
 

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR 

PROCEDURËN E HAPUR E THJESHTUAR 

PUNË PUBLIKE1 

 

 

Objekti: “Rikonstruksion i banjove kopshti “Ton Alimhilli” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gusht 2022

                                                           
1 Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, autoriteti kontraktor do t’i referohet 

parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi. 
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NJOFTIME 

 

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor nese aplikohet) 

 

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor; 

 

Emri  Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve,Shkoder 

AdresaL.Perash,Rr.Skenderbeg 

 

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor: 

 

Institucion qendror Institucioni i pavarur 

  

Njësi e autoriteteve vendore  Të tjera 

X  

 

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor: 

 

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta 

 

Organ Qendror blerës 

X  

I deleguar  Të tjera 

  

 

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit: 

 

Personi (at)  përgjegjës për prokurimin:  Anketil Rroji 

Tel/faks  0692962022 

E-mail anketilrroji@yahoo.it 

 

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit 

(FPP):  

Rikonstruksion i banjove kopshtit “Ton Alimhilli”-   452223600-2 

 

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e hapur e thjeshtuar 

 

1.7 Tipi i kontratës:Pune 

 

1.8 Fondi limit i përllogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përllogaritur për 

këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit Kontraktor  

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjecare) : 1.545.653 (nje milion e pese qind e 

kater dhjete e pese mije e gjashte qind e pese dhjete e tre) leke pa tvsh. 

 

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër :30 (tri dhjete) dite . 
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1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren: 

______________________________________________________________________________________ 

 

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti: 

______________________________________________________________________ 

 

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit: korrik 

 

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti 

kontraktor:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumenta Standarde te Tenderit -  Procedura e Hapur e Prokurimit të Punëve Publike  

 

  

NJOFTIMI I KONTRATËS 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)  

 

Seksioni 1:Autoriteti Kontraktor 

 

1.1  Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri: Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve,Shkoder 

Adresa: L.Perash,Rr.Skenderbeg 

Tel/Faks: 03552243627,0692962022 

E-mail: anketilrroji@yahoo.it 

Adresa e ueb-

faqes: 

www.bashkiashkoder.gov.al 

Personi/at 

përgjegjës për 

prokurimin: 

(emri, e-mail)  

Anketil Rroji 

0692962022 

anketilrroji@yahoo.it 

                                                                                                                                                       

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor: 

 

Institucion qendror 

 

Institucioni i pavarur 

  

Njësi e autoriteteve vendore  Të tjera 

X  

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor: 

 

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta 

 

Organ Qendror blerës 

X  

I deleguar  Të tjera 

  

 

1.4.Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër: 

Po  Jo X 

1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar 

ndërkombëtar:  

Po  Jo X 

1.6 Kontratë e rezervuar : 
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                                            Po           Jo           X 

Seksioni 2: Objekti i Kontratës:Rikonstruksion i banjove kopshtit “Ton Alimhilli” 

 

2.1  Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) Ref-40158-08-30-2022 

 

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP)-452223600-2, Rikonstruksion i banjove 

kopshtit “Ton Alimhilli 

 

2.3 Lloji i “Kontratës për punë publike” 

 

 Realizimi 

i 

punimeve 

  Projektimi dhe realizimi i punëve 

 X    

2.3.1 Mënyra e prokurimit 

                             

Punime 

me matje 

   

Kontratë me çelësa në dorë 

   X 

 

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër: 

 

Po  Jo X 

 

2. 5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër 

 

Me një Operator Ekonomik                        

Me disa Operatorë Ekonomikë                   

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara                                 Po   Jo     

  

2. 6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik: 

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më 

poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes  

 

 

 

2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë: 

 

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ___ (Këtu, duhet të 

përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër) 
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2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit: 

   

 

2.9 Autoriteti Kontraktor/ Autoritetet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu 

duhet të listohen të gjitha autoritetet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër) 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : 

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 1.545.653 (nje milion e pese qind e kater dhjete e pese mije 

e gjashte qind e pese dhjete e tre) leke pa tvsh. 

 

 

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi 

është _________ 

3. Burimi i financimit: Buxheti i Bashkise Shkoder viti 2022 

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:     

 

Kohëzgjatja në muaj □□□  ose ditë  

30 (tri dhjete) dite nga momenti i nenshkrimit te kontrates                                                               

Ose 

Fillon më □□/□□/□□□□ mbaron më  □□/□□/□□□□ 

 

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 

Kohëzgjatja në muaj:  ____ ose  ditë:_____(nga nënshkrimi i MarrëveshjesKuadër) 

Ose   fillon më               ____/____/________ (d/m/v)   

mbaron më          ____/____/________ (d/m/v) 

 

2.12 Vendndodhja e objektit të kontratës: Godina e Kopshtit „Ton Alimhilli“,Shkoder 

2.13 Ndarja në Lote: 

Po   Jo  
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Nëse po,   

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve: 

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot) 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për: 

□ një Lot,  

□  disa Lote,  

□ të gjitha Lotet. 

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë. 

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues: 

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t’i jepen një ofertuesi __________ 

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t’i jepen ofertuesit: 

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve 

sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________ 

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t’i 

jepet më shumë se një Lot): 

Po   Jo  

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________ 

2.15 Pranohen variantet:   

Po  Jo X 

 

2.15.1  Pranohet nënkontraktimi: 

Po  Jo X 

 

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:  

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)                                                                            

________________________________                                                                                                                                                                                                                

 

2.15.2 Autoriteti kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori: 
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Po  Jo X 

 

Shënime të tjera (nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti) 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera: 

Specifikoni nëse autoriteti kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë 

operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin 

ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera. 

Po  Jo X 

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që nuk lejohet mbështetja: 

______________________________________________________________________ 

 

2.17 Vizitë në kantier 

 

2.17.1 Do të organizohet një vizitë në kantier/konferencë paraprake: 

Po  Jo X 

 

2.17.2 Nëse po, të përcaktohet koha e zhvillimit dhe informacione të nevojshme për të mundësuar 

pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë apo paraqitjen e kërkesave të mundshme për sqarime nga ana e tyre: 

  _________ (dd/mm/vv)  

 

Seksioni  3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike                                                                  

 

3.1 Sigurimi i ofertës: (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se 

sa prokurimi me vlerë të vogël).  

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojces 3.  

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është 30.913 (tri dhjete mije e nente qind e tre mbedhjete) leke. 

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si 

më poshtë:                                                                   

Loti 1 ____________________   shuma,monedha 

Loti 2 ____________________   shuma, monedha 

 

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë 

monetare në llogarinë e autoritetit/ entit kontraktor : 

 

Dega e Thesarit Shkoder 3333 

Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve,Shkoder 2141031 
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Kodi Ekonomik 4662102 

 

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në 

formën: 

i.  garancisë bankare  X 

ose   

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente X 

 

 

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës:  150 ( ditë) 

 

Seksioni 4: Procedura 

 

4.1 Lloji i procedurës: Procedure e Hapur e Thjeshtuar 

 

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak : 

Po  Jo X 

Nëse Po, numri i referencës është _____________________ 

 

4.3 Procedurë e rishpallur: 

Po  Jo X 

 

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar: 

a)  Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit 

_____________________________________________________________________________ 

b)  Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit ___________________________ 

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____________________________(shuma, monedha)  

 

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: 

 

A)  Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto   

Sipas rëndësisë:   

çmimi      pikët  

_______     pikët  

_______    pikët  

_______    pikët  

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit. 

 

OSE 
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B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

Në rastin e marrëveshjes së kuader, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për 

qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së cmimeve 

për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet kontraktore kur sasitë janë të 

llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për 

prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me 

vlerën totale më të ulët të ofruar). 

 

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 

Data:  12/09/2022(d/m/v)   Ora 10: 00  

Vendi: Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve,Shkoder 

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë  

elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al. 

 

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre 

Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre. 

