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I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Universitar i Traumes

Adresa Ruga “Lord Bajron”, Laprake, Tirane

Tel/Fax 04 453 2225

E-mail spitalitraumes@shendetesia.gov.al
Faqja e Internetit ___________________________________________

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror Institucion i pavarur

 

Njësi e qeverisjes vendore Tjetër


✓

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një
Shteti tjetër

Po  Jo ✓

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit__________

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të tjera

  ✓

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ✓ Jo 

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

mailto:spitalitraumes@shendetesia.gov.al
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Me një Operator Ekonomik ✓

Me disa operatorë ekonomikë 

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ✓ Jo 

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër:
1(nje) (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të
lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6 Kushtet që do të zbatohen në rastin e rihapjes së
konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i
blerjes elektronike.

Nuk do të ketë rihapje të konkursit.
Kontratat do të lidhen sipas
kerkesave te AK, me operatorin
ekonomik me te suksesshëm, icili
do te ofroje cmimin me te ulet.
Dhënia e kontratave do të behet nga
SUT.

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen
kuadër: Spitali Universitar i Traumes

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit: 5 829 264 (pesë milionë e tetëqind e njëzetë e nëntë mijë e dyqind e
gjashtëdhjetë e katër) Leke pa TVSH

2. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mirembajtja e Objekteve Ndertimore” –
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara - me afat 12 muaj nga nenshkrimi i kontrates.

2. 9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

Kohëzgjatja në muaj ose ditë 
ose

duke filluar nga // me përfundim në //
2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: 12 (dymbedhjete) ose ditë: 365 (nga nënshkrimi i Marrëveshjes
Kuadër(jo më shumë se (4) vjet)
Ose duke filluar nga ��/��/��(dd/mm/vvvv)
Përfunduar më ��/��/��(dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekt i kontratës/marrëveshjes kuadër:

Spitali Universitar i Traumes
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.11 Ndarja në Lote:  

Po  Jo ✓

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
etj.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një
ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:  

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): JO

Ose: nga në 

2.14 Do të pranohen variantet:  

Po  Jo ✓

2.14.1 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e
Shoqerisë së Informacionit:

Po  Jo ✓

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe
Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë
miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo ✓

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik
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3.1 Kriteret e Pranimit shtojcës 4

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Kërkesë për propozim

Procedurë prokurimi e rishpallur
Po  Jo ✓

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të
anulluar____
b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anulluar __________________________
c) Fondi limit i procedurës së prokurimi të anulluar ___________________________________

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

A) çmimi më i ulët ✓

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme 

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë 

etj. pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  
Data: 02.02.2018 Ora: 10:00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të
dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  
Data: 02.02.2018 Ora: 10:00

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të
gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

http://www.app.gov.al
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Shqip ✓ Anglisht 

Tjetër _______________

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me
mjete elektronike):

Po  Jo ✓

Nëse Po

Monedha _________ Çmimi _______

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë.
Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: 23/01/2018
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Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Universitar i Traumes

Adresa Ruga “Lord Bajron”, Laprake, Tirane

Tel/Fax 04 453 2225

E-mail spitalitraumes@shendetesia.gov.al
Faqja në Internet ___________________________________________

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për propozim

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mirembajtja e Objekteve Ndertimore” –
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me
afat 12 muaj nga nenshkrimi i kontrates sipas zerave te punes te percaktuara ne DST.

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-41292-01-22-2018
5. Fondi limit: 5 829 264 (pesë milionë e tetëqind e njëzetë e nëntë mijë e dyqind e
gjashtëdhjetë e katër) Leke pa TVSH

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga nenshkrimi i
MK
7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 02.02.2018 Ora:
10:00

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 02.02.2018 Ora: 10:00

mailto:spitalitraumes@shendetesia.gov.al
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II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të
refuzohen si të papranueshme.

1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së
tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.

1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të
shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së
bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së
pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi
(-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga
Personat e Autorizuar.

1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të
shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të
përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.

1.5 Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:

a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT.

b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (skica, katalogje, kampione etj)
___________ ,
___________ ,
___________ .

c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 7

ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet).

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

1.6 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë
duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur,
të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për
kryerjen e __________shërbimeve; Nr e Njoftimit _______________



Dokumentat Standarde të Tenderit

9

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN
KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA ___________
(dd/mm/vv) orës ______”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet
të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së,
www.app.gov.al.

1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të
modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të
kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu
edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së
fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të
shënohet përkatësisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TËRHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te
modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për
dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin
kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së,
www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përllogaritja e ofertës ekonomike

2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur
me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të kryhen, sasitë dhe çmimin e tyre.

2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe
tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të
huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të
Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës
dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të ofertës
të të gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të
dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.

2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për
kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i
ndryshimit pas një mini-konkurrimi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen
kuadër.

2.5 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo



Dokumentat Standarde të Tenderit

10

rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave,
autoriteti kontraktor mund t’i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e
vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojë këtë kërkesë me
shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë.
Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin
Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë.
Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga
Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e
pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet,
atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.6 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të
ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të
shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk
do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:
Po - jane pikët totale të ofertës së vlerësuar
Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përllogariten sipas formulës:

Pk1= Vmink1 x Pmaxk1/Ok1

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin k1 Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmaxk1 Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet
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Sqarim
Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve . Plotësimi i të dy opsioneve e
bën procedurën të pavlefshme.

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e
transportit ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në
përqindje.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre
aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e
njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo
korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi
t’a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë
korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të
ofertës, nëse ekziston një e tillë.

32.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më
poshtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë,
atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur
shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga
shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe
rrjedhimisht duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë
nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të
detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të
refuzohet Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha

korrigjimeve janë ±2% e vlerës së e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.

3.4 Ofertat anomalisht të ulëta

3.4.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me shërbimet e ofruara,
atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar.
Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë
ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.4.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII
të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-
së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit
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limit të përllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-
së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind
e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të
ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për
kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore
sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit
56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre
ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta
MO – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n – Numri i Ofertave të vlefshme
ZM – Zbritja e Mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + … On / n

ZM = 85 % Mo

Vlera e Ofertës që vlerësohet <ZM........... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e
Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do
të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët
më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.5. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit,
siç parashikohet në Shtojcën 13. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e
Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për
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ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të
Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para
nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për egzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
i. garanci bankare,
ii. garanci sigurimi,

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të
kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në
APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në
dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.
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III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:
Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike
Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër)
Shtojca 3: Formulari i Informacionit Konfidencial
Shtojca 4: Deklaratë mbi përmbushjen e Kritereve të Përgjithshme
Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës

nga operatori ekonomik
Shtojca 6: Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit
Shtojca 7: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes
Shtojca 8: Specifikimet teknike
Shtojca 9: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
Shtojca 10: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit
Shtojca 11: Termat e Referencës
Shtojca 12. Formulari për Njoftimin e Skualifikimit
Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Fituesit
Shtojca 14: Formulari i Njoftimit te operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen

Kuadër
Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
Shtojca 16: Kushtet e Veçanta të Kontratës
Shtojca 17: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar
Shtojca 18: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e

Njoftimeve Publike
Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës
Shtojca 20: Formulari i Njoftimit të Anullimit
Shtojca 21. Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
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Shtojca 1

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit_____________________

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ( objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në
faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;

2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1 2 3 4 5 6

Nr Përshkrimi i Shërbimeve
(Zerat e punes)

Njesia Sasia Çmimi
Njësi

Vlera totale

1.
Çmimi Neto
TVSH (%)
Çmimi Total

Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula ______________
Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )

Sqarim: Zerat e punes, njesia dhe sasia jane te percaktuara ne shtojcen 11



Dokumentat Standarde të Tenderit

16

Shtojca 2
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së

procesit të mini-konkurrencës]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton për të paraqitur oferta në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasise siç përkufizohet në Dokumentat e
Tenderit (DT).

Vendi i kryerjes së shërbimit
(jepni një përshkrim të shkurtër)

Kohëzgjatja e shërbimit ______________________

Oferta duhet të paraqitet
………………………………………………………………………………………………………
[Jep adresën e saktë]
Përpara
……………………………………………………………………………………………………
[Përcaktoni datën dhe orën e afatit përfundimtar]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim __ Elektronik ( email, fax etj.) _____
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Shtojca 3

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e
informacionit që
duhet të mbetet
konfidencial

Numri i faqes dhe
pikat e DT që
dëshironi të mbeten
konfidenciale

Arsyet pse ky
informacion duhet
të mbetet
konfidencial

Afati kohor që ky
informacion të
mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjstruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i
këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti
Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me

shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të

etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti

synohet të mbrohet interesi publik.
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Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula ______________

Shtojca 4

[Për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në
datë_______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt
___________________me fond limit __________.

Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të operatorit ekonomik
___________________ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

 Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën
Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur
ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person
juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për shkelje penale, në
përputhje me Nenin 45/1 të LPP,

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës
së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale,

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi
aktiv),

 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e
tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi
vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____________
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Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të
zhvillohet në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt
____________ me fond limit __________.

Unë i nënshkruari _______________,me cilësinë e ________ të personit juridik
_______________deklaroj se:

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e
vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të
dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës ________________

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula
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Shtojca 6

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË
Mbi konfliktin e interesave

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të
zhvillohet në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt
____________ me fond limit __________.

Konflikt i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të
një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të
ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe
përgjegjësive të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar
në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,
Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i
Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin
e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i
Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës
së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës,
telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë;
mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në
çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët
e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e
shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në
nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtj ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për
shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në
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lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon
zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit
të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të
qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë
pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e
qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një
institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me
përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në
kuptim të këtij ligji janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit
e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.

Unë i nënshkruari _____________________, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik
_______________deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005
“Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si
dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në Kreun III, Seksioni II te Ligjit Nr.
9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës ________________

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
____________________________

Vula
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Shtojca 7
[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë
objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të
deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për
Organizatat jo Fitimprurëse”.
b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me
veprimtarinë profesionale.
d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve
shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër
nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj
duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në
ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 4.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi
vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar
zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme.
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2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5 ;
b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
ç. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

Kapaciteti Ligjor i operatorëve ekonomikë:

Licensa profesionale të shoqërisë lidhur me shërbimet objekt i kontratës :

a- Licensa e Shoqerise per kryerjen e punimeve . NP-3A; NS-2A; NS-4A ;NS-14ª dhe
b- Certifikate ISO 9001:2008 - te vlefshme dhe
c- Certifikate e sigurimit teknik ne pune OH SAS 18001:2007- te vlefshme

Kapaciteti ekonomik dhe financiar:  
1. Xhiroja mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit (2014-2015-2016) ku vlera mesatare e tyre
të jetë në një vlerë jo më të vogël se vlera e fondit limit te Marrveshjes Kuader. Për ketë
operatori ekonomik duhet te paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar
gjate tre viteve te fundit.
2. Deklaratë e gjëndjes financiare nga një ose më shumë banka lëshuar jo më parë se 10 ditë nga
data e hapjes së ofertave në vlerën jo më pak se 10% e fondit limit te Marreveshjes Kuader.
3. Kopje te certifikuara te bilancit per vitet 2014-2015-2016 të paraqitur ne organet tatimore.

Kapaciteti teknik:  

1. Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë sa 40% e vlerës se fondit i
Marrveshjes Kuader, të kryera gjatë tre viteve të fundit.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme me ente publike kërkohen kontratat e nënshkruara
me autoritetet kontraktore, të shoqeruar detyrimisht me vertetimin e lëshuar nga
autoriteti kontraktor për realizimin e suksesshëm të kësaj kontrate.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen
vetëm faturat tatimore te shitjes ku te shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

2. Operatori ekonomik ofertues,duhet te disponoje personel te mjaftueshem per riparimin e
defekteve te mundshme per te gjitha specialitetet si me poshte:
- Specialist hidraulik
- Specialist elektricist
- Specialist murator
- Specialist saldator
- Punetor krahu ndertimi
Për secilin prej tyre operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një CV dhe kontratën e
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punës që verteton mardhenien e punës ndërmjet operatorit dhe specialisteve perkatës te
vlefshme gjate gjithe kohezgjatjes se kontrates.

3. Licensa e Shoqerise duhet te kete drejtues teknik me profesionin: Inxhinier Ndertimi dhe
Inxhinier Elektrik

4. Vërtetim lëshuar nga Administrata Tatimore për numrin mesatar të punonjësve të siguruar
për përiudhën janar-dhjetor 2017 shoqëruar me listëpagesat e sigurimeve shoqërore të
Certifikuara nga Drejtoria e Tatimeve. Operatori ekonomik duhet të ketë të siguruar jo më
pak 9 punonjës për vitin e fundit (2017).

5. Deshmi per mjetet dhe pajisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund ti vihen ne
dispozicion operatorit ekonomik qe nevojiten per ekzekutimin e kontrates si me poshte:

- Kamion cope 1 (nje)

- Betoniere jo me pak se 0.25m3 cope 1(nje)

- Saldatrice cope 1(nje)

- Trapan (matrapik) per prishje strukture betoni cope 1(nje)

- Skele te pakten 100m2

Makinerite nen pronesi duhet te shoqerohen me akt-pronesie original ose kopje te noterizuar (
kontrate shitblerje/kontrata dhurimi/fature tatimore shitje).

Makinerite me qera te shoqerohen me kontrate qeraje.
Per automjetet te paraqitet leja e qarkullimit, akt-kolaudimi, siguracion – te vlefshme.
6. Oferta ekonomike të jetë e shoqeruar me analizë kostoje për cdo zë pune.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-
dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte
për skualifikim.

Shtojca 8
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]
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SPECIFIKIMET TEKNIKE

SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME

1. 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 “.”.

2. FURNIZIMI ME MATERIALE

Çdo materiale që do përdoren në objektet ndërtimore të SUT, do të futet paraprakisht në
magazinën e SUT, ku do të kontrollet për cilësinë dhe specifikimet teknike të kërkuara më
poshtë. Pasi verifikohet që materiali plotëson kriteret e kërkuara, mund të bëhet dalje nga
magazina dhe të vendoset në objekt sipas kërkesës.

3. PUNIME TË GABUARA

Çdo punë që nuk është në përputhje me këto specifikime, duhet refuzuar dhe kontraktuesi duhet
të riparojë çdo defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit.

SPECIFIKIME TË VEÇANTA

DOZATURAT E LLAÇIT DHE TË BETONIT (në m3)

1.LLAÇI

1.1 Llaç bastard marka 15me rërë natyrale lumi (me lagështi, shtesë në volum 20% dhe
porozitet 40% e formuar me, çimento; gëlqere; rërë në raporte 1:0,8:8.
Gëlqere e shuar It 92, çimento 212 kg (tipi 300), rërë m3 1,22.

1.2 Llaç bastard marka 25 me rërë natyrale lumi (me lagështi, shtesë në volum 20% dhe
porozitet 40% e formuar me, çimento; gëlqere; rërë në raporte 1:0,5:5.5.
Gëlqere e shuar It 92, çimento 212 kg (tipi 300), rërë m3 1,22.

1.3 Llaç bastard marka 15 me rërë të larë (porozitet 35%) e formuar me, çimento, gëlqere, rërë
në raporte 1:0,8:8.
Gëlqere e shuar It 105, çimento 144 kg (tipi 300), rërë m3 1,03.

1.4 Llaç bastard marka 25 me rërë të larë (porozitet 35 e formuar me, çimento, gëlqere, rërë në
raporte 1: 0.5:5.5

Gëlqere e shuar It 87. çimento 206 kg (tipi 300), rërë m3 1,01.

1.5 LIaç bastard marka 1:2 me rërë të larë (porozitet 35%) e formuar me, çimento, rërë në
raporte 1:2. Çimento 527 kg (tipi 400). rërë m3 0,89.

