
 Grafiku I Punimeve 

Nr.  Emertimi i Punimeve Njësia Sasia

Muaji I Muaji II

1   Punime dherash I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1   Gërmim themel (gropa) sip. 10 ÷ 30 m², shkëmb, me h=3.5 m, me 
makineri. (Gërmimi i murit mbajtës)

m³ 23.0

2   
Gërmim kanalesh në tokë të fortë, me krahë, me seksion deri 0.75 m². 
(Gërmim seksioni për trotuarin që shtohet dhe shtresën e betonit)

m³ 5.0

3   
Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, në kanale gjerësi deri 2 
m, prani uji, kategoria III, me shk në tokë. (Gërmimi i murit të 
gabionave)

m³ 42.0

4   Mbushje me zhavorr pas mureve m³ 70.0

5   Transport dheu me auto deri 2.0 km m³ 28.0

2   Punime Shtresash

1   
Shtresë zhavor lumi t=10cm (të muri mbajtës, shtresë betoni, nga 
Dragoti)

m² 12.0

3   Betoni e Betonarmeje

1   
Struktura monolite betoni C 12/15 (Shtresë pastërtie muri mbajtës 
H=4m)

m³ 0.6

2   Struktura monolite betoni C 25/30 (Mure mbajtës dhe shtesë balli) m³ 144.0

3   
Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (kanal i hapur, kaskada dhe 
riparimi i kolonetave)

m³ 4.0

4   
Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (bordura, shtresë betoni, 
nga Dragoti dhe beton për mbushje te shkëmbi të balli nga Tepelena)

m³ 4.5

4   Ndertimi i veprave te artit
1   Gabiona me rrjetë teli të zinguar e gure kave 1x1x1m m³ 43.0

2   Gabiona me rrjetë teli të zinguar e gure kave 1x1x0.5m m³ 27.0

5   Punime Armature çeliku dhe struktura çeliku

1   
F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø 6 ÷ 10 mm Çelik S500 
(Përforcimi i ballit nga ana e Tepelenës)

ton 0.58

2   
F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12 mm Çelik S500 (Përforcimi 
i ballit nga ana e Tepelenës)

ton 2.85

3   
F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø 6 ÷ 10 mm Çelik S500 (Muri 
mbajtës H=4.0 m)

ton 0.11

4   F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12 mm Çelik S500 (Muri ton 0.41

5   
Konstruksione metalike të përbëra (elementët e dëmtuar dhe elementi 
kufizues i shtresave)

ton 1.50

6   Pastrim nga ndryshku me furçë metalike m² 1,880.0

7   
Pastrim nga ndryshku me rërë abrazive (kuarci) me presion (Garnet 
0.2–0.6 mm), 

m² 2,820.0

8   
Lyerje mbi metal me boje kundër ndryshkut dhe bojë fosforike 
dekorative, 

m² 4,700.0

6   Punime skelerie e kallëpi
1   Kallëp me panele druri për koloneta m² 3.0

2   Skele metalike deri 10m m² 170.0

7   Punime prishjeje dhe çmontimi
1   Prishje shtresë asfaltike ekzistuese, t=12 cm me makineri, m² 540.0

2   
Prishje shtresë asfaltike ekzistuese, t=7 cm me matrapik dore (shtresa 
mbi urë)

m² 320.0

3   Skarifikim shtresë asfalti me makineri (në hyrje, dalje të urës) m² 100.0

4   Prishje struktura prej betoni (Balli + korniza ekzistuese) m³ 3.0

5   Pastrim çukitje betoni ekzistues m² 5.0

8   Punime të ndryshme (Punime në shtresa asfaltike dhe në trotuare)

1   
Shtresë binderi me granil gur kave, 7cm , me makineri (mbushja e 
lamierave)

m² 220.0

2   
Shtresë binderi me granil gur kave, t=6cm, me makineri (shtresa mbi 
lamiera)

m² 550.0

3   
Shtresë gjeogridi uniaksial TX 160 dhe një shtresë hidroizoluese 
(shtresa mbi urë), 

m² 550.0
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4   
Shtrese binderi me granil gur kave, 3cm, me makineri (shtresa mbi 
urë)

m² 550.0

5   
Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri (shtresa 
mbi urë dhe në hyrje dalje të urës)

m² 650.0

6   
Shtresë stabilizanti, t=10cm (shtresa rrugore dhe bankina në hyrje, 
dalje të urës)

m² 115.0

7   
Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri (në hyrje, dalje 
të urës)

m² 100.0

8   Shtresë zhavor lumi t=15cm (te trotuari) m² 7.0

9   
Shtrese trotuari me pllaka betoni, t=6 cm, mbi shtrese rere (granili), 
t=7cm, 

m² 6.0

10 
 Rrjetë teli me hapje 6*8cm, me Ø2.2 mm (25gr/ml), galfan dhe e 
ndërthurur me polimer tredimensional 250gr/m2 

m² 792.0

11 F.V llamarinë e stampuar (riguar), për trotuarë kg 664.2

12 
F.V tubo të zeza Ø60 mm për parmakë anësorë midis kolonetave 
(riparimi i kolonetave në hyrje të urës, nga Tepelena)

ml 37.0

9   Punime të ndryshme Kullimi dhe Sinjalistike

1   
Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 15 cm
Bikomponente (sprajt)

m 260.0

2   F.V reflektor asfalti ( sy mace ) copë 10.0

3   F.V pllakë fosforeshente metalike në urë dhe guard-rail copë 30.0

4   F.V tabela të ndryshme rrugore, D=90cm copë 2.0

5   Sinjalet e drejtimit interurban HxL e vogël (30x130) cm copë 2.0

6   F.V tabela te medha informative + bazamenti "L" 5.5x3m copë 1.0

7   Fugë me gome speciale me kanal të gjërë në ura ml 10.0

8   F.V kasetë shkarkimi llamarine xingato, t=0.8 mm, copë 9.0

9   F.V ulluk shkarkimi vertikal Ø60 mm me llamarinë xingato, t=0.8 mm, ml 8.0

10 
Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 (tubat e kullimit të murit 
mbajtës, të shtresës me beton nga ana e Dragotit)

ml 6.0

10 Punime në rrugë provizore

1   
Gërmim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, në kanale gjerësi > 2 m, 
tokë zak, kategoria III, me shk ne mjet

m³ 105.0

2   Transport dheu me auto deri 2.0 km m³ 105.0

3   Shtresë zhavori lumi tmes=30cm, përhapur e ngjeshur me makineri m² 350.0
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