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I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Drejtoria Rajonale Shëndetësisë Shkodër

Adresa Rruga :”Bujar Bishanaku”,Shkodër,Albania

Tel/Fax +3552246595

E-mail prokurimetdrsh@gmail.com

Faqja e Internetit ___________________________________________

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror Institucion i pavarur

 

Njësi e qeverisjes vendore Tjetër

 X

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

P
o


J
o

X

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit REF-70887-05-23-2018

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs
Projektimi

Shërbime
Konsulence

Shërbime të
tjera

  X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër
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P
o


J
o

X

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

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:___________(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.

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen
kuadër: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit 916 666.00 (nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e
gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH

2. Burimi i Financimit Buxheti i shtetit për vitin 2018 ,shpenzime operative

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadërMirëmbajtje e impjanistikës
(hidraulike,elektrike)

4. 2. 9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

Kohëzgjatja në muaj ose ditë 
ose

duke filluar nga nënshkrimi i kontratës me përfundim në 22/12/2018

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

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

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

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______

2.11 Ndarja në Lote:  

P
o


J
o

X

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): 

Ose: nga në 

2.14 Do të pranohen variantet:  

P
o


J
o



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:

P
o


J
o



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:
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P
o


J
o



Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit shtojcës 4

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Kërkesë për propozim

Procedurë prokurimi e rishpallur
P
o


J
o

X

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 X

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: 05/06/2018 (dd/mm/vvvv) Ora: 13:00
Vendi: Në mënyrë elektronike në websitin zyrtar të Agjensisë së Prokurimit Publik,

https:/ www.app.gov.al Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Shkodër

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të

http://www.app.gov.al
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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: 05/06/2018 (dd/mm/vvvv) Ora: 13:00
Vendi: Në mënyrë elektronike në websitin zyrtar të Agjensisë së Prokurimit Publik,

https:/ www.app.gov.al Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Shkodër

Informacioni mbi ofertate 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 ditë (e shprehur në ditë)

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

S
h
q
i
p

X

A
n
g
l
i
s
h
t



T
j
e
t
ë
r

_______
______
__

Seksioni 5 Informacione plotësuese

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

P
o


J
o



Nëse Po

M
o
n
e

_
_
_
_

Ç
m
i
m

_
_
_
_

http://www.app.gov.al
http://www.app.gov.al
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d
h
a

_
_
_
_
_

i _
_
_

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 24/05/2018

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 Drejtoria Rajonale Shëndetësisë Shkodër

Adresa Rruga :”Bujar Bishanaku”,Shkodër,Albania

Tel/Fax +3552246595

E-mail prokurimetdrsh@gmail.com

Faqja në Internet ___________________________________________

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për propozim (Shërbime)
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3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër Mirëmbajtje e impjanistikës
(hidraulike,elektrike)

5. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-70887-05-23-2018

5. Fondi limit 916 666.00 (nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e
gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: nga nënshkrimi i kontratës
deri me datë 22.12.2018

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 05/06/2018 Ora
13:00

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 05/06/2018 Ora
13:00

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.
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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 _______________
“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
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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 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
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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

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
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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.

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 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.

3.3.2 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 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
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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.

3.4. 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 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 ekzekutimin 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

Sasia Çmimi
Njësi

Çmimi
Total

Afati

Çmimi Neto )
TVSH (%)
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Çmimi Total

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

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

Shtojca 3

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji,
natyra
e
infor
macio
nit që
duhet
të
mbete
t
konfi
denci
al

Numri i
faqes
dhe
pikat e
DT që
dëshiro
ni të
mbeten
konfid
enciale

Arsyet
pse ky
inform
acion
duhet
të
mbetet
konfid
encial

Afati
kohor
që ky
inform
acion
të
mbetet
konfid
encial
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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.

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:
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 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 _____________

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE



20

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

V ula

Shtojca 6

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik]
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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 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.
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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 5.

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.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të dorëzojë:
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a. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 6;
b. Vërtetimin 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. Për të provuar përmbushjen e kapaciteteve të mëposhtme, Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Për kapacitetin ligjor/profesional:

1.Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesional ose tregtarë
i aftë për realizimin e sherbimeve te specifikuar ne DST.

Sipas kërkesave të vendosura në kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit.

2.2. Për kapacitetin ekonomik dhe financiar:  

1-Kopje të çertifikuara të një ose me shumë bilanceve të dy viteve të mëparshme ,te

miratuar nga Administrata Tatimore .

2-Vertetim nga Administrata Tatimore,per xhiron vjetore per vitet 2015,2016,2017 ,ku vlera

e xhiros vjetore ,te jete jo me e vogel se vlera e fondit limit te ketij prokurimi.

3- Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te

gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te kontratave te energjise qe ka

operatori ekonomik qe eshte i rregjistruar ne Shqiperi. Mosshlyerja e detyrimeve te energjise

elektrike perben shkak per skualifikimin e operatorit ekonomik pervec rastit kur rezulton se

detyrimet e papaguara te energjise elektrike te konfirmuara ne vertetimin e leshuar nga

furnizuesi, jane ne proces ankimimi ne gjykate.Furnizuesi i energjisë elektrike është i

detyruar që ta lëshojë këtë vertetim jo më vonë se 5(pesë)ditë nga data e depozitimit të

kërkesës nga operatori ekonomik.

4-Operatori ekonomik duhet te paraqese nje dokument qe verteton shlyerjen e taksave

vendore per vitin 2017 dhe vitin aktual 2018 leshuar nga administrata lokale (vetem per

vendin ku ka seline).

2.3 Për kapacitetin teknik:  

I - Provojë e suksessheme ne ekzekutimin e te pakten:

-Sherbime te mëparshme te se njejtes natyre, ne nje vlere jo me te vogel se 40% të vlerës së

fondit limit te realizuar gjate tre viteve te fundit te aktivitetit operatorit ekonomik.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon

-kontrata dhe vërtetime te realizimit të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të

shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara gjate tre viteve te fundit.

Keto sherbime te se njejtes natyre do te vertetohen me dokumentacionin si kontrate ,vertetim

realizimi kontrate ,akt-marrje ne dorezim, situacion perfundimtar dhe akt- kolaudimi.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat,

-si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe

shërbimet e realizuara.

-Në rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, kandidatët/ofertuesit krahas rregullave te
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VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik ” duhet ti

permbahen si dhe te respektojne Udhezimet e APP per operatoret ekonomike per rastin e

bashkimit te operatoreve ne procedurat elektronike te prokurimit . (Mosparaqitja në këtë

formë është kusht skualifikues).

II- Licensa profesionale e shoqërise lidhur me ekzekutimin e objektit të kontratës të lëshuar

nga autoritetet kompetente shtetërore.

a-Licensë profesionale e shoqërise e vlefshme me kategoritë:

1. Niveli i klasifikimit te shoqerise te jete e klasit A

2. Kategoria për Punime të përgjithshme ndërtimi.

a) NP-2 (Punime civile dhe industriale)

3. Kategorite për Punime Speciale Ndërtimi
a) NS-2(Impjante hidro sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e

tyre)
c) NS-14(Impjante të brendëshme, elektrike, telefoni,

radiotelefoni,T.V, etj)

Kualifikimi dhe eksperienca e stafit përgjegjës për kryerjen e shërbimit.

1.Opeartori ekonomik duhet te deklarojë Drejtuesin Teknik ,i cili duhet të jetë i punësuar

pranë shoqerisë, i përfshirë në licensat e saj si dhe do te jetë i pranishem gjatë gjithë kohës

qe do të kryhen shërbimet ne 6 (gjashtë)objekte.Deklarata të shoqërohet me CV,licensën

përsonale dhe kontratën e punës të vlefshme.

2. Opeartori ekonomik duhet të ketë nr.e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës

.Numri mesatar i punonjësve për vitin 2017 dhe periudhën Janar-Prill 2018 kërkohet të jetë

jo më pak se 9 punonjës.Në këtë numër përfshihet edhe stafi drejtues.Kjo dëshmohet me një

vërtetim lëshuar nga Administrata Tatimore.

Operatori ekonomik duhet të ketë një staf të kualifikuar për kryerjen e punimeve në te gjithë

specialitetet e kërkuara ( ndërtimore,elektrike,hidraulike etj.)

Stafi drejtues që kërkohet:

Stafi drejtues qe kerkohet:
1. Inxhinier ndertimit me liçense. 1 Punonjes
2. Inxhinier Elektrik 1 Punonjes
3. Specialist+punetor ndertimi. 2 Punonjes
4. Specialist ( elektriçist ). 2 Punonjes
5. Specialist ( hidraulik ). 3 Punonjes

Operatori ekonomik duhet të disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike për realizimin

e kontratës.Duhet të paraqesë dëshmi per mjetet e paisjet teknike që ka në dispozicion për

ekzekutimin e kontratës.

Kontraktuesi duhet të ketë një kapacitet teknik të mjaftueshem për kryerjen e punës me cilësi
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të mirë dhe në kohën e duhur.

Makineritë e paisjet që kërkohen:

N
R

Lloji i makinerive Njesi
a

Sas
ia

1 Kamion vetshkarkues
kapacitet 2 ton

cope 1

2 Xhenerator cope 1

3 Skele metalike m2 300

4 Panele derrase,puntela
metalike, fiksuesa metalike
per skeleri, etj

cope 200

5 Saldatriçe monofaze ose 3
fazore

cope 1

6
Vegla pune, (vegla specialisti
hidraulik,elektrik,vegla
specialisti ndertimi, etj )

Deklaratë nga administratori i shoqërise që makineritë e mësipërme nuk do të jenë të

angazhuara në kontratat e tjera gjatë periudhës që lidhet me këtë objekt prokurimi.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë bashkangjitur dokumentacionin teknik,analizat e

cmimeve për cdo njësi sipas zërave të shërbimeve në preventiv.

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]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:
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Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:Mirëmbajtja e
impjanistike(hidraulike,elektrike)nga kontraktuesi do të bëhet sipas nevojave të Autoritetit
Kontraktor.Kontraktuesi duhet të pergjigjet në kryerjen e sherbimit brenda një kohe sa më të
shkurtër në përputhje me preventivin pjesë e dokumenteve standarte të tenderit.Të zbatoje
specifikimet teknike për të gjithë zërat e punimeve që do te jetë e domosdoshme për të kryer
riparimet me cilësi sa më të mirë

Numri i objekteve;

Godina e D.R.SH-se Shkoder , Shtepite Mimoza dhe Qendra Komunitare,Stomatologjia
,L.Bakterologjik,Spitali Neuro-Psiqiatrik.

SPECIFIKIMET E MATERIALEVE TË NDËRTIMIT / PUNIME IMPJANISTIKE

ELEKTRIKE - HIDRAULIKE

SEKSION 1 PUNIMET ELEKTRIKE

I. Specifikime elektrike të veçanta

1. Aksesorët (të përgjithshme)

Aksesorët e instalimeve elektrike do të specifikohen në mënyrë të detajuar në pikat e

mëposhtme të këtij seksioni.