Dozaturat e mësipërme janë të vlefshme për l(një) m3 llaç. Ato janë marrë nga Manuali Nr. 1
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“Analiza teknike për prodhimin e materialeve të ndërtimit, këshilla dhe udhëzime”, të Datuar
nëDhjetor 1992, Tiranë (Republika e Shqipërisë - Ministria e Ndërtimit).

2.BETONI
2.1Beton marka 100 me zhavorr natyror:
Çimento 240 kg (tipi 300). zhavorr m3 1,05, ujë m3 0,19.

2.2 Beton marka 100 me inerte, konsistencë 3-5cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me
modul 2,6: Çimento 240kg (tipi 300), rërë e larë m3 0,45, granil m3 0.70, ujë m3 0,18.

2.3 Beton marka 150 me inerte, konsistencë 3-5cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul
2,6: Çimento 400kg 260. rërë e larë m3 0,44, granil m3 0,70, ujë m3 0,18.

2.4 Beton marka 200 me inerte, konsistencë 3-5cm, granil deri ne 20 mm, rërë e larë me modul
2,6:Çimento 260 kg (tipi 400), rërë e larë m3 0,44, granil m3 0.70, ujë m3 0,18.

2.5 Beton marka 250 me inerte, konsistencë 3-5cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul
2,6; Çimento 370 kg (tipi 400), rërë e larë m3 0,43, granil m3 0,69, ujë m3 0,185.

2.6 Beton marka 300 me inerte, konsistencë 3-5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me
modul 2,6: Çimento 400 kg 465, rërë e larë m3 0.38, granil m3 0,64, ujë m3 0,185.

Dozaturat e mësipërme janë të vlefshme për 1(një) m3 beton me çimento të zakonshme portland.
Ato janë marrë nga Manuali i Projektimit të Betoneve, K.T.37-75 I I.S.P.Nr. 1, Tiranë 1980
(Republika e Shqipërisë – Ministria e Ndërtimit).

3.SKELAT

3.a Skela metalike tubolare e tipit kavalet, e ndërtuar sipas normave teknike në fuqi, përfshirë
ngarkimet, shkarkimet, transportet, mbetjet, vendosjet në vepër, mbërthimin, çmontimin etj., për
një lartësi deri në 12m, duke përfshirë përforcimin me pahi, dhe të formuar nga dërrasa me
trashësi 5cm, për një rradhë të vetme të skelës dhe nënskelës, parmakun, telat mbrojtës dhe çdo
gjë tjetër të nevojshme për sigurimin e punëtorit. N.q.s është e nevojshme rrethimin e skelave të
jashtme nga ana e rrugës, me anë të llamarinës së valëzuar, të larta jo më pak se 2m, duke
përfshirë firot, hapjet në terren për mbështetjen e këmbëve dhe fiksimin e tyre, gozhdimin dhe
lidhjen e llamarinave në këmbët, në bordet e poshtme dhe të sipërme, për të gjithë kohëzgjatjen e
skelës në vepër, çmontimin dhe heqjen në fund të punës, duke përfshirë shenjat e mundshme,
tabelat dhe dritat.

3.b Skelë metalike tubolare, e montuar me tuba të rrumbullakët dhe lidhje, e ndërtuar sipas
normave teknike në fuqi, përfshirë ngarkimet, shkarkimet, transportet, mbetjet, vendosjet në
vepër, mbërthimin, çmontimin etj., për një lartësi deri në 12m, duke përfshirë përforcimin me
pahi, dhe të formuar nga dërrasa me trashësi 5cm, për një rradhë të vetme të skelës dhe
nënskelës, parrmakun, telat e mbrojtjes dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për sigurimin e punëtorit.
N.q.s është e nevojshme rrethimin e skelave të jashtme nga ana e rrugës, me anë të llamarinës së
valëzuar, të larta jo më pak se 2m, duke përfshirë firot, hapjet në terren për mbështetjen e
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këmbëve dhe fiksimin e tyre, gozhdimin dhe lidhjen e llamarinave ne kembët, në bordet e
poshtme dhe të sipërme, për të gjithë kohëzgjatjen e skelës në vepër, çmontimin dhe heqjen në
fund të punës, duke përfshirë shenjat e mundshme, tabelat dhe dritat.

3.c Skelë dërrase, e montuar me binarë dhe dërrasa, e ndërtuar sipas normave teknike në fuqi,
përfshirë ngarkimet, shkarkimet, transportet, mbetjet, vendosjet në vepër mbërthimin, çmontimin
etj ., për një lartësi deri në 12m, duke përfshirë përforcimin me pahi, dhe të formuar nga dërrasa
me trashësi 5 cm, për një rradhë të vetme të skelës dhe nënskelës, parmakun. telat e mbrojtjes
dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për sigurimin e punëtorit.

N.q.s është e nevojshme rrethimin e skelave të jashtme nga ana e rrugës, me anë të llamarinës së
valëzuar, të larta jo më pak se 2m, duke përfshirë firot, hapjet në terren për mbështetjen e
këmbëve dhe fiksimin e tyre, gozhdimin dhe lidhjen e llamarinave në këmbët, në bordet e
poshtme dhe të sipërme, për të gjithë kohëzgjatjen e skelës në vepër, çmontimin dhe heqjen në
fund të punës, duke përfshirë shenjat e mundshme, tabelat dhe dritat.

4. PRISHJE TË PËRGJITHSHME

Prishje e tërë godinës ose e një pjese të saj, me çfarëdolloj mjeti, duke përfshirë skelën e
shërbimit dhe adoptimin e të gjitha kërkesave të nevojshme për sigurinë dhe mbrojtjen e
punëtorëve dhe të gjithë njerëzve, treguesit nga ana e personelit gjatë ditës dhe natës që të
keshillojnë kalimtarët dhe trafikun, mbyllja e përkohshme e godinës, riparimi i ndonjë dëmi që
mund ti shkaktohet palëve të treta, riparimi i dëmeve që mund ti shkaktohet linjave të shërbimit
publik dhe privat, mbledhja dhe pastrimi i materialeve që rezultojnë nga prishja duke përfshirë
dhe transportin e tyre.

5. PRISHJE DUKE ZGJEDHUR MATERIALET

Prishje e tërë godinës ose e një pjesë të saj, me çfarëdolloj mjeti. duke përfshirë skelën e
shërbimit dhe adoptimin e të gjitha kërkesave të nevojshme për sigurinë dhe mbrojtjen e
punëtoreve dhe të gjithë njerëzve, treguesit nga ana e personelit gjatë ditës dhe natës që të
këshillojne kalimtarët dhe trafikun, mbyllja e përkohshme e godinës, riparimi i ndonjë dëmi që
mund ti shkaktohet palëve të treta, riparimi dëmeve që mund ti shkaktohet linjave të shërbimit
publik dhe privat, grumbullimi i materialeve brenda në objekt, grumbullimi i mbeturinave dhe
materialeve që nuk mund të përdoren përsëri duke përfshirë transportin dhe dorëzimin e tyre

6.PRISHJE E ÇATISË ME TJEGULLA

 Prishje e çatisë me tjegulla tipit të Marsejez ose Romane duke përfshirë dhe kapriatat e
drurit si: trarët, binarë, ristelat, bashkimet, ulluqet horizontale dhe vertikale si dhe
materialet rreth oxhaqeve, vendosja e materialeve në shesh, seleksionimi pastrimi, si dhe
stivimi tjegullave marsejeze që mund të ripërdoren dhe parashikimi i kërkesave që nuk
janë specifikuar për plotësimin e plotë të punimeve.

 Prishja e çatisë me profile dhe llamarina e shoqëruar dhe me struktura druri duke
përfshirë trarët, ristelat, binarët, bashkimet, ulluqet horizontale dhe vertikale si dhe
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materialet rreth oxhaqeve, vendosja e materialeve në shesh, seleksionimi pastrimi, si dhe
stivimi i tjegullave marsejeze që mund të ripërdoren dhe parashikimi i kërkesave që nuk
janë specifikuar për plotësimin e plotë të punimeve.

 Prishja e tavaneve të çfarëdo tipi duke përfshirë trarët, bashkimet, suva, dhe punimet
elektrike, duke përfshirë skelat stivimin e materialeve në shesh dhe parashikimi i
kërkesave që nuk janë specifikuar për plotësimin e plotë të punimeve.

7. ÇATI ME TJEGULLA

 Konstruksioni i çatisë me dru (me pishë të stazhionuar në mënyrë artificiale dhe të lyer
me vaj special për mbrojtjen e drurit) vendosen dhe instalohen në pllakë druri të ankoruar
në brezin e veshur në mënyrë uniforme sipas seksionit të kërkuar, duke përfshirë fiksimin
me vida, trarët sekondarë me pishë të stazhionuar në mënyrë artificiale dhe të lyer me vaj
special për mbrojtjen e drurit (mure mbajtës, risteta) duke e shoqëruar dhe me përdorimin
e tjegullave Marsejeze të ripërdorura për mbulimin e çatisë të fiksuara me gozhda;
furnizimi dhe vendosja e ulluqeve në suportet e saj dhe regjidimi i tjegullave duke
përdorur llaç marka 25 ose fasheta zingato, skela dhe parashikimi i kërkesave që nuk janë
specifikuar për plotësimin e plotë të punimeve.

 Parashikimi për daljen e tymrave të stufave me dru, duke përdorur tulla të pjekura mirë
(me ngjyrë të kuqe uniforme) dhe llaç çimento në dozaturat e mëposhtme: për 470 tulla,
0,25 m3 rërë e larë, 65 kg çimento, (tipi 400) dhe ujë, me mbulesë oxhaku me tulla të
plota, duke formuar dhe hapësirat për daljen e tymit të gjitha të ndërtuara ne një
bazament betoni marka 200 sipas përmasave të paraqitura në vizatim me përforcimet e
kërkuara dhe me dozaturën si në pikën 2.4; duke përfshirë dhe dy hapje oxhaku që do të
jenë në gjerësinë e murit, një për daljen e tymrave të sobës dhe tjetra për pastrimin
periodik të oxhakut duke parashikuar dhe një kapak metalik për bllokimin e tyre me
hapje nga brenda. Penetrimi i oxhakut në çati duhet të izolohet me membrane bituminoze
(guaino T = 3mm) e fiksuar në të nxehtë dhe e mbuluar me suvatim.

8.VENDOSJE E TAVANIT ME DRU

Ndërtimi i tavanit me dru të stazhionuar pishe me vaj special për mbrojtjen e drurit dhe e
realizuar me: a) bashkimet në nivelet dhe të vendosura në hapjet e parashikuara më parë në
muret e tullës ose fiksimi në pjesën poshtme të trarëve; b) dërrasa pishe të stazhionuara dhe të
lyera me vaj specifik për mbrojtjen e drurit 3cm trashësi, dhe e gozhduar në strukturën e
parashikuar më parë, duke përfshirë parashikimin e kërkesave që nuk janë specifikuar për
plotësimin e plotë të punimeve.

9. PRISHJE E TARRACËS
Prishje e shtresës horizontale të hidro-izolimit të tarracës me zhvillime vertikale, edhe në praninë
e oxhaqeve, e ndërtuar nga tre shtresa të mbivendosura letër katramaje, duke përfshirë heqjen e
kapakëve të parapetit e të çdo pjese metalike dhe vënien mënjanë dhe spostimin në kantier të
materialeve që formohen, si dhe çdo detyrim tjetër për ti dhënë fund heqjes së tarracës.
Prishje e suvasë në sipërfaqet vertikale deri në një lartësi të paktën 30cm, deri në dalje në dukje
të muraturës për vendosjen e guainës.
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10.SISTEMIMI I TARRACËS

Sistem i planit aktual të pjerrësive për pjesët e prishura, duke përdorur llaç çimentoje m 1:2,
sipas pikës 1,5, mbi të cilën do të realizohet një shtresë llaç çimento me trashësi minimale 2cm,
dhe me dozim sipas pikës 1.5, e niveluar në mënyrë perfekte për përgatitjen e sipërfaqes ku do të
vihet hidro-izoluesi.

Ribërje e shtresës së suvatimit vertikal, e niveluar për vendosjen e guainës.
Shtresë hidro-izoluese mbi sipërfaqe të tharë dhe të niveluar si më sipër, duke përfshirë pjesën
vertikale, trajtuar me një dorë praimeri, e përbërë nga dy membrana guaine të formuar nga 1
shtresë fibre prej leshi xhami e bitumi, me trashësi 3 mm secila të vendosura në vepër me flakë,
të kryqëzuara në sipërfaqe të rrafshët, të pjerrët ose vertikale, deri poshtë kopertinës, përfshirë
mbivendosjen e lidhjeve (minimumi prej 12 cm), punët e përkohshme për të gjithë kohëzgjatjen
e punës, e përbërë nga strukture druri ose hekuri dhe sipër saj me një pëlhurë të papërshkueshme
ose të ngjashme për mbrojtjen nga shiu, që do të aplikohet në sipërfaqen mbi të cilën po punohet,
si dhe heqjet, spostimet, mbërthimet etj., si dhe çdo detyrim tjetër të nevojshëm për ti dhënë fund
punës në mënyrë perfekte.

Shtresë mbrojtëse llaç çimento 1:2 sipas pikës 1.5 mbi shtresën hidroizoluese, me trashësi
minimale prej 3 cm, dhe me fuga çdo 2 metra në të dy drejtimet dhe 2 cm të gjera dhe të
mbushura me përzierje rërë dhe bitumi, e niveluar mirë dhe e llustruar me pluhur çimentoje duke
përfshirë çdo punim tjetër për ta konsideruar shtresën mbrojtëse të përfunduar në mënyrë
perfekte.

Sistem i oxhakut duke përshirë çdo detyrim dhe mjeshtëri.
Ribërje e një shtresë finale suvatimi mbi pjesët vertikale të guainës.
Rivënie në vepër të kapakëve të parapetit të hequra më parë, duke përfshirë sistemimin e
mundshëm të saj, ngjitjen me llaç markë m— 1 : 2 sipas pikës 1.5, stukimin dhe çdo gjë tjetër të
nevojshmë për ta realizuar dhe përfunduar punën në mënyrë perfekte.

11.TARRACAT

11/a. Formimi i pjerrësive mbi sipërfaqen plane me një shtresë izoluesi termik me trashësi të
ndryshme, për të patur një pjerrësi sipas udhëzimeve në projekt, e realizuar me “penobeton” me
dozim për m3: çimento 400 kg 280, ngjitës sintetik kg 0.6, sodë kausike kg 0.07, gome kg 0.4, e
vënë në vepër në shtresa e blloqe të punuara mirë më parë, dhe të vënë përbri për të formuar një
sipërfaqë unikë.

11/b. Shtresë llaç çimento mhi pjerrësinë e përshkruar me sipër, me trashësi minimale 2cm e
realizuar me llaç çimento m- 1: 2, me dozim për m3, sipas pikës 1.5, e niveluar në mënyrë
perfekte për përgatitjen e sipërfaqes mbi të cilën do të vihet hidro-izoluesi.

11/c. Shtresë hidro-izoluese mbi sipërfaqe të tharë dhe të niveluar si më sipër, duke përfshirë
pjesën vertikale, trajtuar me një dorë praimeri, e përbërë nga dy membrana guaine të formuar
nga një shtresë fibre prej leshi xhami e bitumi, me trashësi 3 mm secila, të vendosura në vepër
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me flakë, të kryqëzuara në sipërfaqe të rrafshët, të pjerrët ose vertikale, deri, poshtë kopertinës,
përfshirë mbivendosjene lidhjeve (minimumi prej 12cm), punët e përkohshme për të gjithë
kohëzgjatjen e punës, e përbërë nga strukture druri ose hekuri dhe sipër saj me një përlhurë të
papërshkrueshme ose të ngjashme për mbrojtjen nga shiu, që do të aplikohet në sipërfaqen mbi
të cilën po punohet, si dhe heqjet, spostimet, mbërthimet etj., si dhe çdo detyrim tjetër të
nevojshëm për ti dhënë fund punës në mënyrë perfekte.

11/d. Shtresë mbrojtëse llaç çimento 1:2 sipas pikës 1.5 mbi shtresën hidroizoluese, me trashësi
minimale prej 3cm, dhe me fuga çdo 2m në të dy drejtimet dhe 2cm të gjera dhe të mbushura me
përzierje rërë dhe bitumi e niveluar mirë dhe e llustruar me pluhur çimentoje duke përfshirë çdo
punim tjetër për ta konsideruar shtresën mbrojtëse të përfunduar në mënyrë perfekte.

1l/e. Vendosja në vepër e kapakëve të parapetit me kanal kullimi shiu, me beton dhe të armuar në
mënyrë të rregullt, i parafabrikuar ose i hedhur në vepër, sipas udhëzimeve në projekt, m-200
dhe dozimi sipas pikës 2.4, përfshirë kallëpet, përforcimet dhe çdo detyrim tjetër të nevojshëm
për t’i dhënë fund punës në mënyrë perfekte.

12.ULLUQET

Ulluqet prej xingato janë me trashësi minimuni 0.8mm e formuar me elementë të presuar dhe të
kornpletuar me aksesorët përkatës. Tipi i ulluqeve do të jetë në përputhje me skicat dhe do të
flksohen duke përdorur ganxha xingato, duke i dhënë pjerrësi 1% përkundrejt tubave të
shkarkimit.
Në rastet kur ulluqet janë të vendosura në mes të parapetit dhe çatisë seksioni i tyre duhet të jetë
i hidroizoluar duke përdorur membranën bituminoze me trashësi 3mm.

13. ULLUQET VERTIKALE

Ulluqet vertikale të çatisë dhe taracës të përbëra prej xingato me një trashësi minimale prej
0.6mm dhe diametër 10cm. Secila nga këto ulluqe vertikale do t’i sherbejë një zonë të çatisë ose
të taracës jo më të rnadhe se 80 m2.
Tubat e ulluqeve vertikale do të pozicionohen në pjesën e jashtme të godinës duke përdorur
aksesorët e përshtatshëm prej xingato dhe do të fiksohen në mure çdo 2cm.
Uji prej taracës do të mblidhet duke përdorur tubat e xingatos me pjerrësi 1% përkundrejt
kasetës së shkarkimit, në përputhje me skicat.
Pjesa e fundit e ulluqeve vertikale prej 2ml do të bëhet me tuba prej çeliku, ku pjesa e fundit do
të formojë këndin 90 gradë dhe duhet të jetë e fiksuar nëpërmjet aksesorëve të përshtatshëm.

14. PRISHJE MUR GURI

Prishje e plotë ose e pjesshme e muraturës së gurit e çfarëdo lloj formë e trashësie e kryer me
çfarëdo lloj mjeti dhe çfarëdo lartësie ose thellësie, përfshire skelën e shërbimit ose skelerinë,
armaturat e mundshme për të mbështetur ose mbrojtur strukturat ose ndërtesat përreth, riparimi
për dëmet e shkaktuara të tretëve për ndërprerjet dhe restaurimin normal të tubacioneve publike
dhe private (kanaleve, ujërave të zeza, uji, dritat) pa vënien mënjanë dhe pastrimin e gurëve për
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ripërdorim, por me spostimin brenda ambientit të kantierit si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë
fund prishjes.

15.PRISHJE MUR TULLE

Prishje e muraturës me tulla të plota ose me vrima, e çfarëdo lloji dhe dimensioni, dhe e suvatuar
e riveshur me pllaka majolike, e kryer me çfarëdo lloj mjeti dhe çfarëdo lloj lartësie ose thellësie
përfshirë skelën e shërbimit ose skelerinë, armaturat e mundshme për të mbështetur ose mbrojtur
strukturat ose ndërtesat përreth, riparimi për dëmet e shkaktuara ndaj të tretëve për ndërprerjet
dhe restaurimi normal te tubacioneve publike dhe private (kanaleve të ujërave të zeza, ujin,
dritat) pa vënien mënjanë dhe pastrimin e tullave për ripërdorim, por me spostimin e materialit
brenda ambientit të kantierit si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë fund krejtësisht prishjes.

16.HEQJE ARKITRARËSH

Heqja e arkitrarëve që janë ne kushte jo të mira, duke përfshirë dhe mbështetjen e muraturës për
gjithë gjerësinë e murit me një zgjerim deri 25 cm pas hapjes në të dy krahët duke përfshirë
rivendosjen e materialeve në shesh dhe parashikimin e të gjithë kërkesave që nuk janë
specifikuar për kompletimin e punës në mënyrë të kënaqshme.

17.MUR ME TULLA TË PLOTA LARTËSI

Muraturë me tulla të plota e ngritur ose e armatuar në 3m për veprat në lartësi formuar nga tulla
të plota me llaç bastard m-25 me dozim për m3: tulla të plota nr 400, llaç bastard m-0.25,
çimento m-400 38 kg, për çdo trashësi, duke përfshirë çdo detyrë dhe mjeshtëri për dhëmbët e
lidhjes, qoshet, parmakët, skelat e shërbimit ose skeleritë si dhe çdo gjë tjetër për t’i dhënë fund
muraturës dhe për ta realizuar në mënyrë perfekte. Për muraturën e katit përdhe sipërfaqja e
themelit duhet të jetë e niveluar me një shtresë llaçi çimento 1:2 me trashësi 2cm.

18.MUR NDARËS ME TULLA ME VRIMA 25 cm

Muraturë me tulla me 6 vrima, me trashësi 25 cm dhe llaç bastard m-25 sipas pikës 1.2, me
dozim për m3: tulla me 6 vrima nr.205, llaç m3 0.29, çimento 400 kg 44 dhe ujë, përfshirë çdo
mjeshtri për dhëmbët e lidhjes, qoshjet, hapjet në parapetet e dritareve, skelat e shërbimit ose
skelerinë si dhe çdo gjë tjetër për t’i dhënë fund muraturës dhe për ta realizuar në mënyrë
perfekte. Për miraturën e katit përdhe sipërfaqja e themelit duhet të jetë e niveluar me një shtresë
llaçi çimento 1: 2 me trashësi 2cm.

19.MUR NDARËS ME TULLA ME VRIMA 12cm

Muraturë me tulla me 6 vrima, me trashësi 12 cm dhe llaç bastard m-25 sipas pikës 1.2, me
dozim për m3: tulla me 6 vrima nr. 177, llaç m3 0.10, çimento 400 kg 14 dhe ujë, përfshirë çdo
mjeshtri për dhëmbët e lidhjes, qoshjet, hapjet në parapetet e dritareve, skelat e shërbimit ose
skelerinë si dhe çdo gjë tjetër për t’i dhënë fund muraturës dhe për ta realizuar në mënyrë
perfekte. Për muraturën e katit përdhe sipërfaqja e themelit duhet të jetë e niveluar me një
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shtresë llaçi çimento 1:2 me trashësi 2cm.

20.MUR NDARËS ME TULLA TË PLOTA 25cm

Muraturë me tulla të plota, me trashësi 25 cm dhe llaç bastard m-25 sipas pikës 1.2, me dozim
për m3: tulla të plota nr.400, llaç m3 0.25, çimento 400 kg 38 dhe ujë, përfshirë çdo mjeshtri për
dhëmbët e lidhjes, qoshjet, hapjet në parapetet e dritareve, skelat e shërbimit ose skelerinë si dhe
çdo gjë tjetër për t’i dhënë fund muraturës dhe për ta realizuar në mënyrë perfekte. Për
muraturën e katit përdhe sipërfaqja e themelit duhet të jete e niveluar me një shtresë llaçi
çimento 1:2 me trashësi 2cm.

21.MUR NDARËS ME TULLA ME VRIMA 12cm.

Muraturë me tulla me 6 vrima, me trashësi 12cm me llaç bastard m-25 me dozim për m3:
tulla me 6 vrima nr. 177, llaç m3 0.1 0, çimento 400 14kg dhe ujë, përfshirë,çdo mjeshtëri për
dhëmbët e tidhjes, qoshjet, hapjet në parapetet e dritareve, skelat e shërbimit ose skelerine si dhe
çdo gjë tjetër për t’i dhënë fund muraturës dhe për ta realizuar ne mënyrë përfekte. Për
muraturën e katet përdhe sipërfaqja e themelit duhet të jetë e niveluar me një shtrese llaçi
çimento 1: 2, me trashësi 2cm.

22.MUR NDARËS ME TULLA ME VRIMA 25cm

Muraturë me tulla me 6 vrima me trashësi 25cm me llaç bastard m-25 me dozim për m3:
tulla me 6 vrima nr.205, llaç m3 0.29, çimento M400 44 kg dhe ujë, përfshirë çdo mjeshtri për
dhëmbët e lidhjes, qoshet, hapjet në parapetet e dritareve, skelat e shërbimit ose skelerinë si dhe
çdo gjë tjetër për t’i dhënë fund muraturës dhe për ta realizuar në mënyrë perfekte. Për
muraturën e katit perdhe sipërfaqja e themelit duhet të jetë e niveluar me një shtresë llaçi
çimento 1: 2, me trashësi 2 cm.

23.ARKITRARË TË DERDHUR NË VEPËR

Arkitrarë në të gjithë gjerësinë e muraturës poshtë me mbështetje prej 25 cm mb shpatullat
anësore, me lartësi te ndryshme sipas hapësirës së dritës, të armuar në mënyrë të rregullt, deri në
lartësinë 4m, të formuar nga beton m-200 sipas pikës 2.4, duke përfshirë skelat e shërbimit,
kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës në
mënyrë perfekte.

24.ARKITRARË TË PARAFABRIKUAR

Furnizim dhe vendosje në vepër e arkitrarëve të parafabrikuar me kanal kullim shiu, me gjërësi
totale deri 40 cm dhe seksione të ndryshueshme, të formuar nga beton m-200 sipas pikës 2.4. të
armuar ne mënyrë të rregullt dhe të vendosur në vepër me llaç çimento m-1:2 sipas pikës 1.5,
duke përfshirë armaturën e hekurit, punimet e muraturës si dhe çdo detyrim tjetër per mbarimin
e punës në mënyrë perfekte.
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25.TRARË TË DERDHUR

Trarë betoni, të armuar në mënyrë të rregull dhe sipas udhëzimeve në projekt, deri në lartësinë
4m, i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtruar ne shtresa të holla të vibruara mirë, betoni
m-200 më dozim sipas pikës 2.4, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallëpet, përforcimet,
hekurin e armaturës dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

26.BREZAT

Realizimi i brezit, në të gjithë gjerësinë e muraturës poshtë dhe lartësi prej 15 cm, i armuar në
mënyrë te rregullt i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtruar ne shtresa të holla të
vibruara mirë, të markës 150 sipas pikës 2.3 dhe siç tregohet në vizatimet, duke përfshirë
kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës, skelat e shërbimit ose skelerinë si dhe çdo detyrim
tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

27.ÇATI METALIKE

Çati metalike para godinës: Çatia do të jetë me strukturë metalike: Profile 10x10 mm për çdo
kollonë, distanca nëpërmjet kollonave duhet të jetë jo më pak se ¾ m e elementët e tjerë duhet të
jenë të dimensioneve me të vogla dhe profile të tipit L.Betoni I m -200 për këmbët e kollonës
(40x40x40) cm. Mbulesa e çatisë do të jetë prej llamarine në formë tjegulle.

28.HEKURI I NDËRTIMIT

Hekuri i ndërtimit për të gjitha strukturat e përforcuara të betonit dhe materialeve me përbërës
hekuri që prodhohen në shesh duhet që hekuri të plotësojë këto kërkesa:
Tipi C-3, me Ra=2.100 kg/cm2 dhe pa ndryshk, me masa dhe forma në përputhje me vizatimet
dhe standartet teknike legale për hekurat e punës, bashkimet etj., dhe të jenë të shoqëruara me
një çertifikatë që të vërtetojë që hekuri përmbush të gjitha kërkesat për punën që do të kryhet.

29.SUVATIM I BRENDSHËM

Sprucim i mureve dhe tavaneve për muraturë të pastruar ose të re, me llaç çimentoje të lëngët
për përmirësimin e ngjitjes së suvasë dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë
skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë plotësisht fund sprucimit.
Stukim dhe sistemim i sipërfaqeve të sprucuara më parë ku është e nevojshme, për suvatime për
nivelimet e parregullsive me anë të mbushjes me llaç bastard me më shumë shtresa dhe copa
tullash n.q.s. është e nevojshme edhe për zonat e vogla si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë
plotësisht fund stukimit.
Suvatim i realizuar nga një trashësi 2cm llaçi bastard m-25 me dozim për m2; rërë e larë m3
0.005, llaç gëlqereje m-1: 2 m3 0.03, çimento 400 kg 6.6 ujë, i aplikuar me paravendosje të
drejtuesve në mure, dhe e lëmuar me mistri e berdaf, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo
detyrim tjetër për t’i dhënë plotësisht fund suvatimit në mënyrë perfekte

30.SUVATIM I JASHTËM
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Sprucim i mureve për muraturë të pastruar ose të re, me llaç çimentoje të lëngët per
përmirësimin e ngjitjes së suvasë dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat
e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë plotësisht fund sprucimit.
Stukim dhe sistemim i sipërfaqeve të sprucuara më parë ku është e nevojshme, për suvatime për
nivelimet e parregullsive me anë të mbushjes me llaç bastard me më shumë shtresa dhe copa
tullash nq.s.është e nevojshme, edhe për zonat e vogla si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë
plotësisht fund stukimit.
Suvatim i realizuar nga një trashësi 2cm llaçi bastard m-25 me dozim për m2; rërë e larë m3
0.005, llaç gëlqereje m3 0.03, çimento 400 kg 7.7 ujë, i aplikuar, në bazë të udhëzimeve të
përgatitura, në mure, dhe e lëmuar me mistri e berdaf, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo
detyrim tjetër për t’i dhënë plotësisht fund suvatimit në mënyrë perfekte.

31.XOKOLATURË ME LLAÇ ÇIMENTO

Xokolaturë llaç çimento, në pjesën e poshtme dhe rrethuese të muraturës së jashtme, e suvatuar
si më sipër, dhe e realizuar me llaç çimentoje m-1:2, me dozim për m3: çimento 400 kg 527, rërë
e larë m3 0.89 dhe ujë, me lartësi dhe formë sipas udhëzimeve në projekt, duke përfshirë
kallëpet ose fashaturat e mundshme si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë plotësisht fund
xokolaturës në mënyrë perfekte.

32.ZBANKIM DHEU

Zbankim dhe rrafshim dheu, i kryer me krah ose mjet metalik, në truall të çfarëdo natyre dhe
konsistencë, i tharë ose i lagur (argjilë edhe nqs. është kompakte, rërë zhavorr, gurë etj.,), duke
përfshirë prerjen dhe heqjen e rrënjëve, trungjeve, gurëve dhe pjesëve me volum deri në 0,30
m3, duke përfshirë dhe plotësuar detyrimet në lidhje me ndërtimet e nëndheshme si kanalet e
ujrave të zeza, tubacionet në përgjithësi etj., përfshirë spostimin brenda ambjentit të kantjerit.

