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I INFORMACION I PERGJITHSHEM 

Me fondet nga buxheti I shtetit per vitin 2019  jane parashikuar te kryhen punimet ne objektin 

Mbikqyrja e objektit “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvine,  Loti7 

 

Për kete i  kerkohet mbikqyresit te punimeve te kesaj kontrate ,te kryejë mbikqyrjen e punimeve 

te ketyre objekteve, pas vleresimit te projekteve per keto lote, me fondin limit te llogaritur sipas 

Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr 354, date 11.05.2016“Per miratimin e manualit te 

tarifave per sherbime ne planifikim territori, projektim , mbikqyrje dhe kolaudim “ 

II – OBJEKTIVI KRYESOR  

Mbikqyresi i punimeve për këto objekte ka për qëllim që pas kryerjes nga ana e tij të vlerësimit 

tekniko ekonomik të projekt zbatimit të këtij segmenti, të kontrollojë dhe të ndjekë 

mbarëvajtjen e gjithë procesit të zbatimit të punimeve në përputhje me projektin, kushtet 

teknike të zbatimit, specifikimet teknike si dhe destinacionin e objektit,duke patur parasysh 

afatin kohor te percaktuar per kryerjen e punimeve, dhe anen ekonomike te ketij objekti.  

II – TË DHËNA MBI PROJEKTIN  

 

Projekti i zbatimit  “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvine” loti 7 perbën  një segment rrugor me 

gjatesi rreth 2.05 km ku ka të përfshirë dhe ndërtimin e një tuneli me gjatësi rreth 1-1.2 km 

Me buxhetin e vitit 2019 është parashikuar të kryhet ndërtimi i tij. 

 

Pershkrim i përgjithshëm i Projekt –Zbatimit per Lotin 7  

 

Aksi rrugor Kardhiq – Delvine ka nje gjatesi 33 km dhe shtrihet ne Jug te Shqiperise, pershkon 

rrethin e  Gjirokastres, Delvines dhe Sarandes. Ne kete aks jane perfunduar rreth 16 km rruge 

dhe 14.5  km te tjere jane ne fazen e zbatimit te punimeve. Pjesa e mbetur prej 16 km ndahet 

ne lotet 4.5.6.7.8, nga te cilat loti 7 dhe loti 8 jane Tuneli (Loti 7) dhe sinjalistika e 

pergjithshme (loti 8) 

 

Vendodhja e aksit te rruges/tunelit dhe pershkrimi i relievit 

Loti 7; 

Shtrihet midis loti 4 dhe lotit 6 përkatësisht në km 6+150 deri në km 8+200 sipas projektit të 

zbatimit për lotet 4 dhe 6 të rishikuara. 

Koordinata e lidhjes  me lotin 4 jane X= 416681.512; Y=  444088.69 

Koordinata e lidhjes me lotin 6 janë; X= 414692.045; Y=432337.317 

Kuotat në lidhje me loti 4 dhe lotin 6 janë; Për lotin 4  kuota në mbarim  është 629.37 m 

Ndërsa kuota e fillimit të loti 6  është 719.06 m.  

 

Vendi ku kalon rruga/tuneli i ri ne qafen e Skarfices ndodhet ndërnjet lotit 4 dhe lotit 6 të 

rrugës Kardhiq-Delvinë.Ky eshte  segmenti me kushte me te veshtira si nga ana ndertimore 

dhe nga kushtet gjeologjike. Aty eshte nje qafe ku kryqezohen disa linja tektonike te cilat 

kane krijuar nje reliev shume te deformuar. Qafa e Skarfices eshte e rrethuar me male te 

larta  te  cilat jane pothuajse te zhveshura nga bimesia. Aty ka nje zhvillim intesiv te 

fenomeneve negative  fiziko gjeologjike. Ne kete Qafe kalon nje linje e madhe tektonike e 

paraqitur ne te gjitha hartat gjeologjike e cila shoqerohet me hypje, mbihypje dhe levizje 
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te tjera horizontale dhe vertikale, duke u zhvendosur masa te ndryshme shkembinjsh në 

raport shumë të crregullt. 

