bëhen sipas kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Një model i 
menteshës, së bashku me çertifikatën e cilësisë dhe të origjinës së mallit, duhet ti 
jepet për shqyrtim supervizorit për aprovim para se të vendoset në objekt. 
 

 
4.3.10 Dorezat 

 
Të përgjithshme 

 
Dorezat e dyereve / dritareve duhet të jenë të njejta 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 dyereve dhe të dritareve   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.) 
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Për këtë sugjerohet që të zgjidhen doreza, të cilat janë prodhuar me material të 
fortë dhe rezistentë psh. Çelik jo i ndryshkshëm 

 
b) Të garantojnë rezietencë momentale ndaj ngarkesave (të sigurojë 

qëndrueshmëri në rastet e keqpërdorimit: varjet, goditjet, përplasjet 
etj); 

 
Duke patur parasysh përdoruesit e këtyre dorezave, duhet që ato të kenë 
koefiçentë 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 meqënëse keto 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, meqënëse ajo përdoret më shumë në 
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 supervizorit dhe 
vetëm pas miratimit të tij të bëhet montimi.  
Montimi i dorezave duhet të bëhet i tillë që të plotesojë kriteret e lartpërmendura.  
Në momtimin e dorezës duhet të zbatohen me korrektësi të plotë udhezimet e 
dhëna nga ana e prodhuesit të saj.  

 
 

4.3.11 Rifiniturat e tavaneve 
 
 

Tavan i suvatuar dhe i lyer me bojë 
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Te përgjithshme: 
 
Te gjitha sipërfaqet që do të suvatohen do të lagen më parë me ujë. Aty ku është e 
nevojshme ujit do ti shtohen materiale te tjera, në menyrë që të garantohet 
realizimi i suvatimit më së miri. Në çdo rast kontraktori është përgjegjës i vetëm për 
realizimin përfundimtar të punimevë të suvatimit. 
 
Materialet e përdorura: 
Llaç bastard marka-25 sipas pikës 5.1.1 
Llaç bastard marka 1:2 sipas pikës 5.1.1.  
Bojë hidromat ose gëlqere. 
 
Përshkrimi i punës: 
 
Sprucim i tavaneve, mellaç çimentoje të lëngët për përmiresimin e ngjitjes së 
suvasë dhe riforcimin e sipërfaqes të muraturës duke përfshirë skelat e shërbimit 
dhe çdo detyrim tjetër për të bërë plotësisht sprucimin. 
Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaç bastard marka-25 me 
dozim per m2, rërë e larë 0,005m3, llaç bastard (marka 1:2) 0,03m3, çimento 
(marka 400), 6,6 kg, uje I aplikuar në bazë të udhëzimevë të përgatitura në mure e 
tavane dhe e lëmuar me mistri e berdaf, duke perfshirë skelat e shërbimit, si dhe 
çdo detyrim tjetër për të bëre plotesisht suvatimin me cilësi të mirë. 
Lyerje dhe lemim i sipërfaqës së suvatuar të tavanit, bëhet mbas tharjes së llaçit, 
për tu lyer me vonë. 
Lyerje e sipërfaqes me hidromat ose me gëlqere, minimumi me dy shtresa. Ngjyra 
duhet të jetë e bardhë dhe duhet aprovuar nga Supervizori. 

 
 
4.3.12 Rifinitura të ndryshme 

 
Mbrojtëset e këndeve të Mureve 

 
Furnizimi dhe vendosja e mbrojtëseve të këndeve të mureve përshkruhet në 
specifikimet teknike të dhëna nga kontraktori. Ato përbëhen nga material alumini 
profil L të cilat janë sipas standarteve Europiane dhe janë profile të lyera përpara 
se të vendosen në objekt. Ngjyra e tyre do të jetë sipas kërkesës së investitorit 
(zakonisht përdoret ngjyra e bardhë e emaluar). 
 
Mbrojtëset e këndeve të mureve kanë përmasa: gjatësi 150 cm x 2 cm x 2 cm dhe 
janë në formën e profilit L të zgjedhur. Trashësia e profilit është 2 mm.  
 
Profili në të dy anët e tij mund të jetë me vrima me d= 6-8 mm, të cilat duhen për 
fiksimin sa më të mirë të mbrojtëses në mure. Në këtë rast mbrojtësja vendoset në 
mure para se të bëhet patinimi. Gjatë patinimit të dy anët e profilit të saj mbulohen.   
 
Seksionet e profilit të aluminit do të jenë të lyera me anë të proçesit të pjekjes 
lacquering.  
 