4.6 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat: 

Shqip X Anglisht  

  

 

Seksioni  5:   Informacione shtesë 

 

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike): 

Po  Jo X 

Nëse po 

Monedha _________ Çmimi _______ 

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek 

Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomik të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes 

së tyre.   

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur ështe e 

aplikueshme). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.app.gov.al/


Dokumenta Standarde te Tenderit -  Procedura e Hapur e Prokurimit të Punëve Publike  

 

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë: 

 Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën 

Qendrore të Faturave. 

 Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të  kontratës së lidhur 

me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që 

lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike. 

 

Data e dorëzimit të këtij njoftimi      30/08/2022    
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FTESË PËR OFERTË 

[Për t’u plotësuar nga Autoriteti në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrimit] 

 

(shënoni emrin e Autoritetit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për realizimin e 

punimeve sipas preventivit në vijim:   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

(jepni një përshkrim të saktë të zërave të punimeve, specifikimeve teknike dhe sasisë konkrete të kërkuar):  

 

Vendi i kryerjes së punës: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____________________________ 

Afati i realizimit të punimeve (sipas grafikut të punimeve): __________________________ 

Punimet duhet të realizohen brenda  ____________ ditëve/muajve nga data e fillimit të tyre. 

 

Ofertat duhet të paraqiten në:   

……………………………………………………………………………………[jepni adresën e saktë] 

Afati i fundit për pranimin e ofertave: 

…………………………………………………………………………………………………… 

[Përcaktoni datën dhe orën] 

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese ________________________________________ 

 

Forma e komunikimit: 

 

Forma shkresore□                                                         Forma elektronike (e-mail,  faks,  etj.)  □ 
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Njoftimi i shkurtuar i Kontratës 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti për publikim në  

Buletinin e Njoftimeve Publike)  

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve,Shkoder   

Adresa   L.Perash,Rr.Skenderbeg 

Tel/Faks  03552243627 ,0692962022  

E-mail    anketilrroji@yahoo.it  

Ueb-faqe  www.bashkiashkoder.gov.al  

 

2.    Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e hapur e thjeshtuar 

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: Ref- 40158-08-30-2022                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Rikonstruksion i banjove kopshti “Ton Alimhilli” 

 

5.  Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 452223600-2 

 

6. Fondi limit: 1.545.653 (nje milion e pese qind e kater dhjete e pese mije e gjashte qind e pese dhjete 

e tre) leke pa tvsh. 

 

 

 

7.  Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 30 (tri dhjete) dite 

 

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 12.09.2022,  Ora:10.00 
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PLANIFIKIMI I  

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR  

[Për t’u plotësuar nga Autoriteti në Marrëveshjen Kuadër] 

 

 

                                 Punë:                                                                                                                             

        Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t’u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër    

      

 

Numri i 

kontratës 

Titulli i kontratës Përshkrimi i shkurtër i kontratës 

01                            

02                            

03                            

…                            

 

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti dhe orientues për palët 

në proces.  
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NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti)  

 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor 

 

Emri   ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Faks  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Ueb-faqe  ___________________________________________ 

 

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin: 

Emri                 _____________________________________________ 

E-mail            ____________________________________________ 

 

3. Lloji i procedurës së prokurimit:  ______________________________ 

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes Kuader: _____________________________ 

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_________________________ 

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _______________________  

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_______________ 

8. Fondi limit :_____________________________________________ 

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve 

të tenderit:   

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i 

përcaktuar:___________ 

 

  

 

 

Shënim: 

Këtij njoftimi duhet t’i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentet e tenderit. 
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NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË 

ZBATIMIT 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti) 

 

 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor 

Emri   ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Faks  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Ueb-faqe  ___________________________________________ 

 

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin: 

Emri                 _____________________________________________ 

E-mail            ____________________________________________ 

 

3. Lloji i procedurës së prokurimit:  ______________________________ 

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes kuader:_____________________________ 

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_________________________ 

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :_______________________  

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_______________ 

8. Fondi limit: _____________________________________________ 

 

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:   

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose 

vlerën e punimeve 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër :_______________________________ 

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):______________________________________ 

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër :________________________ 

Dhe afati i ri (nëse është rasti): ____________________________    

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik: 
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Emri____________________________ 

NIPT: _______________________ 

Adresa __________________________ 

Kontaktet _________________________ 

 

15. Data e nënshkrimit të modifikimit :______________________ 

16. Burimi i financimit: _______________________________ 

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti 

kontraktor:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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DOKUMENTAT E TENDERIT  

Përmbajtja: 

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime) 

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti kontraktor ose operatorët 

ekonomikë përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit te Kontrates.  

 

Seksioni II: Shtojcat  për përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës  

Seksioni II përfshin formularët, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të 

paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti 

kontraktor si, Preventivi i punimeve, projektet e ndryshme teknike, Grafiku i punimeve, 

specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve,  termat e referencës apo detyrën 

e projektimit, nëse është rasti, që përshkruajnë punimet që do të prokurohen. 

 

Seksioni III. Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK) 

Seksioni III përmban kushtet e përgjithshme dhe të vecanta që do të zbatohen për të gjitha 

Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen 

nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre. 

 

Seksioni IV:     Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit  

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në 

procesin e ankimit pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe 

njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti kontraktor në përfundim të procesit të 

prokurimit. 
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Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë 

A. TË PËRGJITHSHME 

 

1. Objekti 

i prokurimit  

1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe 

objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës. 

 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në 

këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për 

Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP). 

2. Operator

ët Ekonomik 

të 

përshtatshë

m  

1. Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup 

personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej 

referuar si "Udhëzimet").  

 

a) Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE): 

  

1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të 

përbashkët dhe solidare; 

  

1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet 

dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë 

BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e 

Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës. 

 

 b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, 

termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori 

ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti 

Kontraktor në Dokumentet e Tenderit, do të cojë në refuzimin e Ofertës. 

 

3. Sqarimi  i 

Dokumenteve të 

Tenderit  

 

 

1. Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga 

autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të 

dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që 

kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të 

ofertave. 

 

2. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i 

kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga 

operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ua 

komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr 

dokumentet e tenderit. 

 

      3. Nëse autoriteti/enti kontraktor vendos të organizojë një vizitë në terren/objekt, 

duhet ta parashikojë një gjë të tillë në Njoftimin e Kontratës. Të gjithë operatorët 

ekonomikë, të interesuar për të marrë pjesë në tender, duhet të kenë mundësi të 

barabarta për të vëzhguar terrenin e punës/ekzekutimit.  

        4. Nëse Autoriteti kontraktor do të organizojë një konferencë paraprake ku të 

gjithë kandidatët të mund të kërkojnë sqarime për paqartësitë që u lindin gjatë 
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përgatitjes së dokumenteve, duhet ta parashikojë një gjë të tillë në Njoftimin e 

Kontratës. 

 

4. Ndryshimi i 

Dokumenteve të 

Tenderit  

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti Kontraktor 

mund t’i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto 

ndryshime. 

2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në 

të njëjtën mënyrë sikurse është bërë publikimi i Dokumentat ë Tenderit.  

3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për 

pranimin e Ofertave, autoriteti  kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e 

ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për 

paraqitjen e ofertave, autoriteti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e 

ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me 

të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar. 

 

B. PËRGATITJA E OFERTAVE 

1. Shpenzimet e 

ofertimit   

Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe 

paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi 

për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës. 

2. Gjuha e Ofertës  Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e 

prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. 

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të 

jenë në një gjuhë tjetër, me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i 

fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim. 

3. Dokumentet 

përbërëse të 

Ofertës  

Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti 

kontraktor. 

4. Formularët e 

tenderit dhe 

preventivat e 

Çmimeve 

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e 

paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa 

ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet 

të plotësohen me informacionin e kërkuar. 

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës 

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 dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të 

nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i 

lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar. 

5.  Ofertat 

Alternative  

Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit 

propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren 

parasysh.  

 

6. Çmimet  1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në 

përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e 

tenderit. 

