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EDUKIMI PUBLIK MJEDISOR 

Në termin “Edukim Publik”, do të nënkuptohet aktiviteti publicitar i operatorit te shërbimit 

për të rritur dhe përmirësuar njohuritë e individit përsa i përket mbledhjes, përpunimit dhe 

largimit të mbetjeve, ndarjes së mbetjeve, etj gjate periudhës së kontratës.                        

Operatori i shërbimit duhet të krijojë një kontakt të vazhdueshëm me komunitetin e zonës 

i cili luan një rol të rëndësishëm jo vetëm në mbarëvajtjen e punës së operatorit te 

shërbimit por edhe në minimizimin e ndotjes së mjedisit. Ky kontakt mund të realizohet si 

nëpërmjet mediave, ashtu edhe nëpërmjet shpërndarjes së materialeve informuese.                                          

Operatori i shërbimit duhet të mundësoje shpërndarjen e materialeve informative të 

paktën 2 herë në vit. Materialet informative duhet të jenë në formën e fletëpalosjeve si 

dhe broshurave duke përfshirë në to informacione mbi shkaqet dhe shkaktarët e kësaj 

ndotjeje, parandalimin e saj si dhe masat që mund të merren për minimizimin e ndotjes. 

Materialet sensibilizuese duhet të jenë të tilla që të ftojnë qytetarët e zones për t’u bërë 

pjesë aktive e një shoqërie të emancipuar dhe me një edukatë mjedisore. Operatori i 

shërbimit duhet të sensibilizojë banorët nëpërmjet programit të edukimit publik mjedisor 

lidhue me parkimin e mjeteve në përputhje me planin e parkimit, në rrugë dhe ditët e 

caktuara, për të mundësuar fshirjen më me cilësi të këtyre rrugëve.                                                                    

Programi i edukimit mjedisor që do të bëjë operatori i shërbimit, duhet të miratohet nga 

Autoriteti kontratues.Në rast të mos përmbushjes të edukimit mjedisor apo plotësimit të 

pjesshëm të tij, aplikohen gjoba sipas ”Penalitete dhe Gjoba”. 

1. Zëvendësimet 

Zëvendësimi i materialeve të specifikuara në Dokumentin e Kontratës do të bëhet vetëm 
me aprovimin e Mbikëqyrësit 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 jashte 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. 
 

2. Dokumentat dhe vizatimet 

Sipërmarrësi do të verifikojë të gjitha dimensionet, sasitë dhe detajet të treguara në 
Vizatimet, Grafikët, 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 ose mospërputhjeve nuk do ta lehtësojë 
Sipërmarrësin nga përgjegjësia për punë të pakënaqëshme. Sipërmarrësi do të marrë 

përsipër të gjithë përgjegjësinë në blerjen 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. 
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3. Kostot e Sipërmarrësit për mobilizim dhe punime të përkohëshme 

Do te kihet parasysh që Sipërmarrësit nuk do t’i bëhet asnjë pagesë mbi çmimet njësi 

të kuotuara për kostot e mobilizimit, d.m.th. për sigurimin e transportit, dritën, 

energjinë, veglat dhe pajisjet,ose për furnizimin e godinës dhe mirëmbajtjen e 

impjanteve të ndërtimit, rrugëve të hyrjes, të komoditeteve sanitare, heqjen e 

mbeturinave, punën, furnizimin me ujë, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punës, 

rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura të tjera të përkohëshme, pajisje dhe materiale, 

ose për kujdesin mjekësor dhe mbrojtjen e shëndetit, ose për patrullat dhe rojet, ose 

për ndonjë shërbim tjetër, lehtësi, gjëra, ose materiale të nevojshme ose që kërkohen 
për zbatimin e punimeve në përputhje me atë që është parashikuar në Kontratë. 

 
a. Hyrja në sheshin e ndërtimit 

Sipërmarrësi duhet të organizojë punën për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe më pas të 

spostojë dhe ta rivendosë çdo rrugë hyrje që do të duhet në lidhje me zbatimin e 

punimeve. Zvendosja do të përfshijë përshtatjen e zonës me çdo rruge hyrje dhe së 
paku me shkallë sigurie, qëndrushmërie dhe të kullimit të ujrave sipërfaqësorë të 

njëjtë me atë që ekzistonte përpara se Sipërmarrësi të hynte në Shesh. 

