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TERMA REFERENCE 
 

MBIKQYRJE PUNIMESH PER OBJEKTIN :   “Mbikëqyrje Rikonstruksion ose riparimin e 
mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa pallat” ndarë në zona sipas 
procedures se punes: 
 
Kordinatat sipas Asig Geoportal(Albanian 1986/Gauss-Kruger zona 4) jane” 

 
Loti 1: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në 
ndërtesa (pallat), ne rruget “Glaukia -Hysen Kertusha-Aleksander Goga-Telat Noga”, në 
kuadër të procesit të rindërtimit 

453434.057        4577985.260 
45491.057 4576781.507 

 
 
Loti 2: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në 
ndërtesa (pallat), ne rruget “Abaz Celkupa-Hysen Kertusha-Aleksander Goga Telat Noga-Hysen 
Myshketa” në kuadër të procesit të rindërtimit  

453079.211         454207.390 
4577105.060 4576483.960 
 
 

Loti 3: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa 
(pallat), ne rruget “Hysen Kertusha-Abaz Celkupa- Hysen Myshketa-Deshmoreve”, në kuadër të 
procesit të rindërtimit 

453139.05         4576152.44 
454210.724      4576886.056 
 
 

Loti 4: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa 
(pallat), ne rruget Abaz Celkupa- Hysen Kertusha-Glakuia- Shqiponja e Malit- Adem Jashari-
Adria, në kuadër të procesit të rindërtimit  

454162.166         4576075.443 
455264.060       4576790.111 
 

Loti 5: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa 
(pallat), ne rruget Deshmoreve - Shetitores Taulantia- Bulevardit Dyrrah- Epidamn, në kuadër të 
procesit të rindërtimit 

453189.638         4576154.328 
453754.872       4574906.694 
 

Loti 6: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa 
(pallat), ne rruget, Bulevardit Dyrrah- Epidamn - Mars 93-Egnatia, në kuadër të procesit të 
rindërtimit  

454179.988         453776.524 
4576060.063       4574104.504 
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Loti 7: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa 
(pallat), ne rruget Segmentit te rruges Pavaresia- Duna-Barjam Curri- -Kanali ujrave te larta - 
Kepi Rodonit- Autostrada Durres-Tirane - Vija bregdetare ura e Dajlanit në kuadër të procesit të 
rindërtimit  

455619.538         4575703.094 
457681.832       4577385.240 
 

Loti 8: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa 
(pallat), ne rruget Segmentit te rruges Pavaresia- Duna-Barjam Curri- Kanali ujrave te larta- 
segmeti rruges Pavaresia- vija bregdetare e plazhit Hotel Adriatik -Kavalishenca në kuadër të 
procesit të rindërtimit 

457308.862         4574590.849 
458674.024       4572872.017 
 

Loti 9: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa 
(pallat), ne zonene e shkembit te Kavajes, në kuadër të procesit të rindërtimit  

458887.523         4572393.109 
460097.776        4570424.927 

 
 
Ne baze te Udhezimit Nr.1, date 16.06.2011, “Per disa ndryshime ne udhezimin Nr.3 date 15.02.2001 
te Keshillit te Ministrave, “Per mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit” te ndryshuar: 
 
Mbikqyrja e punimeve kryhet nga persona fizike dhe juridike te paisur me certifikate personale 
perkatese. Mbikqyrja e punimeve per objekte qe ndertohen me financim publik, emerohet nga 
invesitori pas zgjedhjes me prokurim ne perputheje me ligjin nr.9643, date 20.11.2006, “Per 
prokurimin publik”, te ndryshuar. 
 
     Objektivi kryesor i Mbikqyresit 
 
1.1 Mbikqyresi i punimeve te zbatimit te objektit ka per qellim te kontrolloje dhe te ndjeke 

mbarevajtjen e gjithe proçesit te zbatimit te punimeve ne perputhje me projektin, kushtet 
teknike te zbatimit, specifikimet teknike, si dhe destinacionin e objektit, duke patur 
parasysh afatin kohor te percaktuar per kryerjen e punimeve dhe vleren e kontrates. 