Ngjitja ndërmjet mbrojtëses dhe murit do të bëhet duke përdorur materiale elastiko 
plastike të posaçëm për këto lloj profilesh alumini. Ngjitja bëhet me anë të një furçe 
të ashpër, pasi të jetë bërë mbyllja dhe suvatimi i çdo të çare të murit. 
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Karakteristikat e ngjitësit kundër agjentëve atmosferike duhet të jenë të provuar 
dhe të çertifikuar nga testimi që prodhuesit kryejne për këto mbrojtëse. 
 
Për mbrojtjen e këndeve të mureve mund të përdoren edhe mbrojtëse prej druri 
pishe të mbrojtura me një mbrojtëse speciale druri (llak për materiale druri). Në 
këtë rast trashësia e profilit të tyre duhet të jetë 3-5 mm kurse përmasat do të jenë 
150 x 3 x 3 cm. Bashkimi i dy shiritave prej druri bëhet me anë të thumbave të 
vegjël, vendi i të cilëve stukohet më pas. Në pjesën e bashkimit të tyre shiritat prej 
druri duhet të priten, me kënd 45 gradë.  
 
Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të 
bëhen sipas kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Një model i 
mbrojtëses së këndeve të mureve do ti jepet për shqyrtim supervizorit për një 
aprovim, para se të vendoset në objekt. Me kërkesë të veçantë të Supervizorit, 
mbrojtëset këndore mund të jenë edhe me lartësi deri në 2m. 

 
 

4.3.13 Sipërfaqe prej xhami (vetratat) 
 
 

Vetrata- Furnizimi dhe vendosja e vetratave prej xhami siç përshkruhet në 
specifikimet teknike me dimensione të dhëna nga kontraktori, përbëhen nga 
material alumini profilet e të cilit janë sipas standarteve Europiane dhe janë profile 
të lyera përpara se të vendosen në objekt. Ngjyra e tyre do të jetë sipas kërkesës 
së investitorit. 
Korniza fikse e vetratave do të ketë një dimension që do të përcaktohet nga 
vizatimet teknike. Ato kanë elemente që shërbejnë për vëndosjen dhe ankorimin e 
vetratave në strukturat e murit. Forma e profilit të vetratave është tubolare me 
qëllim që të mbajë gjithë aksesorët e saj. Profili i skeletit të vetratës do të jetë me 
dimensione jo më pak se 25 mm që profili kryesor që do të fiksohet në mur të jetë i 
zbuluar. 
Profilet e kornizave të lëvizshme kanë një dimension thellësia 32 mm dhe lartësia 
75 mm të sheshta ose me zgjedhje ornamentale. Të dyja korniza fikse ose të 
lëvizshme janë projektuar dhe janë bërë me dy profile alumini të cilat janë 
bashkuar me njëra tjetrën dhe kanë një fugë ajri që shërben si thyerje termike, ato 
janë të izoluara nga një material plastik 15 mm. 
 
Fiksimi i vetratave me kontrotelajo solide do të bëhet me kujdes me fashetat e 
hekurit për tek muri me llaç (me tapa me filete). Vendosja (fiksimi I vetrates) duhet 
të ketë një distancë të preferueshme nga qoshja e kornizës jo më shumë sesa 150 
mm dhe midis tyre jo më shumë se 800 mm. Skeleti i fiksuar i vetratës do të 
vidhoset me telajon pas përfundimit të suvatimit dhe bojatisjes. Kanate të hapshëm 
me xhama do të vendosen me mentesha në skeletin e vetratës dhe do të pajisen 
me bravë mbyllëse dhe dorezë. Ngjitja dhe mbushja midis kasave dhe përbërjes së 
ndërtesës do të kryhet duke përdorur materiale elastiko-plastike, mbas mbylljes së 
çdo të çarë me materiale izoluese. Midis brendësisë së kornizës suportuese të 
hekurit dhe kornizës së jashme fikse të aluminit është e preferueshme të ruash një 
tolerancë instalimi prej 6mm, duke konsideruar një dalje të hapësira fiksuese prej 
rreth 2 mm. Toleranca dimensionale dhe trashësia do të jenë sipas standarteve 
Europiane. 
Panelet e xhamit do të jenë te fiksuara në skeletin metalik me anë të listelave të 
aluminit në profilet metalike të vetratës dhe të shoqëruara me gomina. Të gjitha 
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punet e lidhura me muraturën dhe të gjitha kërkesat e tjera për kompletimin e 
punës duhet të bëhen me cilësi. 
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