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DETYRE  PROJEKTIMI 
                      

OBJEKTI: “HARTIMIN E PROJEKTIT TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/ 
PERSHATESE TE NEVOJSHME PER KTHIMIN E STRUKTURES SE OBJEKTEVE 
QE JANE KLASIFIKUAR SI OBJEKTE ME DEMTIME TE MEDHA STRUKTURORE 
OSE DEMTIME SHUME TE RENDA JOSTRUKTURORE  

NE BASHKINE  KURBIN”  
 
 
 
 

QELLIMI:  Bashkia Kurbin, me fondin prej  “56,930,280.00  lekë, kërkon të realizojë 

projektin e (studim projektimin)  për objektin: “Hartimin e Projektit te Nderhyrjeve 
Rehabilituese/ Pershatese te Nevojshme per Kthimin e Struktures se Objekteve qe jane 
Klasifikuar si Objekte me Demtime te Medha Strukturore ose Demtime shume te Renda 
Jostrukturore ne Bashkine  Kurbin”. 

DPKZHT ,  ne bashkepunim me Zyren e Rindertimit pergatiten materialin permbledhes 

per domosdoshmerine e hartimit te detyres se projektimit me objekt : “Hartimin e 

Projektit te Nderhyrjeve Rehabilituese/ Pershatese te Nevojshme per Kthimin e 

Struktures se Objekteve qe jane Klasifikuar si Objekte me Demtime te Medha 

Strukturore ose Demtime shume te Renda Jostrukturore ne Bashkine  Kurbin”. 



1 

 

 

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME DHE GJËNDJA EKZISTUESE E OBJEKTEVE: 

Vendndodhja: Ne territorin e Bashkise  Kurbin 

Përshkrimi i Projektit : Objektet ndodhen në territorin e Bashkise  Kurbin. 

TIMIN E PROJEKTEVE  

Pallatet të cilat kërkojnë projekte përforcimi bazuar në analizën e thelluar e konfirmuar 

nga instituti i ndertimit jane 42 pallate. 

Referuar :  Vleresimi i aftesise mbajtese strukturore te ndertesave ekzistuese ,nga ing 

DHIMITER PAPA , konfirmuar nga Instituti i  Ndertimit rezulton se : 

Nga analiza e themelit, permasat e tabanit dhe lartesia e trupit te themelit nuk i 

plotesojne  kushtet qe kerkojne normat e sotme ne fuqi si KTP-N2-89 dhe ato 

europiane,  si dhe referuar konstruksionit : 
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Struktura duhet ti nenshtrohet restaurimit dhe perforcimit te elementeve strukturore si : 

themele , elemente vertikale e elemente horizontale duke u bazuar ne nje projekt 

perforcimi strukturor mjaft te detajuar per objektet perkatese . 

Jane 20 pallate 5 kateshe  

Jane 16 pallate 4 kateshe  

Jane 2 Pallate 3 kateshe  

Jane 3 Pallate 2 kateshe  

Pallati i Kultures,  Laç 

Siperfaqja totale e ndertimit te 42 pallateve eshte 66 976.8  m2 

Te gjitha pallatet jane te pajisur me Akt-Konstatim (vizual), dhe  me analiza te thelluar te 

hartuara nga Ing. Dhimiter Papa, te cilat jane ne dispozicion prane arkivit te Bashkise.  

 

 

 

 

PROJEKTI I PARAQITUR DUHET TË PËRMBAJË: 

- Rilevim i zonës duke evidentuar të gjithë elementët e dallueshëm 
topografikë, elementët e rrjeteve të propozuara të infrastrukturës. 

 

- Vlerësimin dhe analizën e gjëndjes ekzistuese të të gjithë pallateve. 

- Hartimin e projekteve teknike te perforcimit . 

- Hartimin e preventivave që përcaktojnë në mënyrë të detajuar, vlerësimin e zërave te 

punës , llojin e materialeve . 

- Llogaritjen e  kostos se perforcimit per cdo ndertese dhe krahasimin e vleresimin      

sipas  Aktit Normativ nr 9 date 16.12.2019 , neni 34  pika 4 .  

- Nëse sipas studimit të thelluar, të mbështetur dhe nga oponenca e Institutit të 

Ndërtimit, ndërhyrjet për perforcimit e strukturës  kushtojnë  më shumë se 70% e kostos 

së rindërtimit nga e para të ndërtesës, Njësia e vetëqeverisjes vendore ose autoriteti 
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përgjegjës vendos shembjen e detyruar të objektit, që kryhet sipas procedurave të 

parashikuara në nenin 35 të këtij akti. 

- Plan vendosje ku te jene te identifikuara te gjitha pallatet, dhe me legjende per pallatet 

qe do perforcohen 

- Vizatimet përkatëse në një shkallë të lexueshme. 

- Një raport ku jepen llogaritjet dhe krahasimet që justifikojnë ndërhyrjete propozuara. 