Këtu ne po japin kërkesat e përgjithshme dhe kushtet teknike të zbatimit që duhet të

plotësojnë këta aksesorë dhe në përgjithësi instalimi elektrik.

Instalimi elektrik në përgjithësi duhet të jetë i plotë në të gjitha pikëpamjet (montimi dhe

materiale) siç është treguar në projekte dhe skica, përshkruar me specifikimet ose udhëzimet

e projektuesit.

Montimi duhet të përfshijë furnizimin me energji elektrike për të gjitha pajisjet elektrike të

cilësuara dhe të ofruara, si edhe pajisjet e ofruara dhe të instaluara nga të tjerët.

Pika e furnizimit të pajisjeve duhet të jetë kutia terminale furnizuese në pajim ose aparati i

afërt mbyllës (izolues)/hapës.

Pozicioni i gjithë pikave nëpër skica është i përafërt dhe duhet konfirmuar nga kontraktuesi

duke iu referuar skicave të fundit të projektit, për gjithë rregullat e ambienteve të veçanta.
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Specifikimi përbën një plotësim të skicave të projektit. Në rast se ka përplasje midis skicave

dhe specifikimeve, propozuesi (ofruesi) duhet të marrë një sqarim (të shkruar) ose

interpretim nga projektuesi para se të shtrojë ofertën e tij (tenderin e tij).nëse nuk kërkohet

një sqarim i tillë, interpretimi i inxhinierit në kantier (vendi i punës) do të jetë përfundimtar.

Kontraktuesi duhet të vizitojë (kontrollojë) kantierin para se të vlerësojë qëllimin

(fushën,sferën) e punës.

2. Tela dhe kabllo

Të gjitha telat dhe kabllot duhet të kenë çertifikatën e aprovimit të autoriteteve lokale

përkatëse dhe çertifikatën e fabrikës.

Telat duhet të jenë përçues të thjeshtë bakri të izoluara (veshura) me shtresë teke PVC për tu

futur brenda tubave dhe linjave.

Izolimi i telave dhe këllëfi duhet të jenë me izolim të ngjyrosur për të identifikuar fazën dhe

nulin.

Të gjitha rastet kur kabllot PVC përfundojnë në një panel shpërndarës siguresash, pajisje

elektrike etj, duhet lënë një sasi kablli të lirshëm për të lejuar në të ardhmen, zhveshjen e

rilidhjes me terminalet pa shkaktuar tërheqje të tyre.

Kabllot për çdo seksion të instalimit duhet të mbyllen nëpër tuba dhe në sistemin e kutive

futëse përmbledhëse për atë ndarje të veçantë. Kabllot duhet të instalohen duke përdorur

sistemin “lak”

Zhveshja e izolimit në kabllot e izoluara me PVC duhet të kryhet duke përdorur një vegël të

përshtatshme për zhveshjen, dhe jo një thikë.

Telat duhet të jenë të ngjyrosura për identifikim. E zeza duhet të përdoret për përçuesit e

neutrit, Jeshilja/e verdha duhet të përdoren për përçuesit e tokës dhe ngjyra e kuqe/blu dhe e

verdhë për përçuesit fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtët përçues

fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtën fazë furnizimi për të gjithë

instalimet.

Të gjitha kabllot tek duhet të vendosen në mënyrë të tillë që të kenë në anë etiketën dhe vulën

e prodhuesit ose prova të tjera të origjinës dhe kontraktuesi duhet të marrë çertifikatat e

testeve të përhershme të prodhuesit kundrejt një urdhri të dhënë, n.q.s kërkohet nga

inxhinieri.

Numri i kabllove që duhen instaluar në tuba duhet të jetë aq sa të lejojë futjen e lehtë

pa dëme të kabllove dhe nuk duhet të zërë në asnjë rrethanë më shumë se 40% të

hapësirës. Instalimi duhet të përputhet me KTZ në Shqipëri.

3. Kabllo fleksibël (me disa tela shumëfijësh për çdo tel)

Të gjitha kabllot duhet të kenë çertifikatën e aprovimit të autoriteteve lokale përkatëse dhe

çertifikatën e fabrikës.

Izolimi PVC i kabllove duhet të durojë 600/1000 V, shumëtelësh ose me tel tek me përçues të

thjeshtë prej bakri të temperuar të izoluara me PVC dhe me një këllëf PVC je përfundimtar
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të sipërm.

Të gjithë kabllot e futur nëpër tuba duhet të jenë të izoluara me polivinil klorid dhe me

përçueshmëri të lartë.

Kabllot fleksibël janë të përbërë nga tela shumëfijësh dhe në varësi të tyre kemi:

 Kabllo me 3 tela, 1 fazë, 1 nul, 1 toka (për sistemin njëfazor)

 Kabllo me 4 tela, 3 Faza dhe 1 nul (për sistemin trefazor pa tokëzim)

 Kabllo me 5 tela, 3 faza, 1 nul dhe 1 toka (përsistemin trefazor me tokëzim)

Kabllot fleksibël duhet ti kenë telat të ngjyrosura për identifikim. E zeza duhet të përdoret për

përçuesit e neutrit, Jeshilja/e verdha duhet të përdoren për përçuesit e tokës dhe ngjyra e

kuqe/blu dhe e verdhë për përçuesit fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të

njëjtët përçues fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtën fazë

furnizimi për të gjithë instalimet.

Asnjë kabëll me seksion më të vogël se 2.5 mm² s’duhet të përdoret me instalim vetëm

nëse përmendet në veçanti. Përçuesit e tokës duhet të kenë një masë minimale të

kërkuar nga rregullorja.

4. Kanalet dhe aksesorët

Instalime elektrike mund të bëhen në dy mënyra:

 Nën suva të futura në tuba PVC fleksibël

 Mbi suva në kanaleta PVC (trajtohet në pikën 7)

Aksesorët e instalimeve nën suva janë:

 Tubat fleksibël PVC të dimensioneve të ndryshme në varësi të dimensionit

dhe të numrit të telave që do të futen në të

 Kutitë shpërndarëse (trajtohen në pikën 5)

 Kutitë për fiksimin e prizave ose të çelësave (trajtohen në 13 dhe 14)

Të gjitha këto vendosen para se të bëhet suvatimi.

Për kryerjen e instalimeve elektrike të futura nën suva duhet të ndiqet rradha e punës si më

poshtë:

 Hapja e kanaleve në mur më dimension të tillë që të vendoset lirshëm tubi

fleksibël dhe me thellësi të tillë që të mos dalë mbi nivelin e suvasë përfundimtare.

 Vendosen tubat fleksibël dhe kutitë prej PVC të cilët provizorisht fiksohen

me allçi (më vonë mbyllen kanalet me llaç suvatimi)

 Pasi është kryer suvatimi, futen telat ose kabllot, me anë të udhëzuesit të

tyre, të cilat duhet të hyjnë lirshëm dhe të lihet në të dy krahët një sasi e mjaftueshme për

kryerjen e lidhjeve dhe montimeve.

Tubat fleksibël duhet të jenë të tipit DL 44 Range (NF Range) për korridoret dhe /ose i tipit

DL 50 Range (BR PVC Range) për dhoma të prodhuara nga GEWISS-ITALY ose pranohet

një tjetër i ngjashëm sipas standarteve përkatëse të mëposhtme:

 Përputhja me standartet: CEI 23-32.

 Materiali PVC.

 (Rezistenca) Qëndrueshmëria e izolimit: 100 MΩ
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 Shkalla IP:IP40

 Qëndrueshmëria ndaj goditjeve:IK08

 Temperatura e instaluar: -5/60 gradë celsius

Kanalet dhe vendosja e tubave fleksibël PVC duhet të bëhet në distancë 0.4 m më poshtë nga

niveli I tavanit në vijë të drejtë horizontale dhe zbritjet për çelësa ose prizat të bëhen

vertikale të drejta dhe jo me kënd ose në formë harku.

5. Kutitë shpërndarëse

Kutitë shpërndarëse në varësi të sistemit që do të përdoret janë për nën suvatim ose mbi

suvatim kështu që mënyra e fiksimit të tyre është ose me allçi ose me anë të vidave me

upa.Materiali dhe karakteristikat teknike të tyre janë njëlloj si për tubat fleksibël të

përshkruara në pikën 4.Përmasat e kutive shpërndarëse variojnë sipas rastit dhe nevojës. Ato

janë në formë rrëthore, katrore ose drejtkëndëshe dhe kapakët e tyre mbyllës janë me ngjyra

të ndryshme.E rëndësishme është që lidhja e telave/kabllove brenda në kutitë shpërndarëse të

realizohet me anë të klemeve bashkuese ose fundore.

6. Lidhjet fleksible

Lidhjet fleksible përdoren zakonisht në laboratorë dhe konsistojnë në atë që linja elektrike

shkon deri në afërsi të pajisjes me fund kuti shpërndarëse dhe prej aty deri në pajisjen që do

të lidhet përdoret një lidhje fleksible jashtë murit. Për këtë duhet që dalja e kabllit nga kutia

shpërndarëse të jetë stabile, e izoluar dhe brenda kushteve teknike. Kablli vetë të jetë i

izoluar me dy shtresa izolimi dhe të futet në tuba flëksibël. Lidhja e tij më pajisjen të bëhet

në morseterinë e saj.

7. Sistemi i kanalinave

Sistemi i kanalinave është shumë I përdorshëm sidomos në rikonstruksione kur sistemi I

vjetër elektrik duhet të nxirret komplet jashtë pune dhe duhet të instalohet një i ri pa dëmtuar

suvatimin ose dhe në ndërtime me materiale të zmontueshme. Sistemi i kanalinave ashtu si

sistemi nën suva me tuba fleksibël duhet të plotësojë të gjitha kushtet teknike të instalimeve

elektrike të përshkruara në pikën 4.

Sistemet e kanalinave duhet të jenë të serisë NP 40/42 të prodhuara nga GEWISS-ITALY ose

pranohet një tjetër i ngjashëm sipas standarteve përkatëse.

Sistemi i kanalinave përbëhet nga aksesorët e tij si:

 Kanalet me dimensione të ndryshme, në varësi të numrit të telave/kabllove, prizave,

çelësave etj., që do të instalohen në të, gjatësia 2 m

 Këndorët (shërbejnë për formimin e këndeve në instalime) të cilat janë në varësi të kanalit

që po shtrihet

 Devijuesit në formë T
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 Kutitë shpërndarëse të dimensioneve të ndryshme

Montimi i kanalinave bëhet me anë të vidave, dhe vendoset 0.4 m nën nivelin e tavanit, për

rrjetin shpërndarës dhe në lartësinë e prizave/çelësave për montimin e tyre.

