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SEKSION 1 SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME  

     Specifikime të përgjithshme  

Njësitë matëse 

Në përgjithësi njësitë matëse kur lidhen me Kontratat janë njësi metrike në mm, cm, m, m², 
m³, Km, N (Njuton), Mg (1000 kg) dhe gradë celcius. Pikat dhjetore janë të shkruara si “. “.  

      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.  

Tabelat njoftuese, etj. 

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 anglisht dhe shqip.   

 

2.1 PUNIME PRISHJEJE 
 

Prishja e suvave 

Kontraktori duhet të heqë me kujdes vetëm ato pjese te suvave qe jane te demtuara , apo gati 
ne renie, qe perbejne rrezik, si dhe ato me lageshtire, pastruar dhe ndarë në grumbuj, duhen 
larguar, punë kjo që kryhet nga kontraktuesi. Trashësia e suvasë që do prishet do jetë 3cm. 

Kontraktori, duhet të paguajë çdo dëmtim të bërë gjatë transportit të materialeve me vlerë, të 
rrethimeve dhe struktuarave të tjera dhe nëse është e nevojshme duhet të paguajë 
kompensim.                
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      Skeleritë  

Çdo skeleri e kërkuar duhet skicuar në përshtatje me KTZ dhe STASH. Një skelator 
kompetent dhe me eksperiencë, duhet të marrë përsipër ngritjen e skelerive që duhet të çdo 
tipi. Kontraktori duhet të sigurojë, që të gjitha rregullimet e nevojshme, që i janë kërkuar 
skelatorit të sigurojnë stabilitetin gjatë kryerjes së punës. Kujdes duhet treguar që ngarkesa e 
copërave të mbledhura mbi një skeleri, të mos kalojë ngarkesën për të cilën ato janë 
projektuar. Duhen marrë të gjitha masat e nevojshme që të parandalohet rënia e materialeve 
nga platforma e skelës. Skeleritë duhen të jenë gjatë kohës së përdorimit të përshtatshme për 
qëllimin për të cilin do përdoren dhe duhet të jenë konform të gjitha kushteve teknike.  

Në rastet e kryerjes së punimeve në anë të rrugës ku ka kalim si të kalimtarëve, ashtu edhe të 
makinave, duhet të merren masa që të bëhet një rrethim I sektorit ku kryhen punimet, si dhe 
veshja e të gjithë skelerisë me rrjete mbrojtëse për të eleminuar rënien e materialeve dhe 
duke përfshirë shenjat sinjalizuese sipas kushteve të sigurimit teknik. 

Skeleri çeliku të tipit këmbalec, konform KTZ dhe STASH, duke përfshirë ndihmën për 
transport, mirëmbajtje, montim, ankorim, çmontime etj. Në një lartësi mbi 12 m, elementët 
horizontalë duhet të kenë parmakë vertikalë, më lartësi min.15 cm si dhe mbrojtjen me rrjetë.                   

Skeleri çeliku në kornizë dhe e lidhur , konform KTZ dhe STASH, duke përfshirë ndihmën 

për transport, mirëmbajtje, montim, ankorim, çmontime etj. Në një lartësi mbi 12 m, elementët 
horizontalë duhet të kenë parmakë vertikalë, me lartësi min.15 cm si dhe mbrojtjen me rrjetë.                                    

Mbrojtja e vendit të pastruar  

Kontraktori duhet të ngrejë rrjete të përshtatshme, barriera mbrojtëse, në mënyrë që, të 
parandalojë aksidentime të personave ose dëmtime te mundshme nga materialët që bien, si 
dhe të mbajë nën kontroll territorin, ku do të kryhen punimet. 

  

Metoda e prishjes             

Metodat e prishjes së pjesshme, duhet të jenë të tilla që pjesa e strukturës që ka mbetur të 
sigurojë qëndrueshmërinë e mases se suvase dhe të pjesëve që mbeten. 

Kur prishja e elementeve të saj nuk mund të bëhet pa probleme e ndarë nga pjesa e 
strukturës do të përdoret një metodë pune e përshtatshme.  

Në përgjithësi, puna e prishjes duhet të fillojë duke hequr sa më shumë ngarkesa suvaje të 
panevojshme, pa ndërhyrë në elementët bazë struktural. Mbeturinat e materialeve qe do dalin 
nga prishja do të transportohen me karrocë, ose në katet e larta do të hidhen me tubat ne 
forme hinke,  nën kontroll.  