 

III-   DETYRAT,  PERGJEGJESITE    DHE   TE   DREJTAT  E  MBIKQYRESIT 

Ne realizimin e objektivave per zbatimin e punimeve te objektit: “Ndërtim Rruga Kardhiq 

– Delvine,  Loti 7”, mbikqyresi menjehere mbas lidhjes se kontrates duhet: 

 Të njihet në detaj me projekt zbatimin dhe specifikimet teknike të objektit,  

 Para fillimit te punimeve ndërtimore, të bëjë një vlerësim e rishikim të topografise per 

këtë segment rrugor. 

 Të vlerësojë/ të rishikojë gjurmën e rrugës, duke bërë dhe ndryshime të nevojshme, kjo 

në varësi të kushteve gjelogjike të terrenit e të gjitha këto vlerësime të pasqyrohen ne 

projekt preventivin perfundimtar. 

 Të hartojë programin e kontrollit për zbatimin e projektit dhe cilesise se punimeve ne 

baze te standarteve te percaktuara me ligj. 

 Te mbikqyre Kontraten e zbatimit te punimeve ne emer te Autoritetit Rrugor Shqiptar  

dhe te kryeje te gjitha detyrimet e besuara atij sipas Kontrates se nenshkruar dhe sipas 

Ligjit Nr. 8402 date 10.09.1998, UKM Nr.3 dt.15-02 2001, UKM Nr.1 dt. 22.02.2005, 

UKM Nr 2 dt.13.5.2005, U.K.M nr.1 dt. 16.06.2011, VKM nr. 628 dt. 15.07.2015 „ 

Regullat teknike te ndertimit dhe projektimit te rrugeve“, VKM nr. 111 dt. 10.02.2016. 

 Te bej verifikimin e te gjithe dokumentacionit perkates, te licencave, te autorizimeve 

dhe te lejeve, te cilat sipas dispozitave ne fuqi duhet te merren para fillimit te punimeve. 

 Te bej verifikimin e sheshit te ndertimit nese eshte i lire dhe i gatshem per te filluar 

punimet. 

 Te njihet mire me kontraten e sipermaresit dhe te gjitha akteve administrative qe lidhen 

me te si dhe te njohe  te gjitha ndryshimet e mundshme te kesaj kontrate me kalimin e 

kohes. 

 Të kontrollojë vendosjen e tabeles se identifikimit te objektit   

 Të marrë 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 ARrSh-se te gjithe 

dokumentacionin si dhe shkresen per fillimin e punimeve ku perfshihen: 

 Stafi i Sipermaresit 

 Makinerite qe do perdoren per ndertimin e objektit. 

 Para fillimit te punimeve verifikon te gjitha pajisjet dhe makinerite e sipermaresit, per 

te pare nese ato i pergjigjen kushteve te kontrates se nenshkruar. 

 Te kontrollojë zbatimin e projektit duke u bazuar ne projekt zbatimin dhe specifikimet 

teknike dhe të propozoje modifikimet, plotesimet dhe mosperputhjet nëse ka dhe t‘i 

rekomandoje ARrSh-se zgjidhjet konkrete. 

 Te ndjek ne menyre te vazhdueshme e te kualifikuar te gjitha proceset 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 kontrolloj ne menyre korrekte dhe te vazhdueshme piketimin e objektit. 

 Te kontrolloj cdo material qe vendoset ne veper, menyren e vendosjes se tij dhe cilesine 

e tij. 

 Per cdo punim te maskuar te beje fotografimin ose regjistrim e tij dhe te mbaj proces- 

verbal te firmosur prej tij dhe sipermaresit. 
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 Në cdo fund dite pune te kontrolloj ditarin e punimeve dhe te firmos ate. 

 Te kontrolloj librin e masave i cili verteton volumin e punimeve dhe ta miratoj ate. 

 Te kontrollojë certifikatat e cilesise se materialeve dhe te jap miratimin per vendosjen 

ne objekt te tyre. 

 Gjate zbatimit te projektit, i jep instruksione 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 instruksionet dhe urdherat e marre. 