8. Llampat dhe ndriçuesit

Pozicioni i ndriçuesve duhet të jetë si ai i treguar në projekt skicën e Inxinierit Elektrik.

Instalimi i ndriçimit do kryhet duke përdorur kabllot e izolimit PVC, tipi NYN, që kalojnë

brenda tubit fleksibël PVC, në përgjithësi të fshehura brenda suvasë së ndërtesës ose në

kanaleta kur përdoret sistemi i kanalinave.

Kabllot duhet të jenë në seksion minimal 1.5 mm², për t’u përshtatur me ngarkesën e qarkut,

tolerancës së duhur, të bërë për të siguruar limitin e rënies se voltazhit për nënqarqet

përfundimtare. Ne të gjitha rastët një tel togëzues i ndarë duhet instaluar. Nuk vendosen më

shumë se tre ndriçues në të njëjtin tub. Ndriçuesit duhen fiksuar me siguri në tavanin

ambienteve, të varur ose direkt në sipërfaqen e tavanit sipas llojit të ndriçuesit dhe të

rekomandimit të dhëna nga prodhuesi. (Neonët bashkë me llampat do vendosen nga

kontraktuesi).

Gjatë gjithë pjesëve të tavaneve të varur, ku duhen instaluar neonët, lidhjet përfundimtare te

çdo neoni duhen bërë me anë të një kablli fleksibël tre fijësh, me cilësi të përshtatshme për

të duruar nxehtësinë, nëpërmjet një rozete me fisha, lidhur me kutinë ose linjëzimin e

kabllove.

Karakteristikat e pamjes dhe shpërndarjes së dritës së gjithë neonëve duhen plotësuar në

përputhje me informacionin e detajuar dhënë në këtë specifikim. Projektimi dhe ndërtimi i

neonëve duhet të jetë i tillë, që globat dhe mbajtësat nuk janë subjektet e temperaturës së

tepërt, të rrjedhjes së vazhdueshme të temperaturës, për të cilën ato janë projektuar.

9. Llampat flureshente

Llampat.

Të gjithë ndriçuesit neonë duhet të jenë të tipit me katodë të nxehtë, përjashto zonat ku

tensioni nuk sigurohet.

Për përdorim të përgjithshëm karakteristikat janë si më poshtë dhe gjithë llampat duhet të

kenë produkte të barabarta me ato në tabelë.Gjith llampat duhet të kenë ngjyra të

njëjta,duhet të jenë të paketuara në zarfe vëllimesh jo më pak se sa janë kërkuar nga tabela e

mëposhtme:

Karakteristikat

Gjatësia
nominale
mm

Wattaz
hi

(Watt)

Fluksi i ndriçimit
pas 2000 orësh

Ngjyra
temp

Diametri i
llampës mm
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1500 58 4500 E bardhë 26

1200 36 2800 3600 26

600 18 1100 Degrees 26

300 8 420 K 26

Pajisja e kontrollit.

Pajisja e kontrollit për llampat floreshente duhet të jetë me qark inxhinerik tipit drosel me

injeksion induktiv elektronik për të minimizuar humbjet, të cilat nuk duhet të kalojë 8 watt

për një gjatësi llampe 1200mm dhe 10 watt për gjatësi llampe 1500 mm .

Ndezja elektronike duhet të jetë asimetrike në aplikim duke shmangur mundësinë e saturimit

që rezulton në rastin e korentit të lartë në start.

Aparencat dhe karakteristikat e shpërndarjes së ndriçimit të ndriçuesve neon duhet të

përputhen me informacionin e dhënë në skicë. Të gjithë ndriçuesit fluoreshentë duhet të jenë

të pajisur me një faktor korrigjimi fuqie që duhet të korrigjojë faktorin e fuqisë jo më pak se

0.9lagging..Çinteti harmonik brenda qarkut të llampës nuk duhet të kalojë 17%.

Abazhuret dhe pajisjet e tjera ndihmëse duhet të jenë në përputhje me C.E.E 12 dhe çdo

përshtatje duhet të bëhet me fishek sigurese në ingranazhin e konpartamentit të graduar jo

më shumë se 5 amper.

Ndriçuesit neonët dhe pajisjet ndihmëse të prodhuara nga DISANO ILLUMINAZIONE-

ITALY ose nga firma të tjera të ngjashme si më poshtë .

Tipi 884EL compact, FLC 2x18 D/E, difuzor i qelqtë, ndezje elektronike, ngjyrë e bardhë.

Tipi 784 El compact, FLC2x18 D/E, difuzor i qelqtë, ndezje elektronike, ngjyrë e bardhë .

Tipi 891Attiva 60 º, FLC 2x18 L, difuzor lamelar, i errët1, ngjyrë e bardhë

Tipi 791,Attiva 60 º, FLC2x18L, difuzor lamelar, i errët1,ngjyrë e bardhë .

Tipi 874 EL Comfort 60 º, FL 4x18, difuzor lamelar i errët1, ngjyrë e bardhë.

Tipi 814 Comfort, FL2x36, difuzor prizmatik, ngjyrë e bardhë .

Tipi 971EL HYDRO, FL 1x36 ose FL 2x36 fabrikuar me polikarbonat rezistent, difuzol

transparent prizmatik, ngjyrë gri.

Tipi 1544 globo, FLC 2x13D, polikarbonati difuzor, ngjyrë e bardhë.

Ato duhen prodhuar nga fletë të mbuluara me xink ose me fletë çeliku të ngjashme dhe duhen

mbërthyer për të formuar një njësi të ngurtë. Lyerja me bojë duhet të jetë e një cilësie të lartë

për të parandaluar formimin e ndryshkut sidomos gjatë periudhës së ndërtimit të ndërtesës.

Çdo gërryerje e pjesëve metalike të neonëve duhet ndjekur menjëherë nga një trajtim me

kromat zinku i anëve të papërpunuara dhe të lyer me bojë zmalti sintetike me ngjyrë të

bardhë.

Deri kur të detajohen në një mënyrë tjetër, ato duhen fiksuar drejt në kutitë hyrëse të kabllove

ose linjën e ndriçimit e duhen pasur kujdes për t’u siguruar që ato janë të sigurta aq sa të
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pranojnë peshën e neonëve.

Ndriçuesit montohen kur të kenë përfunduar të gjitha punimet e ndërtimit dhe të lyerjes.

Dëmtimi i neonëve dhe në veçanti dëmtimi nga ndryshku, vjen si rezultat i montimit të

parakohshëm. Në raste të tilla supervizori mund të kërkojë heqjen dhe zëvendësimin pa

kosto për punëdhësin. Pajisjet e kontrollit dhe pajisjet e tjera ndihmëse, duhet të dislokohen

brenda çdo njësie për të lejuar përhapjen e nxehtësisë brenda limiteve të tyre të

temperaturës.

Çdo ndriçues duhet të ketë një bllok konektori të fiksuar për të dalluar qartë kabllot hyrëse të

fazës, nulit dhe tokës. Ky bllok konektori duhet të ketë përmasa të tilla që brenda tij të

përfshihen kabllot me 2.5 mm² në çdo konektor. Faza e çdo neoni duhet të ketë një siguresë

të përshtatshme dhe që mund të ndërrohet pa probleme.

Në figurat e mëposhtme paraqiten disa tipe të ndryshme llampash:

Ndriçuesa për ambiente me lagështirë

Ndriçuesa mbi suvatim

Ndriçuesa të inkastruar në tavan

10. Llampat halogjenë

Të gjitha llampat duhet të jenë të përshtatshme që të punojnë me 220 volt dhe të jenë të

kompletuara me pajisjen e kontrollit. Karakteristikat e llampave me metal halogjen, duhet të

jenë të tilla që ato të fillojnë punë me një voltazh 10% më të ulët.

LLampat dhe pajisjet e tjera ndihmëse duhet të jenë të prodhuara sipas standarteve Evropiane,

ose pranohet një e ngjashme si më poshtë:

Tipi 1131 Punto, JM-IS 70 difuzor me xham te temperuar, IP55 ngjyrë bezhë.

11. Ndriçuesit e emergjencës dhe shenjat e daljes

Paketa e ndriçimit emergjent duhet montuar dhe në ato vende, ku i ka parashikuar Inxhinieri

projektues elektrik.

http://catalogo.disano.it/default.asp?Cs=1&Ln=4&Id=325&Fn=0&Pos=4&Tit=Feuchtraumleuchten+%3E%3E+Polycarbonat
http://catalogo.disano.it/default.asp?Cs=1&Ln=4&Id=327&Fn=0&Pos=4&Tit=Feuchtraumleuchten+%3E%3E+Stahl
http://catalogo.disano.it/default.asp?Cs=1&Ln=4&Id=326&Fn=0&Pos=4&Tit=Feuchtraumleuchten+%3E%3E+Lichtstromsammler
http://catalogo.disano.it/default.asp?Cs=1&Ln=4&Id=89&Fn=0&Pos=1&Tit=Deckenleuchten+%3E%3E+Deckenleuchten+mit+Kompaktlampen+%2D+Obl%F2
http://catalogo.disano.it/default.asp?Cs=1&Ln=4&Id=7&Fn=127&Pos=1&Tit=Deckenleuchten+%3E%3E+707+Wallwasher
http://catalogo.disano.it/default.asp?Cs=1&Ln=4&Id=94&Fn=0&Pos=1&Tit=Deckenleuchten+%3E%3E+Deckenraster+%2D+Comfort+Serie+7
http://catalogo.disano.it/default.asp?Cs=1&Ln=4&Id=6&Fn=35&Pos=0&Tit=Einbauleuchten+%3E%3E+807+Wallwasher
http://catalogo.disano.it/default.asp?Cs=1&Ln=4&Id=6666&Fn=0&Pos=0&Tit=Einbauleuchten+%3E%3E+Einbau+f%FCr+Paneele%2FPlattendecken+mit+Lamellenrastern
http://catalogo.disano.it/default.asp?Cs=1&Ln=4&Id=10&Fn=0&Pos=0&Tit=Einbauleuchten+%3E%3E+Runde+Einbauleuchten
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Paketa e emergjencës duhet të përfshijë mbushjen e plotë të baterisë me një ushqyes të aftë

për të furnizuar me energji për një orë dhe tubin 18 WATT-ësh.

Ndriçuesit e emergjencës të prodhuara nga DISANO ILLUMINAZIONE-ITALY ose nga

prodhues të tjerë të ngjashëm me kërkesat teknike të mëposhtme:

-Tipi 884EM, konpakte FLC2x182, ndezje elektronike, shpërndarës i qelqtë, ngjyra e bardhë

-Tipi 891EM 60 gradë aktiv, i errët 1.FLC2x182 shpërndarës lamelar, ndezje elektronike,i

bardhë.

-Tipi 874EM 60 gradë komfort, i errët 1, FLC 4x182 shpërdarës lamelar, ndezje elektronike,

ngjyrë e bardhë .