 
2. Detyrat, pergjegjesite dhe te drejtat e Mbikqyresit 
 
2.1 Ne realizimin e objektivave per zbatimin e punimeve te projektit, Mbikqyresi menjehere 

mbas lidhjes se kontrates duhet: 
• Te mbikqyre kontraten e zbatimit te punimeve ne emer te Autoritetit Kontraktor dhe te  

kryeje te gjitha detyrimet sipas kontrates se nenshkruar dhe legjislacionit ne fuqi.  
 

• Te njihet ne detaj me projekt-zbatimin dhe specifikimet teknike te objektit, te hartoje  
programin e kontrollit per zbatimin e projektit dhe cilesise se punimeve, si dhe zbatimit te 
VNM ne baze te standarteve te percaktuara me ligj (sipas Ligjit Nr. 8402, dt. 10.09.1998, 
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UKM Nr. 3, dt 15.02.2011, UKM Nr. 1, dt.22.02.2005, UKM Nr. 2, date 13.05.2005) 
ndryshuar. 
Te paraqese prane Autoritetit Kontraktor stafin e tij mbikqyres, siç eshte percaktuar ne 
kerkesat e stafit kryesor. 

• Ne baze te volumit te punimeve dhe vleres se kontrates Mbikqyresi i punimeve duhet te 
jete rezident me kohe pune te plote ne objekt, ndersa stafi tjeter mbikqyres mund te jete 
rezident ne objekt me kohe te pjesshme. 

2.2 Mbikqyresi i punimeve dhe stafi i tij kontraktohet nga Autoriteti Kontraktor, duke 
percaktuar detyrimet e ndersjellta, kushtet e punes, shperblimin, etj. 

2.3 Mbikqyresi ve ne dijeni Autoritetin Kontraktor per nenkontraktoret e mundshem qe zgjedh 
Sipermaresi (Zbatuesi i Punimeve) ne perputhje me kontraten e zbatimit te punimeve. 

2.4 Mbikqyresi ne fillim te punimeve ne objekt, merr kontakt me organet qeverisese, ne 
juridiksionin e te cilit ndodhet zona ku kryhet ky objekt, dhe informon personat kryesore 
pergjegjes per ndertimin e ketij objekti, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi (Neni 9, ligji 
Nr.8402, dt.10.09.1998). 

 
3. Detyrat e mbikqyresit 
 
3.1 Mbikqyresi ka per detyre: 
• Te beje verifikimin e te gjithe dokumentacionit perkates te liçensave, te autorizimeve dhe 

te lejeve, te cilat sipas dispozitave ne fuqi duhet te merren para fillimit te punimeve. 
• Te beje verifikimin e sheshit te ndertimit, nese eshte i lire dhe gati per te filluar  
            punimet. 
• Te njihet me hollesi me kontraten e zbatimit te punimeve dhe te gjithe akteve 

administrative qe lidhen me te, si dhe njohjen e te gjitha ndryshimeve te mundshme te kesaj 
kontrate me kalimin e kohes. 

• Te kontrolloje vendosjen e tabeles se identifikimit te objektit me te dhenat e  
            meposhtme:  
- Emertimi i objektit:  
- Data e marrjes se lejes se ndertimit: 
- Investitori:                
- Projektuesi: 
- Sipermarresi dhe drejtuesi teknik: 
- Mbikqyresi: 
- Afati i ndertimit te objektit: 
- Vlera e objektit:  
3.2       Mbikqyresi menjehere mbas lidhjes se kontrates duhet : 
• Te marre masat e duhura per sigurine e objektit duke kontrolluar vendosjen ne objekt te 

tabelave perkatese sinjalizuese, treguese e te sigurise, shiritave, fenereve, etj. 
• Mbas verifikimit te dokumentacionit duhet te dorezoje prane Autoritetit Kontraktor te 

gjithe dokumentacionin, si dhe shkresen per fillimin e punimeve ku te perfshihen: 
- Stafi i Sipermarresit 
- Makinerite qe do perdoren per ndertimin e objektit 
- Pikat e marrjes se lendeve te para inerte 
- Zonat e ngritjes se kantjerit 
• Para fillimit te punimeve verifikon te gjitha pajisjet dhe makinerite e Sipermaresit,  

per te pare nese ato i pergjigjen kushteve te kontrates se zbatimit. 
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• Te kontrolloje zbatimin e projektit duke u bazuar ne projekt zbatimin dhe specifikimet  
teknike dhe te propozoje modifikimet, plotesimet dhe mosperputhjet, nese ka, dhe ti 
propozoje Autoritetit Kontraktor zgjidhjet konkrete. 