33.GËRMIM DHEU, THELLËSI

Gërmim dheu themele ose për punime nëntokësore, deri në thellësinë 1,5m nga rrafshi i tokës,
në truall të çfarëdo natyre dhe konsistence, të tharë ose të lagur (argjile edhe n.q.s është
kompakte, rërë, zhavorr, gurë etj.), përfshirë prerjen dhe heqjen e rrënjëve, trungjeve, gurëve dhe
pjesëve me volum deri në 0,30 m3, plotësimin e detyrimeve në lidhje me ndërtimet e
nëndheshme si kanalet e ujërave të zeza, tubacionet në përgjithësi etj., përforcimin e çfarëdo
marke dhe rezistence, mbushjen e pjesëve që mbeten bosh pas realizimit të themeleve me
materialin e gërmimit të kryer me krah, si dhe spostimin brenda ambjentit të kantjerit.
34.THEMELE BUTOBETONI

Themele dhe bazamente ndërtesash prej butobetoni i formuar dhe gurë gëlqeror M 200 në
raporte për m3: beton m-100 m3 0.77 dhe gurë m3 0.37, me dozim të betonit për m3 si pika 2.1,
duke përfshirë kallëpet, përforcimet dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për mbarimin e themeleve
dhe realizimin e tyre në mënyrë perfekte.

35.SHTRESË BETONI
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Shtresë betoni m-100 sipas pikës 2.1, me lartësi të ndryshueshme sipas udhëzimeve në projekt, i
hedhur në vepër mbi një shtresë zhavorri dhe i formuar nga shtresa të vibruara mirë, duke
përfshirë çdo detyrim tjetër për t’i dhënë fund punës në mënyrë të rregullt.

36.PRISHJE E DYSHEMEVE

Prishje e dyshemeve të çfarëdo lloji, duke përfshirë prishjen e shtresës së llaçit që ndodhet
poshtë tyre dhe spostimin e materialeve që rezultojnë brenda ambientit të kantierit.

37.HIDROIZOLIMI I DYSHEMEVE

Shtresë hidroizolimi për të gjitha dyshemetë e katit përdhe si dhe të banjove, e përbërë nga një
shtresë emulsioni të bituminuar dhe dy shtresa bitumi M-3 me 3.8 kg për m2 dhe e zbatuar në të
nxehtë, duke përshirë çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

38.DYSHEME ME PLLAKA

Dysheme me pllaka çimentoje ose granili me përmasa 25x25 cm të ngjyrave të ndryshme, të
thjeshta, duke përfshirë shtresën me llaç bastard të trashësisë 2cm, me dozim në m2: pllaka m2
1.02, llaç bastard T-l5 m3 0.02. çimento 400 kg 4, prerjen dhe ngulitjen e inkastimeve në mur,
n.q.s. duhet, vendosjen ngjeshur në vepër në mënyrë perfekte ndërmjet tyre ose të stukuara me
boiake çimentoje në figurat, me larjen e mëpastajshme, pastrimin në fund si dhe çdo detyrim
tjetër për mbarimin e plotë të dyshemesë në mënyrë perfekte.

39.DYSHEME ME PLLAKA GRES

Dysheme me pllaka gres me ngjyrë gri të cilësisë së parë, me përmasa 20x20 cm, duke përfshirë
shtresën e llaçit me trashësi 2cm, me dozim për m2: rërë e larë m3 0.005, çimento 400 kg 3,
prerje dhe ngulitjen e inkastimeve në mur n.q.s. duhet, vendosjen në vepër në mënyrë plotësisht
të ngjeshur ndërmjet tyre ose të stukuara me bojake çimentoje në fugatura. Larjen e mëtejshme,
pastrimin në fund si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e plotë të dyshemesë në mënyrë
perfekte.

40.PRISHJE E VESHJEVE
Prishje e veshjeve të çfarëdo lloji dhe prishje e llaçit që ndodhet poshtë, pastrim, larje, duke
përfshirë largimin e materialeve që rezultojne brenda ambjentit të kantjerit, si dhe çdo detyrim
tjetër për përgatitjen e sipërfaqes për veshje.
41.VESHJE ME PLLAKA MAJOLIKE

Veshje për një lartësi 2m të mureve, me pllaka majolike të bardha 20x20 cm të cilësisë së parë,
furnizuar dhe vendosur në vepër mbi një sipërfaqe të përgatitur më parë, e ngjitur me llaç me
dozim në m2: rërë e larë m3 0.005, çimento 400 kg 4, stukim me çimento të bardhë, pastrim i
plotë, skelat e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e veshjes në mënyrë perfekte.

42.HEQJE DYERSH E DRITARESH
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Heqje dyersh dhe dritaresh të çfarëdo lloji, përfshirë kasën, telajot, etj., por me spostimin e
materjalit që rezulton brenda ambjentit të kantjerit, duke përfshirë përzgjedhjen e mundshme (i
përcaktuar nga D.P.) dhe grumbullimin në një vend të caktuar në kantier për përdorim.

43.DRITARE DURALUMINI

Furnizimi dhe vendosja e dritareve duroalumini, për të cilat ndërtuesi duhet të marrë
dimensionet në objekt, me profil italian, xham transparent me trashësi 4mm. Forma do të jetë
sipas vendit ku do të instalohet. Për të vendosur xhamat do të përdoret gomina tubolare dhe për
izolimin rrotull kornizës në kontakt me murin do të përdoret selikon i tipit 1013.

44.DYER TË BRENDSHME

Furnizimi dhe vendosja e dyerve, për të cilat përmasat do të merren nga ndërtuesi janë
mekornize alumini italiane e kombinuar me melamin me trashësi 8mm dhe kornizë
metalike2mm. Brava do të fiksohet në një profil aiumini i cili do të jetë paralel me
dyshemenë(rreth 1m nga dyshemeja).

Furnizimi vendosja e dyerve të jashtme për të cilat përmasat do të merren nga ndërtuesit,
përbëhen nga një kornizë me profil metalik me mentesha metalike dhe dera me kornizë me profil
metalik dhe panel fletë metalike për të cilat përmasa do të jetë në përputhje me vizatimet dhe
gjithashtu një bravë dorezë për dyer duroalumini, dorezë shtyrje dhe të gjitha aksesorët e tjerë,
skelat, punimet e muraturës dhe gjithë kërkesat atje për të plotësuar punën me cilësi të mirë.

45.HEQJE ZGARA HEKURI

Heqje e zgarave të hekurit të çfarëdo lloji, por me spostimin e materialit që rezulton, brenda
ambientit të kantjerit, duke përfshirë përzgjedhjen e mundshme (të përcaktuar nga D.P.) dhe
vënien mënjanë në një vend të caktuar të kantierit për ripërdorim.

46.ZGARA HEKURI

A-Zgara hekuri për dritaret, përmasat e së cilës duhet të përcaktohen nga ndërmarrja në kantier,
formuar uga: 3 hekura të sheshtë (korimano me vrima 12x12 mm) të vendosur në drejtim
horizontal secili me përmasa 3x1,5 cm, të ankoruar në mënyrë të rregullt në hapësirën e dritares
dhe sipas udhëzimeve të projektit; hekurat verikal janë me seksion katror te plotë çdo 11.5 cm
dhe me përmasa 12x12 mm. Lamat shufër për formimin e luleve ose të formave të ndryshme
është me përmasa 12x3mm.
B-Zgara hekuri per dritaret, përmasat e së cilës duhet të përcaktohen nga ndërmarrja në kantier.
formuar nga: 3 hekura të sheshtë të vendosur në drejtim horizontal secili me përmasa 3x 1 cm, të
ankoruar ne mënyrë të rregullt në hapësirën e dritares dhe sipas udhëzimeve të projektit; 6
hekura të rrumbullakët të vendosur në drejtim verikal çdo 15 cm dhe me diameter 14 mm.

C-Zgare hekuri i formuar nga: 3 hekura të sheshtë të përmasave 3x1 cm, të vendosur
horizontalisht në vepër të mbërthyer me bulona të përshtatshëm në telajo; hekur me diameter l4



Dokumentat Standarde të Tenderit

37

mm i vendosur çdo 13 cm, i salduar në hekurat e sheshtë të vendosur në anën e brendshme të
arkitrarit dhe anën e jashtme të pragut; duke përfshirë skelat e shërbimit ose skelerinë si dhe çdo
detyrim dhe punim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

47. PLINTUSAT

Plintusa me pllakë qeramike 8 – 10 cm lartësi dhe 1.5 cm të trasha. Vendosen me kollë dhe me
llaç në proporcionet e mëposhtme për m2: 4 kg çimento (M 400), 0.005m3 rërë e larë dhe ujë
duke përfshirë dhe pastrimin dhe gjithë kërkesat për një punë me cilësi të lartë.

48.PRAGJET

Pragjet e dritareve do të përgatiten me mermer në dimensionet: trashësia 2.5cm gjatësia dhe
gjerësia do të varen nga trashësia e mureve dhe përmasat e dritares, vendosja do të bëhet me llaç
ose me kollë.

49. RIFINITURAT

Rifiniturat e Mureve

49.1 Patinimi

Patinaturë muri realizohet me stuko, çimento dhe me gëlqere të cilësisë së lartë, mbi sipërfaqe
tësuvatuara më parë dhe të niveluara, me përmbajtje: gëlqere 3 kg për m². Lartësia e
patinaturavepër ambientet e ndryshme të ndërtesës duhet të vendoset nga Supervizori, përfshirë
dhe çdo punë tjetër dhe kërkesë për ta konsideruar patinaturën të përfunduar dhe të gatshme për
tu lyer me çdolloj boje.

49.2 Lyerje me bojë plastike në rikonstruksion

Lyerje me bojë plastike e sipërfaqeve të brendshme

Proçesi i lyerjes me bojë plastike 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
tësipërfaqes 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.
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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.

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.
4.Lyerje me bojë akrelik i sipërfaqeve të jashtme.
Para lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do të lyhen. (dyer, dritare etj) me anë
tëvendosjes së letrave mbrojtëse.

Në fillim të proçesit të lyerjes bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me vinovil të
holluar(Astar plastik). Në fillim bëhet përgatitja e astarit duke bërë përzierjen e 1 kg vinovil të
holluar me 3litër ujë. Me përzierjen e përgatitur bëhet paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë.
Norma e përdorimit është 1 litër vinovil i holluar që duhet të përdoret për 20m2 sipërfaqe.Më
pas vazhdohet me lyerjen me bojë akrelik. Kjo bojë ndryshon nga boja plastike sepse ka
nëpërbërjen e saj vajra të ndryshme, të cilat e bëjnë bojën rezistente ndaj rrezeve të diellit, ndaj
lagështirës së shirave, etj.Në fillim bëhet përgatitja e përzierjes së bojës akrelik me ujë. Lëngu I
bojës hollohet me ujë nëmasën 20-30 %. Kësaj përzierje I hidhet pigmenti deri sa të merret
ngjyra e dëshiruar. Pastaj, bëhetlyerja e sipërfaqes. Lyerja bëhet me dy duar. Norma e përdorimit
është 1 litër bojë akrelik I holluarnë 4-5 m2 sipërfaqe ( në varësi te ashpërsisë së 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 të lyerjes të KTZ dhe STASH.

49.3 Lyerje me bojë plastike në ndërtime të reja

Përpara fillimit të punimeve, kontraktori duhet t’i paraqesë për aprovim Supervizorit,
markën,cilësinë dhe katalogun e nuancave të ngjyrave të bojës, që ai mendon të përdorë.Të
gjitha bojrat që do të përdoren duhet të zgjidhen nga një prodhues që ka eksperiencë në
këtëfushë. Nuk lejohet përzierja e dy llojevë të ndryshme markash boje gjatë proçesit të punës.
Hollimi ibojës duhet të bëhet vetëm sipas udhëzimeve të prodhuesit dhe aprovimit të
Supervizorit. Përparafillimit të lyerjes duhet që të gjitha pajisjet, mobiljet ose objekte të tjera që
ndodhen në objekt tëmbulohen në mënyrë që të mos bëhen me bojë. Është e domosdoshme, që
pajisjet ose mobilje qëjanë të mbështetura ose të varura në mur të largohen në mënyrë që të bëhet
një lyerjë komplet eobjektit. Materiali i pastrimit të njollave duhet të jetë me përmbajtje të ulët
toksikimi. Pastrimi dhelyerja duhet të kordinohen në atë mënyrë që gjatë pastrimit të mos ngrihet
pluhur ose papastërti dhetë bjerë mbi sipërfaqen e sapolyer. Furçat, kovat dhe enët e tjera ku
mbahet boja duhet të jenë tëpastra. Ato duhet të pastrohen shumë mirë përpara çdo përdorimi
sidomos kur duhet të punohet menjë ngjyrë tjetër. Gjithashtu, duhet të pastrohen kur mbaron
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lyerja në çdo ditë.Personeli që do të kryejë lyerjen, duhet të jetë me eksperiencë në këtë fushë
dhe duhet të zbatojëtë gjitha kushtet teknike të lyerjes sipas KTZ dhe STASH.

49.4 Lyerje e mureve me pllaka gipsi

Përpara kryerjes së proçesit të lyerjes së mureve me pllaka gipsi, duhet që të kenë përfunduar
tëgjitha finiturat e tyre (mbushja e fugave, e vendeve ku janë futur vidat, qoshet etj).Proçesi i
lyerjes së këtyre mureve me bojë plastike kryhet njëlloj si në pikën 6.1.8.

Rifiniturat e dyshemeve

49.5 Riparimi i dyshemeve me pllaka

Riparimi për pllakat e dëmtuara ose për ato pllaka që mungojnë, të bëhet në këtë mënyrë:
Pllakat e dëmtuara duhen hequr megjithë llaçin në një trashësi të paktën 2 cm. Pastaj duhet,
qëvendi të pastrohet dhe të lahet me ujë me presion. Pllakat e reja të jenë me të njëjtën ngjyrë
dhe medimensione të njëjta si pllakat e vjetra dhe të vendosen në llaçin e shtruar. Llaçi për
riparim duhet tëpërgatitet me përmbajtje: për 1,02 m² pllaka nevojiten 0,02 m³ llaç të tipit m-15
me 4 kg çemento(marka 400).Pastaj, duhet që fugat të mbushen me masën përkatëse (bojak), të
pastrohen dhe të kryhen tëgjitha punët e tjera.

Rifiniturat e shkallëve

49.6 Shkallë betoni veshur me granil

Dozimi për një m² me një trashësi prej 1 cm i dyshemesë me granil të derdhur është: 13
kgçimento të tipit 400, 0.002 m³ granil dhe ujë, duke përfshirë kallëpet, përforcimin dhe
çdodetyrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte. Dozimi i granilit duhet para se të
bëhet,të lejohet nga arkitekti/Supervizori.

49.7 Shkallë betoni veshur me mermer

Për veshjen e shkallëve të betonit me mermer duhet të parashikohen këto punë:
Në fillim duhet që shkallët e betonit të pastrohen mirë si dhe të rrafshohet vendi. Pastaj duhet që
shkalla prej betoni të lyhet me qumësht çimentoje, i cili e lehtëson ngjitjen e pllakave të
mermerit.Ngjitja e pllakave të mermerit bëhet ose duke përdorur llaç ose në rast se shkallët e
betonit janëtë rrafshta, atëherë mundet që këto të ngjiten edhe me kollë. Ngjitja e pllakave të
mermerit nukndryshon nga ngjitja e pllakave në mur, pikë e cila është përshkruar gjerësisht më
siper.

Rifiniturat e tavaneve

49.8 Tavan i suvatuar dhe i lyer me bojë

Të përgjithshme:
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Te gjitha sipërfaqet që do të suvatohen do të lagen më parë me ujë. Aty ku është e nevojshme
ujit do ti shtohen materiale te tjera, në menyrë që të garantohet realizimi i suvatimit më së
miri.Në çdo rast kontraktori është përgjegjës i vetëm për realizimin përfundimtar të punimevë të
suvatimit.

Materialet e përdorura:

Llaç bastard marka-25 sipas pikës 5.1.1
Llaç bastard marka 1:2 sipas pikës 5.1.1.
Bojë hidromat ose gëlqere.

Përshkrimi i punës:

Sprucim i tavaneve, me llaç çimentoje të lëngët për përmiresimin e ngjitjes së suvasë
dheriforcimin e sipërfaqes të muraturës duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër
përtë bërë plotësisht sprucimin.Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaç bastard
marka-25 me dozim per m2,rërë e larë 0,005m3, llaç bastard (marka 1:2) 0,03m3, çimento
(marka 400), 6,6 kg, uje I aplikuarnë bazë të udhëzimevë të përgatitura në mure e tavane dhe e
lëmuar me mistri e berdaf, dukeperfshirë skelat e shërbimit, si dhe çdo detyrim tjetër për të bëre
plotesisht suvatimin me cilësi tëmirë.Lyerje dhe lemim i sipërfaqës së suvatuar të tavanit, bëhet
mbas tharjes së llaçit, për tu lyer mevonë.Lyerje e sipërfaqes me hidromat ose me gëlqere,
minimumi me dy shtresa. Ngjyra duhet të jetëe bardhë dhe duhet aprovuar nga Supervizori.

49.9 Tavan i varur me pllaka gipsi

Specifikimi i tavaneve:

Tavanet e varur zakonisht janë të ndarë me panele dhe perimeteri është i barabartë ose me imadh
në gjerësi sesa ½ e modulit te pllakës së plotë. Këto panele duhet të priten në madhësi
tëpërshtatshme me skeletin përbërës së tavanit të varur. Drejtimi i instalimit duhet të jetë i
treguarmbi planet e tavanit.

Konditat e montimit:

Kërkesa stabël për instalimin e tavanit të varur në objekt është vetëm nqs ndërtesa ështëplotësisht
e thatë (nuk ka lagështi) kushtet e motit janë të mira, ndërtesa ka ndriçim të plotë, sidhe gjatë
muajve të stinës së dimrit është siguruar tharje nga ngrohtësia. Ajrosja e mirë duhet tëbëhet për
të reduktuar ngrohjen e tepërt, të krijuar gjatë ditës nga nxehtësia e solarit.
Kontrolli i ajrosjes duhet të përdoret për të shpërndare lageshtine ne ajer. Tharësi mekanik i
ajritështë projektuar për të reduktuar përmbajtjen e lagështisë në ajër brenda ndërtesës.
Djegiadirekte e fosileve të lëndës djegëse të tille si gas butani ose propan nuk është i
rekomanduarsepse këto lëshojnë afërsisht 2.2 litër ujë për çdo 500 gram djegie të lëndës djegëse.
Është memirë të përdoret ngrohës për tharje elektriciteti ose indirekt ajër i ngrohtë të përdoret
tharësvetëm për të reduktuar përqindjen e RH të krijuar nga lagështia e emetuar nga struktura.
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50.SISTEMIM I TROTUAREVE ME PLLAKA ÇIMENTOJE

Gërmim në një thellësi 15 cm nga niveli i tokës dhe gjerësi 87 cm; vendosja e bordurave të
parafabrikyara me beton M 200 me dozaturën si në pikën 2.4 me dimensione 25x12 cm me
gjatësi të ndryshme sipas skicave përkatëse dhe me bazament të futur 15 cm në tokë; 15 cm është
shtresë zhavor lumi pa mbeturina; 6 cm shtresë betoni M 100 sipas pikës 2.1 me fugaturat në çdo
3 m të mbushura me zift dhe rërë niveluar dhe me pjerrësi sipas vizatimeve përkatëse e formuar
me shtresa të vibruara mirë; pllakat e çimentos të vendosura me llaç gëlqere me dozaturën
përkatëse për m2: 1.02 m3 llaç gëlqere (tipi 15) 4 kg çimento ( tipi 400). ujë, ngjitës, pastrimi
dhe plotësimi i gjithë kërkesave për një punë me cilësi të mirë.

51. PUNIME DHE SISTEMI ELEKTRIKE

 Operatori ekonomik qe merr pjese ne tender duhet jete e pajisur me licensen profesionale
perkatese ne kete fushe dhe duhet ta kete te dokumentuar me dukementat perkatese te
leshuar nga organet kopetente.

 Per cdo punim elektrik qe do te kryhet do te vihet ne dijeni sherbimi perkates dhe do te
kryhet ne prezence te elektricistit te turnit.

 Zevendesimi i automateve ,siguresave ,prizave,etj te demtuara do te kryhet me materiale
te te njejtave parametra teknik.

 Zevendesimi i percjellesave dhe kabujve do te kryhet me parametrat ekzistuese dhe pa
devijuar nga projekti ekzistues.

 Zevendesimi i llampave do te behet me te njejtat parametra me ato ekzistuese.

Materialet dhe aparatet që duhet të përdoren në ndërtimin e impjantit duhet të kenë të gjitha
cilësitë e fortësisë, kohëzgjatjes, izolimit dhe të funksionimit të mirë; dhe duhet gjithashtu të jenë
të tilla që t’i rezistojnë veprimeve mekanike, gërryese, termike dhe lagështirës për ato që duhet
të jenë në kontakt me të gjatë punës. Gjithashtu, janë nën përgjegjësinë e sipërmarrësit montimet
dhe çmontimet përkatëse të pjesëve të instalimit për realizimin e provave dhe të verifikimeve.
Të gjitha aparatet, kuadrot, centralet e inkasuar, çelësat, butonat, prizat etj., duhet të vendosen në
vepër nëpërmjet kutive të instaluara me llaç çimentoje m - 1.2, sipas pikës 1 .5. duke u kujdesur
veçanërisht që instalimi i kutive të mësipërme të bëhet rrafsh me murin në lidhje me sipërfaqet e
suvatuara dhe të veshura, në mënyrë që të mos verifikohen dalje apo futje të tepërta të këtyre
kutive.
Tubi fleksibël duhet të jetë i ndërfutur në kutitë që përmbajnë komandat ose prizat, që në asnjë
mënyrë të mos dëmtojnë kavot që hyjnë në kuti.
Çelësat, butonat, prizat e spinave duhet të vendosen në lartësinë 1.25 cm nga dyshemeja. Është
absolutisht i ndaluar përdorimi i llaçit me allçi ose i lëndëve të tjera të ngjashme për vendosjen
në vepër të kutive, mbylljen e kanaleve të hapura dhe të çdo punimi tjetër në muraturë të
nevojshëm për impjantin.

52. INSTALIMET MEKANIKE, HIDRAULIKE DHE SANITARE

52.1 Tubat e sistemit të furnizimit me ujë të pastër

Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave mund të përdoren tuba plastike
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PPR(Polipropilen) që plotësojnë të gjitha kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN
8078
(kërkesat për cilësinë dhe testimin e tubave) ose mund të përdoren tuba xingato që janë
konform standarteve të mësipërme për cilësinë dhe testimin e tyre. Theksojmë se tubat prej
PPR janë afro 15 herë më të lehtë se tubat e çelikut.Tubat për furnizimin me ujë duhet të
sigurojnë rezistencë ndaj korrozionit, rezistencë të lartëndaj agjentëve kimikë, peshë të lehtë,
mundësi të thjeshta riparimi e transporti, ngjitje të thjeshtë dhe të shpejtë, jetëgjatësi mbi 30
vjet dhe rezistencë ndaj ujit të ngrohtë.
Vetitë e tubave PPR duhet të jenë si më poshtë:

 Densiteti i materialit PPR 0,9 g/cm3

 Pika e ngjitjes 146 gradë celsius

 Konduktiviteti termik në 20 gradë 0,23 W/m.K

 Koefiçienti i zgjerimit termik linear 1,5 x 0,0001 K

 Moduli i elasticitetit në 20 gradë 670 N/mm2

 Sforcimi gjatë rrjedhjes në 20 gradë 22 N/mm2

 Sforcimi i thyerjes në 20 gradë 35 N/mm2

Diametrat e tubave do të jenë në funksion të sasisë llogaritëse të ujit të pijshëm dhe shpejtësisë
së lëvizjes. Gjatë llogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes duhet të merret në intervalet 0,8-1,4
m/sek.Gjatësia e tubave është 6-12 m, kurse diametri dhe spesori duhet të jenë sipas të dhënave
në vizatimet teknike. Të dhënat mbi diametrin e jashtëm të tubit, presionin, emrin e
prodhuesit,standartit që i referohen, viti i prodhimit, etj, duhet të jepen të stampuara në çdo
tub.Tubat e furnizimit me ujë duhet të vendosen në të gjithë lartësinë e ndërtesës, në formën e
kollonave, në ato nyje sanitare ku aparatet janë më të grupuara dhe mundësisht sa më afër atyre
nyjeve që kërkojnë ujë të pijshëm. Ato instalohen brenda në mur. Në rast së gjatësia e shtrirjes
së tyre është e madhe duhet të vendosen kompesatorë të tipit me brryl të thjeshtë ose tip
omega.Tubat e furnizimit me ujë lidhen me pajisjet sanitare ose grup pajisjesh në çdo kat me
anë të tubave të dërgimit. Lidhja e tubave të dërgimit me kollonat e shkarkimit duhet të bëhet
metridegëshe ose brryla. Për të pakësuar numrin e kollonave duhet që pajisjet sanitare të
grupohen dhe të vendosen njëri mbi tjetrin nga kati në kat të ndërtesës. Diametri i kollonave
vertikale tëfurnizimit me ujë, merret i njëjtë për të gjithë lartësinë e ndërtesës, me diametër më
të vogël setubi kryesor i furnizimit dhe në asnjë mënyrë më i vogël se tubi më i madh i dërgimit
të ujit të pijshëm që furnizojnë pajisjet.

Linjat kryesore horizontale të furnizimit me ujë vendosen me pjerrësi ne ngjitje në drejtim të
lëvizjes së ujit jo më pak se 2 %. Largësia midis tubave të kanalizimit që dalin tërthor nga
godina dhe të lidhjeve të furnizimit me ujë, duhet të jetë jo më pak se 1 m në plan horizontal
dhe gjithmonë në kuotë më të lartë se kanalizimet e ujrave të zeza.Tubat PPR ngjiten me anë të
metodës me elektrofuzion duke përdorur pajisjet përkatëse të saldimit me elektrofuzion. Kjo
lloj ngjitje garanton një lidhje të sigurtë, homogjene dhe jetëgjatë.Proçesi i ngjitjes me
elektrofuzion zgjat shumë pak minuta. Gjatë këtij proçesi, prerja e tubave,ngrohja e tyre dhe e
rakorderive përkatëse PPR bëhet me pajisje të posaçme ngjitjeje.

Proçesi i ngjitjes me elektrofuzion bëhet si më poshtë:

 Bëhet gati pajisja e saldimit me elektrofuzion dhe veglat e duhura për diametra te



Dokumentat Standarde të Tenderit

43

përcaktuara të tubave

 Vihet në prizën e energjisë elektrike pajisja e saldimit dhe kontrollohet llampa e ndezjes,
si dhe llampa e punës

 Presim sa të kapet temperatura e saldimit prej 260 gradë celsius

 Shënohet thellësia e saldimit me anë të një lapsi konduktiv.

 Nëse tubat, rakorderitë apo pajisja janë të pista bëhet pastrimi i tyre.

 Fillohet proçesi i ngrohjes dhe saldimit të tubave. Koha e ngrohjes, e proçesit të saldimit
dhe e ftohjes jepen në tabelat përkatëse të aparatittë saldimit.

 Vendoset fundi i tubit tek vrima e nxehur dhe rakorderia përkatëse në anën tjetër të
pajisjes.

Fundet përkatëse të tubit dhe rakorderisë përkatëse, pasi lihen të ngrohen,siç është treguar në
tabelë, bashkohen në gjendjen e nxehur që janë dhe lihen të ftohen për pak minuta (shih
tabelën).Duhet të kihet parasysh që për diametra të ndryshëm ka kohë të ndryshme për ngrohjen,
saldimin dhe ftohjen.Tubi është i gatshëm për t’u përdorur
Në rast se përdoren tubat e xingatos, lidhja e tyre bëhet me filetim. Gjatë bashkimit, pjesa
efiletuar duhet të mbështillet me fije lini dhe bojë kundra ndryshkut ose pastë për të mos patur
rrjedhje (carje).
Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen
sipaskërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit.
Model i tubit të furnizimit me ujë që do të përdoret së bashku me çertifikatën e
cilësisë,çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë së tubave do t’i jepet për
shqyrtim supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt.

52.2 Rakorderitë për tubat e ujit të pijshëm

Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave, në rastet kur do të përdoren tuba plastike
PPR(Polipropilen Random), rakorderitë përkatëse duhet të jenë PPR të cilat plotësojnë kërkesat
e cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078 (kërkesat për cilësinë dhe testimin) ndërsa në
tubat xingato rakorderitë janë xingatoje.

Rakorderitë që përdoren në këto linja janë:

 Brrylat të thjeshtë me 45 gradë dhe 90 gradë

 Brryla me fileto metalike të tipit femër dhe mashkull;

 Tridegëshat të thjeshtë dhe me fileto;

 Katërdegësha (Kryqe)

 Bashkues të thjeshtë

 Bashkues me fileto metalike tip femër dhe tip mashkull;

 Reduksionet e ndryshme;

 Rakorderi tip hollandez;

 Mbështetëse;

 Kaluesa;

 Kompensator tip omega;

 Tapa.
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Llojet e rakorderive që do të përdoren për çdo rast duhet të jepen nga projektuesi në Vizatimet
teknike.Rakorderitë që do të përdoren për furnizimin me ujë duhet të sigurojnë rezistencë
perfekte ndaj korrozionit, rezistencë të lartë ndaj agjentëve kimikë, peshë të lehtë, mundësi të
thjeshta riparimie transporti, ngjitje të thjeshtë dhe të shpejtë, jetëgjatësi mbi 30 vjet dhe
rezistencë ndaj ujit të ngrohtë.

Vetitë e rakorderive PPR duhet të jenë si më poshtë:

 Densiteti i materialit PPR 0,9 g/cm3

 Pika e ngjitjes 146 gradë celsius

 Konduktiviteti termik në 20 gradë 0,23 W/m.K

 Koefiçienti i zgjerimit termik linear 1,5 x 0,0001 K

 Moduli i elasticitetit në 20 gradë 670 N/mm2

 Sforcimi gjatë rrjedhjes në 20 gradë 22 N/mm2

 Sforcimi i thyerjes në 20 gradë 35 N/mm2

Diametri dhe spesori duhet t’i përshtaten tubave përkatës dhe të jenë sipas të dhënave
nëvizatimet teknike dhe kushteve teknike (spesori i rakorderive duhet të jetë i tillë që të
përballojë1,5 herë të presionit të punës së tubave). Të dhënat mbi diametrin e jashtëm të
rakorderive(brryla, tridegësh, bashkues, reduksione, etj), presionin, emrin e prodhuesit, standartit
që i referohen, viti i prodhimit, etj duhet të jepen të stampuara në çdo copë.
Rakorderitë PPR ngjiten me anë të metodës me elektrofuzion duke përdorur pajisjet përkatëse
të saldimit me elektrofuzion. Kjo lloj ngjitje garanton një lidhje të sigurtë, homogjene dhe
jetëgjatë. Proçesi i ngjitjes me elektrofuzion zgjat shumë pak minuta. Gjatë këtij proçesi, prerja e
tubave, ngrohja e tyre dhe e rakorderive përkatëse PPR bëhet me pajisje të posaçme ngjitjeje.

Proçesi i ngjitjes me elektrofuzion bëhet si më poshtë:

 Bëhet gati pajisja e saldimit me elektrofuzion dhe veglat e duhura për diametrat e
përcaktuara të tubave;

 Vihet në prizën e energjisë elektrike pajisja e saldimit dhe kontrollohet llampa e ndezjes
si dhe llampa e punës

 Presim sa të kapet temperatura e saldimit prej 260 gradë celsius

 Shënohet thellësia e saldimit me anë të një lapsi konduktiv.

 Nëse tubat, rakorderitë apo pajisja janë të pista bëhet pastrimi i tyre.

 Fillohet proçesi i ngrohjes dhe saldimit të tubave dhe rakorderisë së duhur.