Tipi 2660 EM, evolucion, FL 3x36 shpërndarës lamelar i errët 1, ngjyrë e bardhë.

Pozicioni edhe shtrirja e pajisjeve dalëse duhet të jenë siç është treguar në projekt. Ndriçimi i

daljes duhet të jetë i mbushjes së plotë me bateri të BS standarte përkatëse, 18Watt, zgjatja

një orë.

Kapaku i paketës duhet të ketë ngjyrë jeshile dhe të ketë shenjat përkatëse:

 Një njeri duke vrapuar,

 Shigjetën që tregon drejtimin e largimit,

 Fjalën dalje.

të shkruara me ngjyrë të bardhë.

12. Çelësat e ndriçimit

Vendodhja e çelësave të ndriçimit tregohet sipas projektit dhe skicave të bëra nga inxinieri

elektrik projektues.

Në përgjithësi çelësat e ndriçimit gjatë gjithë ndërtesës duhet të jenë të përshtatshme për

montim të rrafshët (nën suvatim). Për njësitë e çelësave të rrafshët brenda ndërtesës duhet

një tjetër i ngjashëm si më poshtë:

Playbus Rangë GW 30011,1P-16A, ngjyra sipas arkitektit. Çelësat duhet të jenë të tipit të

ndërprerjes së ndadaltë “quick make slowbreak” të projektuara për kontrollin e rrjetit AC.

Duhet të kenë një shkallë minimale prej 10 amper.

Çelsat mund të jenë të tipit “broad rocker”, për të dhënë njësi të fishuara çelësash që nevojitet

deri sa të ndryshohet specifikimi. Çelësat duhen të montuara në një rrjet elektrik për të

siguruar, shtrirjen e duhur, kur kutitë e kabllove metalike të përputhen rrafsh me suvatimin e

murit .

Çelësat mund të jenë edhe të tillë që mund të montohen mbi sipërfaqen e suvatuar. Këta lloj

çelësash janë shumë të përdorshëm në ato raste kur sistemi i shpërndarjes elektrike është më

kanalina. Gjithashtu rekomandohet edhe në dhomat e punës me dru me metal, si dhe në

dhomat e transformatorit e të gjeneratorit.

Çelësat sipas vendit ku do të përdoren dhe mënyrës së takim-stakimit i ndajmë:

 Çelësa një polësh

 Çelësa dy polësh

 Çelësa deviat

 Çelësa me llampë sinjalizimi me stakim kohor
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Çelësat një polësh përdoren zakonisht në ambiente të vogla ku kemi një numër të vogël (1

ose 2) ndriçuesish.

Çelësat dy polësh përdoren zakonisht në ato ambiente ku kemi një numër të madh ndriçuesish

të cilët mund të takohen edhe në mënyrë të pjesshme psh. Nëpër klasa, ku janë dy rreshta me

ndriçues, mund të ndizen të alternuar vetëm njëri rresht ose të dy njëkohësisht.

Çelësat deviat janë të përdorshën në ato ambiente ku kemi dy hyrje/dalje, pasi ata takojnë

ndriçuesit në njërën hyrje/dalje dhe mund të stakojnë në hyrjen/daljen tjetër, ose mund të

përdoren nëpër korridore.

Çelësat me llampë sinjalizimi me stakim kohor janë të përdorshëm nëpër shkallë, nëpër

korridore etj.

Në figurat e mëposhtme tregohen disa tipa të ndryshëm çelësash:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36

 

 

13. Prizat

Një sistem i kompletuar me njësi prizash duhet siguruar sipas projektit dhe skicave të bëra

nga inxinieri elektrik projektues.

Të gjitha prizat që do të montohen në shkolla/kopshte duhet të jenë të tipit me tokëzim dhe

me mbrojtje ndaj fëmijëve.

Prizat ashtu si edhe çelësat mund të jenë të tipit që montohen nën suvatim ose mbi suvatim.

Prizat i ndajmë sipas detyrës që do të kryejnë në:

 Priza tensioni njëfazore, dy fazore ose trefazore

 Priza telefoni dhe sistemi LAN

 Priza TV

Prizat e tensionit njëfazore siç tregohen edhe në figurën e mëposhtme kanë 1 pin për Fazën, 1

pin për nulin dhe një pin për tokën fig. 1 ose kontaktet e tokës fig.2.

Fig. 1 Fig. 2 Kontaktet e tokës

Gjithë prizat, derisa të bëhet një tjetër specifikim, duhet të jenë të tipit 16 amper 2-pin dhe të
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dala në sipërfaqe. Ato duhet të kenë montim rafsh duhet të kenë një ngjyrë që të shkojë më

paftat e çelësave të ndriçimit.

Gjithë prizat duhet të jenë një tip i ngjashëm i specifikuar si më poshtë:

Playbus Range, me ndarës sigurie 250v, 2P-16A.

Playbus Range, me ndarës sigurie 250v, 2P-16A.

Gjithashtu aksesorë të tjerë elektrikë si butonat shtypës, kutitë e montimit të rrafshëta etj

duhet të jenë sipas katalogut të përgjithshëm të 2000 GEWISS ose pranohen të tjerë të

ngjashëm.

Prizat dy dhe trefazore janë të përdorshme vetëm në laboratorët ose në punishtet dhe

rekomandohen të jenë të tipit mbi suvatim siç tregohet në figurën 1 ose nën suvatim siç

tregohet në fig. 2.

 

 

Fig. 1

Fig.2

Priza trefazore e mësipërme është 16 A, 380 V me tokëzim pra kablli që furnizon atë është 5

dejesh 2.5 mm ². Në rast se parashikohet përdorimi I pajisjeve ose makinerive trefazore më

të fuqishme atëherë në bazë të fuqisë së pajisjes inxinieri elektrik duhet të llogaritë

dimensionin e kabllit të furnizimit dhe Amperaxhin e prizës.

Prizat e telefonisë dhe të sistemit LAN janë të njëjta dhe janë trajtuar më hollësisht në pikën

8.6 dhë në pikën 8.7.

Prizat e TV duhet të jenë koaksiksiale me mbrojtëse direkte.
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II. Shpërndarja e fuqisë

1. Shpërndarja e tensionit të ulët

Rrjeti shpërndarës i tensionit të ulët projektohet nga Inxhinieri elektrik dhe duhet të plotësojë

të gjitha kushtet e KTZ në Shqipëri.

Shpërndarja e tensionit të ulët fillon që nga ana e TU të transformatorit, deri në çdo prizë,

çelës dhe ndriçues. Shpërndarja e TU bëhet me anë të telave ose të kabllove, të cilët janë

përshkruar në pikën 8.1.2.

2. Paneli kryesor i tensionit të ulët

Paneli kryesor i tensionit të ulët vendoset në dhomën e transformatorit, në rast se ajo ndodhet

në godinë ose në një kabinë të veçantë, në rast se godina furnizohet me tension të ulët.

Paneli kryesor i TU mund të jetë i tipit mbi suvatim (montohet me vida dhe upa direkt mbi

mur në lartësi 0.9 m nga dyshemeja) ose nën suvatim. Ai duhet të jetë metalik, i lyer me

bojë, që I reziston korozionit, si dhe të jetë i mbyllshëm me çelës.

Përmasat e tij janë në varësi të pajisjeve elektrike që do të montohen, të cilat janë në varësi të

ngarkesës së godinës.

Paneli kryesor i TU duhet të përmbajë të paktën:

 Matësin e energjisë elektrike 3 fazor

 Automatin kryesor trefazor 400 V, amperazhi varet nga ngarkesa

 Automatet trefazor për çdo kat (sugjerohet që në çdo kat të shkohet me tre

faza në mënyrë që të bëhet një shpërndarje sa më e mirë e ngarkesës dhe siguri më të madhe

në furnizim)

 Ampermetra për çdo fazë me tregim në kapakun e tij

 Voltmetër me tre pozicione për të matur çdo fazë me tregim dhe komandim

në kapakun e tij

 Sinjalizuesit e fazave me tregim në kapakun e tij

 Klemet e tokëzimit që lidhen me sistemin e tokëzimit

Montimi i tij dhe i përbërësve, duhet të bëhet nga specialisti elektrik nën mbikëqyrjen e

Inxhinierit. Të gjitha lidhjet e kabllove / telave brenda panelit, duhet të bëhet me anë të

klemave bashkuese dhe jo me nastroband.

Në figurën e mëposhtme paraqiten disa tipe klemash të prodhimit GEWISS - Itali.

Vetë paneli duke qenë metalik, duhet të lidhet me sistemin e tokëzimit.

Një shembull i panelit kryesor i tensionit të ulët mund të jetë i tipit VESTA 400 prodhuar nga
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A.B.B-ITALY,ose pranohet një tjetër i ngjashëm si specifikohet më poshtë:

 Montim në sipërfaqe (prodhuar në fabrikë nga fletë)

 Prodhim fabrike me fletë çeliku të pjekura në furrë.

 Kontroll frontal me MCB SACE ISOMAX,S3N-250

 Ampermetra 0-250/s dhe njehsues kwh.

 Dimensionet: 600x400x1800mm.

Në figurat e mëposhtme paraqiten disa tipe të ndryshme panelesh të TU të prodhimit

GEWISS, Itali.

3. Panelet e shpërndarjes në kate

Panelet e shpërndarjes në kate janë pika shpërndarje të TU, të cilat përveç shpërndarjes së

tensionit për katin, bëjnë të mundur edhe selektimin e mbrojtjes.Këto panele janë të tipit që

montohen nën suvatim ose mbi suvatim.Panelet në varësi të ngarkesës mund të jenë deri në

12 elementë për një kat dhe më tepër elementë për 2 kate, e kështu me rradhë.Këto panele,

meqënëse do të vendosen në ambiente publike shkolla / kopshte, duhet të jenë të mbyllshëm

me çelës për arsye sigurie.Elementët e domosdoshëm të këtyre paneleve janë:

 Automati kryesor 3 fazor manjetotermik dhe me mbrojtje diferenciale,

amperazhi varet nga ngarkesa;Sinjalizuesit e fazave (3 copë);Automatët manjetotermik

njëfazorë të fuqisë (prizave), të cilët në varësi të prizave që do të furnizohen kanë edhe

amperazhin e tyre;Automatët manjetotermik të ndriçimit, të cilët në varësi të ndriçuesave që

do të furnizohen kanë edhe amperazhin e tyre;Rekomandohet që sistemi i ndriçimit të jetë i

ndarë nga ai i fuqisë.Shembuj figurativë të këtyre paneleve janë paraqitur më poshtë, dhe

janë të prodhimit GEWISS, Itali, seria 40 CD. Rekomandohet të përdoren ata ose të

ngjashëm me ata që plotësojnë të njëjtat kushte.
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Më poshtë paraqitet një panel për montime mbi suvatim me kapak të tejdukshëm.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Min.temperaturës
instalimit

-25 °C

Max.temperaturës
instalimit

60 °C

IK Kod 07

Testi I ngrohjes së
telave

750 °C



 

4. Kutitë e çelësave automatë
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Kutitë e çelësave automatë janë panele elektrike për ambiente të veçanta, njëlloj si panelet e

kateve, me ndryshimin që numri i elementeve është i reduktuar. Këto kuti përdoren

zakonisht në ambientet e banjo-dusheve, në laboratorët e ndryshëm të shkollës, në sallat e

koferencave etj.Në ambientet e banjo-dusheve në të cilat janë montuar edhe boilerë, duhet që

patjetër të vendosen këto kuti dhe në përbërje të tyre të jetë një rele diferenciale, si dhe

automatë të veçantë për çdo boiler dhe për ndriçimin. Në figurat e mëposhtme paraqiten disa

tipe të kutive të automateve të cilat i përkasin prodhimit GEWISS, Itali dhe rekomandohet të

përdoren ato ose një prodhim I ngjashëm.