 Per cdo rast, qe gjate zbatimit te punimeve lind nevoja e ndryshimeve ne Projektin dhe 

Preventivin e parashikuar, Mbikeqyresi i Punimeve duhet t'i paraqese ARrSh -se nje 

relacion te plote teknik (shoqeruar me skicat perkatese) ku argumentohet 

ndryshimi.Ndryshimi ne objekt (zbatimi i punimeve) do te behet vetem pas miratimit 

nga ARrSh -ja. 

 Ne cdo fund muaji mbikqyresi ka per detyre te paraqes prane ARrSh -se raportet mujor 

te punimeve. Ne kete raport duhet te jepet nje tabllo e qarte e avancimit te punimeve 

dhe te pagesave te kryera. Realizimi i punimeve ne vlefte dhe % , afati kohor realizimi 

i financimit. 

Mbikqyresi duhet : 

A.- Te paraqese prane ARSH-se stafin e tij mbikeqyres ne perberje te se cilit duhet te kete: 

1. Drejtuesin e projektit qe duhet te jete inxhinier ndertimi me eksperience pune ne 

mbikeqyrje i cili mban pergjegjesi per zbatimin e projektit sipas kushteve teknike te 

zbatimit, miratimin e volumeve te punimeve,  certitikaten e pageses, mbajtjen,  

kontrollin dhe miratimin e gjithe dokumentacionit,miratimin e ndryshimeve te 

volumeve, korespondencen me ARrSh. 

2. Mbikeqyresin e materialeve qe duhet te jete inxhinier ndertimi me eksperience pune ne 

kete fushe i cili miraton materialet dhe cilesine e  tyre dhe ndjek e miraton cilesine e 

punimeve. 

3. Mbikeqyresin per punimet  topografike qe duhet te jete inxhinier topograf me 

eksperience pune i cilikontrollon dhe miraton volumet, piketimet dhe kuotezimin e 

objektit. 

4. Mbikeqyresin (gjeolog), duhet te jete inxhinier gjeolog  me eksperience pune i cili  

kontrollon punimet gjate germimit . 

5. Te kete ne stafin e vete nje inxhinier per projektim strukturash/tunelet  me 

eksperience pune i cili  do te merret me projektime te veprave te ndryshme te artit te 

medha e te vogla, etj 

6. Te kete ne stafin e vete nje inxhinier hidroteknik me eksperience pune i cili do te 

merret me monitorimin dhe percaktimin e  ujrave nen dhe mbitokesor 

7. Te kete ne stafin e vete nje inxhinier elektrik me eksperience pune i cili do te merret 

me monitorimin dhe percaktimin e punimeve elektrike ne tunel dhe ndricimin e 

segmeteve jashte. 

8. Te kete ne stafin e vete nje inxhinier mekanik me eksperience pune i cili do te merret 

me monitorimin dhe percaktimin e punimeve mekanike  ne tunel dhe portalet ne hyrje 

dalje. 
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B.-  Ne  baze te volumit  te punimeve dhe vleftes se kontrates drejtuesi  i  punimeve duhet te 

jete rezident ne objekt dhe stafi tjeter mbikeqyres mund te jete rezident cdo dite  ne objekt ose 

me  kohe te pjesshme ne funksion te specifikave te punes. 

C.- Mbikqyresi i punimeve dhe stafi i tij kontrakton me ARrSh-ne, duke percaktuar detyrimet 

e ndersjellta,kushtet e punes, shperblimin dhe probleme te tjera, etj. 

D.- Mbikqyresi vihet ne dijeni nga ARrSh-ja per nenkontraktoret e mundshem qe zgjedh  

sipermaresi ne perputhje me kontraten e nenshkruar. 

 E.- Mbikeqyresi ne fillim te punimeve ne objekt merr kontakt me organet qeverisese ne 

juridiksionin e te cilit ndodhet zona ku kryhet ky objekt dhe informon per personat kryesor, 

pergjegjes per ndertimin e ketij objekti ne perputhje me nenin 9,te ligjit Nr.8402,dt 

10.09.1998. 

 

IV – Raportimi  

IV/a- Gjate zbatimit te punimeve  Mbikqyresi i punimeve duhet te dorezoje cdo muaj Raportet 

Mujore  te cilat duhet te permbajne: 

 Hyrje 

 Informacion i pergjithshme 

 -Te pergjithshme 

 - Qellimi i punimeve 

 - Mbikqyrja e punimeve ndertimore  

 Personeli i siguruar nga Mbikeqyresi 

 -Stafi i nevojshem ne perputhje me kontraten e zbatimit te  punimeve . 

 -Stafi aktual 

 -Koheqendrimi ne objekt persecilin.  

 Raportimi 

 Kohezgjatja e sherbimit te Mbikqyrjes  

 Pershkrimi i Projektit 

 -Shtresat Rrugore 

 -Veprat e Artit etj. 

 -Punimet ne tunel 

 Organizimi i Sipermaresit  

 -Sipermaresi 

 -Stafi prezent  

 -  Mjete dhe makineri  

 - Koheqendrimi ne objekt 

 Progresi Mujor 

 Pershkrim te Punimeve qe jane kryer gjate muajit (sipas zerave dhe piketave 

 Fotografi te proceseve te punimeve te kryera  

 Fotografi te punimeve te maskuara per gdo punim te padukshem. 

 Grafiku i ecurise se punimeve  

 a -Te aprovuara  

 b - Te kryera  

 Volumet Progresive te Punimeve Mujore 
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 a - Punimet e aprovuara 

 b - Çertifikatat e cilesise dhe Provat Laboratorike 

 c - Libreza e Masave 

 d - Punimet e kryera por te pa aprovuara 

 e - Situacionet mujore 

 f- Matjet topografike  

 Korrespondeca 

 a-Proces-Verbale 

 b-Urdhera, Udhezime, Njoftime 

 c-Ndryshime ne Projekt dhe Preventiv nese ka (te aprovuara nga ARrSh-ja) 

 Moti (kalendarik) 

 Problemet qe kane dale 

 a-Teknike 

 b-Sociale 

 Raport mbi sigurine ne kantier,  

 Masat per ruajtjen e mjedisit 

             Konkluzione 

Shenim :  Raporti Mujor dhe dokumentat duhet te paraqiten ne gjuhen shqipe, ne pese kopje dhe 

tre kopje te dorezohen ne ARrSh prane Drejtorise Ndërtimit dhe Mirmbajtjes.  

Raporti Mujor do t'i dorezohet ARrSh-se brënda dates se caktuar ne kontrate. 

Konsulenti do te mbaje mbaje kontakte te vazhdueshme me ARrSh (DNM dhe DPSO )  dhe 

do t'i pergjigjet te gjitha  kerkesave te saj. 

MBIKQYRESI MBAN PERGJEGJESI TE PLOTE; 

Ne fillim te punimeve mbikqyresi mban dhe ka pergjegjesi per dokumentacionin e  meposhtem : 

 Vendimin e KT per projektin e zbatimit  dhe lejen origjinale te ndertimit. 

 Projekt zbatimn e firmosur nga projektuesi dhe kontraktori  se bashku me specifikimet 

teknike  

 Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik te bazamentit ku do te kryhen 

punimet 

 Realizimin e punimeve te objektit sipas projektit kushteve teknike te zbatimit ne fuqi dhe 

specifikimeve teknike 

 Saktesine vertetesine e dokumenteve volumet dhe cilesine e punimeve te ndertimit. 

 Per realizimin pike per pike te kontrates se nenshkruar midis Sipermaresit dhe A.Rr.Sh-

se e te gjitha 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 DNM, 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 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. 

 Per dorezimin e gjithe dokumentacionit qe disponon ne rast se gjate zbatimit te kontrates 

kemi ndërrim te mbikqyresit, i gjithe dokumentacioni dorezohet me proces verbal ku 

shenohen dhe shkaqet e ketij ndrrimi. 
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MBIKQYRESI KA TE DREJTE: 

 Te kerkoje largimin nga puna te drejtuesit te kantierit ose te punetoreve te vecante per 

mosbindje, paaftesi ose pakujdesi te rende. 

 Te mos pranoje drejtues teknik,manovrator, punetor n.q.s 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 mos lejoj vendosjen ne veper te materialeve qe nuk plotesojne kushtet e cilesise dhe ti 

zevendesoj ato me materiale te tjera nga sipermaresi me shpenzimet e tij. 

 Te kerkoje çertifikatat e cilesise se pajisjeve qe kryejne testet e materiale. 

 Te kerkoje dhe te jete prezent ne kryerjen e provave te materialeve, per te verifikuar 

cilesine e tyre. Shpenzimet per keto prova jane ne ngarkim te sipermaresit. 

 Te kerkoje per te gjitha makinerite qe punojne ne veper dokumentacionet teknike per te 

siguruar nje ecuri punimesh te sigurta dhe cilesore. 

 Te mos lejoj perdorimin e makinerive dhe pajisjeve te ndryshme n.q.s ato jane jashte 

kushteve teknike. 

 Të monitoroje në vazhdimësi ecurinë e punimeve në tunel dhe të kërkojë zbatimin 

rigoroz të projektit të specifikimeve teknike dhe të standartit te tuneleve specifikuar ne 

ToR. 

 Ne rast se materialet dhe pajisjet e perdorura nuk miratohen nga mbikeqyresi keto duhet 

te dokumentohen me procesverbalet e analizave te provave .sebashku me aktin teknik 

,ku te argumentohen shmangiet e palejuara .referuar standarteve te percaktuara ne 

specifikimet teknike te projekt zbatimit. 

 Kur Mbikeqyresi i Punimeve mendon se ka demtime ne konstruksion kerkon te behen 

verifikimet perkatese. Kur verifikimet i japin te drejte mbikeqyresit, shpenzimet jane ne 

ngarkim te sipermaresit. Ne rast te kundert, sipermaresi ka te drejte te kerkoje shlyerjen e 

shpenzimeve ne rruge kontraktuale. 

 Mbikeqyresi 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. 

 Mbikeqyresi i punimeve ka te drejte te pezulloje perkohesisht punimet, per ekzekutim 

teknik te gabuar ose paaftesi teknike zbatimi, per cdo rast me miratimin e ARrSh-se per 

aq kohe sa ai e konsideron te arsyeshme. Ne kete rast sipas shkakut, Mbikeqyresi se 

bashku me ARrSh-ne dhe sipermaresin percaktojne zgjatjen ose jo te afatit dhe 

ndryshimin e shpenzimeve. 

 Per cdo ndryshim te mundshem mbikeqyresi i punimeve vihet ne dijeni per te ndjekur 

zbatimin e ndryshimeve ne fjale. 

 

Ne perfundim te punimeve mbikqyresi: 

• Merr me shkrim njoftimin per perfundimin e punimeve dhe verteton ne proces verbal daten e 

perfundimit te tyre fsipas projektit, te ndryshimeve te urdheruara e te kushteve te kontrates.dhe 

brenda 30 diteve merr  prej sipermarresit dokumentacionin perkates . 

• Duke u mbeshtetur ne Ligjin 8402 dt 10.09.1998 UKM Nr 2 date 13.5.2005 dhe UKM Nr 3 date 

15.02.2001 dorezon prane ARrSh -se (SSCV ) te gjithe dokumentacionin perkates  per te cilin 

mban pergjegjesi te plote ne plotesimin , saktesine.vertetesine e tij. 

Ky dokumentacion duhet te permbaje : 
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- Proces verbal i dorezimit te sheshit te ndertimit. 

- Proces verbal per fillimin e punimeve. 

- Kontraten e sipermaresit 

- Kontraten e mbikeqyrjes 

- Projekt organizimi i punimeve. 

- Projektin 

- Projektin e ndryshuar (nese ka) shoqeruar me korespondencen skicat perkatese dhe 

miratimet e nevojshme. 

- Preventivin fitues 

- Preventivin e ndryshuar (nese ka zerat te rinj te punimeve negocimin e tyre). 

- Grafiku i  punimeve 

- Specifikimet teknike 

- Axhornimi para fillimit te punimeve dhe piketimi. 

- Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinjerik per (ndertim rreshqitje). 

- Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi per punimet e padukshme. 

- Proces-verbalet e çdo punimi te maskuar te firmosur nga drejtusi teknik dhe 

mbikeqyresi te shoqeruar me fotografi. 

- Ditari i objektit ku te pasqyrohen dhe ndryshimet e urdheruara nga mbikeqyresi. 

- Libreza e masave. 

- Preventivi i fondit rezerve te firmosur nga sipermaresi(drejtuesi teknik) dhe mbikqyresi 

- Situacion i fondit rezerve te firmosur nga Sipermaresi (drejtuesi teknik) dhe 

mbikeqyresi 

- Certifikatat e cilesise se materialeve. 

- Miratim i .materialeve te perdorura nga mbikeqyresi. 

- Situacionet pjesore dhe ate perfundimtar. 

- Regjistri i kontabilitetit. 

- Deklarata teknike e sipermaresit e firmosur nga sipermaresi dhe drejtuesi teknik. 

- Njoftimi i sipermaresit per perfundimin e punimeve. 

- Proces verbal i perfundimit te punimeve te firmosur nga sipermaresi dhe 

mbikeqyresi se bashku me matjet faktike te objektit te ndertuar. 

- Relacionin perfundimtar i mbikeqyresit 

I gjithe dokumentacioni duhet te kete miratimin e tij. Ky dokumentacion eshte ne 3 (tre) kopje. 

Nje kopje e te gjithe dokumentacionit dorezohet prane grupit te kolaudimit qe ngrihet me 

urdher nga ARrSh -ja brenda 30 diteve nga perfundimi i objektit. Te gjithe dokumentat qe 

dorezohen  Grupit te Kolaudimit prane ARrSh -se duhet te jene origjinale 

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 

nenshkruan aktin perkates.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 ARrSh-se. 

 

VI - KOHEZGJATJA E SHERBIMIT TE MBIKQYRJES 

Do te jete per gjithe periudhen e zbatimit te punimeve. 

VII - TE DREJTAT  E  A.RR.SH-se. 

ARrSh-ja ka te drejte te kerkoje largimin e mbikeqyresit kur verteton mangesi serioze ne 

veprimtarine e tij si: 

 Mangesi ne plotesimin e detyrave te percaktuara. 
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 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, ARrSh-ja ka te drejte te urdheroj 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 neneve 15 dhe 16 te kreut III te ligjit Nr 8402 dt 10.09.1998 "Per kontrollin 

dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit" 

 

VIII  -  MENYRA E DHENIES SE OFERTES. 

 

Oferta jepet ne vlefte totale e zberthyer ne shpenzime per muaj - njeri (sipas preventivit 

bashkangjitur) dhe shpenzime te tjera te nevojshme per t‘u kryer. 

 

IX -  MENYRA E PAGESESE. 

 

Pagesa do te behet mujore, ne baze te % se realizimit te punimeve te zbatimit e zberthyer 

sipasshpenzimeve muaj- njeri . 

Pagesa do te filloje me nenshkrimin e kontrates se sipermaresit te punimeve dhe  per periudhen 

2 mujore ( koha per  vleresimine projekteit) do te transferohet gjate periudhes se fillimit te 

punimeve. 
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PREVENTIV 

MBIKQYRJE  PUNIMESH 

Objekti : “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvine,  Loti 7” 

Vlera e kontrates     leke me TVSH) 
 

Kodi Emertimi Njesia 
SHPENZIMET 

Sasia Çmimi Vlefta 

 Stafi     

 Drejtor projekti Staf - muaj (100%)   

 Inxhinier materiali Staf - muaj (100%)   

 Inxhjnier topograf Staf - muaj (100%)   

 Inxhinier gjeolog Staf - muaj (100 %) 
 
 

  

 Inxhinier strukturash tuneli  
 
 

Staf - muaj (100 %) 
 
 

  

 Inxhinier hidroteknik Staf - muaj 
 

(40%) 
 

 
 

  

 Inxhinier elektrik Staf - muaj 
 

(40 %) 
 

 
 

 

 Inxhinier mekanik Staf-muaj (30%)   

 Shuma 1     

 Shpenzime     

 Shpenzime te ndryshme Lump sum    

 Paisje , maieriale etj Lump sum    

 Shuma  2     

TOTALI  

 
 
MBIKQYRESI I PUNIMEVE 

 
“_______________________” 
 
 
 
 

 

 