Koha e ngrohjes, e proçesit të saldimit dhe e ftohjes jepet në tabelat përkatëse të mëposhtme të
aparatit të saldimit.

 Vendoset fundi i tubit tek vrima e nxehur dhe rakorderia përkatëse në anën tjetër të
pajisjes. Fundet përkatëse të tubit dhe rakorderisë përkatëse, pasi lihen të ngrohen, siç
është treguar në tabelë, bashkohen në gjendjen e nxehur që janë dhe lihen të ftohen për
pak minuta.
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Duhet të kihet parasysh që për diametra të ndryshëm ka kohë të ndryshme për
ngrohjen,saldimin dhe ftohjen.Kur përdoren tubat e xingatos, lidhja e tyre me rakorderitë
përkatëse bëhet me filetim.Rakorderitë në këtë rast janë të gjitha metalike me filetim. Gjatë
bashkimit, pjesa e filetuar duhettë mbështillet me fije lini dhe bojë kundra ndryshkut ose pastë
për të mos patur rrjedhje.Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt
duhet të bëhen sipas kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit.
Një model i rakorderisë së duhur që do të përdoret me tubat e furnizimit me ujë, së bashku me
çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë së tubave
do t’i jepet për shqyrtim Supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt.

52.3 Saraçineskat për ujin e pijshëm

Saraçineskat janë pajisje të veçanta që do të përdoren për kontrollin e rrjedhjes në tubacionet e
ujit. Me anë të saraçineskave mund të ndryshohet madhësia e prurjes që i jepet pjesës tjetër të
tubit ose ndërprerjen e plotë të rrjedhjes. Saraçineskat mund të jenë me material bronxi, gize
ose PPR. Ato janë të tipit me sferë ose me porte, me bashkim, me filetim ose me
fllanxha.Saraçineskat sipas mënyrës së bashkimit me tubat I ndajmë në lloje: me fllanxhë dhe
me fileto.Saraçineskat përbëhen prej pjesëve të mëposhtme:

 Trupi cilindrik prej gize ose bronxi. Në këtë trup duhet të fiksohen fllanxhat
përkatëse,të cilat shërbejnë për lidhjen e saraçineskës me tubacionin e rrjetit.

 Disku ose sfera i cili duhet të sigurojë mbylljen dhe hapjen e saraçineskës. Ato janë me
material çeliku ose bronxi dhe duhet të jenë rezistente ndaj korrozionit, goditjeve
mekanike, etj

 Volanti apo leva, e cila lidhet me boshtin e rrotullimit dhe realizon hapjen ose mbylljen
e diskut nëpërmjet lëvizjes vertikale rrotulluese.

 Kapaku i i saraçineskës, i cili lidhet me anë të bullonave dhe dadove me trupin cilindrik
të saraçineskës ose me filetim.

Në vendin e bashkimit të saraçineskës me tubat duhet të vendosen guaino gome në tipet
mefllanxha ose fije lini dhe bojë kundra ndryshkut ose pastë, për ato me fileto, për të mos patur
rrjedhje të ujit.
Saraçineskat që përdoren në një linjë ujësjellësi duhet të përballojnë një presion 1,5 herë më
tepër se presioni I punës. Ato duhet të përballojnë një presion minimal prej 10 atm.Saraçineskat
duhet të sigurojnë rezistencë perfekte ndaj korrozionit, rezistencë ndaj agjentëve kimikë, peshë
të lehtë, mundësi të thjeshtë riparimi dhe transporti, jetëgjatësi mbi 25 vjeçare dhe
qëndrueshmëri ndaj goditjeve mekanike.

Në raste të veçanta me kërkese të projektit ose të supervizorit përdoren edhe kundra valvolat që
janë saraçineska të cilat lejojnë lëvizjen e ujit vetëm në një drejtim. Këto duhet të vendosen në
tubin e thithjes së pompave apo në tubin e dërgimit të tyre. Gjithashtu ato mund të vendosen në
hyrje të çdo ndërtese për të bërë bllokimin e ujit që futet.
Ato janë të tipit me porte, e cila me anë të një çerniere hapet vetëm në një drejtim. Në rast se
uji
rrjedh në drejtim të kundërt me atë që kërkohet, bëhet mbyllja e saj me anë të çernierës.
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Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave, në rastet kur do të përdoren tuba plastike
PPR(Polipropilen Random), saraçineskat përkatëse mund të jenë PPR, të cilat plotësojnë
kërkesat e
cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078 (kërkesat për cilësinë dhe testimin).Të gjitha
punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas kërkesave
teknike të supervizorit dhe të projektit.
Një model i saraçineskës që do të përdoret së bashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën
eorigjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë do t’i jepet për shqyrtim Supervizorit për një
aprovim para se të vendoset në objekt.

52.4 Sistemi i ujit të ngrohtë

Sistemi i ujit të ngrohtë përbëhet nga prodhuesi i energjisë termike, tubat e shpërndarjes dhe
pajisjet përkatëse të dhënies së energjisë termike.
Prodhuesi i energjisë termike në varësi të burimit të kësaj energjie mund të jetë kaldaja, paneli i
energjisë diellore ose bolieri.
Për sistemin e furnizimit me ujë të ngrohtë të ndërtesave do të përdoren tuba PPR
(Polipropilen)që plotësojnë të gjitha kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078
(kërkesat përcilësinë dhe testimin e tubave për presionin dhe rezistencën ndaj temeperaturave të
larta).Me kërkesë të supervizorit mund të përdoren tuba xingato që janë konform standartave të
mësipërme për cilësinë dhe testimin e tyre për presionin dhe rezistencën ndaj temperaturave të
larta. (Duhet të kihet parasysh së tubat prej PPR janë 15 herë më të lehtë së tubat e
çelikut).Tubat për furnizimin me ujë të ngrohtë duhet të sigurojnë rezistencë termike ndaj
temperaturave të larta, deri në 100 grade celsius, korrozionit, agjentëve kimike, peshë të lehtë,
mundësi të thjeshta riparimi e transporti, ngjitje të thjeshtë dhe të shpejtë, jetëgjatësi dhe
rezistencë ndaj ujit të ngrohtë.
Vetitë e tubave PPR që përdoren për sistemin e ujit të ngrohtë duhet të jenë si më poshtë:

 Densiteti i materialit PPR 0,9 g/cm3

 Pika e ngjitjes 146 gradë celsius

 Konduktiviteti termik në 20 gradë 0,23 W/m.K

 Koefiçienti i zgjerimit termik linear 1,5 x 0,0001 K

 Moduli i elasticitetit në 20 gradë 670 N/mm2

 Sforcimi gjatë rrjedhjes në 20 gradë 22 N/mm2

 Sforcimi i thyerjes në 20 gradë 35 N/mm2

Diametrat e tubave do të jenë në funksion të sasisë llogaritëse të ujit të pijshëm dhe shpëjtësisë
së lëvizjes. Gjatë llogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes duhet të merret 0,8-1,2 m/sek.Duke qenë së
tubacionet e ujit të ngrohtë i nënshtrohen deformimeve lineare për shkak të nxehtësisë duhet të
vendosen kompensatorë në formë U, të cilat janë me material gize, çelikuose PPR.Të gjitha
punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e sistemit të ujit të ngrohtë në objekt duhet të
bëhen në mënyrë perfekte dhe sipas kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit.
Përpara se tubat të futen në shfrytëzim duhet të bëhen provat hidraulike dhe termike. Provat
termike bëhen në temperatura maksimale për të përcaktuar humbjet e nxehtësisë si dhe treguesit
e tjerë teknike të përcaktuar në projekt.
Provat hidraulike bëhen për presion provë 25 % më të lartë së presioni i punës. Ato bëhen për
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të parë qëndrueshmërinë e rrjetit si dhe rrjedhjet e mundshme që mund të ndodhin në
tubacionet.
Një model i tubacioneve të furnizimit me ujë të ngrohtë, rakordërive përkatëse, materialit
termoizolues së bashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit
dhe të garancisë do ti jepet për shqyrtim Supervizorit për një aprovim para se të vendoset ne
objekt.

52.5 Tubat e shkarkimit

Për shkarkimet e ujrave do të përdoren tuba plastike PVC që plotësojnë të gjitha kërkesat e
cilësisë sipas standartit ISO 4427 dhe prEN 12201.Këto tuba duhet të sigurojnë rezistence
perfekte ndaj korrozionit, rezistencë të lartë ndaj agjentëve kimike, peshë të lehtë, mundësi të
thjeshta riparimi, transporti dhe lidhje, ngjitje të thjeshtë dhe të shpejtë.Përmasat e tubave do të
jenë në funksion të sasisë llogaritëse të ujit të ndotur, shpejtësisë së lëvizjes dhe shkallës së
mbushjes së tyre. Gjatë llogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes duhet të merret 1-2 m/sek kurse
shkalla e mbushjes duhet të jetë 0,5 - 0,8 e seksionit të tubit.
Gjatësia e tubave duhet të jetë 6-10 m kurse diametri dhe spesori duhet të jenë sipas të dhënave
në vizatimet teknike. Të dhënat mbi diametrin e jashtëm të tubit, presionin, emrin e prodhuesit,
standartit që i referohen, viti i prodhimit, etj duhet të jepen të stampuara në çdo tub.
Tubat e shkarkimit duhet të vendosen në të gjithë lartësinë e ndërtesës, në formën e
kollonave,në ato nyje sanitare ku aparatet janë më të grupuara dhe mundësisht sa më afër atyre
nyjeve që mbledhin me shumë ujëra të ndotura dhe ndotje më të mëdha. Tubat e shkarkimit
lidhen me pajisjet sanitare ose grup pajisjesh në çdo kat me anë të tubave të dërgimit. Lidhja e
tubave të dërgimit me kollonat e shkarkimit duhet të bëhet me tridegëshe të pjerrëta nën një
kënd 45 ose 60 gradë. Nuk këshillohet lidhja e tubave në kënd 90 gradë. Tubat e dërgimit mund
të shtrohen anës mureve, mbi ose nën soletë duke mbajtur parasysh kushtet e caktuara për
montimin e rrjetit të brëndshëm të kanalizimeve. Tubat e dërgimit duhet të jenë tuba PVC me të
njëjtat karakteristika teknike të dhëna më sipër. Gjatësia e këtyre tubave nuk duhet të jetë më
tepër se 10 m. Diametri i tyre do të jetë në funksion të daljeve të pajisjeve sanitare që janë
vendosur.Për të pakësuar numrin e kollonave duhet që pajisjet sanitare të grupohen dhe të
vendosen njëri mbi tjetrin nga kati në kat të ndërtesës. Çdo kollonë vertikale e shkarkimit
pajiset me pika kontrolli të cilat duhet të vendosen në çdo dy katë duke filluar nga pjesa e
poshtme e kollonës.
Diametri i kollonave të shkarkimit merret i njëjtë për të gjithë lartësinë e ndërtesës dhe në asnjë
mënyrë më i vogël se tubi më i madh i dërgimit të ujrave të ndotura që lidhet me të. Nuk
lejohet
përdorimi i tubave të shkarkimit me diametër më të vogël se 50 mm.
Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas
kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Bashkimet e tubave të shkarkimit duhet të
bëhen me mastik të përshtatshëm për tuba PVC i rekomanduar nga prodhuesi i tubave. Kur toka
në dyshemenë e katit përdhe është e dobët, tubacionet e shkarkimit duhet të vendosen në kanal
betoni ose tulle.
Provat hidraulike bëhen me presion provë 25% më të lartë se presioni i punës. Ato bëhen për të
parë qëndrueshmërinë e rrjetit, si dhe rrjedhjet e mundshme që mund të ndodhin në
tubacionet.Një model i tubit PVC që do të përdoret së bashku me çertifikatën e cilësisë,
çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë së tubave do ti jepet për shqyrtim
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Supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt.

52.6 Rakorderitë për tubat e shkarkimit të ujrave

Për lidhjen e tubave të shkarkimit me njëri tjetrin si dhe me pajsijet sanitare apo grupet e tyre
do
të përdoren rakorderitë përkatëse me material plastik PVC, që plotësojnë të gjitha kërkesat e
cilësisë sipas standartit ISO 4427 dhe pr EN 12201.
Këto rakorderi (pjesë bashkuese) duhet të sigurojnë rezistencë ndaj korrozionit, rezistencë të
lartë ndaj agjentëve kimike, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta riparimi, transporti dhe
lidhje,ngjitje të thjeshtë dhe të shpejtë.
Përmasat (diametri) e tyre do të jenë ne funksion të sasisë llogaritëse të ujit të ndotur, llojit të
pajisjeve sanitare, shpejtësisë së lëvizjes së ujit dhe diametrave të tubave përkatës.
Gjatëllogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes së ujit duhet të merret 1-2 m/sek kurse shkalla e
mbushjes dotë jetë 0,5-0,8 e seksionit të tubit.Diametri dhe spesori i tyre duhet të jenë sipas të
dhënave në vizatimet teknike. Të dhënat mbi diametrin e jashtëm, gjatësitë, presionin, emrin e
prodhuesit, standartit që i referohen, viti iprodhimit, etj duhet të jepen të stampuara në çdo
rakorderi.
Rakorderitë e bashkimit të tubave duhet të montohen në të gjithë vendet ku bëhet bashkimi
metubat e dërgimit të ujrave të ndotura. Lidhja e tubave të dërgimit me kollonat e
shkarkimit,duhettë bëhet me tridegëshe të pjerrëta ose brryla të thjështë nën një kënd 45 ose 60
gradë.
Rakorderitë e bashkimit duhet të jenë tuba PVC me të njëjtat karakteristika teknike të dhëna më
sipër. Gjatësia e tyre duhet të jetë sipas kërkësave të projektit. Diametri i tyre do të jetë në
funksion të daljeve të pajisjeve sanitare që janë vendosur.
Diametri i rakorderive duhet të jetë i njëjtë me diametrin e tubit të shkarkimit ku do të lidhet
dhe në asnjë mënyrë më i vogël se tubi më i madh i dërgimit të ujrave të ndotura që lidhet me
të. Në rastet e ndryshimit të diametrit të tubave të shkarkimit dhe të dërgimit, rakorderitë duhet
t’i përshtaten secilit prej tyre.Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në
objekt duhet të bëhën sipas kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Bashkimet e
rakorderive me tubat e shkarkimit, bëhen me mastik të përshtatshëm për tuba PVC i
rekomanduar nga prodhuesi itubave.
Një model i rakorderive përkatëse PVC që do të përdoret, së bashku me çertifikatën e
cilësisë,çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë së tubave do ti jepet për
shqyrtim
supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt.

52.7 Piletat

Per shkarkimet e ujrave te dyshemeve do te perdoren piletat te cilat plotesojne te gjitha kerkesat
e cilesise sipas standartit ISO dhe prEN 12201. Piletat mund te jene me material plastik, inoksi
dhe bronxi.Piletat duhet te sigurojne percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj
korrozionit dhe agjenteve kimike, mundesi te thjeshta riparimi, transporti dhe bashkimi.

52.8 WC dhe kaseta e shkarkimit
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Në ambientet e larjes apo dhomat e tualetit parashikohet edhe vendosja e WC-ve. Ato janë me
material porcelani me të dhënat e standarteve teknike ndërkombëtare dhe duhet të përcaktohen
në projekt nga projektuesi. Ato mund të jenë të tipit oriental ose alla frënga. Në shkolla
rekomandohen të tipit oriental WC, ku vendoset direkt ne dysheme dhe montohet llaç çimento
sipas udhëzimeve të dhëna nga supervizori.
WC tip alla frënga përdoren në kopshte dhe për personelin pedagogjik dhe
handikapatët,fiksohen në dysheme ose në mur me fasheta tunxhi, vida dhe tapa me fileto pa
ndëprerëveshjen me pllaka të murit. Para fiksimit të tyre duhet të bëhet bashkimi me tubat e
shkarkimit tëujrave. WC mund të jetë me dalje nga poshtë trupit të saj ose me dalje anësore në
pjesën epasme të WC. Në WC me dalje anësore tubi i daljes duhet të jetë në lartësinë 19 cm
ngadyshemeja.
Në pjesën më të ulët të siperfaqes së gropës mbledhëse është një vrimë me diametër minimal 90
mm. Pjesa e sipërme e WC-së është në formë vezake ose rrethore në varësi të kërkesës së
projektit, llojit dhe modelit te tyre. WC tip alla frënga janë me lartësi 38-40 cm dhe vendosen
sipas kërkeses së projektit dhe Supervizorit. Distanca horizontale e vendosjes së tyre nga
pajisjet e tjera hidrosanitare (Lavaman,bide, etj) duhet të jetë të paktën 30 cm.WC-ja duhet të
sigurojë percjellshmëri të lartë të ujrave, rezistence ndaj goditjeve mekanike,mbrojtje izoluese
ndaj ujrave, rezistencë ndaj korrozionit dhe agjentëve kimike, lehtësi gjatë punës në to dhe
mundësi të thjeshta riparimi.WC-ja lidhet me tubat e shkarkimit të ujrave me anë të tubit në
formë sifoni. Tubi i lidhjes së WC me tubat e shkarkimit duhet të jetë PVC me të njëjtat
karakteristika teknike të tubave të shkarkimit të ujrave. Diametri i tyre do të jetë në funksion të
daljeve të WC (zakonisht ato janë100-110 mm).
WC-ja lidhet me sistemin e furnizimit me uje me anë të kasetës së shkarkimit e cila mund të
instalohet direkt mbi WC ose në mur e ndarë nga WC-ja. Kjo varet nga lloji i këtyre
pajisjeve.Kaseta e shkarkimit vendoset në lartësinë rreth 1,5 m lart nga dyshemeja (rasti kur
është e ndarë). Ajo mund të jetë porcelani, metalike ose plastike. Lloji i materialit të saj duhet
të përcaktohet në projekt. Tubi i shkarkimit fiksohet në mur me fasheta të forta xingato, me
vida dhe tapa me fileto në çdo 50 cm.Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e
WC duhet të bëhen sipas kërkesaveteknike të supervizorit dhe të projektit. Bashkimi i WC-ve
me tubat e shkarkimit duhet të bëhet me mastik të përshtatshëm për tuba PVC, i rekomanduar
nga prodhuesi i tubave.
Një model i WC që do të përdoret së bashku me çertifikaten e cilësisë, çertifikatën e
origjinës,çertifikaten e testimit dhe të garancisë do t’i jepet për shqyrtim Supervizorit për një
aprovim parase të vendoset në objekt. Të dhënat teknike të WC duke përfshirë edhe modelin e
tij, emrin eprodhuesit, standartit që i referohen, viti i prodhimit, etj duhet të jepen në katalogun
përkatës qëshoqëron mallin.

52.9 Lavamanet

Në ambientet e larjes apo dhomat e tualetit, gjithmonë duhet të parashikohen pajisjet
hidrosanitare përkatëse (lavamanet) të cilat shërbejnë si vende për larjen e duarve dhe fytyrës së
fëmijëve. Lavamanet mund të jenë metalike, porcelani, muri tulle i suvatuar e veshur me pllaka
ose të montuar në vepër. Lloji i materialit përbërës të tyre duhet të përcaktohet në projekt nga
projektuesi.Lavamanët duhet të sigurojnë përcjellshmëri të lartë të ujrave, rezistencë ndaj
goditjeve mekanike, mbrojtje izoluese ndaj ujrave, eliminim të zhurmave gjatë punës,
rezistencë ndaj korrozionit dhe agjentëve kimike, lehtësi gjatë punës në to dhe mundësi të
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thjeshta riparimi.Lavamanet e porcelanit dhe mbështetësja e tyre fiksohen në mur me fasheta
tunxhi, vida dhe tapa me fileto pa ndërprerë veshjen me pllaka të murit. Pas fiksimit të saj në
mur duhet të bëhet vendosja e rubinetave me tunxh të kromuar mbi lavaman dhe bashkimi i
lavamanit me tubat e kanalizimit të sifonit dhe tubat e shkarkimit të ujrave. Njëkohësisht
lavamani duhet të pajiset edhe me pileten e tij metalike. Pileta duhet të vendoset në pjesën më
të ulët të sipërfaqes së gropës mbledhëse ku është hapur një vrimë me përmasat e piletës.
Lavamani ka një gropë mbledhëse me përmasa 40/60 x 36-45 cm në varësi të llojit dhe modelit
të zgjedhur. Përmasat e lavamanit janë në varësi të llojit dhe modelit të tyre. Lavamanet
vendosen në lartësi 75- 85 cm sipas kërkesës së projektit dhe Supervizorit. Distanca horizontale
e vendosjes së tyre ngapajisjet e tjera hidrosanitare (bide,WC, etj) duhet të jetë të paktën 30 cm.
Lavamanet lidhen me tubat e shkarkimit të ujrave me anë të piletës, tubit në formë sifoni prej
materiali PVC-je. Lidhja e mësipërme mund te bëhet me tridegëshe të pjerrëta nën një kënd 45
ose 60 gradë. Tubi i lidhjes duhet të jetë PVC me të njëjtat karakteristika teknike të tubave të
shkarkimit të ujrave. Gjatësia e këtyre tubave është 20 - 40 cm. Diametri i tyre do të jetë në
funksion të daljeve të piletes ku janë vendosur.Lavamanet lidhen me sistemin e furnizimit me
uje me anë të dy tubave fleksibel me gjatësi 30 -50 cm dhe diameter 1/2 ", të cilët bëjnë lidhjen
e rubinetit me tubat e furnizimit me ujë të ngrohtëdhe ujit të zakonshëm. Në vendin e lidhjes së
rubinetit me lavamanin duhet të vendosen gominatë përshtatshme, për të mos bërë lejimin e
rrjedhjes së ujrave.
Të gjitha punët ë lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre ne objekt bëhen sipas kërkesave
teknike të supervizorit dhe të projektit. Bashkimet e lavamanit me tubat e shkarkimit duhet të
bëhen me tubat përkatës dhe me mastik të përshtatshëm për tuba PVC i rekomanduar
ngaprodhuesi i tubave.
Një model i lavamanit që do të përdoret së bashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikaten e
origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë do ti jepet për shqyrtim Supervizorit për një
aprovim para se të vendoset në objekt.
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Shtojca 9

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër]

PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

Shërbim:
Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër

Kontrata
Nr.

Titulli i Kontratës Përshkrim i shkurtër i kontratës

01
02
03
…
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Shtojca 10
(Shtojcë për t’u plotëesuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm
gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet: Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore në SUT. – Marreveshje Kuader -
me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.

Sasia e shërbimeve ( punimeve ) do jete sipas zërave të punës dhe do te ofrohet sipas nevojave të
SUT, të pasqyruara në situacione mujore të firmosuara nga palët kontraktuese.

Afatet e ekzekutimit: 12 muaj nga data e lidhjes se kontrates ( i parashikuar)
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Shtojca 11

(Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore në SUT - Marreveshje
Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12
muaj sipas zërave të punes dhe sasive referuese te meposhtme si dhe specifikimeve teknike
(shtojca 8):

Nr Emërtimi (Zerat e punes) Njësia
Sasia

referuese

  A - PUNIME NDËRTIMI    
      

1 Mur me tulle te lehtesuar dopio deri 3m me llac perzier M25 m3 10

2 Mur me tulle me gjashte vrima, t=12cm, h~3m, llac perzier M15 m3 10

3 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe nje shtrese katrama m2 50

4 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe dy shtresa katrama m2 50

5 Hidroizolim me nje shtrese mapej m2 50

6 Hidroizolim me dy shtresa mapej m2 50

7 Kasete shkarkimi me llamarine xingat Copë 30

8 Ulluk shkarkimi vertikal me PVC fi= 120mm ml 80

9 Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm ml 80

10 Trotuar me pllaka granili me boje pa bordure betoni m2 100

11 Bordura trotuari 20x35 cm te parapergatitura ml 50

12 Nënshtresë zhavori m3 50

13 Shtresë rëre m3 20

14 Shtresë betoni C 7/10 m3 20

15 Shtresë rëre në territorin e ndërtesave m3 20

16 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 50

17 Suva brenda mure tulle h~4m me krah, llac perzier M25 m2 50

18 Suvatim me grafiato h > 4 m m2 100
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19 Plintuse pllake grez ml 60

20 Veshje me pllaka majolike m2 50

21 Shtrese pllaka mermeri t=3mm m2 50

22 Patinim muri allci (stuko) m2 100

23 Patinim tavani allci (stuko) m2 50

24 Suva e zakonshme fasade mur tulle h~8m m2 50

25 Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8m m2 50

26 Ndertim muri me kanuf t=10 cm me dy shtresa m2 50

27 Tavan kartongjes m2 150

28 Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm m2 150

29 Veshje muri me kartongjes cimentato m2 50

30 Sherbitisje e bojatisje me gelqere m2 150

31 Boje vaji siperfaqe druri m2 50

32 Boje vaji siperfaqe metalike m2 50

33 Boje hidroplastike m2 300

34 Prishje mure tulle pa pastrim m3 30

35 Prishje shtresa betoni m3 30

36 Lluster cimento 2 cm 1:2 m2 80

37 Prishje Suvatimi në masën 50% m2 50

38 Prishje Suvatimi në masën 100% m2 50

39 Veshje muri me knauf me nje shtrese m2 50

40 Mbulim çatie me panel sanduiç m2 50
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41 Suvatim Shpatulla m2 50

42 Suvatim Tavani h~4m m2 100

43 Pastrim ulluqe shkarkimi h>8m ml 100

44 Pastrim tarrace m2 150

45 Riparim catie llamarine m2 100

B - PUNIME HIDRAULIKE

46 F.V saraconeske bronxi fi 1/2" = 15 mm Copë 15

47 F.V saraconeske bronxi fi 1 1/2" = 40 mm Copë 15

48 F.V WC allafranga importi Copë 15

49 F.V bide importi porcelani Copë 15

50 F.V bolier 100 liter importi Copë 15

51 F.V hidrante fi=100mm Copë 10

52 F.V pilete dyshemeje fi=50mm Copë 10

53 F.V Saracineske PPR 1/2" Copë 15

54 F.V Saracineske PPR 3/4" Copë 15

55 F.V Rezervuar zingato 5000 litra Copë 1

56 F.V Rezervuar zingato 2000 litra Copë 1

57 F.V bolier 80 liter, uje te ngrohte Copë 5

58 F.V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar Copë 5

59 F.V tuba e rakorderi PVC kg 20
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60 Tub kanalizimi pvc fi=110mm ml 20

61 Tub kanalizimi pvc fi=200mm ml 20

62 F.v Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d = 25 mm, t = 2.0 mm, PN 10 ml 50

63 F.v lavaman porcelani I vogel Copë 30

64 F.v lavaman porcelani I madh Copë 20

65 F.v kasete wc plastike Copë 30

66 F.v kasete wc porcelani Copë 30

67 F.v tub fleksibel 50 cm Copë 100

68 F.v tub shkarkimi fizarmonike Copë 100

69 F.v galexhant kasete wc Copë 100

70 F.v galexhant depozite Copë 50

71 F.v grup dushi Copë 20

72 F.v grup lavamani Copë 100

73 F.v grup lavamani tip gjel Copë 50

74 F.v koke grup dushi e lavamani Copë 30

75 F.v rubinete 1/2" Copë 30

76 F.v rubinete 3/4" Copë 30

77 F.v valvol moskthimi 1/2" Copë 50

78
F.v pompe uji q=10 l/s, 7,5 Kw

Copë 1
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C - PUNIME ELEKTRIKE

79 F.v percjelles PV-500 fi 1.5 mm2 ml 50

80 F.v percjelles PV-500 fi 2.5 mm2 ml 50

81 F.v percjelles PPV, fi 2 x 1.5 mm2 ml 50

82 F.v Celesa e priza 10 A Copë 60

83 F.v Celesa e priza 10 A me nulifikim Copë 30

84 F.v portollampa normale 10 A Copë 30

85 F.v Siguresa ~ 25 A Copë 30

86 F.v priza bivalente 220V 10 A 2P-T Gevis Copë 40

87 F.v priza shuko "Gevis" universal Copë 100

88 F.v priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Gevis" Copë 80

89 F.v priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis" Copë 80

90 F.v Celes 1 polar 220 V 10 A "Gevis" Copë 50

91 F.v Celes 2 polar 220 V 10 A "Gevis" Copë 50

92 F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 32A dI = 0.03A Copë 20

93 F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A dI = 0.03A Copë 20

94 F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A Copë 20

95 F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220, 32A Copë 20

96 F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 40 A Copë 20

97 F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220, 63A Copë 10

98 Çeles automat termo-elektro magnetik 2P 20A 220V Copë 5
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99 Automat termo-elektro magnetik 4P 380V 40A Copë 5

100 Ndricues fluoreshent 2x36w, IP40 Copë 20

101 Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w Copë 5

102 Ndricues tip plafoniere, me llapme fluoreshente 40w Copë 10

103 Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w Copë 10

104 Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w Copë 10

105 Ndricues plafonier bracete 1x40w Copë 20

106 Ndricues tip spot me llampa fluoreshente, 2x18w Copë 40

107 Ndricues plafonier muror 1x60w Copë 10

108 Ndricues fluoreshent 4x18w, IP40 Copë 40

109 Ndricues fluoreshent 2x40w, IP40 Copë 40

110 Ndricues plafonier led D-20/20w IP-65 Copë 50

111 Ndricues incaso led 60x60/40w Copë 100

112 F.V celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit Copë 50

113 F.V celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit Copë 20

114 F.V portollampa te zakonshme Copë 30

115 F.V automat elektro magnetik 1 fazore 16 A Copë 10

116 F.V automat elektro magnetik 1 fazore 25 A Copë 10

117 F.V automat elektro magnetik 1 fazore 32 A Copë 10

118 F.V automat elektro magnetik 3 fazore 25 A Copë 10

119 F.V automat elektro magnetik 3 fazore 32 A Copë 10
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120 F.V automat elektro magnetik 3 fazore 63 A Copë 10

121 F.V automat elektro magnetik 3 fazore 125 A Copë 5

122 Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A Copë 5

123 F.V Llampa te thjeshte Copë 100

124 F.V Portollampe porcelani me 3 vrima Copë 10

125 F.V llampe Ndricuesi Luminishent 15 W me 13000 ore pune Copë 100

126 F.V llampe Ndricuesi Luminishent 18 W me 13000 ore pune Copë 150

127
F.V llampe Ndricuesi Luminishent 18 W te gjate me 13000 ore
pune

Copë 100

128
F.V llampe Ndricuesi Luminishent 18 W te gjate dhe te holle me
13000 ore pune

Copë 40

129 F.V llampe Ndricuesi Luminishent 36 W me 13000 ore pune Copë 200

130
F.V llampe Ndricuesi Luminishent 36 W te gjate me 13000 ore
pune

Copë 100

131
F.V llampe Ndricuesi Luminishent 36 W te gjate dhe te holle me
13000 ore pune

Copë 50

132 F.V Starte ndricuesish Luminishent 15 W Copë 50

133 F.V Starte ndricuesish Luminishent 18 W Copë 100

134 F.V Starte ndricuesish Luminishent 36 W Copë 100

135 F.V Drozel ndricuesish Luminishent 15 W Copë 50

136 F.V Drozel ndricuesish Luminishent 18 W Copë 50

137 F.V Drozel ndricuesish Luminishent 36 W Copë 50

138 F.v Llampe prozhektori halogjene 500 w me 13000 ore pune Copë 10

139 F.v Llampe prozhektori halogjene 1000 w me 13000 ore pune Copë 10

140 F.v Llampe Prozhektori LED 75 w me 13000 ore pune Copë 5
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141 F.V rezistence Buljeri Copë 20