Fig.1. Fig.2.

Në figurën 1 paraqiten kutitë e automateve që vendosen nën suvatim dhe në figurën 2 ato që

vendosen mbi suvatim.Montimi i kutive mbi suvatim bëhet me anë të vidave me upa, ndërsa

ato nën suvatim fiksohen me allçi e suvatim dhe s’duhet të dalin mbi nivelin e suvatimit.

5. Siguresat (automatet)

Siguresat (Automatet) jane ndarës qarku, të cilat veprojnë në mënyrë automatike në raste

mbingarkesash dhe e hapin qarkun duke i ndërprerë tensionin ngarkesës. Për këtë në

përzgjedhjen e amperazhit të automatëve duhet të merret parasysh ngarkesa që ai mbron.

Automatët që përdoren në ambientet publike janë manjetotermik dhe me mbrojtje

diferenciale.

Automatët janë njësi mbrojtje nga mbingarkesat. Ato vendosen në kutitë e çelësave automatë,

në panelët e kateve dhe në panelin kryesor të TU.

Automatët sipas numrit të fazave që ato mbrojnë i ndajmë në: një fazor dhe në trefazor.

Sipas amperazhit I ndajmë: 6 A; 10 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A

Automatët i ndajmë sipas numrit të poleve: një polësh, dy polësh, tre polësh dhe katër polësh.

Në figurën e mëposhtme paraqitet një grup automatësh, si dhe shembuj individual të disa

tipeve të prodhimit GEWISS – Itali, rekomandohet përdorimi edhe i automatëve të

ngjashëm.
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Tipi SD - class AC

Ndarës qarku diferencial 2P - 4P

Specifikimet teknike

 

 

 

•

Tensi

oni

nomin

al:

 
230 - 400

V

 

•

Freku

enca:

  50 - 60 Hz

 
•

Tensi

oni i

  500 V

Tipi MTC 45 - 4500 - C

Ndarës tensioni manjetotermik kompakt

1P - 1P+N - 2P - 3P - 4P

Specifikimet teknike

 

 

 
• Kapaciteti i

ndërprerjes:
  4,5 kA

 

• Karakteristika

e takim -

stakimit:

  C

 
• Tensioni

nominal:
  230 - 400 V

  • Frekuenca:   50 - 60 Hz

 
• Tensioni I

izolimit:
  500 V

Ndarës qarku kompakt 1P+N C

6 4.5KA 1M

Ndarës qarku kompakt 3P

C10 4.5KA 2M

Ndarës qarku diferencial një – copësh kompakt 4P C25

4.5KA AC/0.3



43

izolim

it:

Tipi SD - class AS (selektive)

Ndarës qarku diferencial 2P-4P

Specifikimet teknike

 

 

 

•

Tensio

ni

nomin

al:

 
230 -

400 V

 

•

Frekue

nca:

 
50 - 60

Hz

 

•

Tensio

ni i

izolim

it:

  500 V

6. Rezistence e integruar 3F me mbrojtje termike 12V C-I.

Per te siguruar ngrohje te ujit per Spitalin Psikiatrik duhet qe te behet zevendesimi i

Rezistences se integruar 3F me mbrojtje termike 12V C-I e cila ne bashkepunim me sistemin

e Paneleve diellore behet furnizimi me uje te ngrohte ne vazhdeshmeri te ketij

Spitali.Rezistenca duhet te jete sipas standarteve te komunitetit Europian dhe e cilesise se I-

re.

SEKSIONI 2 INSTALIMET HIDRAULIKE DHE SANITARE

1. Tubat e sistemit të furnizimit me ujë të pastër

Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave mund të përdoren tuba plastike 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 lartë
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ndaj 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 me

tridegëshe 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 të furnizimit me ujë, merret i njëjtë për të gjithë lartësinë e ndërtesës, me diametër

më të vogël se tubi 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 diametrat e

përcaktuara të tubave

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

dhe llampa e punës



45

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 mëposhtme të aparatit të saldimit.

Diametri i
jashtëm i
tubit në
mm

Koha e
ngrohjes

Në sekonda

Koha e
proçesit të
ngjitjes në

sek.

Koha e
ftohjes në
minuta

16 mm
(1/2")

5 4 2

20 mm
(3/4")

5 4 2

25 mm (1") 7 4 2

32
mm(1.1/4")

8 6 4

40
mm(1.1/2")

12 6 4

50
mm(1.3/4")

18 6 4

63 mm (2") 24 8 6

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 e

filetuar duhet të mbështillet me fije lini dhe bojë kundra ndryshkut ose pastë për të mos

patur rrjedhje (qarje).
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Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas

kërkesave 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. Supervisori mund të

bëjë testime plotësuese për të dhënat fizike - mekanike- termike të tubave, rrjedhje të

mundshme, si dhe presionin që durojnë tubat (Testi i presionit bëhet me 1.5 herë të presionit

të punës).

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.

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

riparimi e 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
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 Sforcimi i thyerjes në 20 gradë 35 N/mm2

Diametri dhe spesori duhet t’i përshtaten tubave përkatës dhe të jenë sipas të dhënave në

vizatimet teknike dhe kushteve teknike (spesori i rakorderive duhet të jetë i tillë që të

përballojë 1,5 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.

Diametri i
jashtëm i
tubit në
mm

Koha e
ngrohjes

Në sekonda

Koha e
proçesit të
ngjitjes në

sek.

Koha e
ftohjes në
minuta

16 mm
(1/2")

5 4 2

20 mm
(3/4")

5 4 2

25 mm (1") 7 4 2

32
mm(1.1/4")

8 6 4

40 12 6 4
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mm(1.1/2")

50
mm(1.3/4")

18 6 4

63 mm (2") 24 8 6

 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.

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

duhet të 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.

Supervizori mund të bëjë testime plotësuese për të dhënat fizike - mekanike- termike të tyre,

rrjedhje të mundshme, si dhe presionin që durojnë pas instalimit (Testi i presionit bëhet me

1.5 herë të presionit të punës).

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.
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 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 me

fllanxha 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 kundravalvolat

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.

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 e

origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë do t’i jepet për shqyrtim Supervizorit për

një aprovim para se të vendoset në objekt. Supervisori mund të bëjë testime plotësuese për të

dhënat fizike - mekanike- termike të tyre, rrjedhje të mundshme si dhe presionin që durojnë

pas instalimit (Testi i presionit bëhet me 1.5 herë të presionit të punës).

4. Pompat e ujit

Për të siguruar presionin dhe prurjen e duhur gjatë gjithë ditës në një ndërtesë mund të

vendosen, sipas kërkesës së projektit, pompa uji të tipit centrifugal. Pompat duhet të jenë të

pajisura me matësin e ujit, matësin e presionit, tubat përkatës të lidhjes së pompës me

sistemin e ujësjellësit, panelin elektrik përkatës të tyre, me sistemin e mbrojtjes rele, të

mbrojtjes termike, si dhe me sistemin e kontrollit automatik të punës.

Presioni i kërkuar, prurja, fuqia e tyre dhe specifikimet e tjera teknike, duhet të jepen në

vizatimet teknike nga projektuesi në funksion të kërkesave ditore për konsum të ujit.

Kur në rrjetin e brendshëm të ujësjellësit ka vetëm pompa, prurja e pompës, duhet të jetë e

barabartë me prurjen maksimale ditore të ujit në sekondë.

Kur në rrjetin e brendshëm të ujësjellësit ka depozitë uji dhe pompë, prurja e pompës duhet ti

përgjigjet grafikut ditor të përdorimit dhe dërgimit të ujit nëpër ndërtesë.

Në përcaktimin e lartësisë së ngritjes së pompës (presioni i kërkuar) duhet të merret në

konsideratë lartësia e ndërtesës, presioni i ujit në rrjetin e jashtëm të ujësjellësit si dhe

humbjet lokale nëpër kthesat, daljet, në çdo pjesë të ndërtesës.
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Fuqia e pompës së ujit përcaktohet me anë të formulës përkatëse si më poshtë:

N = Q x H / 102 x n

Ku: Q = prurja e ujit që duhet të pompohet në l/sek

H = Lartësia e dërgimit të ujit

n = rendimenti i pompës i cili duhet të jetë më tepër se 65 % dhe jepet nga prodhuesi i

pompës.

5. 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.

1. Llogaritja hidraulike. Llogaritjet hidraulike bëhen për të përcaktuar humbjet e

presionit gjatë lëvizjes së agjentit termik (ujit) në tubat e ngrohjes si dhe për dimensionimin

e tubave të rrjetit të ngrohjes. Këto llogaritje janë të njëjta me ato të sitemit të ujit të

pijshëm.

Të gjitha llogaritjet duhet të bëhen nga projektuesi dhe të dhënat kryesore për tubat duhet të

jepen në fletët e projektit, së bashku me shënimet përkatese për mënyrën e instalimit të tyre.

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 për cilësinë 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.
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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,

çeliku ose 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

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. Supervisori mund të bëjë testime plotësuese për të dhënat fizike -

mekanike - termike rrjedhje të mundshme si dhe presionin dhe temepraturën që durojnë

tubat

7. Paisjet hidro-sanitare.

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



52

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. Uk 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

tabacionet.

Një model i tubit PVC që do të përdoret sëbashku 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. Supervisori mund të bëjë testime

plotësuese për të dhënat fizike - mekanike të tubave dhe të materialit ngjitës të tyre.

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 prEN 12201.

Këto rakoredri (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. Gjatë

llogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes së ujit duhet të merret 1-2 m/sek kurse shkalla e mbushjes

do të 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 i

prodhimit, etj duhet të jepen të stampuara në çdo rakorderi.

Rakorderitë e bashkimit të tubave duhet të montohen në të gjithë vendet ku bëhet bashkimi

me tubat e dërgimit të ujrave të ndotura. Lidhja e tubave të dërgimit me kollonat e
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shkarkimit, duhet të 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 i

tubave.

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. Me kërkesë të

veçantë të Supervizorit, mund të bëhen testime plotësuese për të dhënat fizike - mekanike të

tubave dhe të materialit ngjitës të tyre.

Tubat e ajrimit

Tubat e ajrimit janë zgjatim në pjesën e sipërme të kollonave të shkarkimit dhe duhet të

nxirren

70 - 100 cm me lart se pjesa e siperme e çatise ose tarraces se nderteses.

Ato duhet të shërbejnë për ajrimin e rrjetit të brendshëm dhe të jashtëm të kanalizimeve.

Ky ajrim është i domosdoshëm sepse me anë të tij bëhet e mundur largimi i gazrave të

krijuara në kollonat e shkarkimit si dhe i avujve të ndryshëm që janë të dëmshëm për jetën e

banorëve.

Gjithashtu, Tubat e ajrimit do të shërbejnë për të bashkuar kollonat e kanalizimeve me

atmosferën për të mënjanuar ndërprerjen e punës së sifonëve në pajisjet hidrosanitare.

Tubat e ajrimit duhet të kenë diametrin e brendshëm njëlloj me diamterin e kollonës së

shkarkimit. Në rast se godina ndërtohet në vënde të ftohta, Diametri i tubit të ajrimit duhet të

jetë 50 mm më i madh se diamteri i kollonës së shkarkimit.

Tubat e ajrimit mund të jenë prej gize, prej llamarine të zinkuar me trashësi jo më të vogël se

0, 6 mm, ose prej eterniti e çeliku. Materialet që përdoren për këto tuba duhet të jenë

rezistent ndaj korrozionit, agjentëve atmosferike, gazrave të ndryshëm që dalin nga kollonat

e shkarkimit (amoniak, metan, acetilen, etj) si dhe avujve të hidrokarburëve që mund të

krijohen.

Në majë të tubave të ajrimit duhet të vendoset një kapuç (shih fig.), i cili pengon hyrjen në

tub të ujrave të shiut dhe deborës si dhe përmirëson ajrimin e kollonës së shkarkimit.

Për të përmirësuar dhe shpejtuar ajrimin e kollonave të shkarkimit (në varësi të rëndësisë se

objektit dhe kërkesave të projektit, në tubat e ajrimit, mund të montohen edhe pajisje

elikoidale të cilat bëjnë largimin e shpejtë të gazrave dhe avujve që vinë nga kollonat e

shkarkimit.
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Në rast se afër tubave të ajrimit ndodhen dritare ose ballkone të ndërtesave fqinje, atëherë

lartësia e tubave të ajrimit duhet të jetë më e madhe se lartësia e ndërtesës fqinje ose tubat e

ajrimit, duhet të jenë më tepër se 4 m larg tyre.

Një grup aparatesh mund të kenë dy tuba ajrimi.

Tubat e ajrimit duhet të montohen me kujdes në pjesën e sipërme të kollonave të shkarkimit

në mënyrë që të mos shkëputen ose të dëmtohen nga erërat e forta që mund të fryjnë. Ato

montohen në pozicion vertikal

Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre ne objekt duhet të bëhen sipas

kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Një model i tubit të ajrimit do ti jepet për

shqyrtim supervizorit për një aprovim paraprak para se të vendoset në objekt.

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.

Piletat perbehen nga:

 Gropa mbledhese ne forme sifoni e ujrave me d = 50 - 100 mm. Permasat e

saj do te jene ne funksion te sasise se ujit qe shkarkojne dhe vendit ku do te vendosen.

Zakonisht ato jane rrethore me diameter.

 Tubi i daljes se ujrave me d = 45 - 70 mm. Tubi i daljes eshte nje trup me

gropen mbledhese. Permasat e tij do te jene ne funksion te sasise se ujit qe shkarkojne, llojit

te materialit te piletes dhe kollones me te cilen lidhet.

Izolimi i tubave

Per te siguruar mosrrjedhjen e ujrave neper muret apo dyshemete e ndertesave duhet te

merren masa te forta per izolimin e tubave. Izolimi i tubave behet per keto arsye. Tubat

izolohen edhe per t’u mbrojtur nga korrozioni

 Per të eliminuar rrjedhjen në bashkimet e tubave me rakorderitë. Në këtë

rast duhet të bëhet izolimi i tyre me fije lini dhe me material plastik të përcaktuar nga

prodhuesi. Materiali izolues vendoset me kujdes nëpër filetot e tubit dhe të rakorderisë

përkatëse dhe lyhet me bojë kundra ndryshkut, përpara se të bëhet filetimi i të dy pjesëve.

Në rastet e përdorimit të tubave me material PPR, ky izolim sigurohet me anë të ngjitjes që

është përshkruar në zërin 94.

Në rastet e përdorimit të tubave të tipit me fllanxha në bashkimet e tyre përdoret guanicion

gome ose amianti i cili vendoset ndërmjet fllanxhave të tyre.

Në të gjitha rastet e përmendura më sipër duhet të bëhen provat për rrjedhje në presion provë

të barabartë me 1,5 herë të presionit të punës.

 Për të eliminuar lagien e mureve apo të dyshemeve nga kondensimi i ujrave

gjatë ngrohjes ose ftohjes së tubave, këta mbështillen me anë të një pëlhure të thjeshtë ose

me material të gomuar.
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 Për të mbrojtur tubat nga ndryshku

Izolimi i tubave duhet të sigurojë moslagien e mureve, mosrrjedhje të ujit në zonat e

bashkimit të tyre dhe rezistencë të tubit ndaj korrozionit dhe ndryshkut.

Në rast se në projekt kërkohet izolimi i tubave me bitum ajo duhet të bëhet sipas standarteve

teknike dhe kërkesave të supervizorit. Përshkrimi i mënyrës së izolimit me bitum jepet ne

projekt (mënyra e lyerjes me prajmer, shtresat e izolimit me bitum, lloji i bitumit dhe

materiali i izolimit.

Të gjitha punët e lidhura me izolimin e tubave duhet të bëhen sipas kërkesave teknike te

supervizorit dhe të projektit.

8. WC dhe kaseta e shkarkimit

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 antikapatët,

fiksohen në dysheme ose në mur me fasheta tunxhi, vida dhe tapa me fileto pa ndëprerë

veshjen me pllaka të murit. Para fiksimit të tyre duhet të bëhet bashkimi me tubat e

shkarkimit të ujrave. WC mund të jetë me dalje nga poshtë trupit të saj ose me dalje anësore

në pjesën e pasme të WC. Në WC me dalje anësore tubi i daljes duhet të jetë në lartësinë 19

cm nga dyshemeja.

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

janë 100-110 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 kërkesave

teknike 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.



56

Një model i WC që do të përdoret sëbashku me çertifikaten e cilësisë, çertifikatën e origjinës,

çertifikaten e testimit dhe të garancisë do t’i jepet për shqyrtim Supervizorit për një aprovim

para se të vendoset në objekt. Të dhënat teknike të WC duke përfshirë edhe modelin e tij,

emrin e prodhuesit, standartit që i referohen, viti i prodhimit, etj duhet të jepen në katalogun

përkatës që shoqëron mallin. Supervisori mund të bëjë testime plotësuese për të dhënat

fizike-mekanike te tyre.

Në figurat e mëposhtme paraqiten dy tipe WC, ajo tip alla Turke dhe ajo tip alla Frënga.

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 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

http://www.coopcesabo.it/pro/gr3.htm
http://www.coopcesabo.it/pro/gr3.htm
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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 nga pajisjet e tjera hidrosanitare (bide,WC, etj) duhet të jetë

të paktën 30 cm

10. Lavapjatat

Në ambientet e gatimit (ose të ngrënies) gjithmone duhet të parashikohen pajisjet

hidrosanitare (lavapjata) për pastrimin e enëve të guzhinës, të cilat shërbejnë si vende për

larjen e tyre dhe shkarkimin e ujrave të pastrimit. Lavapjatat mund të jenë metalike,

porcelani, muri tulle të veshura me pllaka ose të montuar në vepër. Lloji i materialit duhet të

përcaktohet në projekt nga projektuesi. Lavapjatat duhet të plotësojnë të gjitha kërkesat e

cilësisë sipas standartit ndërkombëtar ISO.

Lavapjatat duhet të sigurojnë percjellshmëri të lartë të ujrave, rezistence 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 thjeshta riparimi e

transporti.

Lavapjatat mund të fiksohen në mur ose në mbështetëse të përshtatshme dhe të ndërtuara

posaçërisht për to. Fiksimi në mur duhet të bëhet me vida dhe tapa me fileto pa ndëprerë

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 lavapjatës me tubat e kanalizimit të sifonit

dhe tubat e shkarkimit të ujrave. Njëkohësisht lavapjata duhet të pajiset edhe me piletën e saj

metalike. Piletat e shkarkimit duhet të vendosen në pjesën më të ulët të sipërfaqes së gropës

mbledhëse ku është hapur një vrimë me përmasat e piletës. Lavapjata mund të ketë një ose

dy gropa mbledhëse me përmasa 45 x 36 cm seicila. Përmasat e lavapjatës në varësi të llojit

dhe modelit të tyre janë 100 / 150 x 50 cm ku përmasa e dyte është gjerësia e lavapjatës.

Lavapjata përveç gropës ka edhe një pjesë të ngritur e cila përdoret për vendosjen e enëve të

guzhinës pas larjes.

Lavapjatat lidhen me tubat e shkarkimit të ujrave me anë të piletës, tubit në formë sifoni prej

materiali PVC. Lidhja e mësipërme mund të 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 piletës ku janë vendosur.

Lavapjatat lidhen me sistemin e furnizimit me ujë me anë të dy tubave fleksibël me gjatësi 30

- 50 cm dhe diametër 1/2 ", të cilët bëjnë lidhjen e rubinetit me tubat e furnizimit me ujë të

ngrohtë dhe ujit të zakonshëm. Në vendin e lidhjes së rubinetit me lavapjaten duhet të

vendosen gomina të përshtatshme për të mos bërë lejimin e rrjedhjes së ujrave gjatë punës.

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 lavapjates me tubat e

shkarkimit duhet të bëhen me tubat përkatës dhe me mastik të përshtatshëm për tuba PVC i

rekomanduar nga prodhuesi i tubave.
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Një model i lavapjatës që do të përdoret 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 në objekt. Supervizori mund të bëjë testime plotësuese për të

dhënat fizike-mekanike të tyre.

11. Rubinetat

Rubinetat janë pajisje të veçanta që përdoren për kontrollin e rrjedhjes në tubacionet e ujit.

Ato vendosen në pajisjet hidrosanitare përkatëse (lavamane, lavapjata ose bide) dhe mund të

jenë të thjeshta (përdoren vetëm për ujin e pijshëm) ose të përbëra (përdoren për sistemet e

ujit të ftohtë dhe të ngrohtë). Për rubinetat e thjeshta mund ti referoheni zërit 95

(Saraçineskat). Me anë të rubinetave mund të ndryshohet madhësia e prurjes që del në

pajisjen hidrosanitare si dhe mund të bëhet edhe rregullimi i temperaturës së ujit që përdoret.

Rubinetat mund të jenë me material bronxi, gize ose të nikeluara. Ato janë të tipit me sferë

ose portë.

Grupi i Rubinetës është tip me lidhje tubi, ose dy lidhje rrethore, i cili përbëhet prej pjesëve

të mëposhtme:

 Trupi prej gize ose bronxi. Forma dhe lloji i trupit të rubinetës janë të

ndryshme. Ngjyra, forma dhe tipi janë të përcaktuara në projekt ose duhet të përcaktohen

nga Investitori.

 Disku ose sfera, që duhet të siguroje mbylljen dhe hapjen e rubinetës për ujin e

ftohtë ose të ngrohtë duke bërë edhe rregullimin e sasisë që del nga rubineta. Ato janë me

material çeliku ose bronxi dhe duhet të jenë rezistencë ndaj korrozionit, goditjeve mekanike,

etj

 Leva e cila lidhet me boshtin e rrotullimit dhe realizon hapjen ose mbylljen e

diskut.

 Filtri i ujit i cili vendoset me filetim në dalje të rubinetës dhe siguron

pastrimin e ujit nga lëndë të ndryshme minerale apo kriprat që shoqërojnë ujin e pijshëm

 Tubat fleksibël me gjatësi 30-50 cm të cilët bëjnë lidhjen e rubinetës me tubat

e furnizimit me ujë. Tubat fleksibël kanë diametrin 1/2" ose 3/8" në varësi të llojit të

rubinetës dhe të tubave

Në vendin e bashkimit të rubinetave me pajisjen hidrosanitare dhe me tubat lidhës duhet të

vendosen gominat përkatëse të cilat nuk lejojnë rrjedhjen e ujit.

Rubinetat duhet të sigurojnë rezistencë perfekte ndaj korrozionit, rezistencë ndaj agjentëve

kimike, pamje sa më të mirë, mundësi të thjeshtë riparimi, jetëgjatësi dhe qëndrueshmëri

ndaj godtijeve mekanike. Rubinetat duhet të përballojnë një presion 1,5 herë më tepër se

vetë tubat e linjës. Ato duhet të përballojnë një presion minimal prej 10 atm.

Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e rubinetave në pajisjet hidrosanitare të

bëhen sipas kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit.

Një model i rubinetës së duhur që do të përdoret sëbashku 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 në objekt. Të dhënat mbi diametrin e

jashtëm të rubinetit, modelin e tij, presionin, emrin e prodhuesit, standartit që i referohen,

viti i prodhimit, etj duhet të jepen në katalogun përkatës që shoqëron mallin. Supervizori
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mund të bëjë testime plotësuese për cilësinë e tyre si dhe presionin që durojne pas instalimit

(Testi i presionit bëhet me 1.5 herë të presionit të punës).

12. Dushet

Në ambientet e larjes apo dhomat e tualetit parashikohet edhe vendosja e Dusheve. Dushet

janë me material porcelani ose metalike me të dhënat e standarteve teknike ndërkombëtare

dhe duhet të përcaktohen në projekt nga projektuesi.

Dushet duhet të sigurojnë përcjellshmëri të lartë të ujrave, rezistencë ndaj goditjeve

mekanike, mbrojtje izoluese ndaj ujrave, rezistencë ndaj korrozionit dhe agjentëve kimike

dhe komoditet gjatë larjes.

Dushi fiksohet në dysheme me beton të njomë, ose me fasheta tunxhi, vida dhe tapa me fileto

pa ndërprerë veshjen me pllaka. Pas fiksimit të saj duhet të bëhet vendosja në mure e

rubinetave me tunxh të kromuar, i grupit të dushit dhe pajisjeve të tjera ndihmëse në murin

pranë saj. Gjithahshtu do të bëhet edhe bashkimi i Dushit me tubat e shkarkimit të ujrave.

Dushi është me dalje nga poshtë trupit të saj.

Në pjesën më të ulët të sipërfaqes së gropës mbledhëse të dushit ku është hapur një vrimë e

vogël bëhet montimi i piletës metalike. Pllaka e dushit mund të jetë katrore me përmasa

70/80/90 x 70/80/90 cm ose gjysëm rrethore siç paraqiten në figurat e mëposhtme.

Distanca horizontale e vendosjes së dusheve nga pajisjet e tjera hidrosanitare (Lavaman,WC,

etj) duhet të jetë të paktën 25 cm

Dushi lidhet me tubat e shkarkimit të ujrave me anë të piletës dhe tubit në formë sifoni. Tubi

i lidhjes së dushit 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

piletës ku janë vendosur.

Grupi i Dushit mishelator lidhet me sistemin e furnizimit me ujë me anë të dy tubave

fleksibël me gjatësi 30 - 50 cm dhe diametër 1/2 ", të cilët bëjnë lidhjen e rubinetit me tubat

e furnizimit me uje të ngrohtë dhe ujit të zakonshëm.

Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e dushit dhe grupit të tij duhet të bëhen

sipas kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Bashkimet e pllakes së dushit me

tubat e shkarkimit duhet të bëhen me tubat përkatës dhe me mastik të përshtatshëm për tuba

PVC i rekomanduar nga prodhuesi i tubave.

Një model i pllakës së dushit dhe grupit të dushit që do të përdoret sëbashku 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 në objekt. Të dhënat teknike të

dushit duke përfshirë edhe modelin e tij, presionin, emrin e prodhuesit, standartit që i

referohen, viti i prodhimit, etj duhet të jepen në katalogun përkatës që shoqëron mallin.

Supervisori mund të bëjë testime plotësuese për të dhënat fizike-mekanike të tyre.

Ku eshte e parashikuar do te vendosen aksesoret e bojlerit si:valvolat,rezistenca e ngrohjes
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dhe vintilat e mbylljes se ujit kur do te behen riparimi i tij. Valvolat, rezistenca dhe vintilat

duhet te jene te shoqeruara me çertifikaten e cilesise se materialit.

Në sallën e kaldajës së spitalit Psiqiatrik gjendet depozita e ujit 5000 litra e cila e ka te

domosdoshme furnizim vendosjen e galexhantit të ri meqenëse ai egzistusi eshtë jashtë

funksionit.

Specifikimi i Materialeve: Materialet qe do te perdoren do te jene te reja ne perputhje me standartet

kombetare e nderkombetare te miratuara.

Personeli kryesor duhet te jete i afte profesionalisht,korrekt,i komunikueshem ne drejtim te ushtrimit te

profesionit dhe te pergjigjet ne cdo kohe.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i veçantë,
patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk
ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që
fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

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
…

Shtojca 10
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(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:

Shërbimet do të kryhen sipas një preventivi paraprak të hartuar nga specialisti i D.R.SH-së Shkodër me të
cilin do të fitohet kontrata e prokuruar si dhe sipas nevojave që do të dalin gjate punes se perditshme.
Zërat e punës,materialet dhe pjesët që jane percaktuar ne preventivin paraprak jane nje parashikim i
përafert dhe perdorimi i tyre do te varet nga difektet faktike qe do te ndodhin.
Shërbimi do të kryhet menjehere me marrjen e njoftimit brenda orarit zyrtar si dhe jashtë tij kur gjykohet
e nevojshme,për ato shërbime që nuk presin pasi krijojnë crregullime në aktivitetin e përditshëm të
D.R.SH-se Shkodër.
Kontraktuesi duhet të kryejë shërbimin ne një kohe sa më te shkurtër dhe në prani të përfaqesuesit të
DRSH-se Shkodër.

Afatet e ekzekutimit: Me nënshkrimin e kontratës deri me dt. 22/12/2018

OBJEKTI : Mirembajtje Impjanistike(H/Sanitare,Elektrike) -
Shkoder (viti 2018)

(Riparime DRSH, Shtepitë Mimoza,Q.
Komunitare,Stomatologjia,Sp.Psiqiatrik,Laboratori Bakterologjik)

Nr Nr.An Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia Çmimi Vlefta
    I. Mir.Instal.H/Sanitare DRSH        
1 2.494/2 F.V.saraçineska bronzi ø 1" = 25 mm cope 1    
2 2.494 F.V.saraçineska bronzi ø 1/2" = 15 mm cope 2    
3 2.494/6 F.V.Saraçineske Mishelator komplet Lavamani cope 2    
4 2.515 Pilete dyshemeje xingato cope 1    

5 An
F.V. Tub fleksibel kasete wc.ngrohesi
uji,lavamani. cope 4    

6 An F.V. Sifon Lavamani cope 4    
7 2.494 F.V. Rubineta te thjeshta cope 1    
8 An F.V. Vintil (boljeri,kasete,etj) cope 3    
9 An F.V. Kit (bombol) pompe uji cope 1    
10 An F.V.Rele pompe cope 1    
11 An F.V. Premistop pompe cope 1    
12 An F.V. Kaseta wc+flesibel cope 4    
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Shuma
I 

   
II. Mir.Instal.H/Sanitare 4 (kater) Sh.
Mimoza+Q.Komunitare        

1 2.491/a
F.V. Tub e rakorderi ujsjellesi PPR d=20 ~
25mm,PN 25 ml 30    

2 2.494/2 F.V.saraçineska bronzi ø 1" = 25 mm cope 1    
3 2.494 F.V.saraçineska bronzi ø 1/2" = 15 mm cope 2    

4 2.494/6
F.V.Saraçineske Mishelator komplet
Lavamani+Lavapjate cope 3    

5 2.494/6 F.V.Saraçineske Mishelator komplet Dushi cope 3    
6 2.501 F.V.WC allafrenga importi + kasete plastike cope 2    
7 2.515 Pilete dyshemeje xingato cope 4    

8 2.491/e
F.V. Tub e rakorderi ujsjellesi PPR d=50
mm,PN 16 ml 10    

9 An Telefona dushi+zorre flesibeli cope 10    
10 An F.V. Tub fleksibel kasete wc cope 8    
11 An F.V. Sifon Lavamani cope 4    
12 2.494 F.V. Rubineta te thjeshta cope 2    
13 An F.V. Vintil (boljeri,kasete,etj) cope 4    
14 An F.V. Valvul boljeri cope 6    
15 An F.V. Rezistence boljeri cope 6    
16 An F.V. Termostat boljeri cope 6    
17 An F.V. Kit (bombol) pompe uji cope 3    
18 An F.V.Rele pompe cope 3    
19 An F.V. Premistop pompe cope 3    
20 An F.V. Kaseta wc+flesibel cope 4    