2.  Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me 
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këto DT, duke përcaktuar zërat e punimeve që do të realizohen, sasitë dhe çmimin e 

tyre në rastin kur në kohën e ofertimit është e mundur (ka një projekt-preventiv mbi 

bazën e të cilit të do realizohen punimet). 

Kur autoriteti kontraktor nuk ka hartuar projektpreventiv por ka vetëm një projektide 

apo detyrë projektimi dhe terma reference për objektin që prokuron, kontraktori 

paraqet vetëm ofertë ekonomike totale, në pamundësi për të paraqitur zërat e 

punimeve që do të realizohen, sasitë apo çmimet e tyre. 

3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, 

duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse 

çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë 

ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të  këmbimit të 

caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të 

Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së 

vlefshmërisë së ofertës. 

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të 

gjithë zërat e preventivit pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit 

të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës. 

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet 

për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i 

ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në 

Marrëveshjen Kuadër.  

7. Monedhat  Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në 

njoftimin e kontratës. 

 

8. Provueshmëria 

e Kualifikimeve 

të Operatorit 

Ekonomik  

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të 

japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat. 

9. Periudha e 

vlefshmërisë së 

Ofertës  

1. Ofertat  do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e 

Kontrates pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti 

Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme  dhe do 

të refuzohet.  

2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërën nga format e mëposhtme: 

3. a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit kontraktor  

b) Garanci bankare 

c) Garanci sigurimi  

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së 

vlefshmërisë së Ofertës.  

 

 4. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në 

çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, 

Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën 

e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë 

kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, 
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kur ka një të 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 në lidhje 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 e refuzon Ofertën. 

5. Nëse autoriteti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit 

ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit 

të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të 

penalizohet për këtë, pra  sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet. 

 

10. Formati dhe 

Nënshkrimi i 

Ofertave 

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, cdo Operator Ekonomik paraqet ofertën 

sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat 

përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.  

  

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE 

 

11. Paraqitja e  

Ofertave  

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët 

Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, 

sipas përcaktimeve në manualet përkatëse. 

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, 

Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një 

zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe 

të shënuar: "Ofertë për realizimin e punimeve; Njoftimi Nr. __”. 

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I 

PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA -

12.09.2022, në orën 10.00” .  

12. Afati i fundit 

për paraqitjen e 

Ofertave  

Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.Nëse 

autoriteti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të 

paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur. 

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së 

ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga 

autoriteti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të 

respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose kontraktor, arsyeja duhet të 

dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave. 

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen 

të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk 

pengon hapjen e ofertave. 

 

13. Ofertat me 

vonesë 

Autoriteti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit 

për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës Sistemi i prokurimit 

elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për 

paraqitjen e tyre. 
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14. Tërheqja, 

Zëvendësimi 

dhe 

Modifikimet  

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në 

cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave. 

 

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund 

të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të 

bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet 

ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim, para 

datës së afatit fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e 

Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE". 

 3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të 

fundit për paraqitjen e ofertave.   

 

15. Hapja e 

Ofertave  

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave 

në dokumentat e tenderit. 

 

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE 

16. Konfidencialiteti 

 

Autoriteti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 

të LPP-së. 

17. Sqarimi i 

ofertave 

 

 

 

 

1. Autoriteti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, 

mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i 

paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkese nga Autoriteti 

Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo 

lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të 

konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti 

Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave. 

18. Përgjegjshmëri 

e ofertave  

1. Një ofertë e përgjegjshme/ vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e 

Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç 

përcaktohet më poshtë:  

 (a) "Devijim" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e 

Tenderit;  

 (b) “Rezervim” është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë 

i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe  

 (c) “Mospranim” është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit 

ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit . 

 

 2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo 

refuzohet. 

F. VLERËSIMI I OFERTAVE  

19. Kualifikimi i 

Operatorit 

Ekonomik 

 

1. Për një pjesë të kritereve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, 

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si 

një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se Oferta e tij është në 

përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e 
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20. Konvertimi në 

valutë të vetme  

21. Kriteret e 

përcaktimit të 

ofertës fituese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit. 

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetёdeklarimit, i cili gjendet në një bazë 

të dhënash, ku autoriteti/ kontraktor mund tё aksesojё direkt këtë informacion dhe 

/ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. 

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha 

kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim. 

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si 

pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, 

ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori 

Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për 

Prokurimin Publik (LPP). 

 

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në 

një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontrates. 

1. Autoriteti/ Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë 

të kritereve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e 

Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë. 

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto : 

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, 

përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët 

për ofertuesit e njëpasnjëshëm. 

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen 

në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të 

çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një 

Ofertë do të jenë 100. 

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë: 

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

Ku: 

Po  -    janë pikët totale të ofertës së vlerësuar 

Pk1/Pk2/Pk3/...  -    janë pikët për secilin kriter të vlerësuar  

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës: 

Pk1=  Vmink1  x  Pmaxk1/Ok1 

Pk1 _____    Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmink1       Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk1        Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet  

Ok1              Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:  
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22. Vlerësimi i 

ofertave dhe 

korrigjimi i 

gabimeve 

aritmetike dhe 

ofertave 

anomalisht të 

ulëta 

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës. 

SHENIM: Autoriteti/ Kontraktor do të  zgjedhë vetëm një  nga Opsionet si kriter i 

vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme. 

3. Autoriteti/ Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit 

ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme. 

4. Autoriteti/ Kontraktor përdor si kritere vlerësimi nje kriteret e përcaktuara në 

Njoftimin e Kontratës.  

        1. Autoriteti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime 

arithmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime arithmetike, autoriteti i korrigjon këto 

gabime si më poshtë: 

Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që 

rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të 

mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht. 

Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose 

diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total 

korrigjohet bazuar në të. 

Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do 

të mbizotërojë. Përjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë 

me gabimin, i cili do të korrigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj 

në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korrigjohet. 

Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë 

do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një 

gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të 

(a) dhe (b) më sipër. 

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur: 

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së 

ofertës ekonomike të ofruar; 

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por korrigjimi 

nuk pranohet nga ofertuesi. 

2. Kur autoritetet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i 

kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime 

të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të 

LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin 

dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni. 
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- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 

93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më 

shumë se 25% të fondit limit të përllogaritur. 

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me 

nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do 

të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.  

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i 

Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të 

marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të 

LPP-së. 

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova 

me shkrim, shpjegime për elementin / elementet specifike të ofertës, në 

përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së. 

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, 

në rastin kur ekzistojnë 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 

PR (Zm) – Zbritje e mundshme  

MO  =  O1  +  O2  +  O3  +  …  On  /  N 

PR =  85  %  Mo 

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ......... rrjedhimisht oferta është anomalisht 

e ulët. 

 3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose 

nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin Kontraktor, në 

rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet. 

4. Procesi i hedhjes se shortit 

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, 

atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për 

datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të 

hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim. 

  

D. DHËNIA E KONTRATËS  

  

23. Njoftimi i Fituesit   1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti Kontraktor njofton 

Operatorin Ekonomik të suksesshëm se Oferta e tij është pranuar, dhe është 

shpallur fituese. 
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24. Nënshkrimi i 

Marrëveshjes 

Kuadër/ 

Kontratës  

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe 

fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen 

kuadër/Kontratën.  

2. Autoriteti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. 

Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së 

Kontratës. Formulari i  Sigurimit të Kontratës dorëzohet para nënshkrimit të 

Kontratës. 

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e 

mëposhtme: 

a) garanci bankare; 

b) garanci nga shoqëri sigurimi. 

 

DH. ANKESAT 

25. Procedura e 

ankesës 

1. Çdo Operatori Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe 

rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit kontraktor mund të 

paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të  

Prokurimit Publik në lidhje me Njoftimin e Kontratës, Dokumentet e Tenderit, 

kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas 

parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.  

 2. Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të 

lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit. 

E. ANULIMI I PROCEDURËS 

26. Anulimi i 

procedurës 

1. Autoriteti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së 

Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më 

vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e 

ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin. 

2. Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:  

a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza; 

b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;  

c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të 

rëndësishme;  

d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose 

aftësia paguese e autoritetit kontraktor ka ndryshuar;  

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me 

parashikimet në LPP; 

Gjithashtu, Titullari i autoritetit vendos anulimin e procedurës sipas 

përcaktimeve në nenin 19 te LPP dhe nenin 75 te VKM 285/2021.  
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3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" 

të paragrafit 2, autoriteti/ kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re 

për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.  



Faqe -1- 

 

 

 

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE  

Shtojca 1. Formulari i Ofertës  

 Shtojca 2. Listat e Çmimeve sipas zërave të preventivit  

 Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës  

 Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial  

 Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike  

 Shtojca 6. Grafiku i realizimit të punimeve  

Shtojca 7: Formularët e Përshtatshmërisë dhe Kualifikimit të Ofertuesve  

Shtojca 8: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit 

Shtojca 9:  Formulari i Vlerësimit 

Shtojca 10: Preventivat e Punimeve 

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit.  

 Shtojca 12 - Formulari i Njoftimit të Fituesit 

Shtojca 13 Formulari i Njoftimit të Fituesit (Pas procesit të ankimit) .  

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër   

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër           (Pas procesit 

të ankimit) 
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Shtojca 1.  

(Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik) 

FORMULARI I OFERTËS  

Data: 

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit: 

Për: [Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit Kontraktor] 

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i [Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in] 

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:  

(a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit  të procedurës me objekt:[shënoni 

objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE], përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra. 

(b) Ne [vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse 

është rasti), nuk jemi të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat 

e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës [vendos objektin e 

procedurës së prokurimit/lotit]. 

 

(c) Ne ofrojmë t’ë realizojmë për Autoritetit Kontraktor [vendos emrin e Autoritetit Kontraktor, në përputhje me 

Dokumentet e Tenderit (shih  më poshtë), punimet për  [vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga 

Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE] në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në 

preventiv, me të gjitha projektet teknike, e me kërkesat në detyrën e projektimit apo termat e referencës, nëse 

është rasti, dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.   

 

              (d)    Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme: 

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë; 

2. Njoftimin e Kontrates; 

3. Kriteret e Vlerësimit; 

4. Kriteret e Përzgjedhjes; 

5. Specifikimet teknike, Projektet dhe çdo dokumentacion teknik; 

6. Preventivin e çmimeve  

7. Termat e referencës (nëse është rasti) 

8. Detyrën e projektimit (nëse është rasti) 

9. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës; 

10. Kushtet e Veçanta të Kontratës. 

 

 

(e) Çmimi total i Ofertës sonë, pa TVSH, është: ------------- [Operatori Ekonomik e vendos në  shifra dhe fjalë]; 

(f) Çmimi total i Ofertës sonë, me TVSH, është: ------------- [Operatori Ekonomik e vendos në  shifra dhe fjalë] 
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Emri i përfaqësuesit të ofertuesit  

Nënshkrimi  

Vula  
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Shtojca 2.  

(Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik) 

LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT 

Data:  _____________________________________  

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit: ____________________________________ 

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): 

__________________________________________________ 

Monedha: ____________ 

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për 

Operatorët Ekonomikë. 

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë. 

Të gjithë zërave në Formularin e listës së çmimeve sipas zërave të preventivit dhe grafikut të realizimit të punimeve 

duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar për secilin zë në preventiv. Zërat e preventivit pa çmim do të 

konsiderohen si zëra të paofertuar dhe do të çojnë në refuzimin e ofertës. 

 

Oferta ekonomike e detajuar 

 

Nr 

 

Nr. 

Analizë 

 

Përshkrimi i Punëve 

 

Njësi 

 

 

Sasia 

  

 

Çmimi/ 

Njësi 

 

Cmimi 

total 

1.       

2.       

3.       

       

 

Shuma 

Fondi Rezervë 

Shuma 

TVSH 

SHUMA TOTAL 

 

Nënshkrimi i ofertuesit __________________________ 
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Vula 

Shënim:Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kërkuar në dokumentat e tenderit ) 

 

 

 

Shtojca 3. 

 [ Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik) 

       [Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS  

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

Në emër të: [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]/Nr. Referencës në faqen e APP-se 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,  

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është 

garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë 

dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik. 

 

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 mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme: 

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit 

përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit; 

- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti kontraktor e kerkon një gjë të tillë;  

- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë 

kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontrates së përcaktuar në dokumentat e tenderit. 

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës]. 

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit] 
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Shtojca 4. 

(Shtojce për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti) 

 

Lista e Informacionit Konfidencial 

 (Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial )   

Lloji, natyra e 

informacionit që duhet 

mbajtur konfidencial  

Numri i faqeve dhe pikave 

në DST që dëshironi të 

mbeten konfidenciale  

 

Arsyet e mbajtjes 

konfidencial të këtij 

informacioni  

 

 

Afati i fundit për 

mbajtjen konfidencial të 

këtij informacioni 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

VËMENDJE 

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një 

informacioni të tillë dhe Autoriteti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni. 

 

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje 

të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: 

Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, 

informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe 

informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

Përfaqësuesi i Ofertuesit 

Nënshkrimi 

Vula 
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Shtojca 5. 

 [ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti/ Kontraktor] 

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE 

 

  

Të dhënat teknike të punëve objekt prokurimi duhet të përshkruhen sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar 

kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Specifikimet teknike, me 

përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e 

aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në 

legjislacionin në fuqi. 

SHËNIM: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë 

prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator 

ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose 

eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një 

mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës.Referime të tilla duhet të 

shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”. 

 

Skicimet, parametrat teknik etj: 

 

Specifikimi i Materialeve: 

SPECIFIKIMET E MATERIALEVE TË NDËRTIMIT 

 

Objekti : Rikonstruksion i banjove kopshtit “Ton Alimhilli” 
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Tabela e 
përmbajtjes SEKSION 1 SPECIFIKIME TË 

PËRGJITHSHME 

1.1. Specifikime të përgjithshme 

1.1.1 Njësitë matëse 
1.1.2 Grafiku I punimeve 
1.1.3 Punime të gabuara 
1.1.4 Tabelat njoftuese 
1.2. Dorëzimet tek Supervizori 
1.2.1 Autorizimet me shkrim 
1.2.2 Sigurimi i vizatimeve të detajeve 
1.2.3 Dorëzimet tek supervizori 
1.2.4 Shembuj 
1.2.5 Vizatimet e punimeve të zbatuara 

 

SËKSION 2 PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI 

2.1. Pastrimi i kantierit 

2.1.1 Pastrimi I kantierit 
2.1.2 Skarifikimi 
2.1.3 Heqja e pëmëve dhe e shkurreve 
2.1.4 Prishja e godinave, gardheve dhe strukturave 
2.1.5 Mbrojtja e vëndit të pastruar 
2.2. Punime prishjeje 
2.2.1 Skeleritë 
2.2.2 Supervizioni 
2.2.3 Metoda dhe rradha e prishjes 
2.2.4 Siguria në punë 
2.3. Prishja e elementeve të godinës 
2.3.1 Prishja e taracave 
2.3.2 Prishja e mureve të gurit 
2.3.3 Prishja e mureve të tullës 
2.3.4 Prishja e dyshemeve 
2.3.5 Prishja e veshjeve me pllaka të mureve 
2.3.6 Heqja e dyerve dhe dritareve 
2.3.7 Heqja e zgarave metalike 

 

 

SEKSION 6 RIFINITURAT 

6.1. Rifiniturat e mureve 

6.1.1 Suvatim i brendshëm në rikonstruksione 
6.1.2 Suvatim i brendshëm në ndërtime të reja 
6.1.3 Suvatim i jashtëm në rikonstruksione 
6.1.4 Suvatim i jashtëm në ndërtime të reja 
6.1.5 Patinimi 
6.1.6 Lyerjë me bojë plastike në rikonstruksion 
6.1.7 Lyerjë me bojë plastike në ndërtime të reja 
6.1.8 Lyerjë me bojë hidromat në punime rehabilitimi e të reja 
6.1.9 Lyerje e mureve me pllaka gipsi 
6.1.10 Lyerje me bojë vaji në rikonstruksion 
6.1.11 Lyerje me boje vaji ne ndertime te reja 
6.1.12 Lyerja e sipërfaqe metalike 
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6.1.13 Lyerja e sipërfaqeve të drurit 
6.1.14 Veshja e mureve me pllaka, granil, mermer, gurë etj. 
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SEKSION 1 SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME 

 

1.1 Specifikime të përgjithshme 

 

1.1.1 Njësitë matëse 

 

Në përgjithësi njësitë matëse kur lidhen me Kontratat janë njësi metrike në mm, cm, m, m², m³, Km, 

N (Njuton), Mg (1000 kg) dhe gradë celcius. Pikat dhjetore janë të shkruara si “. “. 

 

1.1.2 Grafiku i punimeve 

 

Kontraktuesi duhet t’i japë supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, proçedurën dhe metodën 

sipas së cilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në mbarim të punës. 

 

Informacioni që mban supervizori duhet të përfshijë: vizatime që tregojnë rregullimin gjeneral të ambienteve 

të godinës dhe të ndonjë ndërtimi apo strukture tjetër të përkohshme, të cilat ai i propozon për përdorim; 

detaje të vendosjes konstruksionale dhe punëve të përkohshme; plane të tjera që ai propozon t’i adaptojë 

për ndërtim dhe përfundimin e të gjitha punëve, si dhe në vijim, detaje të fuqisë punëtore të kualifikuar dhe 

jo të kualifikuar si dhe supervizionin e punimeve. 

 

Mënyra dhe rregulli që janë propozuar për të ekzekutuar këto punime permanente është temë për t’u 

rregulluar dhe aprovuar nga supervizori, dhe çmimi i kontratës duhet të jetë i tillë që të përfshijë çdo 

rregullim të nevojshëm, të kërkuar nga supervizori gjatë zbatimit të punimeve. 

 

1.1.3 Punime të gabuara 
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Çdo punë, që nuk është në përputhje me këto specifikime, duhet refuzuar dhe kontraktuesi duhet të riparojë 

çdo defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit. 

 

1.1.4 Tabelat njoftuese, etj. 

 

Asnjë tabelë njoftuese nuk duhet vendosur, përveç: 

 

Kontraktori do të ndërtojë dy tabela, që përmbajnë informacion të dhënë nga Supervizori dhe vendosen në 

vendet e caktuara nga ai. Fjalët duhen shkruar në mënyrë të tillë, që të jenë të lexueshme nga një distancë 

prej 50 m. Gjuha e shkruar duhet të jetë në shqip. 

 

1.2 Dorëzimet te Supervizori 
 

1.2.1 Autorizimet me shkrim 

 

“Rregullat me shkrim ” do t’i referohen çdo dokumenti dhe letre të nënshkruar nga Supervizori të dërguara 

kontraktuesit që përmbajnë instruksione, udhëzime ose orientime për kontraktorin në mënyrë që ai të 

realizojë ekzekutimin e kësaj kontrate. 

 

Fjalët e aprovuara, të drejtuara, të autorizuara, të kërkuara, të lejuara, të urdhëruara, të instruktuara, të 

emëruara, të konsideruara të nevojshme, urdhëresa ose jo (duke përfshirë emra, folje, mbiemra, dhe 

ndajfolje) të një rëndësie, do të kuptohet që aprovimet e shkruara, drejtimet, autorizimet, kërkesat, 

lejet, 
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rregullat instruksionet, emërimet, urdhëresat e Supervizorit do të përdoren deri në daljen e një plani tjetër 

pune. 

 

1.2.2 Dorëzimet tek supervizori 

 

Kontraktori duhet t’i dorëzojë Supervizorit për çdo punim shtesë, një vizatim të detajuar dhe puna duhet të 

fillojë vetëm pas aprovimit nga Supervizori. 

 

Kontraktori duhet të nënshkruajë propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, materiale, çertifikata 

testi, kurdo që të kërkohen nga Supervizori. Supervizori do të pranojë çdo dorëzim dhe nëse janë të 

përshtatshme do t’i përgjigjet kontraktorit në përputhje me çdo klauzolë përkatëse të kushteve të kontratës. 

Çdo pranim duhet bërë me data në marrëveshje me Supervizorin dhe duke iu referuar programit të aprovuar 

dhe kohës së nevojshme që i duhet Supervizorit për të bërë këto pranime. 

 

Mostrat 

 

Kontraktori duhet të sigurojë mostra, të etiketuara sipas të gjitha përshtatjeve, aksesorëve dhe tema të 

tjera që mund të kërkohen me të drejtë nga Supervizori për inspektim. 

 

Mostrat duhen dorëzuar në zyrën e Supervizorit. 

Vizatimet e punimeve të zbatuara dhe libreza e masave 

Kontraktori do t’i përgatisë dhe dorëzojë Supervizorit tre grupe të dokumentacioneve të punimeve sipas 

projektit. Ky material duhet të përmbajë një komplet të vizatimeve të projektit të zbatuar, vizatimet shtesë 

të bëra gjatë zbatimit të punimeve të aprovuara nga Supervizori, si dhe librezat e masave për çdo volum 

pune. 

 

SEKSION 2 PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI 

 

2.1. Pastrimi i kantierit 

 

2.1.1. Pastrimi i kantierit 
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Në fillim të kontratës, për sa kohë që ajo nuk ka ndryshuar, kontraktori duhet të heqë nga territori i 

punimeve të gjitha materialet organike vegjetare dhe ndërtuese, dhe të djegë të gjitha pirgjet e mbeturinave 

të tjera. 

 

2.1.2 Skarifikimi 

 

Largime të mëdha me ekskavatorë dhe skarifikime, të kryera me dorë ose makinë nga terrene, nga çfarëdo 

lloj toke, qoftë edhe e ngurtë (terrene të ngurtë, rërë, zhavori, shkëmborë) duke përfshirë lëvizjen e 

rrënjëve, trungjeve, shkëmbinjve dhe materialeve me përmasa që nuk kalojnë 0,30 m3, duke përfshirë 

mbrojtjen e strukturave të nëndheshme si kanalizime uji, naftë ose gazi etj dhe duke përfshirë vendin e 

depozitimit të materialeve brenda në kantier ose largimin e tyre në rast nevoje. 

 

2.1.3 Heqja e pemëve dhe shkurreve më të larta se 1.5m 

 

Në përgjithësi duhet patur parasysh, që gjatë punimeve të pastrimit të mos dëmtohen ato pemë të cilat nuk 

pengojnë në rehabilitimin ose në ndërtimin e objektit të ri. Në rastet kur heqja e tyre është e domosdoshme, 

duhet të merren masa mbrojtëse në mënyrë që gjatë rrëzimit të tyre të mos dëmtohen personat dhe 

objektet përreth. Për këtë, për pemët që janë të larta mbi 10 m, duhet që prerja e tyre të bëhet me 

pjesë nga 3 m. Pjesa që pritet, duhet të lidhet me litar ose kavo dhe të tërhiqet nga ana ku sigurohet 

mbrojtja e personelit dhe e objekteve. 

 

2.1.4 Prishja e godinave, gardheve dhe strukturave 
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Kontraktori duhet të heqë me kujdes vetëm ato ndërtime, gardhe, ose struktura të tjera të drejtuara nga 

Supervizori. Komponentët duhen çmontuar, pastruar dhe ndarë në grumbuj. Komponentët të cilët sipas 

Supervizorit nuk janë të përshtatshëm për ripërdorim, duhen larguar, punë kjo që kryhet nga kontraktuesi. 

Materialet që janë të ripërdorshme do të mbeten në pronësi të investitorit dhe do të ruhen në vende të 

veçanta nga kontraktori, derisa të lëvizen prej tij deri në përfundim të kontratës. 

 

Kontraktori, duhet të paguajë çdo dëmtim të bërë gjatë transportit të materialeve me vlerë, të rrethimeve 

dhe struktuarave të tjera dhe nëse është e nevojshme duhet të paguajë kompensim. 

 

2.1.5 Mbrojtja e godinave, rrethimeve dhe strukturave. 

 

Gjatë kryerjes të punimeve prishëse, kontraktuesi duhet të marrë masa që të mbrojë godinat, gardhet, 

muret rrethues dhe strukturat që gjenden në afërsi të objektit, ku po kryhen këto punime prishëse. 

 

Për këtë, duhen evituar mbingarkesat nga të gjitha anët e strukturave nga grumbuj dhe materiale. Kur 

grumbujt dhe materialet duhen zbritur poshtë, duhet pasur kujdes që të parandalohet shpërndarja ose rënia 

e materialeve, ose të projektohet në mënyrë të tillë, që mos të përbëjë rrezik për njerëzit, strukturat 

rrethuese dhe pronat publike të çdo lloji. 

 

Kur përdoren mekanizmat për prishje si: vinç, ekskavatorë hidraulik dhe thyes shkëmbinjsh të bëhet kujdes, 

që pjesë të tyre të mos kenë kontakt me kabllo telefonik ose elektrik. Kontraktori duhet të informojë në fillim 

të punës autoritetet përkatëse, në mënyrë që, ato të marrin masa për lëvizjen e kabllove. 

 

2.1.6 Mbrojtja e vendit të pastruar 

 

Kontraktori duhet të ngrejë rrjete të përshtatshme, barriera mbrojtëse, në mënyrë që, të parandalojë 

aksidentime të personave ose dëmtime të godinave rrethuese nga materialët që bien, si dhe të mbajë nën 

kontroll territorin, ku do të kryhen punimet. 

 

2.2 PUNIME PRISHJEJE 
 

2.2.1 Skeleritë 
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Çdo skeleri e kërkuar duhet skicuar në përshtatje me KTZ dhe STASH. Një skelator kompetent dhe me 

eksperiencë, duhet të marrë përsipër ngritjen e skelerive që duhet të çdo tipi. Kontraktori duhet të sigurojë, 

që të gjitha rregullimet e nevojshme, që i janë kërkuar skelatorit të sigurojnë stabilitetin gjatë kryerjes së 

punës. Kujdes duhet treguar që ngarkesa e copërave të mbledhura mbi një skeleri, të mos kalojë ngarkesën 

për të cilën ato janë projektuar. Duhen marrë të gjitha masat e nevojshme që të parandalohet rënia e 

materialeve nga platforma e skelës. Skeleritë duhen të jenë gjatë kohës së përdorimit të përshtatshme për 

qëllimin për të cilin do përdoren dhe duhet të jenë konform të gjitha kushteve teknike. 

 

Në rastet e kryerjes së punimeve në anë të rrugës ku ka kalim si të kalimtarëve, ashtu edhe të makinave, 

duhet të merren masa që të bëhet një rrethim I objektit, si dhe veshja e të gjithë skelerisë me rrjete 

mbrojtëse për të eleminuar rënien e materialeve dhe duke përfshirë shenjat sinjalizuese sipas kushteve të 

sigurimit teknik. 

 

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

 

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

 

2.2.2 Supervizioni 
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Kontraktori duhet të ngarkojë një person kompetent dhe me eksperiencë, të trajnuar në llojin e punës për 

ngritjen e skelerive dhe të mbikëqyrë punën për ngritjen e skelave në kantier. 

 

2.2.3 Metoda e prishjes 

 

Puna për prishje do të fillojë vetëm pasi të jenë stakuar energjia elektrike dhe rrjete të tjera të instalimeve 

ekzistuese të objektit. 

 

Metodat e prishjes së pjesshme, duhet të jenë të tilla që pjesa e strukturës që ka mbetur të sigurojë 

qëndrueshmërinë e ndërtesës dhe të pjesëve që mbeten. 

 

Kur prishja e ndërtesës ose e elementeve të saj nuk mund të bëhet pa probleme e ndarë nga pjesa e 

strukturës do të përdoret një metodë pune e përshtatshme. Elementë çeliku dhe struktura betoni të 

forcuara do të ulen në tokë ose do të prihen për së gjati sipas gjerësisë dhe përmasave ne menyre qe te mos 

bien. Elementët e drurit mund të hidhen nga lart, vetëm kur ato nuk paraqesin rrezik për pjesën tjetër të 

stukturës. Kur prishen elementët, duhen marrë masa për të mos rrezikuar elementët e tjerë konstruktive 

mbajtës, si dhe mos dëmtohen elementët e tjerë. 

 

Në përgjithësi, puna e shkatërrimit duhet të fillojë duke hequr sa më shumë ngarkesa të panevojshme, pa 

ndërhyrë në elementët bazë struktural. Punë të kujdesshme do të bëhen për të hequr ngarkesat kryesore 

nën kushtet më të vështira. Seksionet të tjera që do të prishen do të transportohen nga ashensorë, pastaj do 

të ndahen dhe do të ulen në tokë nën kontroll. 

 

2.2.4 Siguria në punë 

 

Kontraktori duhet të sigurohet se vendi dhe pajisjet janë : 

 

a) Të një tipi dhe standarti të përshtatshëm duke iu referuar vendit dhe llojit të punës që do të kryhet 

 

b) Të siguruar nga një teknik kompetent dhe me ekperiencë 

 

b) Të ruajtura në kushte të mira pune gjatë përdorimit 
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Gjatë punës prishëse të gjithë punëtorët duhet të vishen me veshje të përshtatshme mbrojtëse ose mjete 

mbrojtëse si: helmeta, syze, mbrojtëse, mbrojtëse veshësh, dhe bombola frymëmarrjeje. 

 

2.3 Prishja e elementëve të godinës 
 

2.3.1 Prishja e çative dhe e taracave 

 

Shpërbërja e mbulesës së çatisë me tjegulla të tipit “Marsigliese” ose të tipit “Romana” (Vendi) dhe të 

armaturës përkatëse prej druri, duke përfshirë Trarët e mundshëm, dyshemenë ose paretet (ndërmjetëzat) 

me dërrasa, armaturën e madhe (e përbërë nga kapriatat, Trarët dhe pjesët e armaturës), pjesët 

intersektuese, kanalet e ulluqëve horizontalë, ulluqët vertikalë dhe kapset përkatëse metalike që rezultojnë 

nga heqja brenda ambientit të kantierit, si dhe zgjedhjen, pastrimin dhe vënien mënjanë të tjegullave “ 

Marsegliese” që do të ripërdoren, si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë fund heqjes. 

 

Shpërbërja e çatisë me tjegulla druri ose llamarinë të xinguar, me të njëjtat modalitete dhe të armaturës 

përkatëse prej druri, duke përfshirë trarët e mundshëm, dyshemenë ose paretet (ndërmjetëzat) me dërrasa, 

armaturën e madhe (e përbërë nga kapriatat, trarët dhe pjesët e armaturës), pjesët intersektuese, kanalet e 

ulluqeve horizontale, ulluqet vertikal dhe kapëset përkatëse metalike, kullezat e oxhakut, duke përfshirë 

skelën, spostimin e materialeve që rezultojnë nga heqja brenda ambientit të kantierit si dhe çdo detyrim 

tjetër për t’i dhënë fund heqjes. 
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Heqja e tavanit të çfarëdo natyre, duke përfshirë strukturën mbajtëse, suvanë dhe impiantin elektrik që 

mund të ekzistojë; duke përfshirë ndër të tjera skelën, spostimin e materialeve që rezultojnë nga heqja 

brenda ambientit të kantierit, si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë plotësisht fund heqjes së tavanit. 

 

Prishje e Shtresës horizontale të hidro- izolimit të tarracës me zhvillime vertikale, edhe në praninë e 

oxhaqeve, e ndërtuar nga tre shtresa të mbivendosura letër katramaje, duke përfshirë heqjen e kapakëve të 

parapetit e të çdo pjese metalike dhe vënien mënjanë e spostimin në kantier të materialeve që formohen, si 

dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë fund plotësisht heqjes së tarracës. 