Siguria në punë  

Kontraktori duhet të sigurohet se vendi dhe pajisjet janë : 

a) Të një tipi dhe standardi të përshtatshëm duke iu referuar vendit dhe llojit të punës që 
do të kryhet  
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b) Të siguruar nga një teknik kompetent dhe me eksperiencë 

b) Të ruajtura në kushte të mira pune gjatë përdorimit  

Gjatë punës prishëse të gjithë punëtorët duhet të vishen me veshje të përshtatshme mbrojtëse 
ose mjete mbrojtëse si: helmeta, syze, mbrojtëse, mbrojtëse veshësh, dhe bombola 
frymëmarrjeje. 

 

SEKSIONI 2 STRUKTURA E NDËRTIMIT   

MURET DHE NDARJET 

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.     

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. 
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 Sipërfaqja e një brime të mos jetë më e madhe se 4.5 cm². 

 Ujëthithja në përqindje duhet të jetë nga 15 – 20 %. 

Mur me tulla të plota 20 cm  

Muraturë me tulla të plota mbajtëse në lartësi deri 3 m, realizohet me llaç bastard m-20, sipas 
pikës 5.1.1 me përmbajtje për m3: tulla të plota nr. 400, llaç bastard m3 0.25, çimento 400, për 
çdo trashësi muri, duke përfshirë çdo detaj dhe kërkesë për dhëmbët e lidhjes, qoshet, 
parmakët, skelat 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 xokulit duhet të jetë 
e niveluar me një shtresë llaçi çimento 1:2 me trashësi jo më të vogël se 2cm.       

Mur ndarës 12 cm 

Muraturë me tulla të plota me trashësi 12 cm dhe llaç bastard m-25 sipas pikës 5.1.1. me 
përmbajtje për m³ : tulla të plota 424 copë, llaç 0.19 m³, çimento 400 dhe ujë.     

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.       

Lyerje me bojë plastike në merimetim 
 

Lyerje me bojë hidroplastike e sipërfaqeve të brendshme 
 
Proçesi i lyerjes me bojë hidroplastike i sipërfaqeve të mureve të brendshme kalon nëpër tre 
faza si më poshtë: 
 
1-Përgatitja e sipërfaqes që do të lyhet. 
 
Para lyerjes duhet të bëhet pastrimi i sipërfaqes, mbushja e gropave të vogla apo dëmtimeve 
të sipërfaqes së murit me ane të stukimit me material sintetik dhe bërja gati për paralyerje. Në 
rastet e sipërfaqeve të patinuara bëhet një pastrim i kujdesshëm i sipërfaqes. 
 
Para fillimit të proçesit të lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do të lyhen. 
(dyer, dritare, etj) me anë të vendosjes së letrave mbrojtëse.  
 
2- Paralyerja e sipërfaqes së brendshme të pastruar.  
 
Në fillim të proçesit të lyerjes bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me vinovil të 
holluar (Astar plastik). Për paralyerjen bëhet përzierja e 1 kg vinovil me 2.5-3 litra ujë. Me 
përzierjen e përgatitur bëhet paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë.  
 
Norma e përdorimit është 1 litër përzierje vinovil me ujë duhet të përdoret për 20 m2 sipërfaqe.  

 
3- Lyerja me bojë plastike e sipërfaqeve të brendshme. 
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Në fillim bëhet përgatitja e përzierjes së bojës plastike e cila është e paketuar në kuti 5 
litërshe. Lëngu i bojës hollohet me ujë në masën 20-30 %. Kësaj përzierje I hidhet pigmenti 
derisa të merret ngjyra e dëshiruar dhe e aprovuar nga Supervizioni I punimeve dhe pastaj 
bëhet lyerja e sipërfaqes. Lyerja bëhet me dy duar.  
 
Norma e përdorimit është 1 litër bojë plastike e holluar duhet të përdoret për 4-5 m2 sipërfaqe. 
Kjo normë varet ashpërsia e sipërfaqes së lyer. 
 

Personeli, që do të kryejë lyerjen duhet të jetë me eksperiencë në këtë fushë dhe duhet të 
zbatojë të gjitha kushtet teknike ë lyerjes të KTZ dhe STASH.  

 
4- Përcaktimi i afatit kohor  
 
Nga eksperienca e fazës së parë, si dhe duke parë ecurinë e merimetimeve në mjediset e 
përbashkëta të pallateve të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, periudha e kryerjes së 
merimetimeve për çdo shkallë/hyrje pallati do të zgjasë 2 (dy) ditë. 
 
Nga preventivi i parashikuar dhe i propozuar prej Njësive Administrative për mjediset e 
përbashkëta të pallateve, të cilat janë dëmtuar nga tërmeti, specifikisht janë 238 pallate dhe 
557 shkallë/hyrje. Referuar numrit të hyrjeve, kohëzgjatja e përfundimit të punimeve do të jetë 
1114 ditë/159 javë/37 muaj, nëse punimet do të kryhen nga një lot, në varësi të marrëveshjes 
kuadër. 

 
 

 