         
Shuma
II 

    III. Mir.Instal.H/Sanitare Stomatologjia.        
1 2.515 Pilete dyshemeje xingato cope 1    
2 An Telefona dushi+zorre flesibeli cope 1    
3 An F.V. Tub fleksibel kasete wc cope 5    
4 An F.V. Sifon Lavamani cope 6    
5 An F.V. Vintil (boljeri,kasete,etj) cope 5    
6 An F.V. Valvul boljeri cope 3    
7 An F.V. Rezistence boljeri cope 3    
8 An F.V. Termostat boljeri cope 3    

         
Shuma
III 

    IV. Mir.Instal.H/Sanitare Sp.Psiqiatrik        

1 2.491/a
F.V. Tub e rakorderi ujsjellesi PPR d=20 ~
25mm,PN 25 ml 20    

2 2.494/2 F.V.saraçineska bronzi ø 1" = 25 mm cope 2    
3 2.494 F.V.saraçineska bronzi ø 1/2" = 15 mm cope 2    
4 2.494/6 F.V.Saraçineske Mishelator komplet Lavamani cope 2    
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5 2.494/6 F.V.Saraçineske Mishelator komplet Dushi cope 2    
6 2.501 F.V.WC allafrenga importi + kasete plastike cope 2    
7 2.515 Pilete dyshemeje xingato cope 6    
8 2.520 Tuba kanalizimi pvc ø 110 + rakorderi ml 8    

9 2.491/e
F.V. Tub e rakorderi ujsjellesi PPR d=50
mm,PN 16 ml 8    

10 An
F.V. Galexhant ne depozitën e sallës së
kaldajës.Sp.Psiq. cope 1    

11 An Telefona dushi+zorre flesibeli cope 6    
12 An F.V. Tub fleksibel kasete wc cope 8    
13 An F.V. Sifon Lavamani cope 6    
14 2.494 F.V. Rubineta te thjeshta cope 2    
15 An F.V. Grup lavapiate cope 1    
16 An F.V. Vintil (boljeri,kasete,etj) cope 4    
17 An F.V. Valvul boljeri cope 1    
18 An F.V. Rezistence boljeri cope 1    
19 An F.V. Termostat boljeri cope 1    
20 An F.V. Kit (bombol) pompe uji cope 3    
21 An F.V.Rele pompe cope 3    
22 An F.V. Premistop pompe cope 3    
23 An F.V. Kaseta wc+flesibel cope 8    

         
Shuma
IV 

    V. Mir.Instal.H/Sanitare L.Bakterologjik        

1 2.491/a
F.V. Tub e rakorderi ujsjellesi PPR d=20 ~
25mm,PN 25 ml 13    

2 2.494/2 F.V.saraçineska bronzi ø 1" = 25 mm cope 2    
3 2.494 F.V.saraçineska bronzi ø 1/2" = 15 mm cope 2    
4 2.494/6 F.V.Saraçineske Mishelator komplet Lavamani cope 1    
5 2.508 F.V. Bolier 100 liter importi cope 1    
6 An Telefona dushi+zorre flesibeli cope 1    
7 An F.V. Tub fleksibel kasete wc cope 4    
8 An F.V. Sifon Lavamani cope 2    
9 An F.V. Vintil (boljeri,kasete,etj) cope 2    
10 An F.V. Valvul boljeri cope 1    
11 An F.V. Rezistence boljeri cope 1    
12 An F.V. Termostat boljeri cope 1    
13 An F.V. Kaseta wc+flesibel cope 2    
14 An F.V. Premistop pompe cope 1    

         
Shuma
V 

    VI. Mir. Instalime Elektrike DRSH        
1 2.281/2 F.V.percjelles PV-500 2.5 mm2 ml 15    
2 2.487 Kuti per priza e çelesa cope 2    
3 2.483 Çelesa 1 fazor cope 6    
4 2.485/d Priza me nulifikim 10A , 250V cope 6    
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5 2.490/1c
Automat termo-elektro magnetik,2P; 220V;
32A cope 3    

6 2.490/1d
Automat termo-elektro magnetik,2P; 220V;
40A cope 3    

7 2.a-104
Automat termo-elektro magnetik,4P; 380V;
100A cope 1    

8 2.a-137
Llampa floroshent (llamp ekonomike) 4x18w,
IP 40 cope 20    

         
Shuma
VI 

   
VII. Mir. Instalime Elektrike 4 (Kater) Sh.
Mimoza+Q.Komunitare        

1 2.481/1 F.V.percjelles PV-500 1.5 mm2 ml 30    
2 2.481/2 F.V.percjelles PV-500 2.5 mm2 ml 25    
3 2.483 Çelesa 1 fazor cope 10    
4 2.485/d Priza me nulifikim 10A , 250V cope 10    

5 2.490/1d
Automat termo-elektro magnetik,2P; 220V;
40A cope 1    

6 2.490/1e Çeles diferencial(Salvavide) 63A cope 1    

7 2.a-137
Ndriçues floroshent 4x18w, IP 40 (me kater
llampa) cope 10    

8 2.a-137 Llampa floroshent (llamp neon) 4x18w, IP 40 cope 50    

9 2.a-138
Ndriçues llamp neon 2x40w, IP 40 (me kater
llampa) cope 15    

10 2.a-138 Llampa neon 2x40w, IP 40 cope 40    
11 a-130 Starter per ndriçues floroshent (neone) cope 20    
12 a-130 Drozel per Ndriçues floroshent (neone) cope 20    

         
Shuma
VII 

   
VIII. Mir. Instalime Elektrike
Stomatologjia        

1 2.481/2 F.V.percjelles PV-500 2.5 mm2 ml 15    
2 2.483 Çelesa 1 fazor cope 6    
3 2.485/d Priza me nulifikim 10A , 250V cope 6    

4 2.a-137
Ndriçues floroshent 4x18w, IP 40 (me dy
llampa) cope 2    

5 2.a-137 Llampa floroshent (llamp neon) 4x18w, IP 40 cope 8    

6 2.a-138
Ndriçues llampa neon 2x40w, IP 40 (me dy
llampa) cope 1    

7 2.a-138 Llampa neon 2x40w, IP 40 cope 8    
8 a-130 Starter per ndriçues floroshent (neone) cope 8    
9 a-130 Drozel per Ndriçues floroshent (neone) cope 8    

         
Shuma
VIII 

   
IX. Mir. Instalime Elektrike Spitali
Psiqiatrik        

1 2.481/2 F.V.percjelles PV-500 2.5 mm2 ml 25    
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2 2.481/3 F.V.percjelles PV-500 4 mm2 ml 34    
3 2.487 Kuti shperndarese cope 6    
4 2.487 Kuti per priza e çelesa cope 6    
5 2.483 Çelesa 1 fazor cope 8    
6 2.485/5 Çelesa 2 fazor cope 6    
7 2.485/d Priza me nulifikim 10A , 250V cope 6    

8 2.490/1d
Automat termo-elektro magnetik,2P; 220V;
40A per panelet cope 3    

9 2.490/1e Çeles diferencial(Salvavide) 63A cope 2    

10 2.a-137
Ndriçues floroshent 4x18w, IP 40 (me kater
llampa) cope 4    

11 2.a-137 Llampa floroshent (llamp neon) 4x18w, IP 40 cope 20    

12 2.a-138
Ndriçues llamp neon 2x40w, IP 40 (me kater
llampa) cope 4    

13 2.a-138 Llampa neon 2x40w, IP 40 cope 20    
14 a-130 Starter per ndriçues floroshent (neone) cope 8    
15 a-130 Drozel per Ndriçues floroshent (neone) cope 9    

16 2.a-74
Elektrod tokezimi profil zingato e
tokzuar,L=2.0m cope 4    

17 2.a-99 Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm ml 8    
18 2.a-139 Llampa Prezhektori cope 10    

         
Shuma
IX 

   
X. Mir. Instalime Elektrike Laboratori
Bakterologjik        

1 2.481/2 F.V.percjelles PV-500 2.5 mm2 ml 11    
2 2.481/3 F.V.percjelles PV-500 4 mm2 ml 11    
3 2.487 Kuti shperndarese cope 6    
4 2.487 Kuti per priza e çelesa cope 6    
5 2.483 Çelesa 1 fazor cope 12    
6 2.485/5 Çelesa 2 fazor cope 12    
7 2.485/d Priza me nulifikim 10A , 250V cope 12    

8 2.490/1d
Automat termo-elektro magnetik,2P; 220V;
40A cope 2    

9 a-120 Llampe sinjalizuese cope 2    

10 2.a-137
Ndriçues floroshent 4x18w, IP 40 (me dy
llampa) cope 2    

11 2.a-137 Llampa floroshent (llamp neon) 4x18w, IP 40 cope 16    

12 2.a-138
Ndriçues llamp neon 2x40w, IP 40 (me dy
llampa) cope 2    

13 2.a-138 Llampa neon 2x40w, IP 40 cope 12    
14 a-130 Starter per ndriçues floroshent (neone) cope 9    
15 a-130 Drozel per Ndriçues floroshent (neone) cope 10    

         
Shuma
X 

          Shuma 



66

I-X

       
T. V.
SH. 20% 

         Totali 

Shtojca 11

(Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
“Mirëmbajtje e impjanistikes(hidraulike,elektrike)” për nevojat e D.R.SH-së. Shërbimet teknike

periodike, riparime të zakonshme me qellim mirembajtjen e godinave si dhe defekteve eventuale
qe mund te ndodhin gjate vitit ne keto objekte duke kryer sherbimin e zevendesimit te materialeve
te demtuara me materiale te reja te specifikuara ne preventivin e sherbimit.

Detyrat:

Kryerja e shërbimeve te kerkuara nga autoriteti kontraktues në kohë dhe me cilësi, duke perdorur
materiale te cilesise se mire.

Shpërndarja:

Shërbimet per mirembajtje te objekteve ndertimore, eshte e shperndarja gjatë gjithë periudhës së kontratës
sipas problemeve qe krijohen dhe sherbimeve qe jane planifikuar .

Vendi i kryerjes së shërbimeve:
-Godina e D.R.SH-se Shkoder,
-Shtëpitë Mimoza dhe Qendra Komunitare,
-Stomatologjia
-Spitali Psiqiatrik,
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-L.Bakteorologjik

Shtojca 12

[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,
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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

[ 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._________________________________ _____________________________
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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 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]
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Shtojca 14

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

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
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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

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 ___________________________
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[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15.

KUSHTET E PËRGJITHSHME
Shërbimet –Kërkesë për propozim

Neni 1: Qellimi

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
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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.

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
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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 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
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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.

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
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Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesës

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.

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
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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

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
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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.

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.
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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.



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: ________________________

________________________________________________________________________

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

10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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[ 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

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:

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 ___________________________________________

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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[ 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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[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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[ 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   _
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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).

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
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.

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
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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 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

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nënshkrimi: Nënshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:
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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:

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

__________________________________

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues

Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nënshkrimi: Nënshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:


