
Specifikimet teknike

26.1 Grumbullimi dhe Transportimi i Mbetjeve Urbane.

26.1.1 Volumet e punimeve

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht të gjitha pikat e grumbullimit të
mbetjeve për vendosjen e 106 kontenierëve me volum 1.6 m3, brenda zonës së
kontrakruar.
Operatori i shërbimit duhet të kryejë shërbimin e plotë të parashikuar në metodologji, 35
zbrazje kontenierësh/ditë.

• Specifikime teknike dhe metodologjia

Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe transportit të mbetjeve të ngurta urbane konsiston
në:
• Zbrazjen e kontenierëve me makinën e përshtatshme teknollogjike të përcaktuar,

mbledhjen dhe largimin e mbeturinave të hedhura përreth në një distancë me rreze prej 10
m nga çdo kontenier, pastrimin dhe fshirjen me fshesë me dorë të sipërfaqes prej 30 m2 rreth
çdo pike grumbullimi, si dhe rivendosja e kontenierëve të sistemuar në vendin e caktuar.
Kontenierët duhet të vendosen drejt, në pozicion vertikal dhe në mënyrë estetike per mjedisin
urban. Më pas makinat teknologjike kryejnë transportin e mbeturinave në fushën e depozitimit
të tyre.

• Në çmimin njësi të largimit të mbeturinave urbane përfshihet gjithashtu edhe
dezifektimi në përfundim, me pluhur gëlqereje me 5% përmbajtje klori, brenda çdo kontenieri.
Mund të bëhet dezifektimi ditor, pas zbrazjes së çdo kontenieri, duke përdorur sistemin e
dezifektimit që duhet ta ketë çdo makinë teknologjike, duke përdorur të tretur lëndën e pluhurit
të gëlqeres me 5% përmbajtje klori.

• Plani i vendosjes së kontenierëve dhe grafikët e punimeve

a. Autoriteti kontratues ka përcaktuar në fillim të kësaj kontrate pikat ekzakte të
grumbullimit të mbetjeve të ngurta urbane, dhe numrit të kontenierëve për secilën pikë,
në të gjithë zonën e kontraktuar ku përfshihen edhe të gjitha pikat e grumbullimit pranë
të gjitha tregjeve brenda zonës së kontraktuar.

b. Operatori i shërbimit është i detyruar të zbatojë planin fillestar të pikave dhe
kontenierëve të kërkuar (bashkëngjitur specifikimeve teknike) si dhe çdo ndryshim të
tyre përgjatë kohës së zbatimit të kësaj kontrate. Ky plan mund te ndryshoje gjate
kohes se zbatimit te kontrates nga operatori i shërbimit ose nga Autoriteti kontratues
sipas nevojave per përmiresimin e sherbimit dhe mirë organizimit të tij, ose si rezultat i
ndryshimeve që mund të ndodhin në infrastrukturë gjithmonë pas kërkesës të njërës
palë dhe bëhen të zbatueshme pas miratimit të Autoritetit kontratues.



c. Grafikët vjetor të punimeve per realizimin e shërbimit të pastrimit të zonës, pregatiten
nga operatori i shërbimit dhe miratohen çdo vit nga Autoritetit kontratues. Këta grafikë
mund të pësojnë ndryshime sa herë lind e nevojshme edhe brenda një viti. Në grafikun
e punimeve duhet të përcaktohen saktë: 1. Oraret e operimit në secilën pikë
kontenierësh. 2. Llojin, targën dhe intenerarin e makinave teknologjike që do të kryejnë
shërbimin. 3. Oraret e operimit dhe mjetet për shërbimet mbështetëse. 4. Numrin e
punëtorëve që do të mbështesin çdo operacion punimesh.
Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit. Operatori i
shërbimit nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të grafikut të
punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

d. Grafikët për largimin e mbeturinave që do të paraqiten për miratim, duhet të
pergatiten në mënyrë të tillë që të gjitha punimet të kryhen brenda orëve të natës, duke
filluar jo më parë se ora 19.00, me qëllim që në orën 7.00 zona e kontraktuar të jetë
krejtësisht e pastër. Ndryshimet në orarin e operimit dhe përfundimit të shërbimit në
zonë, do të pranohen vetëm për shkak të pamundësisë objektive të kryerjes së
shërbimit të parashikuar si dhe në rastet e ndryshimit të orarit për rrugët tregtare, por
gjithmonë pasi të jenë verifikuar dhe miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues,
ndryshimet në Grafikun e Punimeve.

e. Autoritetit kontratues ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim vendet
e grumbullimit të mbeturinave për të parë kryerjen e shërbimeve të sipër përmendura,
respektimin e standarteve të kërkuara, rregullave dhe cilësisë së kërkuar nga kjo
kontratë dhe për të vendosur ndalesa, penalitete dhe gjoba për mospërmbushjen e
tyre.

26.1.4 Rregulla për tu zbatuar

a. Për asnjë rast nuk do të lejohen kazanë të tejmbushur me mbeturina, të
patransportuara dhe mbeturina të lëna në zonen përreth kontenierëve. Në të gjitha
rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktorë të jashtëm, operatori i
shërbimit duhet të njoftojë menjëherë dhe të marrë masa për pastrimin e tyre jo më
vonë se 3 orë nga orari i përfundimit të shërbimit, i përcaktuar në grafik. Në rast të
kundërt përgjegjësia është e operatorit të shërbimit dhe do të vendosen penalitete sipas
parashikimit në Nenin “Gjoba dhe penalitetet”

b. Operatori i shërbimit ka për detyrë të kryejë grumbullimin dhe transportimin e
mbetjeve urbane që depozitohen në ambjente publike brenda zonës së kontraktuar
edhe në rast se hidhen larg pikave të miratuara të grumbullimit të tyre. Në rastet kur
mbetjet hidhen në mënyrë të përsëritur operatori i shërbimit ka të drejtë të kërkojë
miratimin e vendosjes së kontenierëve dhe përfshirjen në grafikun e punimeve.

c. Operatori i shërbimit duhet të informojë me shkrim Autoritetin kontratues në mënyrë



periodike për të gjitha kontratat private të pastrimit që do ketë me të tretë, të reklamojë
numrin e mjeteve dhe punëtorë shtesë për këto shërbime për të garantuar cilësinë e
kërkuar të shërbimeve në kontratën me Autoritetin kontratues.

d Operatori i shërbimit duhet të ketë në efiçensë një “Zyrë të Kontaktimit” për
marrjen e ankesave e cila duhet të jetë e hapur në të gjithë ditët e javës nga ora
7.00-20.00 . Përfaqësues të operatorit të shërbimit duhet të jenë prezent gjatë gjithë
kohës së parashikuar për të marrë vërejtjet e qytetarëve dhe Autoritetit kontratues
dhe për tu dhënë zgjidhje problemeve të prezantuara brenda 5 orësh nga marrja e
njoftimit.

e. Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë (ose natë) në punë,
minimalisht numrin e kërkuar të makinerive, pajisjeve.

f. Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë në punë minimalisht numrin e
punëtorëve të transportit dhe shoferëve sipas numrit të deklaruar në ofertën e tenderit
për të garantuar kryerjen me cilësi dhe në kohë të shërbimit.

h. Në asnjë rast nuk duhet të kryhet largimi i mbeturinave urbane nga kontenierët në
akset kryesore, para se të jetë kryer fshirja dhe pastrimi i rrugëve ku ndodhen. Në të
kundërt operatori i shërbimit duhet kryejë përsëri zbrazjen e kontenierëve pa shpenzime
ose duhet të përdorë mjete shtesë për të garantuar që kontenierët të jenë bosh pas
përfundimit të të gjitha shërbimive të pastrimit.

i. Nëqoftë se gjatë transportit derdhen papastërti nga makinat e sherbimit, brenda ose
jashtë zonës së shërbimit, ato duhet të pastrohen menjëherë. Në të kundërt përveç
shpenzimeve që duhet të përballojë kontraktori për mbledhjen dhe largimin e
mbeturinave të rëna gjatë transportit, ai do të përballet me penalitetet e parashikuara në
përputhje me këtë kontratë apo me gjoba të tjera në përputhje me ligjet dhe vendimet
në fuqi për ndotjen e shkaktuar.

j. Përdorimi i uniformave për punëtorët që kryejnë shërbimin e pastrimit është
rigorozisht i detyrueshëm dhe në rast mozbatimi aplikohen gjoba për mosplotësim këtij
detyrimi.

26.1.5 Mjetet dhe pajisjet

Operatori i shërbimit duhet të vërë në dispozicion për plotësimin e detyrimeve
kontraktuale, (mbledhjes, transportit, largimit të mbeturinave) dhe të gjitha Shërbimeve
Plotësuese të përcaktuara më lart, këto mjete dhe pajisje:

Makina e nevojshme teknologjike për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave
urbane si dhe shërbimeve mbështetëse, të kërkuara për realizimin e kontratës, janë të
renditura si më poshtë:



• Makinë teknollogjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet
mbajtës jo më pak se 12 ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, i vitit të prodhimit jo më poshtë se
2010, jo më pak se 1 (një) copë;

• Makinë teknollogjike transportuese(rezerve), me ngarkim fundor ose anësor, me
kapacitet mbajtës jo më pak se 12 ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, i vitit të prodhimit jo më
poshtë se 2010, jo më pak se 1 (një) copë;

• Të gjitha makineritë teknollogjike që do përdoren për zbatimin e kësaj kontrate
duhet të jenë në përputhje me të dhënat teknike dhe specifike të mjeteve të përcaktuara në
kapitullin “ Specifikimet teknike”, pjesë përbërëse e dokumentave të tenderit.

• Rregulla të tjera për mjetet dhe pajisjet:

• Të gjitha automjetet të cilat do të përdoren nga operatori i shërbimit për
plotësimin e detyrimeve kontraktuale, mund të kontrollohen në çdo kohë nga Autoriteti
kontratues për gjëndjen e gadishmërisë dhe inventarizimin e tyre.

• Të gjitha automjetet të cilat do të përdoren, duhet të jenë të identifikuara nga
Autoriteti kontratues. Ato duhet të mbahen në gjëndje të pastër dhe të rregullt si dhe të jenë
të lyera me të njëjtën ngjyrë. Një pjesë e konsiderueshme e pjesëve të ndërrimit duhet të
jenë gjendje për të siguruar plotësimin e gatishmërisë së mjeteve.

• Automjetet e largimit të mbeturinave duhet të lahen dhe dezifektohen çdo ditë
pas përfundimit të punës.

• Të gjithë kontenierët e përdorur për zbatimin e kontratës duhet të mbahen të
pastër, në gjëndje të mirë teknike. Në rast dëmtimesh, djegiesh, deformimesh te
kontenierëve, si dhe dëmtime rrotash dhe kapakësh, të cilat çojnë në mosfunksionimin e
plote teknik, higjenik ose estetik të tij gjatë kohëzgjatjes së kontratës si dhe mungesës së
kontenierëve, operatori i shërbimit ka përgjegjësinë për ruajtjen, mirëmbajtjen dhe riparimin
e kontenierëve për çdo rast dhe për çdo shkak.

• Operatori i shërbimit duhet të vërë në përdorim emrin e tij për korespondencën e
përbashkët, lidhjen telefonike, shenjat dhe targat e makinave dhe kontenierëve.

• Të gjitha pikat e grumbullimit të mbetjeve duhet të identifikohen sipas numrit
respektiv të pikës, që duhet të jetë lehtësisht i dukshëm për komunitetin. Operatori i
shërbimit mund të të vendosë dukshëm numrat e pikave mbi njërin nga kontenieret apo
ambjentet e tjerë rreth pikës sipas “Listës së pikave dhe vendodhjes së tyre”.

26.4 Fshirja e rrugëve dhe trotuareve me krahë.

26.4.1 Volumet e Punimeve

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht sheshet, rrugët, trotuaret dhe



sipërfaqet e tyre për të gjithë zonën e kontraktuar.
Operatori i shërbimit do të fshijë me krahë dhe do të kryejë të gjitha shërbimet e tjera
mbështetëse parashikuar në metodologji për të gjitha rrugët dhe trotuaret e
përcaktuara, në zonën që do të kontraktohet, në një sipërfaqe të përgjithshme prej
125,000 m2 në ditë. Këto janë parashikuar në listën e rrugëve dhe volumet e tyre për
shërbimin e fshirjes.

26.4.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

Shërbimi i fshirjes së rrugëve dhe trotuareve me krahë konsiston në:
a. Fshirjen me punëtorë me fshesë të gjithë rrugëve kryesore, shesheve dhe rrugëve
dytësore, duke mbuluar sipërfaqen e plotë të trotuarit dhe një sipërfaqe rruge 2 m nga
kuneta, në gjithë gjatësinë lineare të saj për rrugët e kryesore, si dhe sipërfaqen e plotë
rrugë + trotuar për rruget e tjera(qe nuk mnulohen me sherbim te fshirjes me makineri
apo larjes)
b. Në vendet ku është e pamundur të kalojë fshesa anësore e makinës teknollogjike, (si
psh. poshtë makinave apo kur ka pengesa të tjera) Operatori i Shërbimit duhet të
pastrojë me punëtorë.

c. Fshirjen dhe pastrimin me punëtorë pastrimi të gjitha segmenteve të zëna nga
parkimi, trotuareve, dhe rrugëve dytësore në të cilat është e pamundur kryerja e
pastrimit me mjete teknollogjike.

d. Pas fshirjes me makineri teknollogjike, punëtorët e pastrimit (fshirjes) pastrojnë çdo
lloj mbeturine që ka mbetur nga proçesi teknollogjik i fshirjes, në mënyrë që rrugët të
jenë plotësisht të pastra. Edhe ky shërbim manual pastrimi përfshihet në proçesin e
fshirjes si dhe në çmimin për njësi të saj.

e. Operatori i shërbimit duhet të zbrazë, pastrojë vendin përreth dhe të mbajë pastër
çdo ditë të gjithë koshat rrugorë brenda zonës së kontraktuar. Për këtë operojnë
punëtorë dhe makina të veçanta. Shërbimi i zbrazjes dhe pastrimit të ambjentit rreth tyre
bëhet gjatë natës.

26.4.3 Plani i punës dhe grafikët e punimeve

a. Fshirja e rrugëve do të bëhet gjatë natës nga ora 21.00-04.00.

b. Për pastrimin e rrugëve të pandriçuara Autoriteti kontratues mund të ndryshojë dhe
miratojë grafikun dhe oraret e shërbimit, pas kërkesës të njërës palë, për të mundësuar
kryerjen me cilësi të shërbimit.
Këtu mund të përfshihen edhe rrugët brenda blloqeve të banimit apo rrugët dytësore që
kanë lehtësi pastrimi gjatë ditës nga mungesa e parkimit.

c. Grafikët e punimeve per realizimin e shërbimit të pastrimit te zones, pergatiten nga



sipërmarresi dhe miratohen çdo vit nga Autoriteti kontratues. Këta grafikë mund të
pësojnë ndryshime në orën e operimit dhe përfundimit të shërbimit, sa herë lind e
nevojshme edhe brenda një viti, vetëm për shkak të pamundësisë së kryerjes apo në
rastet e ndryshimit të parkimit të makinave për rrugë të veçanta dhe ditë të veçanta dhe
gjithmonë pasi të jenë miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues këto ndryshime.

d. Në grafikun e punimeve duhet të përcaktohen saktë:
1. Oraret e operimit në secilën rrugë dhe trotuar.
2. Numri i punëtorëve që do të punojnë në çdo operacion punimesh.

e. Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit.
Operatori i shërbimit nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të
grafikut të punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

f. Autoriteti kontratues ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim kryerjen
e shërbimeve të sipër përmendura, respektimin e standarteve të kërkuara, rregullave
dhe cilësisë së kërkuar nga kjo kontratë si dhe për të vendosur penalitete, gjoba dhe
ndalesa për mospërmbushjen e tyre.

26.4.4 Rregulla për tu zbatuar

a. Për asnjë rast nuk do të lejohen rrugë të papastruara apo mbeturina të pa larguara
në to. Në të gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktorë të jashtëm
të cilat nuk mund të pastrohen me operacionet e parashikuara në metodologji, operatori
i shërbimit duhet të njoftojë menjëherë dhe të marrë masa për pastrimin e tyre jo më
vonë se 3 orë nga orari i përfundimit të shërbimit, i përcaktuar në grafik.

b. Ndalohet në mënyrë kategorike ngritja e pluhurit gjatë proçeseve të fshirjes për
shkak të ndotjes që shkaktojnë.

c. Përdorimi i uniformave për punëtorët është rigorozisht i detyrueshëm dhe do
ndërmerren gjoba për mosplotësim të tyre.

26.4.5 Mjetet dhe pajisjet

Operatori i shërbimit duhet të vërë në dispozicion për plotësimin e detyrave kontraktuale
të fshirjes me krahë të rrugëve dhe trotuareve si dhe të gjitha Shërbimeve Plotësuese
të përcaktuara më lart, këto mjete dhe pajisje:

• Çdo punëtorë duhet të jetë i pajisur me mjete pune pastrimi si fshesa plastike, kaci,
karroca dore, lopata, etj për të mundësuar kryerjen me cilësi të shërbimit.



• Pajisjet dhe veglat e punës të mbahen në gjendje të pastër dhe të mirë. Punëtorët e
fshirjes duhet të jenë të pajisur: me fshesa, kruajtëse, lopata, kazane dore lëvizëse
dhe karroca dore.

26.5 Fshirja e rrugëve me makineri teknologjike.

26.5.1 Volumet e Punimeve

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht sheshet, rrugët dhe gjatësitë lineare
për të gjithë zonën e kontraktuar.
Operatori i shërbimit do të fshijë me makineri teknollogjike fshesë për të gjitha rrugët
dhe sheshet e përcaktuara në zonën që do të kontraktohet. në një gjatësi lineare prej
15 000 ml per te dy krahet e rruges. Këto janë parashikuar në listën e rrugëve dhe
volumet e tyre për shërbimin e fshirjes. Ky sherbim do te kryhet 150 herë në VIT .

26.5.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

Shërbimi i fshirjes së rrugëve me makineri konsiston në:
a. Fshirjen me makina teknollogjike fshesë të të gjithë rrugëve kryesore, shesheve dhe
rrugëve duke mbuluar gjithë gjatësinë lineare të lirë nga parkimi. Më pas çdo mbeturinë
e mbetur nga pastrimi me mjete teknollogjike, pastrohet nga punëtorët e shërbimit të
fshirjes me krahë.

b. Në të gjitha gjatësitë lineare dhe segmentet e lira nga parkimi, të rrugëve kryesore ,
të përcaktuara në volumet e shërbimit të fshirjes me makineri. fshirja detyrimisht duhet
kryer me makinë teknollogjike.

26.5.3 Plani i punës dhe grafikët e punimeve

a. Fshirja e rrugëve do të bëhet gjatë natës nga ora 21.00-04.00.

b. Fshirja me makineri teknollogjike do të kryhet sipas grafikëve të miratuar nga
Autoriteti kontratues, me qëllim që në orën 7.00 zona e kontraktuar të jetë krejtësisht e
pastër.

c. Grafikët e punimeve per realizimin e shërbimit të pastrimit te zones, pergatiten nga
operatori i shërbimit dhe miratohen çdo vit nga Autoriteti kontratues. Këta grafikë mund
të pësojnë ndryshime në orën e operimit dhe përfundimit të shërbimit, sa herë lind e
nevojshme edhe brenda një viti, vetëm për shkak të pamundësisë së kryerjes apo në
rastet e ndryshimit të parkimit të makinave për rrugë të veçanta dhe ditë të veçanta dhe
gjithmonë pasi të jenë miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues këto ndryshime.

d. Në grafikun e punimeve duhet të përcaktoheh saktë:
1. Oraret e operimit në secilën rrugë dhe trotuar.
2. Llojin dhe intenerarin e makinave teknologjike që do të kryejnë shërbimin.



e. Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit.
Operatori i shërbimit nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të
grafikut të punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

26.5.4 Rregulla për tu zbatuar

a. Për asnjë rast nuk do të lejohen rrugë të papastruara apo mbeturina të pa larguara
në to. Në të gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktorë të jashtëm
të cilat nuk mund të pastrohen me operacionet e parashikuara në metodologji, operatori
i shërbimit duhet të njoftojë menjëherë dhe të marrë masa për pastrimin e tyre jo më
vonë se 3 orë nga orari i përfundimit të shërbimit, i përcaktuar në grafik.

c. Do të konsiderohet e pavlefshme fshirja e rrugës me makineri teknollogjike kur kjo e
fundit gjatë proçesit të punës operon me shpejtësi më të madhe se 5-10 km /orë.

d. Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë (ose natë) në punë,
minimalisht numrin e kërkuar të makinerive, shoferëve dhe pajisjeve për fshirjen e
rrugëve.

26.5.5 Mjetet dhe pajisjet

Operatori i shërbimit duhet të vërë në dispozicion për plotësimin e detyrave kontraktuale
të fshirjes me makineri të rrugëve si dhe të gjitha Shërbimeve Plotësuese të
përcaktuara më lart, këto mjete dhe pajisje:

• Makina teknologjike për fshirjen e rrugëve, me kapacitet mbajtës 5- 6.5 m3, te
pajisura me 2 fshesa anësore (majtas dhe dhjathtas) dhe një fshesë qëndrore rrul, sistem
thithës të pluhurave (aspirator) dhe sistem spërkatje me ujë gjatë punës, mundësisht me
tub aspirimi të jashtëm thithës, i vitit të prodhimit jo më poshtë se 2010, jo më pak se 1
(një) copë;

• Të gjitha makineritë teknollogjike që do përdoren për shërbimin e fshirjes duhet
të jenë në përputhje me të dhënat teknike dhe specifike të mjeteve sipas ofertës dhe në
përpurthje me këtë kontratë si dhe dhe të jetë konform normave teknike të Komunitetit
Europian.

Rregulla të tjera për mjetet dhe pajisjet:



a. Të gjitha automjetet të cilat duhet të përdoren nga operatori i shërbimit për fshirjen e
rrugëve, do të kontrollohen çdo 6 muaj nga Autoriteti kontratues për gjëndjen e
gatishmërisë dhe inventarizimin e tyre.

b. Çdo makineri për fshirjen e rrugëve duhet të lahen dhe pastrohen në fillim ose në
fund të intinerarit ditor dhe duhet të jetë e pajisur me një sistem pompimi uji i cili shërben
për mbrojtjen nga pluhuri.

• Automjetet, pajisjet dhe veglat e punës të mbahen në gjendje të pastër dhe të
mirë si dhe të jenë të lyera me të njëjtën ngjyrë. Një sasi e konsiderueshme e pjesëve të
ndërrimit duhet të mbahen gati për të siguruar plotësimin në kohë dhe të vazhdueshëm të
kësaj kontrate.

26.8 Larja e rrugëve me makinë teknollogjike

26.8.1 Volumet e Punimeve

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht sheshet, rrugët dhe sipërfaqet e tyre
që do të lahen me presion për të gjithë zonën e kontraktuar si për shërbimin e parë të
larjes gjatë natës ashtu dhe për shërbimin e dytë të larjes gjatë ditës.

• Operatori i shërbimit do të bëjë larjen me presion të rrugëve me makinë
teknollogjike, si shërbim një herë në ditë gjatë natës, parashikuar në metodologji për të
gjitha rrugët dhe sheshet e përcaktuara, në zonën që do të kontraktohet, në një sipërfaqe
të përgjithshme prej 32 000 m2 në ditë përgjatë (gjithsej 240 ditë ne vit)

Këto janë parashikuar në listën e rrugëve dhe volumet e tyre për shërbimin e larjes me
makineri.
2. Operatori i shërbimit do të bëjë larjen me presion të qendrës me makineri si larje
gjatë ditës në një sipërfaqe të përgjithshme prej 32,000 m2/ditë, përgjatë 8 muajve më
të nxehtë të vitit.( gjithsej 240 ditë ne vit)

26.8.3 Specifikimet teknike dhe metodologjia

Shërbimi i larjes me presion, me makineri teknollogjike konsiston në:

1. Larjen me presion me makineri teknollogjike larëse, si shërbim një herë në ditë, të
gjithë rrugëve kryesore, shesheve dhe rrugëve dytësore të parashikuara, në mënyrë që
makinat larëse të mbulojnë me shërbim të gjitha sipërfaqet e plota të tyre brenda kohës
së parashikuar.

• Larjen me presion, me makineri teknollogjike larëse, si shërbim i dytë ditor, të të
gjithë rrugëve kryesore, shesheve dhe rrugëve dytësore të parashikuara për këtë shërbim,
në mënyrë që makinat larëse të mbulojnë me shërbim të gjitha sipërfaqet e plota të tyre
brenda kohës së parashikuar.



3. Gjatë shërbimit të parë të larjes (natës) shpejtësia e operimit të makinave larëse
gjatë proçesit të larjes (zbrazjes së ujit) duhet të variojë nga 8-10 km/orë kurse gjatë
shërbimit të dytë të larjes nga 15-20 km/orë.

26.8.4 Plani i Punës dhe grafikët e punimeve

• Larja e rrugëve, si shërbim një herë në ditë, do të bëhet çdo ditë, gjithmonë mbas
shërbimit të pastrimit (fshirjes) të rrugëve, nga ora 24.00-07.00.

• Larja e rrugëve si shërbim i dytë ditor, do bëhet çdo ditë, gjatë periudhës 15 Prill –
15 Tetor, nga ora 12.00 –16.00.

• Larja me presion, me makinë teknollogjike do të kryhet me grafikë të miratuar
nga Autoriteti kontratues, me qëllim që në orën 07.00 dhe në orën 16.00 për shërbimin e
dytë të larjes, zona e kontraktuar të jetë krejtësisht e larë.

• Grafikët e punimeve per realizimin e sherbimeve të larjes së rrugëve, përgatiten
nga Operatori i Shërbimit dhe miratohen çdo vit nga Autoriteti kontratues. Këta grafikë
mund të pësojnë ndryshime në orën e operimit dhe përfundimit të shërbimit, sa herë lind e
nevojshme edhe brenda një viti, vetëm për shkak të pamundësisë së kryerjes dhe
gjithmonë pasi të jenë miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontratues këto ndryshime.

• Në grafikun e punimeve duhet të përcaktohen saktë: 1. Oraret e operimit në
secilën rrugë dhe trotuar. 2. Llojin dhe intinerarin e makinave teknologjike që do të kryejnë
shërbimin. 3. Numrin e punëtorëve që do të punojnë në çdo operacion punimesh.

• Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit.
Operatori i shërbimit nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të grafikut
të punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

• Autoriteti kontratues ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë dhe në përfundim
kryerjen e shërbimeve të sipër përmendura, respektimin e standarteve të kërkuara,
rregullave dhe cilësisë së kërkuar nga kjo kontratë dhe për të vendosur penalitete, gjoba
dhe ndalesa për mospërmbushjen e tyre.

26.8.5 Rregulla për tu zbatuar

• Autoriteti kontratues ka të drejtë të kontrollojë gjatë kryerjes së shërbimit dhe pas
përfundimit të tij, respektimin e standarteve në presionin e ujit për larje si dhe duke
kontrolluar herë pas here sasinë e ujit të përdorur për larjen e sipërfaqes së parashikuar.
Në rastet kur evidentohet presion i pamjaftueshëm në larje apo sasi e vogël e ujit të
përdorur, shërbimi i larjes do të konsiderohet i pavlefshëm.

• Operatori i Shërbimit duhet të kryejë shërbimin e larjes me presion të rrugëve



duke respektuar standartin e harxhimit të 0,8 litër ujë për 1 m2 rrugë për larjen e darkës
dhe 0.6 litër ujë për m2 për larjen e ditës.

• Larja duhet të bëhet me ujë me ngarkesë bakteriale jo më shumë se 200 E koli
për 100ml ujë.

• Në të gjitha rastet kur nuk është e nevojshme kryerja e shërbimit të larjes me
makineri për shkak të kushteve atmosferike si shi apo ngricë, Operatori i shërbimit nuk do
të kryejë këtë shërbim dhe si rrjedhim nuk do të paguhet.

• Autoriteti kontratues do të nxisë Operatori i shërbimitn të përdorë burime të tjera
për sigurimin e ujit për larjen e rrugëve, si puse, etj.

• Listat përkatëse të rrugëve që do lahen i bashkëngjiten kësaj kontrate.

• Të gjitha shpenzimet për ujin, që do të përdoret për larje, do mbarten nga
operatori i shërbimit.

• Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë (ose natë) në punë,
minimalisht numrin e kërkuar të makinerive dhe pajisjeve për larjen e rrugëve.

26.8.6 Mjetet dhe pajisjet për larjen e rrugëve

Operatori i shërbimit duhet të sigurojë për realizimin e larjes me presion të rrugëve sipas
përcaktimeve të kontratës, të gjitha punimet, materialet, pajisjet si dhe lejet përkatëse.

Operatori i shërbimit duhet të vërë në dispozicion dhe të përdorë për plotësimin e
detyrave kontraktuale të larjes së rrugëve këto mjete:

• Makina për larjen e rrugëve, (autobote) të pajisura me pompë për larjen e
rrugëve me presion, me dy ose më shumë pjata larëse në pjesën e përparme, , jo më pak
se 1 (një) copë; Të jetë konform normave teknike të Komunitetit Europian viti prodhimit jo
me poshte se 2006.

• Automjetet të cilat duhet të përdoren për larjen e rrugëve duhet të inspektohen
çdo 6 muaj nga Autoriteti kontratues. Çdo makineri për larjen e rrugëve duhet të pastrohet
dhe lahet, në fillim ose në fund të intinerarit ditor.

3. Të gjitha makinat për larjen e rrugëve duhet të mbahen në gjendje të pastër dhe të
mirë, si dhe të jenë të lyera me të njëjtën ngjyrë.

4. Një sasi e konsiderueshme e pjesëve të ndërrimit duhet të mbahen gati për të
siguruar plotësimin në kohë dhe të vazhdueshëm të kontratës.

5. Një listë e makinave larëse do t’i paraqitet Autoritetit kontratues para fillimit të



veprimtarisë së larjes.

26.9 “Edukimi Publik Ambjental”

Në termin “Edukim Publik”, do të nënkuptohet aktiviteti publicitar i operatori i shërbimitt
për të rritur dhe përmirësuar njohuritë e konsumatorit përsa i përket mbledhjes,
përpunimit dhe largimit të mbeturinave, fshirjes e larjes së rrugëve, gjatë periudhës së
kontratës.

Operatori i shërbimit duhet të krijojë një kontakt të vazhdueshëm me komunitetin e
zonës i cili luan një rol të rëndësishëm jo vetëm në mbarëvajtjen e punës së operatori i
shërbimitt por edhe në minimizimin e ndotjes së ambjentit. Ky kontakt mund të
realizohet si nëpërmjet masmediave ashtu edhe nëpërmjet shpërndarjes së materialeve
informuese.

Operatori i shërbimit duhet të mundësoj shpërndarjen e materialeve informative të
paktën dy herë në muaj. Materialet informative duhet të jenë në formën, fletëpalosjeve
si dhe broshurave duke përfshirë në to informacione mbi ndotjen e ambjentit jo vetëm
në Shqipëri por edhe në shtetet përreth, shkaqet dhe shkaktarët e kësaj ndotje, si dhe
masat që mund të merren për minimizimin e kësaj të fundit. Materialet sensibilizuese
duhet të jenë të tilla që të ftojnë qytetarët e kryeqytetit për tu bërë pjesë aktive e një
shoqërie të emancipuar dhe me një edukatë të ambjentaliste.

Operatori i shërbimit duhet të sensibilizojë banorët nëpërmjet programit të edukimit
publik ambjental që të parkohet në përputhje me planin e ndryshimit të parkimit, në
rrugë dhe ditë të caktuara, për të mundësuar fshirjen më me cilësi të këtyre rrugëve.

Programi i edukimit ambjental që do të bëjë operatori i shërbimit duhet të miratohet nga
Autoriteti kontratues.