 
b. Furnizimi me ujë 

Uji, që nevojitet për zbatimin e punimeve, do të merret nga rrjeti kryesor nëpërmjet 

një matësi në pikën më të afërt të mundëshme. Sipërmarrësi do të shtrije rrjetin e vet 
të përkohshëm të tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot për këtë do të 

paguhen nga Sipërmarrësi. Në rastet kur nuk ka mundesi lidhje me rrjetin kryesor, 

Sipërmarrësi duhet të bëjë vetë përpjekjet për furnizimin me ujë higjenikisht të pastër 

dhe të pijshëm për punëtorët dhe punimet. 

 
c. Furnizimi me energji elektrike 

Sipërmarrësi do të bëjë përpjekjet, dhe me shpenzimet e tij për furnizimin me 

energji elektrike në kantjer, si me kontraktim me OSHEE, kur lidhjet me rrjetin 
kryesor lokal janë të mundura, ose duke parashikuar gjeneratorin e vet per të 

përmbushur kërkesat. 

 
d. Piketimi i punimeve 

Sipërmarrësi, me shpenzimet e tij duhet të bëjë ndërtimin e modinave dhe të piketave 

siç kërkohet, në përputhje me informacionin bazë të Punëdhënësit, dhe do të jetë 

pergjegjësi i vetëm për përpikmërinë. 

Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për të kontrolluar dhe verifikuar informacionin bazë 

që i është dhënë, dhe në asnjë mënyrë nuk do të lehtësohet nga përgjegjësia e tij 
nëse një informacion i tillë është i mangët, jo autentik ose jo korrekt. Ai ndërkohë do 

të jetë subjekti që do të kontrollohet dhe rishikohet nga  Punëdhënësi, dhe në asnjë 

rast nuk i jepet e drejta të bëjë ndryshime në vizatimet e kontratës, për asnjë lloj 
kompensimi për korrigjimet e gabimeve ose të mangësive. Sipërmarrësi do të 

furnizojë dhe mirëmbajë me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale të tjera të tilla 

dhe të japë asistenca nëpërmjet një stafi të kualifikuar siç mund të kërkohet nga 
Punëdhënësi për kontrollin e modinave dhe piketave. 
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Sipërmarrësi do të ruajë të gjitha  pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, të bëra 

ose të vendosura gjatë punës, të mbulojë koston e rivendosjes së tyre nëse ato 

dëmtohen dhe të mbulojë të gjitha shpenzimet për ndreqjen e punës së bërë jo mirë 

për shkak të mosmirëmbajtjes ose mbrojtjes ose spostimit pa autorizim të këtyre pikave 
të vendosura, modinave dhe piketave. Përpara çdo aktiviteti ndërtimor Sipërmarrësi do 

të ketë linjat e furnizimit me ujë dhe energji elektrike të vendosura në terren, të drejtën 

e kalimit të qartë dhe të sheshuar, gati për fillimin e punimeve.  Çdo punë e bërë jashtë 
akseve, kuotave dhe kufijve të treguara në vizatime ose të mosmiratuara nga 

Punëdhenësi nuk do të paguhet, dhe Sipërmarrësi do të mbulojë me shpenzimet e tij 

gërmimet shtesë gjithmonë nën drejtimin e Mbikqyrësit të Punimeve. 

 

4. Fotografitë e sheshit të ndërtimit 

Sipërmarrësi duhet të bëjë fotografi me ngjyra sipas udhëzimeve të Mbikëqyrësit të 

Punimeve në vendet e punës për të demostruar kushtet e sheshit përpara fillimit, 

progresin gjatë punës së ndërtimit dhe mbas përfundimit të punimeve. Nuk do të 
bëhen pagesa për fotografimin e kantierit të punimeve pasi këto shpenzime janë 

parashikuar të mbulohen nën koston administartive të Sipërmarrësit. 

 
5. Bashkëpunimi në zonë 

Ndërtimi do të bëhet në zona të kufizuara.  Sipërmarrësi duhet të ketë veçanërisht 
kujdes në: 

1. nevojën për të mirëmbajtur shërbimet ekzistuese dhe mundësitë e kalimit për 

banorët dhe tregëtarët që janë në zonë, gjatë periudhës së ndërtimit. 

2. prezencën e mundëshme të kontraktorëve të tjerë në zonë me të cilët do të 

koordinohet puna. E gjithë puna, do të bëhet në një mënyre të tillë, që të lejojë 

hyrjen dhe përballimin e të gjithë pajisjeve të mundëshme për ndonjë Kontraktor 

tjetër dhe punëtorëve të tij, stafin e Punëdhënësit si edhe të çdo punonjësi që mund 
të punësohet në zbatim dhe, ose punimet në zonë ose pranë saj, për çdo objekt që 

ka lidhje me Kontratën ose çdo gjë tjetër. 

Në pregatitjen e programit te tij të punës, Sipërmarrësi gjatë gjithë kohës do të bëjë 
llogari të plotë dhe do të kooperojë me programin e punës se Kontraktorëve të tjerë, 

në mënyrë që të shkaktojë një minimum interference me ta dhe me publikun. 

 

 
6. Mbrojtja e punës dhe e publikut 

Sipërmarrësi do të marrë masa paraprake për mbrojtjen e punëtorëve të punësuar 

dhë të jetës publike, si edhe të pasurive në dhe rreth sheshit të ndërtimit. Masat e 

sigurimit paraprak të ligjeve të aplikushme, kodeve të ndërtesave dhe të ndërtimit do 

të respektohen. Makineritë, pajisjet dhe çdo rrezik do te kqyren ose eliminohen në 
përputhje me masat paraprake të sigurimit. 

Gjatë zbatimit të punimeve Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, duhet të vendosi dhe 

të mirëmbajë gjatë nates pengesa të tilla dhe drita të cilat do të parandalojnë në 
mënyrë efektive aksidentet. 

Sipërmarrësi duhet të sigurojë pengesa të përshtatëshme, shenja me dritë të kuqe 

“rrezik” ose “kujdes” dhe vrojtues në të gjitha vendet  ku punimet mund të shkaktojnë 
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çrregullime të trafikut normal ose që përbëjnë në ndonjë mënyrë rrezik për publikun. 
 

7. Mbrojtja e ambjentit 

Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, duhet të ndërmarrë të gjithë veprimet e 

mundëshme për të siguruar që ambjenti lokal i sheshit të ruhet dhe që vijat e ujit, 

toka dhe ajri (duke përfshirë edhe zhurmat) të jenë të pastra nga ndotja për shkak të 

punimeve të kryera. Mosplotësimi i kësaj klauzole, në bazë të evidentimit nga 

Mbikëqyrësi i Punimeve, mund të çojë në ndërprerjen e kontratës. 

 
8. Transporti dhe magazinimi i materialeve 

Transporti i çdo materiali nga Sipërmarrësi, do të bëhet me makina të përshtatëshme, 

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

Ndonjë makinë që nuk plotëson ketë kërkesë ose ndonjë nga rregullat ose ligjet e 
qarkullimit do të hiqet nga kantjeri. Të gjitha materialet që sillen nga Sipërmarrësi, 

duhet të stivohen ose të magazinohen në mënyrë të përshtatëshme për t’i mbrojtur 

nga rrëshqitjet, dëmtimet, thyerjet, vjedhjet dhe në dispozicion, për tu kontrolluar nga 
Mbikqyrësi i Punimeve në çdo kohë. 

 
9. Sheshi për magazinim 

Sipërmarrësi duhet të bëjë me shpenzimet e tij, marrjen me qira ose blerjen e një 
terreni të mjaftueshëm për ngritjen e magazinave me shpenzimet e tij. 

 
10. Kopjimi i vizatimeve (Vizatimet siç është zbatuar) 

Sipërmarrësi duhet të përgatisë vizatimet për të gjitha punimet “siç janë faktikisht 
zbatuar” në terren. Vizatimet do të bëhen në një standart të ngjashëm me atë të 

vizatimeve të Kontratës. Gjatë zbatimit të punimeve në kantier, Sipërmarrësi do të ruajë 

të gjithë informacionin e nevojshëm për përgatitjen e “Vizatimeve siç është zbatuar”. 

Do të shënojë në mënyrë të qartë vizatimet dhe të gjitha dokumentat e tjera të cilat 
mbulojnë punën e vazhdueshme të përfunduar, material i cili do të jetë i disponueshëm 

në çdo kohë gjatë zbatimit për Menaxherin e Projektit. Këto vizatime do të azhornohen 

në mënyrë të vazhdueshme dhe do t’i dorëzohen Mbikëqyrësit të Punimeve çdo muaj 
për aprovim, pasi Punimet të kenë përfunduar, sëbashku me kopjen përfundimtare. 

Materiali mujor do të dorëzohet në kopje letër. 

Vizatimet e riprodhuara do të përfshijnë pozicionin dhe shtrirjen e të gjithë 

konstruksioneve mbajtëse të lëna gjatë germimeve dhe vendosjen ekzakte të të gjitha 
shërbimeve që janë ndeshur gjatë ndërtimit. Sipërmarrësi gjithashtu duhet të përgatisë 

seksionet e profilit gjatësor të rishikuar, pajisur me shënimet që tregojnë shtresat e 

tokës që hasen gjatë të gjitha punimeve të gërmimit. 
Si përfundim, kopjet e riprodhuara të Vizatimeve, “siç është zbatuar” do t’i dorëzohen 

Mbikqyrësit të Punimeve për aprovim. Vizatimet, “siç është zbatuar”, të aprovuara, do 
të bëhen pronë e Punëdhënësit. 

Nuk do të bëhen pagesa për bërjen e Vizatimeve “siç është zbatuar” dhe Manualeve, 

pasi kostoja e tyre është parashikuar të mbulohet nga shpenzimet administrative të 

Sipërmarrësit. 
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11. 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 përkohëshme të çdo lloji dhe të 

lërë sheshin e lirë 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 Mbikëqyrësi i Punimeve. 

 
F.v. bordure 20x35 cm 

Bordurat e parapergatitura vendosen mbi shtrese zhavori t=10 cm dhe inkastrohen 

me shtrese betoni, t=15 cm, matet ne ml. 

F.v.Konteniere  

Modeli sipas normative UNI EN 840  

Kapaciteti: litra 1.1 
Lartesia: mm 1.280 
Gjeresia: mm 960 

Gjatesia: mm 1.360 
Spesori i vaskes: mm 1.5  

Kapaciteti mbajtes: kg 500 
 
Trupi i kontenierit 

Trupi i kontenierit i ndertuar me llamarine çeliku i tipit 08 kp me stampim ne te ftohte. 

Ekstra perforcim i bazes se rrotes, i ngjitur te kontinieri. Mbeshteteset e kontinierit me 

spesor 2 mm. Sistem kullimi fundor per derdhjen e lengjeve te grumbulluar nga mbetjet 

apo gjate larjes se kontinierit.  

Kapaciteti i plote 1100 litra (1.1 m3). 

Doreza anesore (dy) per terheqjen e kontinierit.  

Kontinieri eshte i pajisur me kapak metalik. 

Profili i perdorur per kornizen e siperme te kontinierit (40x30x1.5 mm).  

Kontinieret do te jene te galvanizuar ne te nxehte. 

 
Kapaku 

Metalik me perforcues te terthorte per ekstra rezistence. Profil i drejte me kanale per 
rrjedhje te ujrave te shiut. Eshte i pajisur me doreze, per raste te hapjes se kapakut ne 
menyre manual. Ngjyra e kapakut e pershtatur sipas kerkesave te kontraktorit. 

 
Rrotat. 

Rrotat rezistente me çelik te galvanizuar ne qender dhe unaze gome rezistente ne 

pjesen e kontaktit me token.  

4 rrota te kthyeshme (me koke rrotulluese), me gome plastike solide, me kuzhineta, 

kapaciteti mbajtes per rrote te jete 300 kg. 

Diametri i rrotes 200 mm dhe me rrotullim 360 grade.  

Modeli i kapjes se kontiniereve: Attacco Bologna. 
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Perputhja 

Sipas normative UNI EN 840 (UNI 10571)   

Çertifikate cilesie sipas normative ISO 9001-2000. 
 
Te tjera. 

Kontinieri te jete ne gjendje te duroje kushtet klimaterike te ndryshme, per te gjithe 
perberesit, temperature nga -20 grade deri ne + 50 grade; 

Kontinieri eshte i strukturuar ne menyre qe te garantoje nje mbajtje peshe deri ne 
500 kg, pa pesuar asnje deformim. 

 
Kosh mbeturinash për ambjent të jashtëm, 240 lt, plastik 

 

Kosh për mbeturina 72x58xH106 cm, plastik, me rrota, kapaciteti 240 Lt. Rezistent ndaj 
agjentëve atmosferikë dhe i përshtatshëm për ambiente të jashtme 

 

Grupi i Punes: 

 
Arjan NDREU 

Nevila ÇALA 

Gazmira PLESATI 

Eranda DRIZA 

Jonida TOLLI 

Edlira NDREU 

Eriona LLUPI 

Gramoz BINJAKU 

Oldi RESELI 

Igli BUDRI 

Artur DODI 
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