- Studim i detajuar i kthimit të kostos së investimit,  

 

 
PROJEKT-ZBATIMIN DUHET DETAJUAR NE:  
 
-Planimetri e përgjithshme që përfshin të gjithë elementet e propozuar përndërhyrje 

-Prerje të detajuara me dimensionet dhe përcaktimin e materialeve që do të përdoren. 

-Specifikimet Teknike për zërat e punimeve që do të kryhen. 

 
Banesat shumekateshe , qe do te merren ne shqyrtim janë  ndërtuar para viteve 1990.   

Godinat janë dy, tre, kater dhe pese kateshe, me themele me mur guri , muret mbajtese 

jane  murature tulle , jane  te mbuluara me cati e tjegulla , si dhe me soleta betonarme . 

Ne pergjithesi jane pa breza betonarme ne kuoten 0.00 , kane breza te dobet ne 

mbulesat e nderkateve . 

Duke bërë ndërhyrjet e perrforcimit te nderteses , si dhe në fasadë dhe cati, ne i japim 

një vlerë të re këtyre objekteve. 

 

 PROJEKTI I PERFORCIMIT DUHET TE PERMBAJE: 

- Projekti Arkitektonik i cili duhet të përmbajë 
 Projekt zbatimi arkitektonik (planimetri,prerje,detaje teknike,fasada,rendera). 
 Relacioni Arkitektonik  
 Preventivi 
 Planvendosje e Zonës 

 
 

- Projekti Konstruktiv i cili duhet të përmbajë 
 
 Projekt zbatimi Konstruktiv (planimetri,prerje,detaje teknike.Sipas kushteve 

teknike 89’ dhe Eurokodit nr.8 si dhe referuar analizave të thelluara për cdo 
objekt ). 

 Relacioni Konstruktiv (metodat e  llogaritjes, krahasime variantesh etj) 
 Preventivi  
 Specifikime teknike 

 
- Projekti Elektrik i cili duhet të përmbajë 

 Projekt zbatimi Elektrik (Rrufepritësi dhe Tokëzimi i Panelit Elektrik) 
 Relacion Teknik 
 Preventiv 
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- Projekti Mbrojtjes Kundër Zjarrit i cili duhet të përmbajë 

 Projekt zbatimi Mbrojtjes Kundër Zjarrit  
 Relacion Teknik 
 Preventiv 
 Specifikime teknike 

 
- Projekti Hidrosanitarë i cili duhet të përmbajë 

 Përshtatja e rrjetit ekzistues të objektit me ndryshimet e mundshme gjatë 
projektimit të përforcimit të objekteve.  

 Relacion Teknik 
 Preventiv 
 Specifikime teknike 

 
- Studim sizmik 
- Studimi gjeologjik 
- Preventivi Total me të gjithë zërat e punimeve 
- Grafiku i punimeve. 
- Krahsimi tekniko ekonomik për seicilin objekt. 

 

VLERËSIMI FIZIK I OBJEKTEVE: 

Gjatë viteve të fundit  kёto objekte janё degraduar dhe kanë probleme  ne themele, ne 

mure mbajtese e ndares, ne soleta, në fasada e cati, dhe nga një vlerësim paraprak 

rezulton se: 

Kane nevoje per nje projekt perforcimi dhe vleresim te thelluar tekniko ekonomik , ku te 

dilet me konkluzionin mbi leverdine ekonomike te projektit te  perforcimit te nderteses . 

Objektivi i projektit  do të jetë rikonstruksion i godinave, perforcimi i struktures mbajtese, 

perforcimi i catise apo soletes se taraces, rikonstruksion i fasadave. 

QELLIMI I PROJEKTIT: 

Te behen te afta per te perballuar forcat dinamike dhe statike qe te garantohet jeta e 
banoreve 

 
ORGANIZIMI, PLANI I PUNËS  DHE STAFI I KËRKUAR: 

Projekti  do të kryhet në  bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Kurbin. 

Stafi që kërkohet  duhet të mbulojë : 

 Arkitekt 

 Inxhinier  ndërtimi strukturist (konstruktor) 

 Arkitekt , Urbanist 

 Topograf 

 Inxhinier Elektrik 
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 Inxhinier Hidroteknik 

 Ekspert Zjarrefikes 

 Projektues Gjeolog - inxhinierik 

 

PARAQITJA GRAFIKE: 

Raportet dhe dokumentat duhet të jenë në 5 (pesё) kopje, në gjuhën shqipe ku njёra 

nga kopjet tё jetё e printuar me ngjyra. Vizatimet duhet tё jenё tё lexueshme nё 

formatin “dwg” (autoCad 2007-2012). Të gjitha materialet do të dorëzohen edhe në soft-

copy (në CD).    

 

SQARIME TË FUNDIT: 

Të dhënat e nevojshme për projektim, siç janë: hartat me vendodhjen e pallateve do t’i 

bashkangjiten kësaj detyre projektimi. 
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