• Te ndjeke ne menyre te vazhdueshme e te kualifikuar te gjitha proçeset e punimeve 
dhe dokumentacioneve qe duhen te mbahen gjate zbatimit te punimeve, miratimin e  

           analizave te veçanta, duke dhene udhezime, porosi e urdhera per zbatimin me 
           perpikmeri e ne kohe te projektit, te kushteve teknike te projektimit dhe zbatimit te  
           dispozitave perkatese te kontratave. 
• Te kontrolloje ne menyre korekte dhe te vazhdueshme piketimin e objektit dhe çdo material 

qe vendoset ne veper, menyren e vendosjes se tij dhe cilesine e tij. 
• Per çdo punim te maskuar te beje (fotografimin ose regjistrim e tij dhe te mbaje proces-

verbal te firmosur prej tij dhe sipermaresit. 
• Ne çdo fund dite pune te kontrolloje ditarin e punimeve dhe te firmose ate. 
• Te kontrolloje librezen e masave, e cila verteton volumin e punimeve dhe ta miratoje  
            ate. 
• Te kontrolloje çertifikatat e cilesise se materialeve dhe te jape miratimin per vendosjen e 

tyre ne objekt. 
• Gjate zbatimit te projektit, i jep udhezime me shkrim Sipermaresit, sa here qe e sheh te 

nevojshme dhe Sipermaresi eshte i detyruar t'i zbatoje ato. Ky i fundit, ka te drejte te beje 
me shkrim verejtjet e tij lidhur me udhezimet dhe urdherat e marra. 

• Per çdo rast, qe gjate zbatimit te punimeve lind nevoja e ndryshimeve ne projektin dhe 
preventivin e parashikuar, Mbikqyresi i punimeve duhet t'i paraqese Autoritetit Kontraktor 
nje relacion te plote teknik, shoqeruar me skicat perkatese ku argumentohet ndryshimi. 
Ndryshimi ne object, gjate zbatimit te punimeve, do te behet vetem pas miratimit nga 
Autoriteti Kontraktor. 

• Ne çdo fund muaji, Mbikqyresi ka per detyre te paraqese prane Autoritetit Kontraktor 
raport  mujor te punimeve. Ne kete raport duhet te jepet nje tabllo e qarte e progresit te 
punimeve dhe te pagesave te kryera, realizimi i punimeve ne vlere dhe %, afati kohor, 
realizimi i financimit. 

• Korrespondenca ndermjet paleve behet gjithnje ne menyre zyrtare, me shkrim. 
3.3 Raporti Mujor do te permbaje lenden e meposhtme:  
 

• Hyrje 
• Informacion i pergjithshem 
• Te pergjithshme 
• Qellimi i punimeve 
• Mbikqyrja e punimeve ndertimore  
• Personeli i siguruar nga Mbikqyresi 
• Stafi i nevojshem ne perputhje me kontraten e zbatimit te punimeve   
• Stafi aktual 
• Koheqendrimi ne objekt per secilin pjesetar te stafit mbikqyres  
• Raportimi 
• Kohezgjatja e sherbimit te Mbikqyrjes   
• Pershkrimi i Projektit 
• Karakteristikat teknike dhe te dhena per objektin specifik 
• Organizimi i Sipermaresit  
• Sipermaresi 
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• Stafi prezent  
• Mjete dhe makineri  
• Koheqendrimi ne objekt 
• Progresi Mujor 
• Pershkrim te Punimeve qe jane kryer gjate muajit (sipas zerave dhe piketave) 
• Fotografi te proçeseve te punimeve te kryera  
• Fotografi te punimeve te maskuara per çdo punim te padukshem 
• Grafiku i ecurise se punimeve  
• Te aprovuara  
• Te kryera     
• Volumet Progresive te Punimeve Mujore 
• Punimet e Aprovuara 
• Çertifikatat e cilesise dhe Provat Laboratorike 
• Libreza e Masave 
• Punimet e Kryera por te pa aprovuara 
• Situacionet mujore 
• Matjet topografike  
• Korrespondenca 
• Proces-Verbale 
• Urdhera, Udhezime, Njoftime 
• Ndryshime ne Projekt - Preventiv nese ka (te aprovuara nga Autoriteti Kontraktor) 
• Moti (kalendarik) 
• Problemet qe kane dale 
• Teknike 
• Sociale 
• Konkluzione 

 
4. Pergjegjesite e Mbikqyresit 
 
4.1 Ne fillim te punimeve Mbikqyresi mban dhe ka pergjegjesi per dokumentacionin e 

meposhtem: 
• Vendimin e sheshit e ndertimit dhe lejen origjinale zhvillimore. 
• Projekt-zbatimin e firmosur nga projektuesi dhe investitori sebashku me specifikimet 

teknike.  
• Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik te bazamentit ku do te kryhen 

punimet. 
• Dokumentacionin per realizimin e punimeve te objektit sipas projektit, kushteve teknike te 

zbatimit ne fuqi dhe specifikimeve teknike. 
• Saktesine e vertetesine e dokumenteve, volumet dhe cilesine e punimeve te ndertimit. 
• Per realizimin me korrektesi te kontrates se nenshkruar midis Sipermaresit dhe Autoritetit 

Kontraktor, per realizimin e te gjithe fazave te zbatimit te punimeve, respektimit te afatit 
te dorezimit si dhe te kostos se objektit. 

• Asnje punim nuk do te mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e Mbikqyresit. 
Sipermaresi duhet te njoftoje Mbikqyresin kur eshte gati per t'u ekzaminuar prej tij. 

• Ruajtjen e te gjithe dokumentacionit dhe korespondencen me Autoritetin Kontraktor, 
urdherat e ndryshme qe ai ka dhene gjate zbatimit te kontrates, kundershtite dhe 
kontradiktat e lindura gjate punes, nderprerjet e punimeve dhe shkaqet qe i kane diktuar 
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keto nderprerje, relacionet teknike te kerkuara ose te paraqitura gjate zbatimit, si dhe te 
gjitha rrethanat e nevojshme per te dhene kuadrin e plote te te gjithe fazave te zbatimit te 
punimeve. 

• Ne rast se gjate zbatimit te kontrates kemi ndërrim te Mbikqyresit, per dorezimin e gjithe 
dokumentacionit qe disponon Mbikqyresi, i gjithe dokumentacioni dorezohet me proces-
verbal ku shenohen dhe shkaqet e ketij nderrimi. 

 
5. Te drejtat e Mbikqyresit 
 
5.1 Mbikqyresi ka te drejte: 
• Te kerkoje largimin nga puna te Drejtuesit te Kantierit ose te punetoreve te veçante per   

mosbindje, paaftesi ose pakujdesi te rende. 
• Te mos pranoje drejtues teknik, manovrator, punetor, etj, nqs keta nuk plotesojne kushtet 

per te kryer detyren e caktuar. 
• Te pezulloje punimet kur sheh se ne objekt nuk jane marre masat e duhura per te siguruar 

punimet dhe trafikun. 
• Te kerkoje çertifikatat e cilesise se pajisjeve qe kryejne testet e materiale. 
• Te kerkoje dhe te asistoje ne kryerjen e provave te materialeve, per te verifikuar cilesine e 

tyre. Shpenzimet per keto prova jane ne ngarkim te Sipermaresit.  
• Te mos lejoje vendosjen ne veper te materialeve qe nuk plotesojne kushtet e cilesise dhe ti 

zevendesoje ato me materiale te tjera nga Sipermarresi me shpenzimet e tij. 
• Te kerkoje per te gjitha makinerite qe punojne ne veper dokumentacionet teknike per te 

siguruar nje ecuri punimesh te sigurta dhe cilesore. 
• Te mos lejoje perdorimin e makinerive dhe pajisjeve te ndryshme nqs ato jane jashte 

kushteve teknike. 
• Ne rast se materialet dhe pajisjet e perdorura nuk miratohen nga Mbikqyresi keto duhet te 

dokumentohen me proces-verbalet e analizave te provave, se bashku me aktin teknik, ku 
te argumentohen shmangiet e palejuara referuar standardeve te percaktuara ne specifikimet 
teknike te projekt-zbatimit. 

• Te kerkoje kryerjen e provave shtese per materialet e vendosura ne objekt, kur keto nuk 
jane kryer ne masen sipas vellimeve te realizuara dhe pjese se lendes se pare te furnizuar 
per te verifikuar cilesine. Shpenzimet per keto prova jane ne ngarkim te Sipermaresit. 

• Kur Mbikqyresi i punimeve mendon se ka demtime ne konstruksion, kerkon te behen 
verifikimet perkatese. Kur verifikimet i japin te drejte Mbikqyresit, shpenzimet jane ne 
ngarkim te Sipermaresit. Ne rast te kundert, Sipermaresi ka te drejte te kerkoje shlyerjen e 
shpenzimeve. 

• Mbikqyresi i punimeve urdheron Sipermaresin te prishe dhe te ribeje me shpenzimet e tij, 
punime te bera jo me cilesine e parashikuar ne projekt dhe specifikimet teknike. 

• Mbikqyresi i punimeve ka te drejte te pezulloje perkohesisht punimet, per ekzekutim teknik 
te gabuar ose paaftesi teknike zbatimi, per çdo rast, me miratimin e Autoritetit Kontraktor 
per aq kohe sa ai e konsideron te arsyeshme. Ne kete rast, sipas fajit, Mbikqyresi se bashku 
me Autoritetit Kontraktor dhe Sipermarresin percaktojne zgjatjen ose jo te afatit dhe 
ndryshimin e shpenzimeve. 

• Te kontrolloje dhe autorizoje perdorimin e fondit rezerve te preventivuar dhe i raporton 
periodikisht Autoritetit Kontraktor per gjendjen e tij.  Ne rast se Autoriteti Kontraktor ka 
verejtje e njofton Sipermarresin dhe problemi zgjidhet midis tyre. 
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• Per çdo ndryshim te mundshem ne objekt, Mbikqyresi i punimeve ve ne dijeni Autoritetin 
Kontraktor.  

 
5.2 Ne perfundim te punimeve Mbikqyresi: 
• Merr me shkrim njoftimin per perfundimin e punimeve dhe verteton ne proçes-verbal daten 

e perfundimit te tyre sipas projektit, te ndryshimeve te urdheruara e te kushteve te kontrates 
dhe brenda 30 diteve merr prej Kontraktorit dokumentacionin perkates. 

           Ne rast kur Mbikqyresi nuk arrin te marre dokumentacionin perkates brenda ketij afati, per 
shkaqe qe nuk mund ti ngelen Kontraktorit (Sipermarresit e punimeve), do te aplikohen 
dëme te likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve dhe do të llogariten me tarife 
ditore 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës 
por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates. 

• Sipas legjislacionit ne fuqi dorezon prane Autoritetit Kontraktor te gjithe dokumentacionin 
perkates per te cilin mban pergjegjesi te plote ne plotesimin, saktesine dhe vertetesine e tij. 

5.3 Ky dokumentacion duhet te permbaje : 
- Proçes-verbalin e dorezimit te sheshit te ndertimit 
- Proçes-verbalin per fillimin e punimeve 
- Kontraten e Sipermarrjes 
- Kontraten e Mbikqyrjes 
- Projekt organizimin e punimeve 
- Projektin teknik te zbatimit 
- Projektin e ndryshuar (nese ka) shoqeruar me korrespondencen, skicat perkatese  

dhe miratimet e nevojshme 
- Preventivin fitues 
- Preventivin e ndryshuar (nese ka zerat te rinj te punimeve, negocimin e tyre) 
- Grafikun e punimeve 
- Specifikimet teknike 
- Azhornimin para fillimit te punimeve dhe piketimi 
- Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinjerik per punime te paparashikuara 
- Dokumentacionin fotografik apo video regjistruesi per punimet e padukshme 
- Proçes-verbalet e çdo punimi te maskuar te firmosur nga drejtuesi teknik dhe Mbikqyresi 

te shoqeruar me fotografi 
- Ditarin e objektit ku te pasqyrohen dhe ndryshimet e urdheruara nga Mbikeqyresi 
- Librezen e masave 
- Shkresen e Mbikqyresit per investitorin ku raporton perdorimin e fondit rezerve,  

shoqeruar me dokumentacionin perkates 
- Proçes-verbalin e perdorimit te fondit rezerve te firmosur nga Sipermarresi (drejtuesi 

teknik) dhe Mbikeqyresi 
- Preventivin e fondit rezerve te firmosur nga Sipermarresi (drejtuesi teknik) dhe  
            Mbikqyresi 
- Situacionin e fondit rezerve te firmosur nga Sipermarresi (drejtuesi teknik) dhe  
            Mbikqyresi 
- Çertifikatat e cilesise se materialeve 
- Miratimin e materialeve te perdorura nga Mbikqyresi 
- Situacionet pjesore dhe situacioni perfundimtar 
- Regjistrin e kontabilitetit 
- Deklaraten teknike te Sipermarresit te firmosur nga Sipermarresi dhe drejtuesi teknik 
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- Njoftimin e sipermarresit per perfundimin e punimeve 
- Proçes-verbalin e perfundimit te punimeve te firmosur nga Sipermarresi dhe 

Mbikqyresi, se bashku me matjet faktike te objektit te ndertuar 
- Relacionin perfundimtar te Mbikqyresit 
5.4 I gjithe dokumentacioni duhet te kete miratimin e Mbikqyresit. Ky dokumentacion 

pergatitet e dorezohet ne 3 (tre) kopje.  
5.5 Sipas legjislacionit ne fuqi dorezon prane Autoritetit Kontraktor te gjithe dokumentacionin 

perkates per te cilin mban pergjegjesi te plote ne plotesimin, saktesine dhe vertetesine e tij: 
 

•     Nje kopje e te gjithe dokumentacionit dorezohet prane grupit te kolaudimit qe ngrihet brenda 
30 diteve nga perfundimi i objektit. Te gjithe dokumentat qe dorezohen prane grupit te 
kolaudimit duhet te jene origjinale. 

            Ne rast kur Mbikqyresi nuk arrin te dorezoje dokumentacionin perkates brenda ketij afati, 
do te aplikohen dëme te likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve dhe do të 
llogariten me tarife ditore 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi 
total i kontratës por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.  

5.6 Mbikqyresi i punimeve merr pjese ne Kolaudimin e objektit dhe i pergjigjet grupit te 
kolaudimit per te gjithe dokumentacionin e nevojshem gjate kolaudimit te objektit dhe 
firmos. Pas perfundimit te kolaudimit, Mbikeqyresi i punimeve mbeshtetur ne kontraten 
dhe ne dokumentacionin tjeter, percakton vleren perfundimtare te objektit, e cila i behet e 
ditur Sipermaresit dhe i jepet per te likuiduar Autoritetit Kontraktor. 

 
6. Kohezgjatja e sherbimit te Mbikqyrjes 
 
6.1 Sherbimi i mbikqyrjes zgjat per gjithe periudhen e zbatimit te punimeve (sipas   
            objekteve me kohe te plote te inxhinierit rezidente) dhe periudhes se garancise se    
            punimeve (kontroll cdo 4 muaj te gjendjes se objektit shoqeruar me raport).  
            Ne rast kur Mbikqyresi nuk arrin te dorezoje raportin perkates per periudhen e   
            garancise se punimeve, do te aplikohen dëme te likuidueshme për kryerjen e vonuar  
            të Shërbimeve dhe do të llogariten me tarife ditore 1/1000 të vlerës koresponduese      
            të mbetur pa u paguar nga AK. 
6.2 Autoriteti Kontraktor ka te drejte te kerkoje largimin e Mbikqyresit kur verteton mangesi 

serioze ne veprimtarine e tij si: 
• Mangesi ne plotesimin e detyrave te percaktuara 
• Nderprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre 
• Mangesi kontrolli ne kosto e kontabilitet, tolerim i materialeve me vlera mbi ato te 

preventivuara, tolerim te materialeve jashte cilesise se kerkuar, tolerim te punimeve jo me 
cilesine e kerkuar, tolerim te pajisjeve jashte kushteve teknike 

• Kur verehen shkelje te renda te dispozitave ligjore, Autoriteti Kontraktor ka te drejte te 
urdheroje Mbikqyresin e punimeve per nderprerjen e punes deri ne marrjen e masave 
perkatese per normalizimin e gjendjes. Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund te perbejne 
kundervajtje administrative, vendosen sanksione ne baze te legjislacionit ne fuqi. 

 
Vendi  i kryerjes së shërbimeve: Në territorin e Bashkisë Durrës 
 