142 F.V Reostat Buljeri Copë 20

143 F.V Salvavite 1 fazore 20 A Copë 5

144 F.V Salvavite 1 fazore 25 A Copë 5

145 F.V Salvavite 1 fazore 32 A Copë 5

146 F.V Salvavite 1 fazore 63 A Copë 5

147 F.V Salvavite 3 fazore 20 A Copë 5

148 F.V Salvavite 3 fazore 25 A Copë 5

149 F.V Salvavite 3 fazore 32 A Copë 5

150 F.V Salvavite 3 fazore 63 A Copë 5

151 F.v Spine me Tokezim Copë 30

152 F.v Suporte Gewis Copë 80

153 F.v Kapake Gewis Copë 80

154 F.v Percjelles Elektrik 3 x 2.5 mm2 ml 50

155 F.v ndricues Prozhektor 500 w me Llampe halogjene Copë 8

156 F.v ndricues Prozhektor 1000 w me Llampe halogjene Copë 8

157 F.v Role Korposkulare 25 A Copë 10

158 FV - Kabell CAT6 FTP ml 400

159 FV Priza kompjuterike RJ-45/cat6 me kapak mbrojtes Copë 10

160 FV Priza telefonie RJ -45/ cat5 me kapak mbrojtes Copë 10

161 FV Pach panel 24 porta RJ-45/ UTP-CAT6 Copë 3
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162 Montim Switch I monitorueshem 24 porta RJ -45 + porte FO Copë 3

163 FV Pach korda 1.5 ml per RJ-45 FTP-CAT6 Copë 50

D - PUNIME KANALIZIME TË UJËRAVE TË ZEZA

164 Pastrim pusete m3 55

165 Thithje e pastrim puseta, gropa septike me autobot Rrugë 10

166 Zhbllokim kanale te ujerave te zeza ml 50

167 Pastrim, zhbllokim WC + kollona shkarkimi Copë 50

168 Pastrim, zhbllokim lavamane + sifona Copë 50

169 Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km m3 30

170 F.v Kapake pusete betoni m3 5

E - PUNIME MARANGOZI

171 Riparim dyer dritare druri Copë 40

172 Riparim dyer dritare duralumini Copë 40

173 Riparim dyer dritare plastike Copë 35

174 Dritare d/alumini dyfish xham. m2 5

175 Dyer d/alumini dopio xham. m2 5

176 F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 5

177 F V dyer d/alumini plastike me dopio xham m2 5

178 Dyer druri kashe derrase m2 15
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179 F.v xham i thjeshte m2 25

180 F.v xham akulli m2 20

181 F.v xham kunder temperatures m2 5

182 F.v dopio xham m2 5

183 F.v dopio xham akulli m2 5

184 F.v dopio xham akulli me rrjete m2 5

185 Riparim rafte, tavolina, karrige Copë 50

186 F.v brave dere druri Copë 50

187 F.v brave dere duralumini Copë 50

188 F.v brave dere plastike Copë 50

189 F.v fisheke brave per dyer druri Copë 50

190 F.v fisheke brave per dyer duralumini Copë 50

191 F.v fisheke brave per dyer plastike Copë 50

192 F.v doreza brave per dyer druri Copë 50

193 F.v doreza brave per dyer duralumini Copë 50

194 F.v doreza brave per dyer plastike Copë 50

195 F.v doreza te rrumbullaketa Copë 10

196 F.v mentesha per dyer druri Çifti 20

197 F.v mentesha per dyer durualumini Çifti 20

198 F.v mentesha per dyer plastike Çifti 20

199 F.v mentesha me dy hapje per dyer druri (tip kauboys) Çifti 20



Dokumentat Standarde të Tenderit

63

200 F.v mentesha me dy hapje per dyer duralumini (tip kauboys) Çifti 30

201 F.v mentesha me dy hapje per dyer plastike (tip kauboys) Çifti 30

202 F.v shula vertikal per dyer druri Copë 30

203 F.v shula vertikal per dyer duralumini Copë 30

204 F.v shula vertikal per dyer plastike Copë 30

205 F.v shula horizontal per dyer druri Copë 30

206 F.v shula horizontal per dyer duralumini Copë 30

207 F.v shula horizontal per dyer plastike Copë 30

208 Riparim grila dritaresh m2 30

209 F.v grila duralumini m2 10

210 F.v rrjete kunder insekteve m2 20

211 Punime Saldimi kg 10

Detyrat: Sipas zerave te punes dhe specifikimeve teknike

Shpërndarja: Sipas nevojave te SUT

Vendi i kryerjes së shërbimeve: Spitali Universitar i Traumes

Shtojca 12
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[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR1

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e
kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” .

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RPP gjatë procedurës së prokurimit
publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të
LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i
interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt
< Emri >

Shtojca 13
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[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ______________________________

(me numra dhe fjalë)

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ___________________________

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të
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shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e
shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në
nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________

Ankesa: ka ose jo______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 14

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]
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FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. ________________________________________

2. _________________________________________

3._________________________________________

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse
të ofruara:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera _____________________________

(me numra dhe fjalë)

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ____________________________

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë _________________numri i NIPT-it
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Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera _____________________________/ Pikët totale të marra _______________

(me numra dhe fjalë)

2.________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ____________________________/ Pikët totale të marra ________________

(me numra dhe fjalë)

Etj.______________________________

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda ____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________

Ankesa: ka ose jo______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15.

KUSHTET E PËRGJITHSHME
Shërbimet –Kërkesë për propozim

Neni 1: Qellimi
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1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e sherbimeve
të prokuruara me anë të procedurёs kërkesë për propozim.

1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit
Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës.
Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e
dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.

1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në
KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik.
Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e
dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e
palëve.

1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e
paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë, gjithashtu, Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast
se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

2.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe
Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të
gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që
përfshihen në referimin e çdo dokumenti.

2.2 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin
e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.

2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas
kushteve të kontratës.

2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.

2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate
dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen sherbimin. Ky term kudo qe përdoret ka
kuptim të njëjtë me ate te perkufizuar ne ligj.

2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas
dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.

2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.

2.8 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojne detyrat,
kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.
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Neni 3: Hartimi i Kontratës

3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të sherbeje per hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet
të firmoset brenda afatit të shprehur në Dokumentat e Tenderit.

3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke
trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4 Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1 Autortiteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në
se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë
veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.

4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose
njësi që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.

4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe
procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të
kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha
dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me
kontratën.

5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione
të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin
në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontatës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të
përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premton ruajtjen e
konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6 Prona Intelektuale

6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës
intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t’i përkasin Autoritetit
Kontraktues i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.

6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit
të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si
hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat
mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjatë
kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por
nuk duhet t’i përdori për qëllime që s’kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të
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të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve
sipas kontratës.

6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje më
ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga
përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t’i japë Autoriteti
Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të
bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit

7.1 Kontraktuesi duhet t’i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha
përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te
pranuara ne përgjithësi.

7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të
avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.

7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet
të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me
rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesi dhe ruajë
gjithmonë interesin publik.

7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet
të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk
duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashte kompetencës së tij në përfaqsimin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.

8.2 Kontraktuesi duhet t’i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha sherbimet, në sasitë e
përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha
raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në
kontratë.

Neni 9 Specifikime dhe Skicime

9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatisi të gjitha
specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuara dhe të njohura në përgjithsi të
pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet më të fundit.

9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha
specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë pregatitur në bazë asnjanëse përsa i përket
nxitjes së konkurencës në prokurimin e objekteve të skicimit.
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Neni 10 Lejet dhe Liçensat

10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të
Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit
kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues
përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e
Kontraktuesit.

11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se
personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i
pakënaqur nga puna e personit.

11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet
të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më te mira.

11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me
përjashtim kur shkaku i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të
Autoriteti Kontraktues.

Neni 12 Vendndodhja

12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuara në kontratë.

12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë
vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet ne
mënyrë të paarsyeshme.

Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe
praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues
për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.

13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet
të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e
Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 14 Çmimi i Kontratës

14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga
Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesës
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15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhen në kohë siç
specifikohet në kontratë.

15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në
monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes
se Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.

15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e
Kontraktuesit për pagesë duhet t’i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo
kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të
sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.

15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet
do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita qe janë kryer Shërbimet, dorëzimi është
paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.

15.5 Data e pagesës do të jëte dita që fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e
kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në
përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet
kontraktore e tregtare

Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

17.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj
ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon
kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i
kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e
detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 18 Forca Madhore

18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontrates, dëmet e
likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim
ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i
ndodhjes së Forcës Madhore.

18.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme
jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të
përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në
kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti,
epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
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18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere
Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të
ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në
masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për
zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës
menjëherë pas nënshkrimit të saj.

19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të
kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim
nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.

19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga
shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi
kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.

19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.

19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera
nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte
që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin
Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të përfundimit të
Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor
është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të
kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifat e
mëposhtme ditore:
a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë

4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës
por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë
2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës
por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë
1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës
por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet

21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që
do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.
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21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me
shkrim, me datë, t’i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqsues i
autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.

21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas
kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqsues i
autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të
cilën ajo lëshohet.

Neni 22 Ndryshimi i Porosisë

22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një masë që
nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë
konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim

23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë

ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për
mosplotësim dhe t’i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur
ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja
do të jetë e menjëhershme.

Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi
falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.

24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim
duhet ndërmarrë për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik.

25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera
përpara ndërprerjes dhe duhet t’i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e
pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet
të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Nënkontrata
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26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të
shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të
kontratës së tij një pale të tretë

26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit
Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë
Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin
që provon aftësine e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin
për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e
aprovon apo jo atë.

26.3 Cdo nenkontraktor duhet të kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori
për shërbimet që do të furnizojë.

26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizoje një pjesë të punimeve me nën-kontraktues,
duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e
kerkuar per nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete qe do te jape me nensipermarrje.

26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 27 Transferimi i të Drejtave

Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me
përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 28 Sigurimi i Kontrates

28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor
sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.

28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t’i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për
çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas
kontratës.

28.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes
së Shërbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore

29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin
mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje
me negociata direkte.
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30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të
konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave
juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 31 Përfaqësimi i Palëve

31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë
përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në
çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e
përfaqsuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo
humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqsuar palën në
veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe
duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqsuesit.

Neni 32 Lajmërimet

32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në
adresën e specifikuar në kontratë.

32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 33 Llogaritja e Afateve

33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim të rasteve kur
parashikohet ndryshe.
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Shtojca 16
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA
Shërbimet – Procedura e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në
rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojne Kushtet e veçanta të
kontratës.

Neni 1 Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është __________________________________________________

1.2 Kontraktuesi është _________________________________________________________

Neni 2 Sigurimi i kontratës

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës)
______________________________________________ duhet të ofrohet nga
Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t’i lëshohet ose kthehet, menjëherë Kontraktuesit sipas
formularit të mëposhtëm:______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 3 Fillimi i Kontratës

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të filloje më __________. Nëse nuk është specifikuar,
zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve

4.1 Shërbimet do të kryhen në:___________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t’i
japi Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: _____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 6 Kërkesat e Raportimit

6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin
Kontraktor sipas formularit të mëposhtëm: ______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin
Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë
minimale si vijon:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 8 Kushtet e Pagesës

8.1 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm:_______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda _________ ditëve nga data e arritjes së
marrveshjes për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë
cilado që të jetë më vonë. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë
30 ditë.

8.3 Monedha e pagesës do të jetë ______. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet
me monedhën Shqiptare.

Neni 9 Pagesa Paraprake

9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar,
Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda ______
ditëve nga marrja e sigurimit te kontrates.

9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t’i jepet
Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme:_______________________________
_________________________________________________________________________

Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës
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10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 17
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË
NËNSHKRUAR

SeksioniI Autoriteti Kontraktor

I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Adresa në Internet ___________________________________________

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror Institucion i Pavarur

 

Njesite e Qeverisjes Vendore Tjetër

 

Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit__________

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të tjera

  

2.2.1 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader

Po  Jo 

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër
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Me 1 Operator Ekonomik 

Me disa operatorë ekonomikë 

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po  Jo 

2.3 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit _____________________________________________

2. Burimi i Financimit ______________________________________

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _______________________

2. 4 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

Kohëzgjatja në muaj ose ditë 
ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.5 Ndarja në LOTE:  

Po  Jo 

Nëse Po, numri i LOTEVE: 

2.6 Opsionet:  

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka): 

ose: nga në     

2.7 Kontrate me nenkontraktim:  

Po  Jo 

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës:
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E hapur



3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  
A) çmimi më i ulët  

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme 

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë 

etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushen e Teknologjisë të Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare
e Shoqërise së Informacionit:

Po  Jo 

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe
Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë
miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po  Jo 

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _______________Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Adresa e Internetit ___________________________________________
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4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Faqja e Internetit ___________________________________________

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe
nenkontraktimin):

Vlera _______________ (pa TVSH) Monedha __________

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : ____

Vlera _______________ (pa TVSH) Monedha __________

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

4.4 Informacione shtesë

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //
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Shtojca 18

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e
Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Faqja në Internet ___________________________________________

2. Lloji i procedurës: ___________________________________________

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër_______________________

4. Numri i referencës së procedurës/lotit__________________________

5. Fondi limit _____________________________________________

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe
nenkontraktimin):

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

Vlera e nenkontraktimit______________me TvshMonedha __________________

7. Data e lidhjes së kontratës ____________

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Nr. NIPT ___________________________________________
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Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data ________

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Ne Emer te: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës ]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të
përcaktuar fitues] t’i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri
dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e
shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të
nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e
siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me
shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e
kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]
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Shtojca 20

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                            ___________________________________________

Adresa                         ___________________________________________

Tel/Fax                        ___________________________________________

E-mail                          ___________________________________________

Faqja në Internet         ___________________________________________

1.    Lloji i procedurës: ________________________________________
2.      Numri i Referencës: ________________

3. Objekti i kontratës _______________________

4. Fondi limit  ____________________________________________

5.      Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni
24, pika 1:   a)  ;

 b) ;

 c) ;

 ç) ;

 d) ;

 dh) ;

Etj. ______________________________________

6. Informacione
shtesë____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   _

Shtojca 21

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në
partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërish).
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Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e
zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi
Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit,
duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh,
Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK),
Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi
(KP).

2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përllogaritur e Prokurimit
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Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës
Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës
Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)
6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin
ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni
për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të
dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e
nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një
kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë
të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht çdo njoftim
të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj . Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të
tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të
dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të
përmbajtjes.
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Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme
dhe disa kopje shtesë, pranë autoritetit kontraktor

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t’i referoheni Formularit
të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

( KU TE GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i ketij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet
Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje
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të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar
nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizoje mallrat, ashtu
siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

 Këtë kontrate

 Formulari i Deklarimit te Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi

 Specifikimet Teknike

 Formulari i çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marreveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi
dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët
ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i
përfshirë në këtë marreveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që
të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për
furnizim me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin
Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo
më shumë sasi se sa ato te parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë
ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor
vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast
se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

______________________

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të
Ofertës.

2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve për
porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat
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Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nënshkrimi: Nënshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:

Shtojca 23

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

( KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:
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Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për Kryerjen e: < vendosni titullin > me
numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat
do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që
janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për
kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t’i dërgojë kontraktuesit “Ftesën
për Oferte” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti
Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini-konkursit do të kryhet me të gjithe operatorët ekonomikë, palë në
marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për
Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të rihapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të
kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e
tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet
të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t’ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në
marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në
Ftesën për Ofertë

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

__________________________________
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Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues

Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nënshkrimi: Nënshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:


