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SPECIFIKIME TE PERGJITHSHME | GENERAL SPECIFICATIONS 

 

TE PERGJITHSHME  
Këto kontrata do të administrohen në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë. 

Paragrafet në këtë kapitull janë plotësuese të detajeve të dhëna në Kushtet e Kontratës 

1.1.1 Dokumentat e kontratës   
Sipërmarrësi do të verifikojë të gjitha dimensionet, sasitë dhe detajet e treguara në 

Vizatime, tabë, Preventiva ose të dhëna të tjera dhe Punëdhënësi nuk do të mbajë 

përgjegjësi për ndonjë mangësi ose mospërputhje të gjetur në to. Mos zbulimi ose korrigjimi 

i gabimeve apo mospërputhjeve nuk do ta lehtësojë Sipërmarrësin nga përgjegjësia për punë 

të pakënaqshme. Sipërmarrësi do të marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë në bërjen e 

llogaritjeve të madhësive, llojeve dhe sasive të materialeve dhe pajisjeve të përfshira në 

punën që duhet bërë sipas Kontratës. Ai nuk do të lejohet të ketë avantazhe nga ndonjë 

gabim ose mospërputhje, ndërsa një udhëzim i plotë do të jepet nga Punëdhënësi nëse 

gabime të tilla ose mospërputhje do të zbulohen. 
 
Rendi mbizotërues i dokumentave do të jetë si më poshtë: 

Oferta  
Kushtet e Kontratës 

Specifikimet e Veçanta 

Specifikimet e Përgjithshme 

Vizatime Projekti 
 
Preventivi ( Tabela e Volumeve ) 
 
1.1.2 Referencat  
Standardet e referencës janë ato shqiptare dhe standardet e vendeve të Bashkimit 

Europian EEC që konsiderohen si ekuivalente.  
Sidoqoftë Sipërmarrësi për standardet që ai mendon të përdorë duhet më parë të 

bjerë dakord me Supervizorin përpara fillimit të punimeve. 
 
1.1.3 Njësitë  
Në përgjithësi, dokumentat e kontratës dhe specifikimet teknike janë hartuar duke 

përdorur sistemin metrik ndërkombëtar (SI) të njësive. Në këtë specifikim përdoren 

shkurtimet e mëposhtme:  
Njësitë Shkurtimet  
Milimetër mm  
Metër (linear, katror, kub) m, m2, m3 

Numër secili  
Diametër 

D Orë h  
Litra L  
Mega Pascal MPa  
Newton për milimetër katror N/mm2 

Ton t 



 

 

1.1.4 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. 
 
1.1.5. Kushtet atmosferike dhe përmbytjet  
Do të merret si e mirëqenë që Sipërmarrësi gjatë përgatitjes së ofertës së tij do të ketë 

marrë parasysh të gjitha kushtet e mundshme atmosferike dhe rastet e përmbytjeve në 

kohën e përfundimit si dhe gjatë Punimeve të Përhershme dhe të Përkohshme. Sipërmarrësit 

nuk i takon asnjë pagesë shtesë si pasojë e ndodhjes, vazhdimësisë apo efektit të erërave të 

forta, borës, acarit, shirave dhe përmbytjeve, temperaturave apo lagështirës apo si pasojë e 

kushteve të tjera metereologjike apo hidrologjike. 
 
1.1.6. Pastrimi përfundimtar i zonës  
Në përfundim të punës, sa herë që është e aplikueshme Sipërmarrësi, me shpenzimet e tij, 

duhet të pastrojë dhe të heqë nga sheshi të gjitha impiantet ndërtimore, materialet që kanë 

tepruar, mbeturinat, skeleritë dhe ndërtimet e përkohshme të çdo lloji dhe të lerë sheshin e 

tërë dhe veprat, të pastra dhe në kondita të pranueshme. Pagesa përfundimtare e Kontratës do 

të mbahet deri sa kjo të realizohet dhe pasi të jepet miratimi nga Supervizori i Punimeve. 
 
1.1.7. Ruajtja e shenjave topografike  
Sipërmarrësi duhet të gjejë dhe aty ku është e mundur të ruaje apo edhe të rivendosë të gjitha 

shenjat topografike. Në ato raste kur shenjat topografike do të shkatërrohen, Sipërmarrësi do t’i 

referojë ato me saktësi në shenjat topografike të përhershme prej betoni përpara fillimit të 

punimeve. Të gjitha këto do të bëhen me shpenzimet Sipërmarrësit. 
 
1.1.8. Transporti dhe magazinimi i materialeve  
Transporti i çdo materiali nga Sipërmarrësi do të behet me makina të përshtatshme të cilat 

kur ngarkohen nuk shkaktojnë derdhje dhe e gjithë ngarkesa të jetë e siguruar. Ndonjë 

makinë që nuk plotëson këtë kërkesë ose ndonjë nga rregullat ose ligjet e qarkullimit do të 

hiqet nga kantieri. Të gjitha materialet që sillen nga Sipërmarrësi, duhet të stivohen ose të 

magazinohen në mënyrë të përshtatshme për ti mbrojtur nga rrëshqitjet, dëmtimet, 

thyerjet, vjedhjet dhe në dispozicion për tu kontrolluar nga Supervizori i Punimeve në çdo 

kohë. 
 
1.1.9. Provat laboratorike  
Ky seksion përfaqëson procedurat e kryerjes së provave për materialet me qëllim 

përputhshmërinë me kërkesat e Specifikimeve.  
Supervizori mund të ekzaminojë dhe mund të kërkojë testimin e çdo materiali apo malli 

që kërkohet të përdoret gjatë Punimeve. 



 

 

Sipërmarrësi do t’i sigurojë Supervizorit të gjitha lehtësitë, asistencën, krahun e punës 

dhe pajisjet që nevojiten për ekzaminimin, testimin, peshimin apo analizimin e të gjithë 

këtyre materialeve apo mallrave.  
Kontraktori do të përgatisë dhe sigurojë testimin e materialeve dhe mallrave me kërkesën 

e Supervizorit.  
Pavarësisht nga testet që mund të jenë bërë jashtë Kantierit, Supervizori ka të drejtë të bëjë 

prova të tjera të mëtejshme të çfarëdo materiali apo malli në Kantier, si edhe ka të drejtën 

të mos pranojë ato materiale dhe mallra që nuk e kalojnë provën në Kantier.  
Programi i Sipërmarrësit duhet të sigurojë kohën e duhur për testimin e materialeve. Nuk do 

të pranohet asnjë ankesë (kërkesë për kompensim) për vonesa apo kosto shtesë si pasojë e 

sa më sipër. 

 

Tipi dhe Zbatimi i Provave  
Do të kryhen provat e mëposhtme: 

Përmbajtja e Ujit  
Densiteti Specifik 

Indeksi i Plasticitetit 
 
Densiteti në gjendje të thatë (Metoda e Zëvendësimit me Rërë)  
Shpërndarja Sipas Madhësisë së Grimcave ose Granulometria (Sitja) Proktori i Modifikuar 

dhe Normal  
Provat e Gurit (Pllakave të shtrimit) Provat 

e Betonit (Thërmimi i Kampioneve) 

 
Standartet per Kryerjen e Provave  
Te gjitha provat do të behën në përputhje me metodat standarde shqiptare ose me të tjera 

ndërkombëtare të aprovuara. 

 

Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave  
Metoda e marrjes së kampioneve do të jetë siç është specifikuar në metodat e 

aplikueshme të marrjes së kampioneve dhe të kryerjes së provave ose siç udhëzohet nga 

Supervizori i Punimeve.  
Frekuenca e kryerjes së provave do të përputhet me treguesit në Specifikimet Teknike dhe 

nëse nuk gjendet atje, do të jepet nga Supervizori i Punimeve. Marrja e ndonjë kampioni 

shtesë mund të udhëzohet nga Supervizori i Punimeve.  
Enë të tilla si çanta, kova e të tjera, do të jepen nga Sipërmarrësi. Marrja e kampioneve do 

të kryhet nga Sipërmarrësi në vendet dhe periudhat që udhëzon Supervizori i Punimeve. 

Marrja, transportimi e sjellja e tyre në laborator do të bëhet nga Sipërmarrësi. 

 

Ndërprerja e Punimeve  
Ndërprerja e punimeve për arsye të marrjes së kampioneve do të përfshihet në grafikun e 

punimeve të Sipërmarrësit. Nuk do të pranohet asnjë ankesë nga ndërprerja e punimeve, 

për shkak të marrjes së kampioneve.  
Provat në laborator, do të bëhen në një kohë të përshtatshme me metodën e përshkruar. 



 

 

Provat e Kryera nga Sipërmarrësi  
Për arsye krahasimi, Sipërmarrësi është i lirë të kryejë vetë ndonjë prej provave. Rezultatet 

e provave të tilla do të pranohen vetëm kur të kryhen në një laborator të aprovuar me 

shkrim nga Supervizori i Punimeve. Të gjitha shpenzimet e provave të tilla pavarësisht se 

nga vijnë rezultatet do të mbulohen nga Sipërmarrësi. 
 
1.1.10. Kampionet e provave  
Përveç dispozitave të veçanta të përfshira këtu për zgjedhjen për provë dhe testimin e 

materialeve, Sipërmarrësi do t’i dorëzojë Supervizorit, sipas kërkesës së tij, ekzemplarë të 

këtyre materialeve apo mallrave të cilat Sipërmarrësi propozon të përdorë apo verë në 

punë për Punimet e tij. Këto ekzemplare, në rast se aprovohen, do të mbahen nga 

Supervizori dhe asnjë lloj tjetër materiali apo malli i ndryshëm nga ai që i është dorëzuar 

Supervizorit nuk do të përdoret për Punimet e Përhershme, vetëm në rast se për këto 

ekzemplare Sipërmarrësi ka aprovimin me shkrim të Supervizorit. Pavarësisht nga aprovimi i 

Supervizorit, vetë Sipërmarrësi është plotësisht përgjegjës për cilësinë e materialeve dhe të 

mallrave të furnizuara. Supervizori mund të mos pranojë çfarëdo materiali apo malli që në 

mendimin e tij është i një cilësie më të dobët nga ajo e ekzemplarit që ka aprovuar më parë 

dhe Sipërmarrësi do t’i heqë menjëherë ato materiale apo mallra nga kantieri dhe do të 

sigurojë mallra dhe materiale të tjera që do të gjejnë aprovimin e Supervizorit me 

shpenzimet e tij (Sipërmarrësit). 
 
1.1.11. Çertifikatat e Provës  
Në rast se Supervizori nuk i ka inspektuar Çertifikatat e materialeve apo mallrave në vendin e 

prodhimit të tyre, Sipërmarrësi do të marrë Çertifikatat e Provës nga Furnitori të këtyre 

mallrave dhe do t’ia dërgojë ato Supervizorit. Këto çertifikata vërtetojnë që materialet dhe 

mallrat për të cilat bëhet fjalë janë provuar në përputhje me kërkesat e Specifikimeve dhe 

do të japin rezultatet e të gjitha provave të kryera.  
Sipërmarrësi do të sigurojë pajisjet/mjetet e përshtatshme për identifikimin e 

materialeve dhe mallrave që do të dorëzohen në Kantier me Çertifikatat korensponduese.  
Të gjitha materialet e furnizuara për përdorim gjatë Punimeve duhet të jenë brenda 

tolerancave të specifikuara, në cilësinë e ekzemplarëve të aprovuar që do të mbahen në 

zyrën e Supervizorit deri në përfundimin e Kontratës. 
 
1.1.12. Zëvendësimet e materialeve  
Zëvendësimi i materialeve të specifikuara në Dokumentin e Kontratës do të behet vetëm me 

aprovimin e Supervizorit të Punimeve nëse materiali i propozuar për tu zëvendësuar është i 

njëjtë ose më i mirë se materialet e specifikuara; ose nëse materialet e specifikuara nuk 
 
mund të sillen në sheshin e ndërtimit në kohë për të përfunduar punimet e Kontratës për shkak 

të kushteve jashtë kontrollit të Sipërmarrësit. Që kjo të merret në konsideratë, kërkesa për 

zëvendësim do të shoqërohet me një dokument dëshmi të cilësisë, në formën e kuotimit të 

çertifikuar dhe të datës së garancisë të dorëzimit nga furnizuesit e të dy materialeve, si të 

materialit të specifikuar ashtu edhe të atij që propozohet të ndryshohet. 
 
1.1.13. Kryerja e Punimeve jo në Prani të Ujit  
Me përjashtim të rasteve kur specifikohet ndryshe në Kontratë, të gjitha Punimet do të 

kryhen në mungesën e plotë të prezencës së ujit dhe nuk do të lejohet të depërtohen nga uji 

që mund të vijë nga çfarëdo lloj burimi. 



 

 

1.1.14. Mbrojta e shërbimeve publike ekzistuese  
Sipërmarrësi duhet të dijë pozicionin e të gjitha shërbimeve ekzistuese si kullimet e ujërave 

sipërfqësore, kabllot për elektricitetin dhe telefoninë, shtyllat e ndriçimit, tubacionet 

kryesore të ujërave etj. para se të fillojë ndonjë gërmim apo punim tjetër që mund të 

prekë shërbimet ekzistuese.  
Skicat e kontratës tregojnë vendin e shërbimeve publike ekzistuese. Informacioni i dhënë në 

këto skica tregon vetëm vendndodhjen e përafërt të tyre. Sipërmarrësi së bashku me një 

përfaqësues të agjencive të shërbimeve do të verifikojë ekzistencën dhe vendndodhjet e 

sakta të të gjithë shërbimeve publike të prekura nga punimet duke përfshirë, por pa 

kufizim: Tubacionet kryesore të ujit  
Kabllot mbitokësore me voltazh të mesëm dhe linjat e shtyllës që lidhen me këto 

Kabllot nëntokësore me voltazh te mesëm  
Nënstacionet dhe kapanxhat elektrike  
Kabllot telefonike mbitokësore dhe linjat e shtyllës lidhur me 

këto Kabllot telefonike nëntokësore  
Kutitë telefonike dhe kutitë e komutatorit  
Pajisje të tjera të ndryshme siç drejtohet nga Supervizori i objektit  
Sipërmarrësi do të mbetet përgjegjës për çdo dëmtim të punimeve ekzistuese apo 

shërbimeve dhe do të dëmshpërblejë punëdhënësin kundrejt çdo ankese lidhur me këtë 

(duke përfshirë edhe dëmtimet pasuese). Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për ricaktimin 

e çdo shërbimi të prekur në këtë mënyrë.  
Kujdes i veçantë duhet të ushtrohet në gërmimin, rimbushjen dhe në bërjen kompakte të 

materialeve afër tubacioneve kryesore, kabllove etj. Kujdesi i Sipërmarrësit i kushtohet 

rregullores që është në fuqi në Shqipëri në lidhje me boshllëqet/hapësirat e sigurisë së 

punimeve nga kabllot që kanë voltazhe të ndryshme për veprime që do të kryhen afër linjave 

mbitokësore të energjisë.  
Pavarësisht nga kërkesat e mësipërme dhe pa pakësuar përgjegjësinë e Sipërmarrësit, 

Sipërmarrësi do të informojë Supervizorin e objektit menjëherë nëse ekspozohet, vendoset 

apo dëmtohet ndonjë punim apo shërbim ekzistues. Të gjitha punimet që duhet të kryhen 

për të korrigjuar ndonjë dëmtim të shkaktuar tek shërbimet ekzistuese, do të bëhen sipas  
e Sipërmarrësit. Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për rregullimin/sistemimin, në koordinim 

me autoritetin e duhur, sapo të njihet kërkesa për lëvizjen apo ndryshimin e shërbimeve 

qoftë për punime të përkohshme apo të përhershme. Këto mund të përfshijnë energjinë, 

linjat telefonike, tubacione kryesore të ujit dhe kanale kulluese sipërfaqësore të ujit. 

Sistemimet për ndonjë zhvendosje apo ndryshim do të jenë subjekt i aprovimit të pronarit, 

të agjencisë së pronarit dhe Supervizorit të objektit. Sipërmarrësi do të lejojë kohën e duhur 

në program për njoftimin dhe ekzekutimin e punimeve të shërbimeve publike siç është rënë 

dakord me autoritetin e duhur. 
 
Aty ku puna e autorizuar do të kryhet nga vetë forca e punës së agjencisë, Sipërmarrësi do 

të koordinojë dhe lehtësojë punimet.  
Sipërmarrësit i kujtohet se shërbimet publike të treguara tek skicat do të konsiderohen 

si tregues të shërbimeve publike në çdo vend dhe se mund të ketë të tjera prezente që 

nuk tregohen tek skicat. 



 

 

1.1.15 Tabelat njoftuese  
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 shqip. 
 
1.1.16. Punë e Kryer jo-mirë.  
Çdo punë që nuk përputhet me Specifikimet e Punës nuk do të merret parasysh/do të hidhet 

poshtë. Sipërmarrësi me shpenzimet e tij do të korrigjojë të gjitha defektet sipas urdhrit të 

Supervizorit. 

 

1.2. KONTROLLI I CILËSISË 
 
1.2.1 Përshkrimi  
Kjo pjesë përshkruan kërkesat për mirëmbajtjen e cilësisë përgjatë kësaj Kontrate. 
Sipërmarrësi mban përgjegjësi për cilësinë e kontrollit të ndërtimeve, materialeve, 
prodhimet dhe instalimet që përfshijnë Punimet. Sipërmarrësi duhet të vendosë dhe mbajë 
një sistem kontrolli cilësie efikas. Sistemi duhet të jetë i përshtatshëm në mënyrë që të 
mbulojë të gjitha veprimet dhe do të jetë çelësi i Deklaratave të Metodave të Aprovuara. 
Sistemi do të konsistojë në plane, procedura dhe stafi i duhur për të kontrolluar cilësinë e 
të gjitha materialeve dhe produkteve të përfunduara të cilat përbëjnë Punimet në 
përputhje më të gjitha kërkesat e Kontratës. Sistemi do t’i përfshijë të gjitha veprimet, 
përfshirë këtu produktet ose fabrikimet në shesh dhe jashtë sheshit, mbledhjen e materialit 
mostër, testimi, inspektimi dhe menaxhimi i kontrollit për të siguruar që Puna është 
konform me Dokumentat e Kontratës.  
1.2.2 Testet e çertifikuara laboratorike  
Testet e laboratorëve të çertifikuar mund të bëhen nga agjenci testimi të miratuara për 
materiale dhe pajisje për tu përfshirë në Punime. Testet e çertifikuara për materialet që do 
të përfshihen në struktura do të jenë të pranueshme me kusht që ato të përdoren nga 

fabrikuesit, agjencitë ose laboratorët e miratuar dhe të tregojnë se materialet janë konform me 

Specifikimet. 
 
1.2.3. Çertifikimet e fabrikuesve  
Çertifikimi i fabrikuesit mund të realizohet nga Sipërmarrësi sipas artikujve të materialeve 
dhe pajisjeve që duhen siguruar - vetëm atëherë kur metoda do të sigurojë, sipas pëlqimit 
të Supervizorit, përputhje të plotë me parashikimet e Kontratës. Çertifikatat e paraprintuara 
nuk do të jenë të pranueshme. Të gjitha çertifikatat do të jenë origjinale. 
Origjinalja e të gjithë çertifikatave të fabrikuesve ose të laboratorëve të pavarur do të 
emërtojë artikullin e caktuar, pajisjet dhe materialet, specifikimet, standardet, ose 
dokumenta të tjera të specifikuar, si kontrollimi i cilësisë së artikujve dhe do të kenë të 
bashkangjitur kopje të çertifikuara të raporteve të testit sipas së cilave janë bazuar 
çertifikimet. Çertifikimet do të jenë të gjurmueshme për secilin produkt të prezantuar 
me numrin e pranueshëm të paketës, etiketat, etc.  
1.2.4. Njoftimi për mos përfundim  
Supervizori i kontrollit të cilësisë (KC) do të njoftojë Supervizorin e objektit dhe 
Përfaqësuesin e Sipërmarrësit për çdo mospërmbushje të dalluar me kërkesat e 
sipërpërmendura. 
Përfaqësuesi i Sipërmarrësit me marrjen e një njoftimi të tillë do të ndërmarrë menjëherë 

veprim korrigjues. Nëse Sipërmarrësi nuk e përmbush detyrën si duhet apo refuzon të bëjë 



 

 

këtë gjë, Supervizori i objektit mund të nxjerrë një urdhër për të ndaluar të gjithën ose një 

pjesë të punës derisa të ndërmerret një veprim korrigjues i kënaqshëm. Koha e humbur nga 
këto urdhra ndalesash nuk do të bëhet subjekt i pretendimeve për zgjatje afati apo për 

kosto shtesë apo dëmtime nga Sipërmarrësi. 

 

1.3. MENAXHIMI MJEDISOR 
 
1.3.1. Përshkrimi  
Punëdhënësi merr përsipër të mbrojë ambientin dhe të drejtojë aktivitetin e tij të 
përditshëm në një mënyrë ekologjikisht përgjegjëse dhe të ndalojë apo pakësojë 
në minimum efekte të mundshme ambientale negative lidhur me punimet. 
Sipërmarrësi është i detyruar të respektojë të gjitha rregullat, politikat dhe procedurat 
në fjalë të ambientit përcaktuar nga ligjet dhe rregullat. 
Nëse është hartuar një Plan Veprimi në Mjedis (VNM), Sipërmarrësi është i detyruar 
të zbatojë dispozitat e VNM gjatë gjithë procesit të ndërtimit. 
Nëse nuk ekziston një VNM, Sipërmarrësi duhet të plotësojë totalisht kërkesat e treguara sa 
vijon. 
Punëdhënësi rezervon të drejtën e autorizimit të pavarur të monitorimit të ambientit, i cili 

mund të zhvillohet gjatë gjithë periudhës së punimeve. Monitoruesit do ti referojnë 

punëdhënësit dhe stafit inxhinerik shkelje të dukshme të kërkesave mjedisore dhe kryejnë 

monitorimin e tyre ditë pas dite. 
 
1.3.2. Rivendosja e bimësisë (ribimësia)  
Të gjitha prishjet e kodrinave, shpateve, fushave dhe çdo punim i përkohshëm duhet 
të rivegjetohet me bimë, shkurre dhe lëndina. Në përfundim të punimeve nuk do të 
ekspozohen terrene të mbetura të pavegjetuara. 
Ngjeshje te panevojshme të dheut/terrenit 
Duhet të kryhet çdo përpjekje për të shmangur ngjeshje të panevojshme të terrenit. Në 

rastet kur ngjeshje të tilla janë të paevitueshme, Sipërmarrësi merr të gjitha masat e 
nevojshme që terreni të jetë i lirë për të gjithë thellësinë e ngjeshjes para procesit të 

rigjallërimit.  
1.3.3. Mbeturinat e vajit, karburantit dhe materialeve bituminoze  
Vajrat, lëndët djegëse, materialet bituminoze duhet të jenë të sistemuara dhe të vendosen 

në mënyrë të miratuar nga autoritetet mjedisore. Të tilla materiale në çdo rast nuk duhen 

eliminuar apo abandonuar.  
1.3.4. Pluhuri  
Rrugët e pashtruara lagen rregullisht me ujë për të eliminuar pluhurin e shkaktuar nga 

kryerja e ndërtimeve. Vaditja e rregullt, në një frekuencë të mjaftueshme duhet të garantojë 
që sipërfaqja ku ecet të jetë gjithnjë e njomë ndërkohë që rrugët janë të zëna nga trafiku i 

ndërtimit.  
1.3.5. Ngarkimi e materialeve/mbulimi  
Te gjithë kamionët që transportojnë materiale te imëta apo material që mund te krijojë 

pluhur duhet të kenë ngarkesën e tyre të mbuluar.  
1.3.6. Emetimet  
Pajisjet për ndërtimin duhet të mbahen në mënyrë të rregullt me qëllim që të garantojnë që 

emetimet të jenë brenda tolerancave të prodhimit. Impiantet e asfaltit, betonit etj, duhet 
të pajisen me një sistem filtrimi të pluhurit dhe nuk do lejohen emetime të panevojshme të 

pluhurave. 



 

 

1.3.7. Nivelet e zhurmave  
Pajisje me nivel të lartë të zhurmës duhet të limitohen për të punuar nga 08:00-18:00 dhe do 
menaxhohen vetëm në ditët normale të punës. 
Frenimi i nivelit të zhurmës mund të zbutet nga Inxhinieri nëse ai është i bindur se zona e 

influencuar është krejtësisht larg rrezes së dëgjimit të çdo komuniteti potencialisht të  
influencuar. Niveli i lartë i zhurmës së pajisjeve karakterizohet si niveli i zhurmës më i lartë se 

90db në një distancë 10 m në kushte normale pune. Nëse është drejtuar kështu, Sipërmarrësi 

përdor barriera antizhurmë për të mbrojtur sektorët kritikë (shkolla etj) nga efekte të nivelit 

të lartë të zhurmës. 
 
1.3.8. Vendosja e kampeve, hedhja e mbeturinave të kampit  
Punimet përkohshme të Sipërmarrësit (kampe, gurore, gropa, pirgje, grumbuj 
hekurishtesh duhet të vendosen vetëm me aprovimin e autoriteteve. 
Kampet në veçanti duhet të kenë çdo aspekt të shërbimit të heqjes së 
mbeturinave qartësisht të përcaktuar dhe të aprovuar. 
Gjatë kryerjes së punimeve të përkohshme Sipërmarrësi duhet të sigurojë që mbeturinat 

e materialeve të të gjitha llojeve, të transportohen dhe të hidhen vetëm me mjete të 

miratuara  
1.3.9. Habitate të papërshtatshme/të padëshirueshme  
Vektori ekologjik duhet të vlerësohet dhe kontrollohet në të gjithë sektorët e punimeve 

dhe krijimi i habitateve të papërshtatshme (p.sh. uji i ndenjur) nuk duhet të lejohet.  
1.3.10. Materiale të rrezikshme  
Të gjitha materialet e rrezikshme (përfshirë karburante, vajra, materiale bituminoze, 
çimento) do të mbahen në vende me mbrojtje të plotë nga rrjedhjet apo nga shpërbërja. Të 
gjitha mbeturinat apo materialet e mbetura duhet të hidhen duke përdorur procese të 

miratuara, të cilat garantojnë të mos shkaktojnë efekte të sëmundjeve mjedisore.  
1.3.11. Bimësia  
Sipërmarrësi në çdo moment duhet të marrë në kohë të gjitha masat e nevojshme për 

të eliminuar shkatërrimin e pemëve dhe bimësisë. Duhet të sigurojë që personeli tij në 

çdo kohë të mos marrë përsipër prerjen e paautorizuar të pemëve apo bimësisë.  
1.3.12. Aksesi në prona  
Të gjitha hyrjet e pronave ekzistuese duhet të respektohen në çdo moment të zbatimit të 

punimeve. Kudo që prona ka një hyrje ekzistuese Sipërmarrësi duhet të sigurojë përmes 

kryerjes së punimeve të përshtatshme që kjo hyrje të mbetet në dispozicion të pronarit 

të pronës gjatë punimeve. 
 

1.4. PASTRIMI I KANTIERIT 
 
1.4.1. Hyrje  
Ky paragraf i punës konsiston në heqjen, lëvizjen, pastrimin e ndërtimeve ekzistuese, 

themeleve dhe ndërtimeve përkatëse duke përfshirë rrugët, bimësinë, rrethimet, 
rezervuarët, kanalet e kullimit etj, heqjen e gjithë bimësisë së konsiderueshme që 
përfshin shkurre etj, pastrimin dhe shkuljen përgjatë gjithë zonës të prekur nga punimet.  
1.4.2. Kërkesa të Përgjithshme 
 
a. Të Përgjithshme  
Supervizori i objektit do të identifikojë dhe krijojë limitet e punës dhe do të 

planifikojë/projektojë që pemët, shkurret, bimët dhe bimësia tjetër të rrijë në ekzistencë. 

Sipërmarrësi do të mbrojë dhe do të kujdeset për të gjitha sendet që nuk janë menduar të 



 

 

lëvizen/hiqen.  
b. Pastrimi i mbetjeve  
Te gjithë mbeturinat ekzistuese të bëra nga njeriu apo natyra, do të hiqen nga vendi i 

punës dhe do të hidhen me aprovim të Supervizorit të objektit para fillimit të punimeve të 

përkohshme apo të përhershme në zonë.  
c. Pastrimi dhe shkulja e Bimësisë  
Kjo punë do të përfshijë heqjen nga vendi i punës të gjithë bimësisë që i kalon kufijtë, sipas 
udhëzimeve të Supervizorit të objektit. Pastrimi i bimësisë do të kufizohet në përgjithësi 
tek një maksimum dimensioni të barabartë me shtrirjen e propozuar të punimeve. Përtej 
kësaj pike, bimësia ekzistuese do të rrijë e patrazuar. 
Trungjet e pemëve dhe sistemet e rrënjëve do të mbesin në linjën e veprimit të 

Supervizorit të objektit; në përgjithësi ato do të rrinë të pa hequra.  
d. Pastrimi i tombinove, kolektorëve ekzistues  
Kjo punë do të përfshijë heqjen e rërës, llumit dhe mbetjeve të tjera të depozituara në 
sistemet e kanaleve ekzistuese (kanal nën rrugë), siç udhëzohet nga Supervizori i objektit. 
Materiali do të hiqet në përputhje me kërkesat e përgjithshme të këtyre specifikimeve 
dhe në rast materialesh toksike apo të rrezikshme - në përputhje me ligjet e shtetit, planit 
të menaxhimit mjedisor apo kërkesave të këtij specifikimi. 
Sipërmarrësi do të pastrojë pjesën e brendshme të tubit dhe pusetën e kanalit nënrrugor 
në mënyrë që të riparohet linja origjinale e tyre. Kontraktuesi duhet të sigurojë që kanalet 
anësore dhe të gjitha pikat e futjes nga dhe tek, tubat e lidhur me këtë dhe kanalet 

nënrrugore të jenë të pastra nga ndotja, balta, llumi dhe materiale të tjera të ngjashme, të 
cilat ndalojnë rrjedhjen e lirë të ujit. 
 
e. Pastrimi i shtresave të punueshme  
Në zonat e gërmimit ose diku tjetër ku thuhet nga Supervizori i objektit, Sipërmarrësi do të 
heqë shtresat ekzistuese sipas zërave të punimeve. Materiali do të ruhet për ripërdorime të 
tjera ose do të hidhet sipas udhëzimeve. 
Heqja e shtresave të punueshme mbi ndonjë zonë të projektuar do të ekzekutohet në 
thellësi siç udhëzohet nga Supervizori i objektit dhe shtresat e punueshme do të ruhen 
dhe do të mbahen veçmas nga materialet e tjera të gërmuara. Në përgjithësi, shtresa e 
punueshme e ruajtur do të përfshijë vetëm atë pjesë të materialit që është mjaftueshëm 
pjellor për të inkurajuar ose nxitur rritjen e bimësisë. 
Në përgjithësi, e gjithë shtresa e punueshme e gërmuar do të përdoret për veshje të 

ardhshme të gropave, apo zonave të tjera siç mund të udhëzohet nga Supervizori i objektit 
ose siç tregohet tek skicat. Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës, duke mirëmbajtur këto 
vende punimesh gjatë kohëzgjatjes së punimeve dhe duke i bërë ata ti përmbahen 
standardeve të aprovuara. 

 

1.4.3. Mbrojtja e elementëve që janë projektuar të rrijnë përsëri  
Në zonat e caktuara nga Supervizori i objektit, Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për 
mbrojtjen e shkurreve ekzistuese, pemëve dhe sipërfaqeve me bar. Me mbarimin e 
punimeve këto zona do ti rikthehen Punëdhënësit në të njëjtat kushte si me parë dhe ndonjë 
dëm si pasojë direkte apo indirekte e veprimeve të Sipërmarrësit nuk do të jetë kosto shtesë 
e Punëdhënësit. 
Pemët e projektuara për të qëndruar brenda zonës së punimeve, do të 
mirëmbahen, mbrohen dhe do të lihen të qëndrojnë. 
Të gjitha kalimet ekzistuese të këmbësorëve, trotuaret, rrethimet, muret, pemët, shkurret, 



 

 

lulishtet, apo të tjera të përcaktuara nga Supervizori i objektit nuk do të hiqen dhe duhet të 
merren masa dhe të ruhen nga dëmtimi. Çdo dëmtim që ndodh si pasojë e dështimit të 
Sipërmarrësit për të marrë masat e duhura paraprake, do të riparohet me shpenzimet e 
Sipërmarrësit. 
Artikujt/sendet e pronës private do të mbesin në vend (ndërtesa, rrethime, kanale kullimi, 

ujitjeje, ujë, kanale, vrima, mure, kryqëzime kanalesh, etj) do të mbrohen me kujdes nga 

dëmtimet dhe zhvendosjet.  
1.4.4. Grumbullimi i materialeve të pastruara 
 
a. Pronësia e materialeve  
Përveç nëse kërkohet ndryshe në kushtet e kontratës, të gjitha materialet e hequra nga 

Sipërmarrësi janë në pronësi të Bashkisë dhe Sipërmarrësi do ti dorëzojë ose vendosë ato në 
vendin e caktuar nga Bashkia, në përputhje me kërkesat e ligjit të shtetit, planit të 

menaxhimit mjedisor, kërkesat e këtij specifikimi dhe instruksionet e Supervizorit të objektit.  
b. Hedhja ne zona afer Objektit  
Materialet mund të hidhen në një pronë private duke u siguruar nga Supervizori i objektit që 
ai ka një aprovim të shkruar nga pronari i pronës i cili jep lejen për hedhjen e materialeve. 
Të gjitha zonat e hedhjes së materialeve që rezultojnë nga pastrimi dhe shkulja, qoftë në 
pronë private apo në pronë të poseduar nga Sipërmarrësi, do të jenë në zona larg pamjes së 
Objektit dhe të pakten 100m larg nga kufiri i rrugës më të afërt të automjeteve. Nëse 
materialet do të digjen, duhet një dimension zone prej 100m. Në asnjë mënyrë kjo masë 
nuk heq përgjegjësinë e Sipërmarrësit për të hedhur materialet në përputhje me ligjet e 
shtetit, planin e menaxhimit mjedisor dhe me kërkesat e këtij specifikimi. 

 
1.4.5. Nivelimi i terrenit  
Brenda çdo zone mes kufijve të ndërtimit dhe kufijve të jashtëm të pastrimit dhe shkuljes, 
të gjitha gropat dhe boshllëqet e tjera do të mbushen dhe të gjitha pirgjet prej dheu do të 
sheshohen. Zonat do të sillen në kontur unifom në mënyrë që mbushja dhe sheshimi vijues 
të mos pengohen nga parregullsia e terrenit. Kjo punë do të bëhet pavarësisht nëse 
parregullsitë janë rezultat i aktivitetit të Sipërmarrësit apo ishin ekzistente në mënyrë 
origjinale. Pellgjet apo zonat e tjera ujore, të projektuara si të tilla, nuk do të kërkohet që të 
mbushen. 



 

 

PUNIME PRISHJEJE, ÇMONTIME DHE HEQJA E MBETURINAVE | 
DEMOLITION, DISMANTE, REMOVAL OF REMAININGS 

 

2.1. HYRJE  
Shkatërrimi dhe heqja e strukturave, mbetjeve ekzistuese etj, nga Sipërmarrësi do të 
kryhet brenda vendit të punimeve siç udhëzohet nga Supervizori i objektit dhe siç tregohet 
tek vizatimet. 
Të gjitha materialet me vlerë ripërdorimi nga puna e çmontimit janë dhe do të mbeten 
pronë e Bashkisë. Sipërmarrësi do ti dorëzojë ato në vendin e caktuar nga Bashkia me 
shpenzimet e tij. Tërë mbeturinat e dala nga prishjet dhe shkatërrimi do të depozitohen në 
vendin e caktuar nga Bashkia. 
Sipërmarrësi do të jetë totalisht përgjegjës për heqjen dhe hedhjen në përputhje me ligjet 
e shtetit, planit të menaxhimit mjedisor dhe kërkesave të këtij specifikimi, të të gjithë 
materialeve që dalin nga shkatërrimet. 
Gropat e mbetura nga heqja e ndërtimeve të kanaleve kulluese, themevele, etj, do të 
rimbushen me material të pranueshëm deri në nivelin e tokës përreth ose deri në nivelin 

e gërmimeve përreth si të jetë më e përshtatshme. Ato nuk do të lihen të hapura apo të 

lejohen të mbledhin ujë. 

 

2.2 PRISHJE OBJEKTESH  
Aty ku tregohet në plane apo udhëzohet nga Supervizori i objektit, Sipërmarrësi do të 

shkatërrojë/prishë dhe do të heqë elementë ndërtimorë, sportivë, shtylla të ndriçimit 

apo objekte të tjera. 
 
Para se të fillohet prishja, Sipërmarrësi duhet të sigurohet që uji, elektriciteti dhe lidhjet 
telefonike janë të mbyllura dhe të siguruara në përputhje me kërkesat e autoriteteve publike 
përkatëse në një mënyrë të tillë që të gjitha lidhjet të jenë jashtë kufirit të punimeve. Prishja 
do të përfshijë edhe heqjen apo çmontimin e themeleve të objektit. Bazat/themelet prej 
betoni do të thyhen dhe pjesët e hequra do të largohen nga vendi i punimeve në mënyrë të 
pranueshme nga Supervizori i objektit dhe në përputhje me kërkesat e këtij specifikimi. 
 
Aty ku tregohet në plane ose udhëzohet nga Supervizori i objektit, Sipërmarrësi do të prishë 
dhe heqë themelet dhe çdo shtojcë tjetër që lidhet me objektet e prishura ose elementët 
ndërtimor nën nivelin e tokës. Kjo prishje do të përfshijë heqjen e plotë të të gjithë betonit, 
hekurit, gurit si dhe ndërtimeve të bëra nga njeriu nën nivelin e tokës. Do të përfshijë 
gjithashtu heqjen e gropave të ujërave të zeza dhe të ngjashme.  
Çdo gropë apo e çarë që shtrihet nën nivelin e tokës si rezultat i prishjeve, do të mbushet 
menjëherë me dhe kompakt në nivelin e tokës përreth. Në asnjë rrethanë gërmimi nuk 
mund të lihet i hapur dhe në veçanti ai duhet të mbahet i thatë dhe të mos lejohet që të 
mbledhë ujë. 
Sipërmarrësi do të heqë të gjitha copat dhe lëndët organike që rezultojnë nga prishjet në 

vendin e punës dhe do ti hedhin ato në përputhje me ligjet e shtetit, planin e 

menaxhimit mjedisor dhe me kërkesat e këtij specifikimi. 

 

2.3. PRISHJE DHE ÇMONTIM KOLEKTORËSH, LINJASH UJËSJELLËSI DHE PUSETAT  
Aty ku tregohet në plane apo udhëzohet nga Supervizori i objektit, Sipërmarrësi do të 

çmontojë/prishë dhe të heqë kolektorë ekzistues të ujërave të zeza, të ujërave të shiut, 

linja ujësjellësi si dhe çdo pusetë që i përket këtyre kolektorëve dhe linjave. 



 

 

Para se të fillohet prishja, Sipërmarrësi duhet të sigurohet që uji, elektriciteti dhe lidhjet 
telefonike janë mbyllur dhe siguruar në përputhje me kërkesat e autoriteteve publike 
përkatëse në një mënyrë të tillë që të gjitha lidhjet të jenë jashtë kufijve të punimeve. 
Çmontimi apo prishja e kolektorëve ekzistues të ujërave të zeza, ujërave të shiut, linjave 
të ujësjellësit si dhe çdo pusetë që i përket këtyre kolektorëve dhe linjave do të bëhet e 
plotë duke mos lënë asnjë pjesë të groposur, pavarësisht nga niveli dhe thellësia e tyre. 
Sipërmarrësi do të heqë të gjithë copat dhe lëndët organike që rezultojnë nga prishjet në 
vendin e punës dhe do ti hedhë ato në përputhje me ligjet e shtetit, planin e menaxhimit 
mjedisor dhe me kërkesat e këtij specifikimi.  
Kanalet, gropat apo çdo e çarë që do krijohet si rezultat i prishjeve dhe çmontimit të 
kolektorëve, linjave, pusetave, do të mbushet menjëherë me çakëll dhe do të kompaktohet 

deri në nivelin e tokës përreth apo në nivelin ku duhet për vazhdimin e punimeve. Në asnjë 
rrethanë ky gërmim nuk mund të lihet i hapur dhe në veçanti ai duhet të mbahet i thatë 

dhe të mos lejohet që të mbledhë ujë. 

 

2.4. HEQJA E SHENJAVE TË TRAFIKUT  
Aty ku udhëzohet, shenjat e trafikut duke përfshirë pozicionet dhe kornizat e tabelave të 

shenjave do të çmontohen me kujdes, do të hiqen dhe të ruhen siç udhëzohet nga Supervizori i 

objektit. Bazat/themelet prej betoni do të thyhen dhe pjesët e hequra do të largohen nga vendi i 

punimeve në mënyrë të pranueshme nga Supervizori i objektit dhe në përputhje me kërkesat e 

këtij specifikimi. 
 
2.5. HEQJA E SIPËRFAQEVE EKZISTUESE TË ASFALTIT DHE SHTRESAVE TË TROTUARIT  
Puna e specifikuar këtu konsiston në heqjen dhe hedhjen e shtresave ekzistuese prej asfalti, 
prishjen dhe heqjen e shtresave të trotuarit, bordurat ekzistuese të trotuarit nga zonat e 
synuara për rinovim, sipërfaqet e shtruara të shëtitoreve, shesheve, rrugëve kryesore dhe 
rrugëve dytësore të shtruara ashtu siç tregohet në vizatime ose urdhërohen nga Supervizori 
i objektit. 
Materialet e hequra të asfaltit do të hidhen në përputhje me kërkesat e ligjit të shtetit, planit 

të menaxhimit mjedisor dhe me kërkesat e këtij specifikimi. 

 

2.6. HEDHJA E MATERIALEVE  
Përveç sa është përshkruar më sipër, i gjithë materiali i mbetur (mbeturinat) do të hidhet 
nga Sipërmarrësi në zona të siguruara prej tij dhe të miratuara nga Supervizori i objektit. Çdo 
material i planifikuar për të mbetur pronë e Bashkisë, ose do të grumbullohet në grumbuj të 
pastër ose do të ngarkohet dhe do të transportohet tek zonat e planifikuara për ruajtje. 
Sipërmarrësi inkurajohet të bashkëpunojë me autoritetet vendore në përcaktimin e 
përdorimeve të mundshme për ndonjë material të hedhur dhe në ngritjen e zonave të 
ruajtjes. 



 

 

PUNIME DHEU | SOIL AND EARTHWORKS 
 

 

3.1 PUNIME ME DHERAT 
 
3.1.1 Përgatitja e formacioneve  
Përgatitja e formacioneve përfshin këto punë: 
Njohja dhe saktësimi I rrjeteve të instalimeve nën tokë si p.sh.:  

• tuba të furnizimit të ujësjellësit, tuba të shkarkimit, kabllo elektrike e telefonie etj   
• Matja e terrenit dhe marrja e provave të dheut   
• Shpyllëzimi dhe heqja e rrënjëve prej terrenit   
• Heqja e dheut me humus dhe transportimi apo ripërdorimi i saj   
• Hapja e gropave të themeleve deri në thellësinë e nevojshme   

3.1.2 Përpunimi i pjerrësive   
Në rastet e terrenit me pjerrësi veprohet sipas tre mënyrave të 
mëposhtme: Nivelimi i pjerrësisë sipas pikës më të ulët të terrenit 
Mbushja e terrenit me material ekstra, deri në nivelin e pikës më të lartë të terrenit. Gërmime 

dhe mbushje sipas pikës mesatare. Secila nga këto raste do të përdoret në varësi të llojit të 

dheut, të aftësisë mbajtëse të truallit dhe të ngarkesave të godinës që do të ndërtohet në atë 
truall.  
3.1.3 Drenazhimi i punimeve të dherave  
Drenazhimi mund të bëhet me rrjet kullimi ose me kanal. Si materiale rrjeti kullues ka mundësi 
të përdoren tuba plastiku, tuba betoni ose tuba prej argjili. Tubat duhen vendosur nëpër kanale 
të hapura, të niveluara dhe sipas nevojes, të ngjeshura. Tubat do të vendosen pas hapjes së 
kanalit dhe mbushjes me zhavor me të paktën një shtresë prej 7 cm. Mbas shtrimit të tubave 
hidhet zhavorr ose rërë 4/32 me një shtresë prej 10 cm në mënyrë që të mbrohet tubi. Pastaj 
kanali mbushet me dheun që ka mbetur kur ai është hapur.  
Drenazhimi më kanale bëhet në atë mënyrë që hapen kanalet dhe pastaj mbushen me zhavorr. 

Kanalet duhet sipas kërkesës të kenë njërën prej këtyre sipërfaqeve: 20x30, 30x40 ose 30x60 cm. 

Distanca ndërmjet kanaleve të përcaktohet sipas koefiçientit të filtrimit të tokës.  
3.1.4 Mbrojtja e punimeve të dheut  
Tek punimet me dheun duhet nga njëra anë të mbrohen njerëzit, të cilët nuk janë të përfshirë në 

ndërtimin e projektit, e nga ana tjetër duhet të mbrohen njerëzit e inkuadruar në realizimin e 

projektit. Gjithashtu, duhet mbrojtur gropa e hapur për themelet. Mbrojtja e njerëzve të 

painkuadruar duhet bërë në atë mënyrë që të bëhet rrethimi (me gardh, rrjetë gabiant etj.) i cili nuk i 

lejon ata (sidomos fëmijët) të rrezikohen. Gjithashtu, duhet vendosur tabela paralajmëruese me të 

cilën ndalohet kalimi i rrethimit nga persona që nuk punojnë në projekt. Gropa dhe njerëzit që janë 

duke e punuar atë, duhen mbrojtur ndaj shembjes. Shkalla e ledhit e çdo grope duhet të jetë 

varësisht nga cilësia e dheut me min. 45 gradë deri në max. 60 gradë.Në rast se dheu përmban 

minerale, të cilat në kontakt me ujin e humbin stabilitetin, atëherë dheu dhe sidomos ledhi duhet të 

ruhet nga shiu duke e përforcuar me armatura mbajtëse sipas KTZ. 
 
3.1.5 Punimet e dheut gjatë periudhave të ngricave  
Punimet e dheut mund të kryhen edhe gjatë periudhës së dimrit, ku temperaturat janë nën 

zero gradë celcius. 



 

 

3.2 GËRMIME PER BAZA DHE THEMELE 
 
3.2.1 Gërmimë  
Gërmim dheu për themele ose për punime nëntokësore, deri në thellësine 1,5 m nga rrafshi i tokës, 

në truall të çfarëdo natyre dhe konsistence, të tharë ose të lagur (argjilë edhe n.q.s. është kompakte, 

rërë, zhavorr, gurë etj,) duke përfshirë prerjen dhe heqjen e rrënjëve, trungjeve, gurëve, dhe pjesëve 

me volum deri në 0.30 m3, plotësimin e detyrimeve në lidhje me ndërtimet e nëndheshme si 

kanalet e ujrave të zeza, tubacionet në përgjithësi etj.. 
 
3.2.2 Mbushjet  
Shtresë me gurë dhe copa tulle të zgjedhura, në shtresa të ngjeshura mirë, të pastruara nga 

pluhuri, suvaja dhe materialet organike, që rezultojne nga prishjet e përshkruara në artikujt e 

mësipërm. Të gjitha materialet që rezultojnë nga prishjet, do të kontrollohen më parë nga 

Supervizori dhe ripërdorimi i tyre do të autorizohet nga ai. 
 
3.2.3 Përdorimi i materialit të gërmuar  
Materiali i përshtatshëm dhe materiali i rimbushur nga punë të përkohshme do të përdorën për 

rimbushje. Çdo material i tepërt do të jetë në dipspozicion të mungesave të materialeve të kërkuara. 
 
3.2.4 Mbushja rreth strukturave  
Materiali duhet vendosur në mënyrë simultane në të dyja anët e mbajtëses mur apo shtyllë. 

Mbushjet e mëvonshme të nxirren nga një material i aprovuar nga Supervizori, duke hedhur 

me shtresa me trashësi 150 mm me ngjeshje. 
 
3.3 DRENAZHIMI PERIMETRAL E SIPËRFAQËSOR  
Drenazhimi perimetral bëhet përgjatë themeleve, por jo mbi to. Ky drenazhim përbëhet nga linja 

unazore me tuba shkarkimi dhe puseta kontrolli. N.q.s nën dyshemenë e godinës gjendet një 

shtresë kapilare, atëherë duhet të bëhet një drenazhim unazor me tuba siç paraqitet në figurën 

Nr.1. Në rastet kur duhet që drenazhimi të bëhet nën tabanin e themeleve, duhet që në këtë zonë 

tabani i themeleve të jetë më thelle. Tubat do të shtrihen duke u nisur nga pika më e ulët, deri në 

pikën më të lartë në vijë të drejtë me pjerrësi, mbi një shtresë filtruese zhavori 15 cm të trashë dhe 

mbulohet rreth 25 cm me të njëjtin material filtrues. Gjithashtu, duhet patur parasysh që tabani I 

tubit të jetë minimumi 20 cm nën nivelin e dyshemesë, në mënyrë të tillë, që uji të largohet pa 

problem nga shtresa kapilare. Dimensionet e tubit duhet të jenë min. 50 mm, zhavori që do të 

përdoret për shtresën filtruese duhet të jetë me kokrriza jo më të vogla se 3.2 mm. Përveç 

drenazhimit perimetral një rol të madh në largimin e ujit nga themelet luan edhe drenazhimi 

sipërfaqësor i cili realizohet si më poshtë. 
 
Nën të gjithë sipërfaqen e dyshemesë realizohet një shtresë drenazhimi dhe sipër saj vendoset një 

shtresë ndarëse në mënyrë që të pengojë futjen e betonit të dyshemesë në shtresën drenazhuese. 

Në rast se për realizimin e drenazhimit përdoret zhavor për beton 3,2 mm atëherë trashësia e 

shtresës drenazhuese duhet të jetë minimumi 30 cm e trashë dhe në rast se përdoret zhavor 4 – 32 

mm, shtresa realizohet duke hedhur vetëm 10 cm në të gjithë sipërfaqen. Nën shtresën e 

drenazhimit vendosen tuba drenazhimi. Diametri dhe distanca ndërmjet tyre është në varësi të 

sasisë së ujit. Tubat e drenazhimit rrethohen nga shtresa filtruese zhavori dhe lidhen me tubat e 

drenazhimt perimetral. Në figurën Nr. 2 paraqitet një mënyrë vendosjeje e tubave të drenazhimit. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 



 

 

PUNIME BETONI DHE BETONARME | REINFORCED CONCRETE WORKS 
 

 

4.1 BETONI I DERDHUR NË VEND 
 
4.1.1 Kërkesa të përgjithshme për betonet  
Betoni është një përzierje e çimentos, inerte të fraksionuara të rërës, inerte të fraksionuara të 

zhavorit dhe ujit dhe solucioneve të ndryshme për fortësinë, përshkueshmërinë e ujit dhe për të 

bërë të mundur që të punohet edhe në temperatura të ulëta sipas kërkesave dhe nevojave teknike 

të projektit. 
 
4.1.2 Materialet  
Përbërësit e Betonit 
 
Përbërësit e betonit duhet të përmbajnë rërë të larë ose granil, ose përzierje të të dyjave si dhe 

gurë të thyer. Të gjithë agregatët duhet të jenë pastruar nga mbeturinat organike si dhe nga dheu. 

Pjesa kryesore e agregateve duhet të jetë me formë këndore dhe jo të rrumbullakët. Përbërësit e 

betonit duhet të kenë çertifikatën që vërteton vendin ku janë marrë ato. 
 
Çimento  
Kontraktuesi është i detyruar që për çdo ngarkesë çimentoje të prurë në objekt, të paraqesë 

faturën e blerjes e cila të përmbajë: sasinë, emrin e prodhuesit si dhe çertifikatën e prodhuesit dhe 

shërben për të treguar që çimentoja e secilës ngarkesë është e kontrolluar dhe me analiza sipas 

standarteve. Për më shumë detaje në lidhje me markën e çimentos që duhet përdorur në 

prodhimin e betoneve, shiko në pikën 4.1.4, pasi për marka betoni të ndryshme duhen përdorur 

marka çimento të ndryshme. 
 
Uji për beton  
Uji që do të përdoret në prodhimin e betonit duhet të jetë I pastër nga substancat që dëmtojnë atë 

si: acidet, alkalidet, argila, vajra si dhe substanca të tjera organike. Në përgjithësi, uji i tubacioneve 

të furnizimit të popullsisë (uji i pijshëm) rekomandohet për përdorim në prodhimin e betonit. 
 
4.1.3 Depozitimi i materialeve  
Depozitimi i materialeve që do të përdoren për prodhimin e betonit duhet të plotësojë kushtet e 

mëposhtme: Çimentoja dhe përbërësit duhet të depozitohen në atë mënyrë që të ruhen nga 

përzierja më materiale të tjera, të cilat nuk janë të përshtatshme për prodhimin e betonit dhe e 

dëmtojnë cilësinë e tij. Çimentoja duhet të depozitohet në ambiente pa lagështirë dhe që nuk lejojnë 

lagien e saj nga uji dhe shirat. 
 
4.1.5 Klasifikimi i betoneve   

• Beton marka 100, me zhavor natyror: Çimento marka 300, 240 kg; zhavorr 1,05 m³; ujë 

0,19 m³.  
 

• Beton marka 100 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me 

modul 2,6: Çimento marka 300, 240 kg; rërë e larë 0,45 m³; granil 0,70 m³; ujë 0,19 m³.  

• Beton marka 150 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me 

modul 2,6: Çimento marka 400, 260 kg, rërë e larë 0,44 m³, granil 0,70 m³, ujë 0,18 m³.  

• Beton marka 200 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me 

modul 2,6: Çimento marka 400, 300 kg, rërë e larë 0,43 m³, granil 0,69 m³, ujë 0,18 m³.  



 

 

• Beton marka 250 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me 

modul 2,6: Çimento marka 400, 370 kg, rërë e larë 0,43 m³, granil 0,69 m³, ujë 0,18 m³.  
 

• Beton marka 300 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me 

modul 2,6: Çimento marka 400, 465 kg, rërë e larë 0,38 m³, granil 0,64 m³, ujë 0,195 m³.  
 
4.1.6 Prodhimi i betonit   
Betoni duhet të përgatitet për markën e përcaktuar nga projektuesi dhe receptura e përzierjes së 

materialeve sipas saj në mbështetje të rregullave që jepen në KTZ 37 – 75 “ Projektim i 

betoneve”. Gjatë përgatitjes së betonit të zbatohen rregullat që jepen në kapitullin 6 “Pergatitja e 

betonit” të KTZ 10/1-78, paragrafët 6.2, 6.3 dhe 6.4. 
 
4.1.7 Hedhja e betonit  
Hedhja e betonit të prodhuar në vend bëhet sipas mundësive dhe kushteve ku ai do të hidhet. Në 

përgjithësi për këtë qëllim përdoren vinçat fiks që janë ngritur në objekt si dhe autohedhëse. E 

rëndësishme në proçesin e hedhjes së betonit në vepër është koha nga prodhimi në hedhje, e 

cila duhet të jetë sa më e shkurtër. Gjithashtu, një rëndësi të veçantë në hedhjen e betonit ka 

edhe vibrimi sa më mirë gjatë këtij proçesi. 
 
4.1.8 Realizimi i bashkimeve  
Betonimet duhet të kryhen pa ndërprerje n.q.s. kjo gjë është e mundur. Në rastet kur kjo nuk është 

e domosdoshme ose e detyruar, atëherë duhet të merren të gjitha masat për të realizuar bashkimin 

e dy betonimeve të kryera në kohë të ndryshme. Ndërprerja e punimeve të betonimit të vendoset 

sipas mundësive duke realizuar: Llamarinë me gjerësi 10 cm dhe trashësi 4 mm, nga të cilat 5 cm 

futen në betonin e freskët dhe betonohen, ndërsa 5 cm e tjera shërbejnë për betonimin e 

mëvonshëm. Shirit fuge, i cili duhet të vendoset sipas specifikimeve të prodhuesit. 
 
4.1.9 Mbrojtja  
Betoni i freskët duhet mbrojtur nga këto ndikime: Shiu si dhe lagështi të tjera duke e mbuluar 

sipërfaqen e betonuar me plastmas dhe materiale të padepërtueshme nga uji Ngricat (duke i futur 

gjatë proçesit të prodhimit solucione kundra temperaturave të ulta mundet të betonohet deri në 

temperatura afër zeros. Temperatura të larta. Betoni mbrohet ndaj temperaturave të larta duke e 

lagur vazhdimisht atë me ujë, në mënyrë të tillë që të mos krijohen plasaritje. 
 
4.1.10 Betoni në kushte të vështira atmosferike  
Rekomandohet që prodhimi dhe hedhja e betonit në objekt të mos realizohet në kushte të vështira 

atmosferike. Ndalohet prodhimi dhe hedhja e betonit në rast se bie shi i rrëmbyeshëm, pasi nga sasia e 

madhe e ujit që i futet betonit largohet çimentoja dhe kështu që betoni e humb markën që kërkohet. Në 

rastet e temperaturave të ulta nën 4 ºC rekomandohet të mos kryhet betonimi, por n.q.s kjo është e 

domosdoshme, atëherë duhet të merren masa që gjatë proçesit të prodhimit të betonit, atij t’i shtohet 

solucioni ndaj ngricave në masën e nevojshme që rekomandohet nga prodhuesi i këtij solucioni. Prodhimi 

dhe përpunimi i betonit në temperatura të larta mund të ndikojë negativisht në reagimin kimik të 

çimentos me pjesët e tjera të betonit. Për këtë arsye ai duhet ruajtur kundër temperaturave të larta. 

Mënyra e ruajtjes nga temperatura e lartë mund të bëhet në atë mënyrë, që betoni I freskët të mbrohet 

nga dielli duke e mbuluar me plasmas, tallash dhe duke e stërkatur me ujë. Një ndihmë tjetër për 

përpunimin e betonit në temperatura të larta është të ngjyrosësh mbajtësit e ujit me ngjyrë të bardhë 

dhe të sigurojë spërkatje të vazhdueshme me ujë. 



 

 

4.1.11 Tuba dhe dalje  
Tubat si dhe kanalet e ndryshme që e furnizojnë një ndërtesë (uji, ujërat e zeza, rrjeti elektrik, etj) 

duhet sipas mundësisë të mos futen në beton, që mos pengojnë në homogenitetin e pjesëve të 

betonit të cilat janë projektuar si pjesë bajtëse, elemente betoni. Në rastet, kur ky kusht nuk mund të 

plotësohet, atëherë duhet konsultuar inxhinieri konstruktor. Për raste kur duhet kaluar nëpër mure 

ose nëpër pjesë të tjera mbajtëse si psh soletat, atëherë duhet që gjatë fazës së projektimit të 

merren parasysh këto dalje dhe të planifikohen/llogariten nga inxhinieri konstruktor si dhe të bëhet 

izolimi i tyre. Po ashtu duhet që gjatë hedhjes së betonit të përgatiten këto dalje, nëpër të cilat më 

vonë do të kalojnë tubat si dhe kanalet e tjera furnizuese. 
 
4.1.12 Provat e betonit  
Pasi është prodhuar betoni, ai duhet kontrolluar nëse i plotëson kriteret sipas kërkesave të projektit. 

Mbasi të prodhohet ai dhe para hedhjes së tij, duhet marrë një kampion betoni për të bërë testime 

në laborator dhe rezultatet e laboratorit duhet të dorëzohen tek Supervizori. 

 
 
 

4.2 ELEMENTE DHE NËN- ELEMENTE BETONI 
 
4.2.1 Arkitrare të derdhur në vend  
Arkitrarët realizohen në të gjithë gjerësinë e muraturës me mbështetje min. 25 cm mbi shpatullat 

anësore, me lartësi të ndyshme në varësi të hapësirës së dritës, të armuar në mënyrë të rregullt 

dhe sipas udhëzimeve në projekt, të përgatitur nga beton M 200 dhe M 250, duke përfshirë skelat e 

shërbimit, kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës dhe çdo përforcim tjetër për mbarimin e 

punës. 
 
4.2.2 Arkitrarë të parapërgatitur  
Furnizim dhe vendosje në vepër e arkitrarëve të parafabrikuar, me gjerësi totale deri në 40 cm dhe 

seksione të ndryshueshme, të formuar nga beton m-200, të armuar në mënyrë të rregullt dhe sipas 

udhëzimeve në projekt, të vendosur në vepër me llaç çimento m-1:2, duke përfshirë armaturën e 

hekurit, punimet e armaturës si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës. 
 
4.2.3 Trarë të derdhur  
Trarë betoni; të armuar në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, deri në lartësinë 4 

m, i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtuar në shtresa të holla të vibruara mirë, betoni m-

200 me dozim sipas betonit marka 200 me inerte, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallëpet 

përforcimet, hekurin e armaturës si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës. 
 
4.2.4 Breza betoni  
Realizimi i brezit, në të gjithë gjerësinë e muraturës poshtë dhe lartësi prej 15 deri në 20 cm, i 

armuar sipas KTZ dhe STASH, i realizuar me betonin të prodhuar në vepër, i shtuar në shtresa të holla 

të vibruara mirë, beton M 150 deri te M 200 me inerte dhe siç tregohet në vizatime, duke përfshirë 

kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës, skelat e shërbimit ose skelerinë, si dhe çdo detyrim tjetër 

për mbarimin e punës. 
 
4.2.5 Kolona  
Kollona betoni, të armuara në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, deri në lartësinë 4 

m i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtruar në shtresa të holla të vibruara mirë, betoni, 



 

 

betoni m-200 me dozim sipas betonit marka 200 me inerte dhe siç tregohet në vizatime, duke 

përfshirë skelat e shërbimit, kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës, si dhe çdo detyrim tjetër 

për mbarimin e punës. 
 
4.2.6 Soleta të armuara tip SAP  
Furnizim dhe vendosje në emër të soletës tip “SAP”, e vënë mbi muraturën e niveluar më parë me 

llaç m-1:2, e ankoruar në një brez lidhës dhe sipas udhëzimeve të projektit, e armuar në mënyrë të 

rregullt, beton M 200 deri M 250, e hedhur në vepër me shtresa të holla të vibruara mirë, dhe 

sipas hapësirës së dritës së kampatës do të duhet një armaturë hekuri dhe soletëz shtesë, duke 

përfshirë kallëpet, puntelimet, përforçimet, skelat e shërbimit ose skeleritë si dhe çdo detyrim 

tjetër për mbarimin e punës. 
 
4.2.7 Soleta të parapërgatitura  
Solete beton/arme të parafabrikuar, në lartësi të ndyshueshme nga 11 cm deri në 16 cm, e vënë në 

vepër mbi brezin e niveluar mirë, duke përfshirë montimin e soletës dhe hedhjen përkatëse të 

betonit M 250 ose M 300. 
 
4.2.8 Soletë b/a  
Soletë monolite betoni të armuar në mënyrë të rregullt, realizuar ne beton M 200 sipas projektit, e 

dhënë në vepër në shtresa të holla të vibruara mirë, duke përfshirë hekurin, kallëpet, puntelimet, 

përforcimet, skelat e shërbimit ose skelerinë, si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës. 
 
4.2.9 Shkallë b/a të derdhura në vend  
Shkallë për çdo kat, realizohen me rampa, me elementë të pjerrët të dhëmbëzuar, me shesh 

pushime përkatëse dhe trarë mbajtës. Bazamakët betonohen njëkohësisht me rampën. Marka e 

betonit M 200 deri në M 250, duke përfshirë kallëpet, përforcimet, skelat e shërbimit, gërmimet për 

themelet, hekurin e armaturës, si dhe çdo detyrim tjetër për të përfunduar punën. 
 
4.2.10 Riparimi i shkallëve ekzistuese  
Sistemi i shkallëve me heqjen e pjesëve që mungojnë ose janë prishur, me pastrimin larjen me ujë 

me presion; realizuar me beton me dozim sipas pikës 4.1.4.4 dhe të njëjtë me pjesën ekzistuese në 

gjendje të mirë, duke përfshirë kallëpet, përforcimet dhe çdo detyrim tjetër dhe mjeshtëri për 

mbarimin e punës. 
 
4.2.11 Mbulesa në hyrjen kryesore  
Pensilina në hyrje të ndërtesës, e realizuar me Soletë beton / arme monolite, e cila është një me 

pjesën e shtresës beton / arme të korpusit të ndërtesës dhe mund të betonohet në formë tra konsul 

ose e mbështetur në tra konsul. Marka e betonit M 200 deri në M 250. Punimet realizohen duke 

përfshirë kallëpet, përforcimet, skelat e shërbimit, gërmimet për themelet, hekurin e armaturës, si 

dhe çdo detyrim tjetër për të përfunduar punën. 
 
4.2.12 Struktura prej b/a  
Pjesë godine me strukturë mbajtëse beton arme, ndërtuar e ndarë nga muratura, duke parashikuar 

një fugë teknike për gjatësi mbi 40 m. Struktura beton / arme duhet të formohet nga skelet me 

trarë, kollona, plinta, shkallë të lidhura ndërmjet tyre; dhe e realizuar: në mënyrë monolite me beton 

M 200 deri M 250. Këto struktura realizohen duke filluar që nga themelet. 



 

 

4.3 KALLËPET DHE FINITURAT E BETONIT 
 
4.3.1 Përgatitja e kallëpeve  
Kallëpët prëgatitën prëj druri osë prëj mëtali dhë janë të gatshmë osë përgatitën në objëkt. 

Sipërfaqet e kallëpeve që do të jenë në kontakt me betonin, do të trajtohen në mënyrë të tillë, që 

të sigurojnë shqitje të lehtë dhe mosngjitjen e betonit në kallëp gjatë heqjes. Përpara ripërdorimit, 

të gjitha kallëpet dhe sipërfaqet e tyre që do të jenë në kontakt me betonin, duhen pastruar me 

kujdes pa shkaktuar ndonjë dëmtim në sipërfaqen e kallëpit. 
 
4.3.2 Heqja e kallëpeve  
Kallëpi nuk duhet hequr përpara se betoni të ketë krijuar fortësinë e duhur, që të mbajë masën e tij 

dhe të durojë ngarkesa të tjera, që mund të ushtrohen mbi të. Ky kusht do të merret parasysh në 

mënyrë që kallëpi të mbetet në vend pas heqjes së betonit, për një periudhë të përshtatshme 

minimale kohore treguar në tabelën ë mëposhtme nëse kontraktori mund t’i provojë supervizorit, që 

kjo punë mund të kryhet dhe në një peruidhë më të vogël kohore. Periudha minimale përpara heqjes 

së kallëpit nga elementet e beton / arme me Çimento Portlandi. Periudha minimale përpara heqjes 
 

Tipi i kallëpit   

 Temperatura e sipërfaqes së betonit 

 16°C 7°C 

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 ngirjes së shpejtë të çimentos kallëpet mund të hiqen brenda një periudhe 

më të shkurtër, por të lejuar nga Supervizori. Për periudha të ftohta duhet të rritet nga gjysëm 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. 
 
4.3.3 Klasifikimi I sipërfaqeve të elementëve prej betoni  
Rifiniturat e betonit i ndajmë në dy grupe: 
 

• Lënia e sipërfaqes së betonit pas heqjes së kallëpeve në gjendjen pas betonimit   
• Përpunimi i sipërfaqes së betonit me suvatim ose me veshje.  



 

 

Në grupin e parë duhet patur parasysh, që gjatë proçesit të vendosjes së kallëpeve, ata duhet të 

jenë me sipërfaqe të lëmuar dhe të rrafshët, si dhe të lyhen me vaj kallëpesh, në mënyrë që, kur të 

hiqen kallëpet të dalë një sipërfaqe e lëmuar e betonit. Po ashtu, duhet që gjatë hedhjes së betonit 

në vepër, të vibrohet në mënyrë uniforme. Përsa i përket grupit të dytë, mund të veprohet njëlloj si 

për sipërfaqet e mureve. 



 

 

PUNIME HEKUR-BETONI | REINFORCEMENT WORKS 
 
5.1 HEKURI 
 
5.1.1 Materialet  
Përgatitja e çelikut për të gjitha strukturat e betonit dhe komponentët e metalit, që duhen prodhuar 

në kantier, duke konsideruar çelikun që plotëson të gjitha kërkesat e projektit dhe pa prezencën e 

ndryshkut, në format dhe përmasat sipas vizatimeve dhe standarteve tekniko-legale për bashkimin, 

lidhjen dhe duke e shoqëruar me çertifikatën e prodhuesit për të verifikuar që çeliku plotëson 

kushtet e kërkuara që nevojiten për punë të tilla dhe duke përfshirë të gjitha kërkesat e tjera jo të 

specifikuara. 
 
5.1.2 Depozitimi në kantier  
Depozitimi i hekurit në kantier duhet të bëhet i tillë, që të mos dëmtohet (shtrëmbërohet, pasi kjo 

gjë do të shtonte proçesin e punës së paranderjes) si dhe të mos pengojë punimet ose materialet 

e tjera të ndërtimit 
 
5.1.3 Kthimi i hekurit  
Hekurat duhen kthyer sipas dimensioneve të treguara në projekt. Përveç pjesës së lejuar më poshtë, të 

gjitha shufrat duhen kthyer dhe kthimi duhet bërë ngadalë, drejt dhe pa ushtrim force. Bashkimet e 

nxehta nuk lejohen. Prerja me oksigjen e shufrave shumë të tendosshme do të lejohet vetëm me 

aprovimin e Supervizorit. Shufrat e amballazhimit nuk mund të drejtohen dhe të përdoren. 
 
5.1.4 Vendosja dhe fiksimi  
Hekurat do të pozicionohen siç janë paraqitur në projekt dhe do të ruajnë këtë pozicion edhe 

gjatë betonimeve. Për të siguruar pozicionin e projektit ata lidhen me tel 1,25 mm ose kapëse të 

përshtatshme. 
 
5.1.5 Mbulimi I hekurit  
Termi mbulimi në këtë rast do të thotë minimumin e pastër të shtresës mbrojtëse ndërmjet 

sipërfaqes së hekurave dhe faqes së betonit. Mbulimi minimal do të bëhet sipas normave të KTZ. 
 
5.1.6 Ngjitja e hekurave  
Paranderja ose bashkimi i shufrave të hekurit do të bëhet vetëm sipas vizatimeve të treguara të 

aprovuara nga Investitori. Gjatësia e mbivendosjes në një lidhje, nuk duhet të jetë më e vogël se ajo e 

treguara në vizatimet e punës. 
 
5.1.7 Drejtimi I hekurit dhe paranderja  
Një pjesë e hëkurit (me diametër më të vogël se 8 mm) transportohet në formë rrotullash. Për 

këtë, duhet që ai të drejtohet në kantierin e ndërtimit. Drejtimi i tij kryhet me metoda praktike si 

psh. Lidhja e njërës anë në një pikë fikse dhe tërheqja e anës tjetër me mekanizma të ndryshme. 

Gjithashtu në poligonë realizohet edhe pararendja për elemente të ndryshme, sipas kërkesave të 

projektit. Ky proçes pune duhet të kryhet me kujdes dhe nën vëzhgimin e drejtuesit të punimeve. 



 

 

MURET DHE NDARJET 
 
6.1 TE PERGJITHSHME  
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. 
 
6.1.1 Spefikimi i përgjithshëm për tullat:   

• Tulla si element i ndërtimit duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme për 

ndërtimet antisizmike:  

• 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.  
 

• Rezistencën në prerje, e cila duhet të jetë: për të gjitha tullat me brima 20 kg/cm².   
• Përqindjen e boshllëqeve, e cila duhet të jetë: për tullën e plotë 0-25 %; dhe për të 

gjitha tullat me brima 25-45 %  

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

 

6.2. MUR I BRENDSHËM ME TULLA ME BIRRA 10 CM  
Muraturë me tulla me 6 brima, me trashësi 10 cm dhe llaç bastard m-25 sipas pikës 5.1.1 me 

përmbajtje për m³: tulla me 6 vrima 177 copë, llaç 0,10 m³, çimento 400 dhe ujë, përfshirë çdo 

detaj e kërkesë për dhëmbët e lidhjes, qoshet, hapjet në parapetet e dritareve, skelave 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 xokolaturës duhet të jetë e niveluar me një Shtresë Llaçi 

çimento 1:2 me trashësi jo më të vogël 2 cm. 
 
6.3 MUR I BRENDSHËM ME TULLA ME BIRRA 20 CM  
Muraturë me tulla me 6 brima, me trashësi 20 cm realizuar me llaç bastard m-25 sipas pikës 5.1.1 me 

përmbajtje për m³: tulla me 6 vrima 172 copë, llaç 0,12 m³, çimento 400 dhe ujë, përfshirë çdo detaj 

e kërkesë për dhëmbët e lidhjes, qoshet, hapjet në parapetet e dritareve, skelave të 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 Shtrese Llaçi 

çimento 1:2 me trashësi, jo më të vogël se 2 cm. 

 
 
 

PUNIME HIDROIZOLIMI | WATERPROOFING WORKS 
 

 

6.1 MEMBRANA BITUMINOZE VETE-NGJITESE 
 
6.1.1 Te pergjithshme  
Membrana bituminoze vete-ngjitese është një shtrese bituminoze hidroizoluese qe mbaron me nje 

rrjete te forte polypropylene. Funksionet e membranes perfshijne rezistence shume te lartë 

mekanike dhe rezistencë ndaj cpimeve. Mbulesa e saj e poshtme perbehet nga nje film silikoni.  
Ajo është projektuar posaçërisht për kuvertë hidroizoluese me lageshti te larte, duke siguruar 

aderimin e shkëlqyer si në substrate kuvertë te trafikut si dhe mbuleses se bitumit. Asfalti i nxehtë 

mund të derdhet direkt mbi nje fundsipërfaqe polypropylene në temperatura të larta (150 ° C). 
 
6.1.2 Perdorimet  
• Hidroizolim per ura dhe parkime, rampat ose rastet kur veti te forta mekanike jane te nevojshme.   
• Mbrojtja e tubave metalike nëntokësore, ndaj gerryerjes.   
• Hidroizolim i strukturave të nëndheshme.   
• Hidroizolim dhe mbrojtja e sipërfaqeve nga kimikatet dhe mbetjet.  
 

 

6.2 HIDROIZOLIM ME LLAC DY-KOMPONENTESH 
 
6.2.1 Te pergjithshme  
Eshtë një shtrese për mbrojtjen e strukturave të reja te betonit si dhe për hidroizolimin e 

siperfaqeve. Eshte nje llaç dy-komponentesh i bazuar në lidhësa çimentoje, agregate te imet, 

aditivëve speciale dhe polimere sintetike në dispersion ujor. Përzierja e dy komponentët krijon një 

përzierje me një qëndrueshmëri plastike. Produkti përzier mund të aplikohet në sipërfaqe 

horizontale dhe vertikale në një trashësi prej 1 deri në 2 mm për shtresë me furçë, rul ose 

spërkatje me një. 
 
Për shkak të rezines me cilësi të lartë sintetike, një shtresë e ngurtësuar vazhdimisht mbetet fleksibël 

në kushtet më të veshtira të mjedisit (jo për përdorim në kushtet e mëposhtëm -10 ° C). Ky material 

eshtë plotësisht i papërshkueshëm nga uji deri në një presion prej 1,5 bar. Është rezistent ndaj 

depërtimit të substancave agresive atmosferike (të tilla si dioksidi i karbonit, dioksidi i squfurit dhe 

sulfuri anhidrid), dhe të kripërave të tretshme (të tilla si klorureve dhe sulfateve) në ujin e detit dhe 

në tokë. 
 
6.2.2.Pergatitja e Siperfaqes  
1. Mbrojtja dhe hidroizolim i strukturave të betonit (p.sh., shtyllat dhe trarët rrugore dhe 

hekurudhore urat, kullat ftohëse, nënkalimeve, mureve, aplikimet në zonat bregdetare, 

pellgje, pishina, kanale, fytyrat e digave, kolona, fytyrat e ballkone)  
• Sigurohet që sipërfaqja të trajtohet është e pastër.   
• Hiqet e gjithë epiderma e beton-çimentos, pjesët e keqija dhe gjurmët e pluhur, yndyrat, vajrat dhe 

komponentet e rërës ose larje me ujë presion të lartë.  



 

 

• Nëse përdoret për hidro-izolim dhe për të mbrojtur një strukturë që është në një gjendje të keqe, 

duhen hequr pjesët e dëmtuara me dorë apo demtimet mekanike, ose duke përdorur një sistem 

hidro-prishjes.   
Përdorimi i ujit me presion të lartë për 2 hapat e mëparshëm nuk rekomandohet veçanërisht në 

mënyrë që shufrat e përforcimit te mos dëmtohen dhe strukturat te mos jene subjekt i dridhjeve që 

mund të shkaktojnë çarje tepër te holla në beton ngjitur.   
• trajtimi me rërë ndaj struktures për të hequr çdo ndryshk, dhe riparuar dëmin   
• Në përgjithësi është e këshillueshme për të bërë ndonjë riparimet e nevojshme paraprakisht.   
• Lagen sipërfaqet absorbuese me ujë para se të trajtimit të tyre llac dy-komponentesh.   
2. Hidroizolimi i tarracave, ballkoneve dhe pishina.   
• perberje çimentoje:   
Përdorni një epoxy lartë modulus (të tilla si Eporip) për të nënshkruar çarje shkaktuara nga tkurrja 

plastike. Nëse krijuar shpatet, plotësuar ulet ose për të bërë riparime konkrete, përdorni 

Nivorapid (shih fletën e të dhënave teknike). Të çara duhet të riparohen përpara se llaci dy-

komponentesh te zbatohet, edhe pse ai nuk garanton se të çara nuk do të rishfaqen kur pas 

teknikat e vendosura riparim.   
• kate ekzistuese:   
dysheme ekzistuese qeramike dhe mbulesa duhet të wellbonded në substrate. Ata gjithashtu duhet 

të jenë të lirë nga substancat që mund të kompromentojnë cilësinë e lidhjes, të tilla si yndyrat, vaj, 

dylli dhe bojë.   
• bën:   
materiale të reja pasqyrim duhet të jenë të mirë-shërohet; në mot të mirë, të lejojë të paktën 7 ditë 

në 12 mm trashësi aplikuar. Këto materiale gjithashtu duhet të jenë përkrahës të substrate dhe të 

lirë nga epiderma e betonit dhe bojë. Para trajtimin e sipërfaqeve absorbues me llac dy-

komponentesh, lag me ujë.   
3. Aplikuar si dore perfundimtare për përdorim në hidroizolim tanke betoni që do të përmbajnë 

të pijshëm ujë, peshk apo kafshëve. Në këto raste, duhet siguruar qe llaci dy-komponentesh është 

plotësisht i thare, pastruar dhe do të shpëlahet në përputhje me udhëzimet e mëposhtme:   
• Pas aplikimit produktit, pritet 5 ditë për produktin për tu thare plotësisht.   
• Mbushet pellgu dhe lihet te qendroje ashtu për 24 orë.   
• Thahet rezervuari apo pellgu dhe lahet perseri 2 deri 3 herë me ujë të pastër.   
• Rezervuari pasketaj do te quhet gati për mbushje përfundimtar dhe përdorim të rregullt.  
 
6.2.3 Aplikimi i Produktit   
Aplikimi i llacit dy-komponentesh, mund te behet me furce/rul ose me 

spray. Aplikimi me furce ose me rul:  
1. Lexoni të gjitha udhëzimet e instalimit para fillimit të punës.   
2. Duke përdorur një furçë ose rul, të aplikojnë të paktën dy tunika prej llaci-dy 

komponentesh brenda 60 minutave të përzierjen, duke arritur një trashësi përfundimtar të 

paktën 2 mm.   
3. Tekstil me fije qelqi duhet të përdoret per hidroizolimin e tarracave, ballkone, pellgje dhe 

pishina, si dhe për mbrojtjen e betoneve me të çara tepër te holla.   
4. Pasi rrjeta është shtrire në sipërfaqe me një mistri të sheshtë. Pasi shtresa e parë e llacit 

eshte vendosur (në rreth 4 deri në 5 orë), aplikohet shtresa e dytë.   
5. Kur hidroizohet, duhet bere kujdes tek bashkimet dhe nyjet në mes të sipërfaqeve horizontale 



 

 

dhe vertikale. Në këto raste, përdorni llac i vecante (gome të veshura me fibër poliestër).  



 

 

6. Pas aplikimit te llacit dy-komponentesh pritet të paktën 2 deri në 5 ditë (në varësi të temperaturës 

dhe lagështisë) për shërimin (në kushte të favorshme klimatike) para hedhjes se pllaka qeramike. 

Aplikimi me spray:   
1. Lexoni të gjitha udhëzimet e instalimit para fillimit të punës.   
2. Pas përgatitjes në sipërfaqe, të aplikojnë llaci me një mjet llaku, duke përdorur një bisturi te 

përshtatshme te projektuar për të lehtësuar llaç. Aplikoni me një trashësi minimale prej 1 mm 

dhe trashësi maksimale prej 1.5 mm për shtresë - për të realizuar një shtresë përfundimtare të dy 

palë tunika, të paktën 2 mm trashë.  

3. mantelet e njëpasnjëshme duhet të aplikohet vetëm një herë pallto mëparshme është e thatë (pas   
4 deri në 5 orë).   
4. Në zonat me të çara tepër i hollë ose që janë të stresuar shumë, të futur 4.5 mm tekstil me 

fije qelqi Mesh në shtresën e parë të freskët Mapelastic Zgjuar (ose shfrytëzojnë Mapetex ™ Sel 

siç tregohet më poshtë). Menjëherë pas hedhjen e rrjetë, qetë Mapelastic zgjuar me një shpatull 

të sheshtë.  

5. Për të arritur encapsulation të plotë të Fibreglass Mesh, prisni për shtresën e parë të Mapelastic 

Zgjuar të thatë (4 deri 5 orë) dhe të aplikohet një shtresë e Mapelastic Zgjuar me një armë llak. 

Kur punon rreth joints zgjerimin dhe nyje në mes të sipërfaqeve horizontale dhe vertikale, 

përdorni Mapeband  

(Gome-veshura fibër poliestër kasetë coving). 

Instalimi pllaka qeramike:   
1. Install pllaka për ballkone dhe pishina me e duhur ngjitës çimentoje MAPEI. Për pishina dhe 

fusha ku mozaikë janë instaluar, përdorni sistemin Keraset® Off White dhe Keraply ™.   
2. Fino nyje midis pllakave me një fino përshtatshëm çimentoje, të tilla si Keracolor ™ S 

ose Keracolor ™ U.   
3. joints zgjerimin Seal me sealant duhur.   
membrana Alternate përforcuar teknikë me Mapetex Sel pëlhurë jo të endura:  
Shfrytëzimi rrjetë Mapetex Sel siguron stabilitet shtesë dimensionale dhe të luftojnë tejkalimin aftësi 

më të madhe se 3 mm.  
1. Aplikoni (me rul, mistri ose spray) një shtresë fillestare të Mapelastic Zgjuar në 1 deri në 1.5 mm të 

trasha në substrate. Ndërsa material është ende e patharë, hedhur pëlhurë Mapetex Sel në materiale 

dhe të drejtuar një mistri banesë-tehe të gjithë strukturën derisa ajo është buttered plotësisht me 

pallto e parë të Mapelastic Zgjuar (të sigurojë që çdo xhepat e ajrit   
janë hequr).   
2. Menjëherë aplikoni një shtresë të dytë të Mapelastic Zgjuar 1 mm të trashë, dhe të përfundojë 

me cilësi të dëshiruar sipërfaqe.   
3. Nëse rrjetë është e mbuluar (encapsulated në Mapelastic Zgjuar) dhe trashësi final është 2 mm ose 

më të madhe, nuk ka pallto të tretë   
nevojitet.  



 

 

PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE | PLASTERING AND COATING 
 

 

7.1 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. Kushtet e punimeve me pllaka gres duhet 

t‘u përmbahen kushteve të përmendura në pikat 6.2.4 dhe 6.2.5. 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. 





 

 

PUNIME SHTRESASH | FLOOR LAYERS 
 
8.1 SHTRIMI I DYSHEMEVE ME PLLAKA 

 
Klasifikimi i pllakave bëhet sipas këtyre kritereve: 
 

• Mënyra e dhënies së formës të pllakës   
• Marrja e ujit  

 
• Dimensionet e pllakave   
• Vetitë e sipërfaqes  

 
• Veçoritë kimike   
• Veçoritë fizike  

 
• Siguria kundër ngricës  

 
• Pesha/ngarkesa e sipërfaqes   
• Koefiçienti i rrëshqitjes  

 
Tabelat e mëposhtme përshkruajnë disa prej këtyre kritereve. 
 

Marrja e Ujit në % të masës 

së pllakës 
 

Klasa Marrja e ujit (E) 
  

I E < 3 % 
  

II a 3 % < E < 6 % 
  

II b 6 % < E < 10 % 
  

III E > 10 % 
  

 
Klasat e kërkesave/ngarkimit 

 

Klasa Ngarkesa Zona e përdorimit, psh 
   

I shumë lehtë Dhoma fjetëse, Banjo 
   

II e lehtë Dhoma banuese përveç 

  kuzhinës dhe paradhomës 
   

III e mesme Dhoma banuese, ballkone, 

  banjo hotelesh 
   

IV rëndë Zyra, paradhoma, dyqane 
   

V shumë e Gastronomi, ndërtesa publike 

 rëndë  
   

 
Pllakat duhen zgjedhur për secilin ambient, duke marrë parasysh nevojat dhe kriteret, që ato 

duhet t‘i përmbushin. Kriteret dhe tabelat e lartpërmendura mund të ndihmojnë në zgjedhjen e 

tyre. Pllakat duhet te jene me sipërfaqe të ashpër, në mënyrë që të sigurojnë një ecje të sigurtë pa 

rrëshqitje. Në ambientet me lagështirë (WC, banjo e dushe) duhet të vendosen pllaka, që e kanë 

koefiçientin e marrjes së ujit < 3 %. 
 
Për këtë duhet që përpara fillimit të punës, kontraktori të paraqesë tek supervizori disa shembuj 

pllakash, së bashku me çertifikatën e tyre të prodhimit dhe vetëm pas aprovimit nga ana e tij për 

shtrimin e tyre, sipas kushteve teknike dhe rekomandimeve të dhëna nga prodhuesi. 
 
8.2 DYSHEME ME FINITURE ME KUARTZ 



 

 

8.2.1 Te pergjithshme  
Finitura me Kuartz eshte nje material pёr fortёsimin e sipёrfaqeve nё dysheme industriale. Llaç i 

gatshёm me bazё çimento me materiale inerte kuarcore dhe shtesa (aditivё) tё posaçme pёr 

fortёsimin e sipёrfaqeve nё dysheme industriale tё reja. Ofron rezistencё tё lartё ndaj fёrkimit dhe 

goditjeve. Kuarti pёrdoret nё dysheme me kёrkesa tё larta nё lidhje me vetitё mekanike. Aplikohet 

nё nёnshtresa me bazё çimento si betone dhe shtresa me llaç çimento. Eshtё i pёrshtatshёm pёr 

dysheme nё ndёrtesa industriale, punishte artizanale, bodrume, magazina, ofiçina, uzina mekanike, 

garazhe, platforma pёr ngarkimeshkarkime etj. 
 

• Forma: llaç çimento  
 

• Ngjyra: gri, tjegulle, okre, e kaltёr   
• Pesha vёllimore   
• e llaçit tё thatё: 1,60 ± 0,20 kg/lit  

 
Kuartz natyral 
 
Rezistenca nё shtypje: 72,00 ± 5,00 N/mm2 
 
Rezistenca nё pёrkulje: 8,00 ± 1,50 N/mm2 
 
1. Nёnshtresa ku aplikohet mund tё jetё:  
 

• Betoni i armuar i skeletit mbajtёs.   
• Shtresё rrafshuese me llaç çimento me trashёsi tё paktёn 3cm, para hedhjes sё secilёs 

duhet tё aplikohet njё shtresё ngjitёse pёr ngjitje mё tё mirё tё shtresёs me llaç çimento nё 

betonin ekzistues.  
 
2. Zbatimi   
Materiali aplikohet i thatё duke u spёrkatur nё betonin e njomё ose nё shtresёn me llaç çimento kur 

sapo ato (betoni ose llaçi) fillojnё tё mpiksen. Nё rast se duhet, sipёrfaqja e betonit tё njomё osee 

shtresёs me llaç çimento lagen pas spёrkatjes sё materialit. Nё vazhdim materiali fёrkohet me 

makinё tё posaçme pёr lёmimin e sipёrfaqeve (“elikopter”). 
 
8.3 SHTRESE DYSHEMEJE ME REZINE EPOKSIKE DY-KOMPONENTESHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE NDRYSHME | MISCELLANEOUS 
 

 

9.1 KORIMANOT METALIKE  
Korimanot në ndërtime kanë funksione të ndryshme për të plotësuar. Ata duhet të ofrojnë mbrojtje dhe 

siguri gjatë të ecurit në shkallë. Po ashtu, korimanot luajnë një rol të veçantë në pamjen dhe 



 

 

bukurinë arkitektonike të një ndërtimi. Duhet që korimonat të jenë të larta 100 cm. Në raste kur 

gjatësia e shkallëve është më e madhe se 12 m korimonat duhet të jenë 110 cm të larta. Masa prej 

100/110 cm varet edhe prej siperfaqes të sheshpushimit. Korimanot montohen në shkallë ose anash 

shkallëvë, të fiksuara mirë që të garantohet stabiliteti dhe qëndrueshmëria e tyre. Korimanot ose 

duhen mbuluar me elemente druri mund të sigurohen me ristela prej druri ose metali. Listelat 

ndërmjet tyre duhet të jenë më pak se 12 cm. Në rastet kur shkallët janë më të gjëra se 100 cm, 

atëherë duhet që përveç korimaneve, vendosen në muret e anës tjetër të shkallëve, parmakë për të 

siguruar një ecje të sigurt. Parmakët nëpër shkallë nuk duhet të jenë më të ulëta se 75 cm dhe jo më 

të larta se 110 cm. Kur flitet për shkollë ata të vendosen në një lartësi prej 80 cm. Parmakët duhen 

larguar nga muret min. 4 cm. Parmakët, preferohet të vendosen prej një materiali dhe forme të 

tillë, që prekja e tyre të jetë e lehtë dhe pa dëmtime. Preferohet që parmakët të prodhohen prej 

druri, sepse parmakët prej çeliku të lenë një përshtypje të ftohtë. Në fotot e mëposhtme mund të 

shihet një shembull korimanosh prej metali. 



 

 

PUNIME DYER, DRITARE 
 

 

10.1 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, 

metalike, duralumini, plastike etj. Pjesët kryesore të dyerve janë: 
 

• 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);  
 

• Korniza e derës e cila lidhet me kasën me anë të vidave përkatese pas suvatimit 

dhe bojatisjes;  
 

• 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.  
 
 
10.1.1 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 brendshme prej druri pishe, të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të drunjtë do të përbëhen 

nga: një kase ë bërë me dru pishe të stazhionuar (me trashësi 4 cm) e trajtuar me një mbulesë 

mbrojtëse të drunjtë, e dimensionuar sipas gjerësisë së murit, (duke marrë parasysh edhe rritjen 

prej mbulesës së murit) mbërthehet fuqishëm në mur me vida hekuri dhe me llaç çimento. 
 
Një kasë me binarë pishe, kur dyert janë me dhëmbë, me përmasa 7 x 5 cm, që mbërthehet në mur 

me ganxha e me llaç çimento. Një kornizë e kasës së drurit që fiksohet tek kasa e drurit e dhënë më 

sipër pas suvatimit dhe lyerjes. Për dyert e dhëna në Vizatimet Teknike, korniza do të sigurohet me 

mentesha dhe ankerat e bravës për të gjitha llojet e dyerve (Dyer me kasë binarë, dyer pa kasë, me 

dritë në pjesën e sipërme, etj). 
 
Kanatet hapëse me kornizë të drunjtë (tamburate) të bërë me një kornizë druri të fortë (janë me 

përmasa minimalisht 10 x 4 cm), pjesë horizontale dhe vertikale me të njëjtin seksion çdo 40 cm. 

Në pjesën e poshtme, paneli më i ulet horizontal do të jetë në një lartësi prej 20 cm nga fundi. 

Kanatet me dru pishe të stazhionuar (me trashësi 3 cm) dhe e trajtuar me mbulesë mbrojtëse të 

drunjtë dhe të përforcuar në pjesët e brendshme me struktura druri, të cilat duhet te sigurohen të 

paktën nga 3 mentesha me gjerësi minimale 16 cm. Një bravë metalike sekrete dhe tre kopje 

çelësash, doreza dyersh dhe doreze shtytëse të derës. 
 
10.1.2 Dyert e brendshme prej duralumini do te përbëhen nga: 



 

 

• Kasa fikse në formë profilesh tubolare prej duralumini me thellësi 61-90 mm, të cilat 

sigurohen me elemente të posaçëm për fiksimin dhe mbërthimin në strukturat e mureve. 

Profilet fikse të kasës do të jenë me një mbulesë jo më e vogel 25 mm larg murit.  
 

• Kanata lëvizëse në formë profili duralumini me një thellësi prej 32 mm dhe një lartësi prej 75 

mm i rrafshët ose me zgjidhje ornamentale. Profili duhet të jetë me një hapësirë qëndrore 

që nevojitet për futjen e bashkuesve të qosheve (me hapësirë prej 18 mm për vendosjen e 

xhamit) dhe rrulat për rrëshqitjet e tyre.  
 

• Panelet e xhamit te cilat mund të jenë transparente (4 mm trashësia minimale) dhe me 

rrjetë të përforcuar (6 mm trashësia minimale). Gjithahstu mund të përdoren edhe mbulesa 

prej druri të laminuar MTP me trashesi minimale prej 1 cm.  
 
Një bravë metalike dhe tre kopje çelësash tip sekret, doreza dyersh dhe dorezë shtytëse të derës 

duhet të vendosen si pjesë përbërëse e derës. Gjithashtu dyert e blinduara mund të jenë të 

pajisura me një lente xhami për pamje nga të dy anët e dëres (syri magjik). 
 
10.1.3 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).  
 

• 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 çkyçjen e fishekut.  
 
 
10.1.4 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: 
 
Dyert e brendshme prej druri pishe, të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të drunjtë do të instalohen 

sipas kësaj rradhe pune: 
 

• një kasë dërrase e bërë me dru pishe të stazhionuar (me trashësi 4 cm) ose kasë binare 7 x 5 

cm, e dimensionuar sipas gjerësisë së murit, (duke marrë parasysh edhe rritjen prej mbulesës 

së murit) mbërthehet fuqishëm në mur me ganxha ose me vida hekuri (çdo një metër) dhe 

me llaç çimento;  
 

• një kornizë e kasës së drurit fiksohet tek kasa e drurit pas suvatimit dhe lyerjes. Korniza do të 

sigurohet me mentesha dhe ankerat e çelësit për të gjitha llojet e dyerve (Dyer me kasë 

dërrase, binare me dyer pa kasë, me dritë në pjesën e sipërme, etj). Në këtë kornizë do të 

fiksohen mbulesat mbrojtëse të drunjta dhe shiritat e sigurisë me dru të fortë të siguruar 

nga një bravë sigurie. Trashësia totale e dyerve do të jetë 4,5 cm minimalisht.  
 

• një bravë metalike dhe tre kopje çelësash tip sekret si dhe doreza e dyerve.  
 

 

10.1.5 Instalimi i Dyerve të brendshme prej duralumini:  
Instalimi i dyerve të brendshme prej duralumini te dhëna në Vizatimet Teknike, dimensionet e të 

cilave jepen nga Porositesi, do të bëhen me anë të montimit të profileve të duralimini (korniza fikse 

dhe korniza lëvizëse) sipas standartit Europian EN 573 - 3 dhe të lyer, kur të jenë përfunduar 

suvatimet e shpatullave ose vendosur veshjet me pllaka mermer etj. Të dyja pjesët (fikse dhe 

lëvizëse) duhet të jenë të projektuara për të bërë dyer që thyejnë nxehtësinë dhe të jenë me dy 

profile duralumini, të cilat bashkohen me një tjetër me anë të dy shiritave hidroizolues gome ose me 

material plastik. 
 
Një kasë solide duhet të fiksohet me kujdes me anë të vidave të hekurit në mur dhe në brendësi të 

llaçit të çimentos. Fiksimi duhet të ketë një distancë prej qosheve jo më tepër se 150 mm dhe 

ndërmjet pjesëve fiksuese jo më tepër se 800 mm. Kasat fikse të dyerve do të bashkohen me 

kornizat pasi të ketë përfunduar suvatimi dhe lyerja. Mbushja e boshllëqeve bëhet me material 

plastiko elastik dhe pastaj bëhet patinimi i tyre duke përdorur fino patinimi. 
 
Kanatat e xhamit do të vendosen tek korniza e dyerve dhe do të mbërthehen në tre pika ankorimi me 

mentesha. Gjithashtu do të vendosen edhe bravat dhe dorezat metalike ose duralumini. Mbushja 

ndërmjet kasës dhe murit të ndërtesës do të bëhet duke përdorur material plastiko-elastik pasi të 

jetë mbushur me materialin e duhur hidroizolues. Ndërmjet mbështetjes së kasës të brendshme dhe 

pjesës së jashtme prej duralumini është e preferushme të mbahet një tolerance e instalimit prej 6 

mm, duke e konsideruar hapësirën e fiksimit rreth 2 mm. 
 
 
 
10.1.7 Kasat e dyerve  
Kasat e dyerve janë në varësi të llojit të derës dhe materialit që përdoret për prodhimin e tyre. Ato 

mund të jenë metalike, druri ose alumini. Për seicilin prej llojeve të dyerve kasat përkatëse do jenë 

si më poshtë: 



 

 

Në dyert e brendshme prej druri pishe, të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të drunjtë vendosen 

në kasa të bëra me dru pishe binarë 7 x 5 cm dhe dërrase të stazhionuar (me trashësi 4 cm), e 

dimensionuar sipas gjerësisë së murit, (duke marrë parasysh edhe rritjen prej mbulesës së murit). 

Kasa mbërthehet fuqishëm në mur me vida ose ganxha hekuri dhe mbulohen me llaç çimento 
 
Në dyert e brendshme prej alumini montohen në kasa fikse në formë profilesh tubolare prej 

duralumini me përmasa 61-90 mm, të cilat sigurohen me elemente të posaçëm për fiksimin dhe 

mbërthimin në strukturat e mureve. Profilet fikse të kasës do të jenë me një mbulesë që është 

25 mm brenda murit. 
 
Në dyert e jashtme metalike do të montohen në një kasë metalike që fiksohet në mur me anë të 

ganxhave të çelikut të betonimit në mur përpara suvatimit. Kasa metalike duhet të jetë e lyer me 

bojë metalike kundra korrozionit para se të montohet në objekt. Madhësia e saj është në varësi të 

trashësisë së murit ku do të vendoset. Trashësia e fletëve të çelikut të kasës duhet të jetë 

minimalisht 1,5 mm. Gjerësia e pjesëve anësore të kasës duhet të jetë minimalisht 10 cm kurse 

gjerësia është në varësi të gjerësisë së murit dhe llojit të derës. Fletët e çelikut të kasës duhet të 

kthehen ose të saldohen sipas Kushteve Teknike të Zbatimit. Kasa duhet të lyhet me bojë të 

emaluara transparente përpara fiksimit të derës. 
 
Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e kasave të dyervë ne objekt duhet të bëhen 

sipas kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. 
 
10.2 DYER TË BRENDSHME 
 
Dyer të brendshme me dru të fortë  
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme prej druri Pishe dhe të trajtuara me mbulesë 

mbrojtëse të drunjtë, dimensionet e të cilave jepen nga Porositesi, përbëhet nga: 
 
një kasë e bërë me dru pishe të stazhionuar (me trashësi 4 cm) e trajtuar me një mbulesë mbrojtëse 

të drunjtë, e dimensionuar sipas gjerësisë së murit, (duke marrë parasysh edhe rritjen prej mbulesës 

së murit) mbërthehet fuqishëm në mur me vida hekuri dhe me llaç çimento. 
 
Një kornizë e kasës së drurit që fiksohet tek kasa e drurit e dhënë më sipër pas suvatimit dhe 

lyerjes. Për dyert e dhëna në Vizatimet Teknike, korniza do të sigurohet me mentesha dhe ankerat e 

çelësit për të gjitha llojet e dyerve (Dyer me kasë, dyer pa kasë, me dritë ne pjesën e sipërme, etj). 
 
Pjesët hapëse të dyereve I kemi disa tipe: tamburate dhe me dru masiv. Ato me tamburato kanë 

kornize druri të fortë (me përmasa minimalisht 10 x 4 cm), pjesë të vendosura horizontalisht dhe 

vertikalisht me të njëjtin seksion çdo 40 cm. Në pjesën e poshtme, paneli më i ulët horizontal do të 

jetë në një lartësi 20 cm nga fundi. Pjesët me dru masiv pishe të stazhionuar (me trashësi 3 cm) dhe 

e trajtuar me mbulesë mbrojtëse të drunjtë dhe të përforcuar në pjesët e brendshme me struktura 

druri, të cilat duhet të sigurohen të paktën nga 3 mentësha me gjatësi minimale prej 16 cm. 
 
Një bravë metalike dhe tre kopje çelësash tip sekrete, doreza dyersh dhe dorezë shtytëse të derës. 

Mbyllja bëhet me shirita solide druri, të cilat vendosen përreth perimetrit të derës me anë të 

thumbave, pune që duhet të bëhet më cilësi, sipas të gjitha kërkesave të duhura teknike që duhen 

për kompletimin e kësaj pune. 



 

 

Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme prej druri Pishë me panel xhami është njëlloj si më 

sipër dhe sipas përshkrimeve të dhëna në Vizatimet Teknike por me ndryshimin se në vend të 

paneleve të drunjta vendosen panele xhami. Kanata e xhamit mund të jenë transparentë (4 mm 

trashësia minimale) dhe me rrjetë të përforcuar (6 mm trashësia minimale). Kanata e xhamit do 

të instalohen pas lyerjes së derës me boje. 
 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve te brendshme prej druri Pishë pranë e kondicionerit është njelloj si 

më sipër por me ndryshimin se në pjesën e poshtme të panelit të drunjtë vendoset një pjesë 

duralumini, sipas kërkesave të punës të sistemit të kondicionimit. 
 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme prej druri Pishe me dritë në lartësi është njëlloj si me sipër 

por me ndryshimin se në vend të kanatave të drunjta apo të xhamta në pjesën e sipërme të derës, sipas 

Vizatimit Teknik, vendosen pjesë xhami me hapje dhe me xham me rrjete të përforcuar. Një model i 

zërave të mësipërm të propozuar, duhet ti jepet Supervizorit për aprovim paraprak 
 
Dyer të brendshme " Me palcë ndriçuese"  
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme prej druri Pishe me "Palcë ndriçuese", dimensionet e 

të cilave jepen nga Porositësi, përbëhet nga: 
 

• një kasë e bërë me dru pishe të stazhionuar (me trashësi 4 cm) e trajtuar me një mbulesë 

mbrojtëse të drunjtë, e dimensionuar sipas gjerësisë së murit, (duke marrë parasysh edhe 

rritjen prej mbulesës së murit) mbërthehet fuqishëm në mur me vida hekuri (çdo një metër) 

dhe me llaç çimento;  
 

• 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 për të gjitha llojet e dyerve (Dyer me kasë, dyer pa kasë, me dritë në 

pjesën e sipërme, etj).  
 

• Kanatet hapëse të dyerve të bëra me melamine të laminuar dhe shirita ndërmjet druri të 

fortë të siguruar nga një bravë sigurie. Dy panelet e melamisë do të jenë 8 mm të trasha 

dhe të gjitha kufijtë e derës do të mbrohen nga një shirit druri i fortë. Trashësia totale e 

dyerve do të jetë 4,5 cm minimalisht.  
 

• Një bravë metalike dhe tre kopje çelesash tip sekrete, doreza dyersh dhe doreze shtytëse të 

derës  
 

• Mbyllja bëhet me shirita solide druri, të cilat vendosen përreth perimetrit të derës me anë 

të thumbave, pune që duhet të bëhet me cilësi, sipas të gjitha kërkesave të duhura teknike 

që duhen për kompletimin e kësaj pune.  
 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme "me palcë ndriçuese" me panel xhami është njëlloj 

si me sipër dhe sipas përshkrimeve të dhëna në Vizatimet Teknike por me ndryshimin se në vend 

të paneleve të drunjta vendosen panele xhami. Panelet e xhamit mund të jenë transparente (4 

mm trashësia minimale) dhe me rrjetë të përforcuar (6 mm trashësia minimale). Kanatet e xhamit 

do të instalohen pas lyerjes së derës me bojë të emaluar dhe vendosjes së tyre. 
 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme "me palcë ndriçuese" me pjesët e kondicionerit është 

njelloj si më sipër, por me ndryshimin se në pjesën e poshtme të panelit vendoset një pjesë 

duralumini, sipas kërkesave të punës të sistemit të kondicionimit. 



 

 

Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme të mësipërme, por me dritë në lartësi ka ndryshimin 

se në vend të paneleve të mësiperme në pjesën e sipërme të derës, sipas Vizatimit Teknik, vendosen 

pjesë xhami me hapje dhe me xham me rrjetë të përforcuar. 
 
Një shembull i zërave të mësipërm të propozuar duhet ti jepet Supervizorit për aprovim paraprak 
 
Dyer të brendshme me profile duralumini 

 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme prej duralumini të dhëna në Vizatimet Teknike, 

dimensionet e të cilave jepen nga Porositësi, do të bëhen nga profile duralimini sipas standartit 

Europian EN 573 - 3 dhe te lyer më parë. Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së Investitorit. 
 
Profilet e kornizave fikse do të kenë përmasa 61-90 mm. Ato sigurohen me elemente te posaçëm 

për fiksimin dhe mberthimin në strukturat e mureve mure të përshtatshme për këto mbërthime 

duke lejuar rrëshqitjen e këtyre pjesëve. Profili është tubolar me qëllim që të mbledhë të gjithë 

aksesorët e duhur. Profilet e kasës do të jenë me një mbulesë që është 25 mm në mur. Profili lëvizes 

i kasës ka një thellësi prej 32 mm dhe një lartësi prej 75 mm i rrafshët ose me zgjidhje ornamentale. 
 
Të dyja pjesët (fikse dhe levizëse) duhet të jenë të projektuara për të bërë dyer që thyejnë 

nxehtësinë dhe të jenë me dy profile duralumini të cilat bashkohën me një tjetër me anë të dy 

shiritave hidroizolues të bërë me materiale plastik. Thyerja e nxehtësisë bëhet me anë të futjes së 

shiritave poliamidi me trashësi 2mm dhe gjatësi 15 mm të përforcuar me fibër xhami. Profili duhet të 

jetë me një pjesë qëndrore që nevojitet për futjen e bashkuesve të qosheve (me hapësirë prej 18 mm 

për vensojen e xhamit) dhe trollet për rrëshqitjet e tyre. Mbushja e boshllëqeve bëhet me furçë duke 

përdorur fino patinimi. Karakteristikat e kësaj mbushje për mbrojtjen nga agjentë atmosferike duhet 

të jetë e vërtetuar me anë të çertifikatave të testimit të dhëna nga prodhuesit e profileve të 

dritareve të duraluminit. Profilet e duraluminit duhet të lyhen gjatë një proçesi me pjekje. 

Temeratura e pjekjes nuk duhet të jetë më tepër se 180 gradë celsius, koha e pjekjes jo më pak se 15 

minuta. Trashësia e shtresës së lyer duhet të jetë të paktën 45 mu. Boja e përdorur duhet të jetë e 

përbërë nga rezine akrilike me cilësi ose poliester lineare. Një kasë solide duhet të fiksohet me kujdes 

me anë të vidave të hekurit në mur dhe në brendësi te llaçit të çimentos. Fiksimi duhet të ketë një 

distance prej qosheve jo me tepër se 150 mm dhe ndërmjet pjesëve fiksuese jo më tepër se 800 mm. 

Kasat fikse të dyerve do të bashkohen me kornizat pasi të ketë përfunduar suvatimi dhe lyerja. 

Kanatet e xhamit do të vendosen tek korniza e dyerve dhe do të mbërthehen në tre pika ankorimi. 

Gjithahstu do të vendosen edhe bravat dhe dorezat. Mbushja ndërmjet kasës dhe murit të ndërteses 

do të bëhet duke përdorur material plastiko-elastik, pasi të jetë mbushur me materialin e duhur 

hidroizolues. Ndërmjet mbështetjes të kasës së brendshme prej hekuri dhe pjesës së jashtme prej 

duralumini, është e preferueshme të mbahet një tolerancë e instalimit prej 6 mm, duke e 

konsideruar hapësirën e fiksimit rreth 2 mm..Toleranca e trashësisë duhet të jetë sipas EN 755 - 9 
 
Dyert hapëse bëhen me profile standart duralumini dhe me pjesë të brendshme prej druri 

të laminuar me trashësi minimale prej 100 mm 
 
Një bravë metalike dhe tre kopje çelesash tip sekrete, doreza dyersh dhe doreze shtytëse të 

derës duhet të vendosen si pjesë përbërëse e derës. 
 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme prej duralumini me kanat xhami është njëlloj si me 

sipër dhe sipas përshkrimeve të dhëna në Vizatimet Teknike por me ndryshimin se në vend të 



 

 

paneleve melaminë vendosen panele xhami. Panelet e xhamit mund të jenë transparente (4 

mm trashësia minimale) dhe me rrjetë të përforcuar (6 mm trashësia minimale). 
 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme prej duralumini pranë kondicionerit është njëlloj si 

më sipër por me ndryshimin se në pjesën e poshtme të panelit të derës vendoset një pjesë 

duralumini, sipas kërkesave të punës të sistemit të kondicionimit. 
 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme duralumini me dritë në lartësi është njelloj si me sipër, 

por me ndryshimin në pjesën e sipërme të derës, sipas Vizatimit Teknik, vendosen pjesë xhami me 

hapje dhe me xham me rrjetë të përforcuar. 
 
Një model të zërave të mësipërm të propozuar, duhet ti jepet Supervizorit për aprovim paraprak 
 
 
 

10.4 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 Tubolare,   
• Brava me levë tip tubolare,  

 
• Brava Tip Cilindrike   
• Brava me leve tip Cilindrike.  

 
1- Në se Kontraktori do të instalojë Brava tip Tubolare. 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 zinguar 

per mbrojtje nga korrozioni.  
 

• Garancia e Braves mbi 150 000 cikle jete   
• Gjuza duhet të jetë prej çeliku inoks ose bronxi. Dy dorezat e rrumbullakta sipas standartit,  

 
• Bravat duhet të jenë të kyçshme me nje vidë të posaçme për të përmirësuar sigurimin 

e derës,  
 

• Bravat duhet të jenë të kyçshme ne një kombinim të thjeshtë dhe perdorim 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 standartit ose në raste speciale 50-

70 mm,  

• Të zbatueshme për çelësat sekret sipas standartit, por mund të jenë të zbatueshme edhe për 

mundësi të tjera të çelësave.  
 
Bravat tip Tubolare mund të perdoren për dyert hyrëse, dyert e banjove ose për dyert që nuk 

kanë nevojë për kyçje. 
 
Për dyert hyrëse do të kemi: 
 
 

 

• Fishek kyçes 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 e banjove apo të tjera: 
 

• Çdo dorezë vepron me vidën e posaçme për kyçje kur bëhet kyçja nga kthimi i thumbit 

të futur.  
 

• Një pjesë metalike e futur dhe e kthyer për rastet e emergjencës do të çkyçë derën 

nga jashtë.  
 
Për dyert që nuk kanë nevojë për kyçje do të kemi: 
 

• Asnjë dorezë nuk vepron me fishekun e kyçjes gjatë të gjithë kohës.  
 

• I përshtatshem për përdorim në dhomat e ndenjes, guzhinat apo dhomat e fjetjes 

së fëmijëve  
 
2- Në se Kontraktori do të instalojë brava me leve tip Tubolare (Ato janë veçanërisht të përdorshme 

për femijët dhe handikapet), të dhënat teknike të tyre duhet të jenë si më poshtë: 
 

• Shasia prej çeliku dhe kasa e fishekut të kyçjes të vëndosur në një pjesë të zinguar për 

mbrojtje nga korrozioni.  
 

• Garancia e Braves 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 perdorim të lehtë,   
• Bravat duhet të jenë të lehta për tu instaluar.  

 
• Trashësia e mbulesës mbrojtëse duhet të jetë 1 mm dhe diamteri i saj duhet të jetë 67 mm,  

 
• Thellësia e fishekut të kyçjes duhet të jetë 60 - 70 mm,   
• Dorezat duhet të jenë plotesisht të kthyeshme nga ana e djathte e derës,  

 
• Trashësia e derës duhet të jetë 35 mm - 50 mm sipas standartit   
• Të zbatueshme për çelesat tip Yale sipas standartit 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 Tubolare mund të përdoren për dyert hyrëse, dyert e banjove 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 çkyçe 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 e banjove apo të tjera: 
 

• Gjuzat e jashtme dhe të brendshme veprojnë me vidën e posaçme për kyçje kur bëhet kyçja 

nga kthimi i thumbit të futur.  
 

• Një pjesë metalike e futur dhe e kthyer për rastet e emergjencës do të çkyçë derën 

nga jashtë.  
 
Për dyert që nuk kanë nevojë per 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, guzhinat apo dhomat e fjetjes 

së fëmijëve  
 
3- 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 zinguar për mbrojtje nga 

korrozioni. 
 

• Garancia e Braves 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 çelesa 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 standartit ose në raste të veçanta 50-

70 mm.  
 

• Të zbatueshme për çelësat tip Yale sipas standartit por mund të jenë të zbatueshme edhe 

për mundësi të tjera të çëlesave.  
 

• Pjesa e kthyeshme duhet të jetë e përshtatshme deri në 60 -70 mm.  
 
Bravat tip Cilindrike mund të perdoren për dyert hyrëse, dyert e banjove, 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 e banjove apo të tjera : 
 

• Çdo dorezë vepron me vidën e posaçme për kyçje pa dorezën e jashtme që është e 

mbyllur nga shtyrja e butonit në brendësi.  
 

• Doreza e brendshme gjithmone aktive  
 

• Një pjesë metalike e futur dhe e kthyer për rastet e emergjences do të çkyçe derën 

nga jashtë.  
 

• Butoni i brendshem shtytës kyç dorezën e jashtme.  
 
Për dyert që nuk kanë nevojë per kyçje do të kemi: 
 

• Çdo dorezë vepron me fishekun e kyçjes gjatë të gjithë kohës.   
• I përshtatshëm për përdorim në dhomat e ndenjes, guzhinat apo dhomat e fjetjes 

së fëmijeve  
 
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 gjithmone aktive  

 
• Doreza e jashtme eshte gjithmonë rigjide  

 
4- Në se Kontraktori do të instalojë Brave me levë tip cilindrike, të dhënat teknike te tyre duhet të 

jenë si më poshte: 
 

• Shasia prej çeliku dhe kasa e fishekut te kyçjes të vendosur në një pjesë të zinguar 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 çelesa bronzi të larë me nikel.  

 
• Trashësia e mbulesës mbrojtese duhet të jetë 2 mm dhe madhesia 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 standartit.  



 

 

• Të zbatueshme për çelësat tip Yale sipas standartit por mund të jenë të zbatueshme edhe 

për mundësi të tjera të çelësave.  
 
Bravat me levë tip Cilindrike mund të perdoren për dyert hyrëse, dyert e banjove, 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 Supervisorit për aprovim paraprak para fiksimit. 
 
10.5 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. 
 
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. 
 
10.6 DOREZAT 
 
10.6.1 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 dritare duhet të jenë: 
 
Të kenë shkallë të lartë sigurië 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 rezistentë psh. Çelik jo i 

ndryshkshëm 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 



 

 

10.6.2 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. 
 

 

10.7 DRITARE 
 
F. V. dritare duralumini tek xham 

 
Furnizimi dhe vendosja e dritareve dimensionet e të cilave do të merren nga 
Kontraktuesi, përbëhen nga: 
- Kornizat e dritareve të cilat fiksohen në mur  
- Vendosja e dritareve kryhet pas përfundimit të suvatimit dhe lyerjes  
- Përmbushja e të gjitha kërkesave për përfundimin e punimeve në mënyrën më të 

mirë Mostrat duhet të marrin paraprakisht aprovimin e Supervizorit të punimeve  
 
F.V. dere e jashtme metalike 
Furnizimi dhe vendosja e derës dimensionet e të cilave do të merren nga Kontraktuesi, 
përbëhen nga: 
- Kornizat të cilat fiksohen në mur  
- Vendosja kryhet pas përfundimit të suvatimit dhe lyerjes  
- Duhet të ketë bravë metalike dhe të shoqërohen me tre kopje çelsash  
- Përmbushja e të gjitha kërkesave për përfundimin e punimeve në mënyrën më të mirë  
- Mostrat duhet të marrin paraprakisht aprovimin e Supervizorit të punimeve  
 
F.V. Kangjella metalike dritare 
Përmbushjen e të gjitha kërkesave për përfundimin e punimeve në mënyrën më të mirë. 

 
Shtresë llustër tarace 1:2 
Duhet të merren të gjitha masat për shtrimin sa më të mirë, për sigurimin e pjerrësive të 

nevojshme, për shmangjen e plasaritjeve duke krijuar një shtresë të qëndrueshme, të 

lëmuar dhe të sheshtë dhe në gjendjen më të përshtatshme për vendosjen e shtresave mbi 

të. Trashësia e shtresës duhet të jetë e tillë që të sigurohet qëndrueshmëria e saj ndaj 

 