 

Prishja e suvasë në sipërfaqet vertikale deri në një lartësi të paktën 30 cm, deri në dalje në dukje të 

muraturës, për vendosjen e guainës. 

 

2.3.2 Prishja e mureve të gurit 

 

Prishje e plote ose e pjesshme e muraturës së gurit edhe nëse është e suvatuar, e çfarëdo forme ose 

trashësie, duke filluar nga lart poshtë, e kryer me çfarëdolloj mjeti (mekanizma, vegla) dhe çfarëdo 

lartësie ose thellësie, duke përfshirë skelën e shërbimit ose skelerinë, armaturat e mundshme për të 

mbështetur ose mbrojtur strukturat ose ndërtesat përreth, riparimi për dëmet të shkaktuara ndaj të tretëve. 

Ndërprerjet dhe restaurimin normal të tubacioneve publike dhe private (kanalet e ujrave të zeza, ujin, dritat 

etj...), si dhe vënien mënjanë dhe pastrimin e gurëve për përdorim, duke bërë sistemimin brenda ambientit 

të kantierit. Gjithashtu, edhe çdo detyrim tjetër që siguron plotësisht prishjen. 

 

2.3.3 Prishja e mureve të tullës 

 

Prishje e muraturës me tulla të plota ose me vrima, e çfarëdo lloji dhe dimensioni, edhe e suvatuar ose e 

veshur me majolikë, që realizohet me çfarëdolloj mjeti dhe e çfarëdo lartësie ose thellësie, përfshirë skelën e 

shërbimit ose skelerinë, armaturat e mundshme për të mbështetur ose mbrojtur strukturat ose ndërtesat 

përreth, riparimi për dëmet e shkaktuara ndaj të tretëve për ndërprerjet dhe restaurimin normal të 

tubacioneve publike dhe private (kanalet e ujrave të zeza, ujin, dritat etj..), si dhe vënien mënjanë dhe 

pastrimin e gurëve për përdorim, duke bërë sistemimin brenda ambientit të kantierit. Gjithashtu, edhe çdo 

detyrim tjetër që siguron plotësisht prishjen. 

 

2.3.4 Prishja e dyshemeve 

 

Prishja e dyshemeve të çfarëdo lloji dhe spostimin e materialeve, jashtë ambientit të kantierit 
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2.3.5 Prishja e veshjeve me pllaka të mureve 

 

Prishje e veshjeve të çfarëdo lloji dhe prishje e Llaçit që ndodhet poshtë, pastrim, larje, duke përfshirë 

largimin e materialeve jashtë ambientit të kantierit, si dhe çdo detyrim tjetër. 

 

2.3.6 Heqja e dyerve dhe dritareve 

 

Heqje dyersh dhe dritaresh, që realizohet para prishjes së murit, duke përfshirë kasën, telajot, etj 

Sistemimin e materialit që ekziston brenda ambientit të kantiërit. dhe grumbullimin në një vend të caktuar në 

kantier për ripërdorim. 

 

2.3.7 Heqja e zgarave metalike 

 

Heqja e zgarave të hekurit dhe sistemimin e materialit që rezulton, brenda ambientit të kantiërit, duke 

përfshirë përzgjedhjen e mundshme (të përcaktuar nga D.P.) dhe vënien mënjanë në një vend të caktuar të 

kantierit për ripërdorim. 

 

  SEKSIONI 6 RIFINITURAT  

 

6.1 Rifiniturat e mureve 
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6.1.1 Suvatimi i brendshëm në rikonstruksione 

 

Sistemim i sipërfaqeve ku është e nevojshme për suvatime për nivelimet e parregullsive, me anë të mbushjes 

me llaç bastard me më shumë shtresa dhe copa tullash n.q.s është e nevojshme, edhe për zonat e vogla si 

dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht stukimin. 

 

Përpara se të hidhet sprucimi duhet që sipërfaqja që do të suvatohet të laget mirë me ujë. Sprucim i mureve 

dhe tavaneve për muraturë të pastruar me llaç çimentoje të lëngët për përmirësimin e ngjitjes së suvasë dhe 

riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër për ta 

përfunduar plotësisht sprucimin. 

 

Suvatim me drejtues i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me përmbajtje për m²: 

rërë e larë 0,005 m³; llaç gëlqereje m- 1 : 2, 0.03 m³; çimento 400, 6.6 kg; ujë, i aplikuar me paravendosje të 

drejtuesve në mure (shirtit me llaç me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 1,5 m ), dhe e lëmuar me mistri e bërdaf, 

duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht suvatimin. 

 

6.1.2 Suvatim i brendshëm në ndërtime të reja 

 

Sprucim i mureve dhe tavaneve me llaç çimentoje të lëngët, për përmirësimin e ngjitjës së suvasë dhe 

riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër për ta 

përfunduar plotësisht sprucimin. 

 

Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me përmbajtje për m²: rërë e larë 

0,005 m³; llaç gëlqereje m- 1: 2, 0.03 m³; çimento 400, 6.6 kg; ujë, i aplikuar me paravendosje të 

drejtuesve në mure (shirtit me llaç me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 1,5 m), dhe e lëmuar me mistri e bërdaf, 

duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht suvatimin. 

 

6.1.3 Suvatim i jashtëm në rikonstruksione 

 

Stukim dhe sistemim i sipërfaqeve ku është e nevojshme, për suvatime për nivelimet e parregullsive, me anë 

të mbushjes me llaç bastard me më shumë shtresa dhe copa tullash n.q.s është e nevojshme, edhe për zonat 

e vogla si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht stukimin. 

 

Përpara se të hidhet sprucimi duhet që sipërfaqja që do të suvatohet të laget mirë me ujë. Sprucim i mureve 

dhe tavaneve për muraturë të pastruar me llaç çimentoje të lëngët për përmirësimin e ngjitjes së suvasë dhe 
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riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër për ta 

përfunduar plotësisht sprucimin. 

 

Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me dozim për m²: rërë e larë 0,005 

m³; llaç bastard 0.03 m³; çimento 400, 7.7 kg; ujë, i aplikuar me paravendosje të drejtuesve në mure 

(shirtit me llaç me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 1,5 m ), dhe e lëmuar me mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat 

e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht suvatimin. 

 

6.1.4 Suvatim i jashtëm në ndërtime të reja 

 

Sprucim i mureve dhe streve, me llaç çimentoje të lëngët për përmirësimin e ngjitjes së suvasë dhe 

riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër për ta 

përfunduar plotësisht sprucimin. 

 

Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me dozim për m²: rërë e larë 0,005 

m³; llaç bastard 0.03 m³; çimento 400, 7.7 kg; ujë, i aplikuar me paravendosje të drejtuesve në mure 

(shirtit me llaç me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 1,5 m ), dhe e lëmuar me mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat 

e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht suvatimin. 

 

6.1.5 Patinimi 
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Patinaturë muri realizohet me stuko, çimento dhe me gëlqere të cilësisë së lartë, mbi sipërfaqe të suvatuara 

më parë dhe të niveluara, me përmbajtje: gëlqere 3 kg për m². Lartësia e patinaturave për ambientet e 

ndryshme të ndërtesës duhet të vendoset nga Supervizori, përfshirë dhe çdo punë tjetër dhe kërkesë për ta 

konsideruar patinaturën të përfunduar dhe të gatshme për tu lyer me çdo lloj boje. 

 

6.1.6 Lyerje me bojë plastike në rikonstruksion 

 

 

Lyerje me bojë plastike e sipërfaqeve të brendshme 

 

Proçesi i lyerjes me bojë plastike i sipërfaqeve të mureve të brendshme kalon nëpër tre faza si më 

poshtë: 1-Përgatitja e sipërfaqes që do të lyhet. 

Para lyerjes duhet të bëhet pastrimi i sipërfaqes, mbushja e gropave të vogla apo dëmtimeve të sipërfaqes së 

murit me ane të stukimit me material sintetik dhe bërja gati për paralyerje. Në rastet e sipërfaqeve të 

patinuara bëhet një pastrim i kujdesshëm i sipërfaqes. 

 

Para fillimit të proçesit të lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do të lyhen. (dyer, dritare, etj) 

me anë të vendosjes së letrave mbrojtëse. 

 

2- Paralyerja e sipërfaqes së brendshme të pastruar. 

 

Në fillim të proçesit të lyerjes bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me vinovil të holluar (Astar 

plastik). Për paralyerjen bëhet përzierja e 1 kg vinovil me 2.5-3 litra ujë. Me përzierjen e përgatitur bëhet 

paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë. 

 

Norma e përdorimit është 1 litër përzierje vinovil me ujë duhet të përdoret për 20 m2 

sipërfaqe. 3- Lyerja me bojë plastike e sipërfaqeve të brendshme. 

Në fillim bëhet përgatitja e përzierjes së bojës plastike e cila është e paketuar në kuti 5 litërshe. Lëngu i bojës 

hollohet me ujë në masën 20-30 %. Kësaj përzierje I hidhet pigmenti derisa të merret ngjyra e dëshiruar dhe 

e aprovuar nga Supervizioni I punimeve dhe pastaj bëhet lyerja e sipërfaqes. Lyerja bëhet me dy duar. 
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Norma e përdorimit është 1 litër bojë plastike e holluar duhet të përdoret për 4-5 m2 sipërfaqe. Kjo normë 

varet ashpërsia e sipërfaqes së lyer. 

 

Lyerje me bojë akrelik i sipërfaqeve të jashtme 

 

Para lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do të lyhen. (dyer, dritare etj) me anë të vendosjes 

së letrave mbrojtëse. 

 

Në fillim të proçesit të lyerjes bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me vinovil të holluar 

(Astar plastik). Në fillim bëhet përgatitja e astarit duke bërë përzierjen e 1 kg vinovil të holluar me 3 litër 

ujë. Me përzierjen e përgatitur bëhet paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë. 

 

Norma e përdorimit është 1 litër vinovil i holluar qe duhet të përdoret për 20m2 sipërfaqe. 

 

Më pas vazhdohet me lyerjen me bojë akrelik. Kjo bojë ndryshon nga boja plastike sepse ka në përbërjen e 

saj vajra të ndryshme, të cilat e bëjnë bojën rezistente ndaj rrezeve të diellit, ndaj lagështirës së shirave, etj. 

 

Në fillim bëhet përgatitja e përzierjes së bojës akrelik me ujë. Lëngu I bojës hollohet me ujë në masën 20-30 

%. Kësaj përzierje I hidhet pigmenti deri sa të merret ngjyra e dëshiruar. Pastaj, bëhet lyerja e sipërfaqes. 

Lyerja bëhet me dy duar. Norma e përdorimit është 1 litër bojë akrelik I holluar në 4-5 m2 sipërfaqe ( në 

varësi te ashpërsisë së sipërfaqes së lyer). 

 

Personeli, që do të kryejë lyerjen duhet të jetë me eksperiencë në këtë fushë dhe duhet të zbatojë të gjitha 

kushtet teknike të lyerjes të KTZ dhe STASH. 
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6.1.7 Lyerje me bojë plastike në ndërtime të reja 

 

Përpara fillimit të punimeve, kontraktori duhet t’i paraqesë për aprovim Supervizorit, markën, cilësinë dhe 

katalogun e nuancave të ngjyrave të bojës, që ai mendon të përdorë. 

 

Të gjitha bojrat që do të përdoren duhet të zgjidhen nga një prodhues që ka eksperiencë në këtë fushë. Nuk 

lejohet përzierja e dy llojevë të ndryshme markash boje gjatë proçesit të punës. Hollimi i bojës duhet të 

bëhet vetëm sipas udhëzimeve të prodhuesit dhe aprovimit të Supervizorit. Përpara fillimit të lyerjes duhet 

që të gjitha pajisjet, mobiljet ose objekte të tjera që ndodhen në objekt të mbulohen në mënyrë që të mos 

bëhen me bojë. Është e domosdoshme, që pajisjet ose mobilje që janë të mbështetura ose të varura në mur 

të largohen në mënyrë që të bëhet një lyerjë komplet e objektit. Materiali i pastrimit të njollave duhet të jetë 

me përmbajtje të ulët toksikimi. Pastrimi dhe lyerja duhet të kordinohen në atë mënyrë që gjatë pastrimit të 

mos ngrihet pluhur ose papastërti dhe të bjerë mbi sipërfaqen e sapolyer. Furçat, kovat dhe enët e tjera ku 

mbahet boja duhet të jenë të pastra. Ato duhet të pastrohen shumë mirë përpara çdo përdorimi sidomos kur 

duhet të punohet me një ngjyrë tjetër. Gjithashtu, duhet të pastrohen kur mbaron lyerja në çdo ditë. 

 

Personeli që do të kryejë lyerjen, duhet të jetë me eksperiencë në këtë fushë dhe duhet të zbatojë të gjitha 

kushtet teknike të lyerjes sipas KTZ dhe STASH. 

6.1.8 Lyerja me bojë hidromat në punime rehabilitimi e të reja 

Në rehabilitim 
Proçesi i lyerjes së sipërfaqeve të mureve dhe tavaneve kalon nëpër trë faza si më poshtë: 

 

1- Prëgatitja e sipërfaqes që do të lyhet 

Para lyerjes duhet të bëhet kruajtja e ashpër e bojës së mëparshme nga sipërfaqja e lyer, mbushja e gropave 

të vogla apo dëmtimeve të sipërfaqes së murit me anë të stukimit me material sintetik dhe bërja gati për 

paralyerje 

Përpara fillimit të proçesit të lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do të lyhen (dyer, dritare, 

etj.) me anë të vendosjes së letrave mbrojtëse. 

2- Paralyerja e sipërfaqes së pastruar 

Në fillim të proçesit të lyerjes, bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me gëlqeren të holluar 

(Astari). Për paralyerjen bëhet përzierja e 1 kg gëlqere me një litër ujë. Me përzierjen e përgatitur bëhet 

paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë. 

 

Norma e përdorimit është 1 litër gëlqere e holluar duhet të përdoret për 2 m2 

sipërfaqe. 3-Lyerja me bojë hidromat e sipërfaqes 
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Në fillim bëhet përgatitja e përzierjes së bojës hidromat të lëngët e cila është e paketuar në kuti 5 – 15 

litërshe. Lëngu I bojës hollohet me ujë në masën 20-30 %. Kësaj përziërje I hidhet pigmenti deri sa të merret 

ngjyra e dëshiruar dhe e aprovuar nga Supervizori I punimeve dhe pastaj bëhet lyerja e sipërfaqes. Lyerja 

bëhet me dy duar. 

 

Norma e përdorimit është 1 litër bojë hidromat I holluar duhet të përdoret për 2.7 – 3 m2 sipërfaqe. Kjo 

normë varet nga ashpërsia e sipërfaqes dhe lloji I bojës së mëparshme. 

 

Në ndërtime të reja para lyerjes duhet të bëhet pastrimi I sipërfaqes që do të lyhet nga pluhurat dhe të 

shikohen dëmtimet e vogla të saj, të bëhet mbushja e gropave të vogla apo dëmtimeve të sipërfaqes së 

murit me anë të stukimit me material sintetik dhe bërja gati për lyerje. 

 

Para lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do të lyhen (dyer, dritare, etj) me anë të 

vendosjes së letrave mbrojtëse. 

 

Në fillim të proçesit të lyerjes bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me gëlqere të holluar 

(Astari). Në fillim bëhet përgatitja e astarit duke përzier 1 kg gëlqere me 1 litër ujë. Me përzierjen e 

përgatitur bëhet paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë. 

 

Norma e përdorimit është 1 litër gëlqere e holluar duhet të përdoret për 2 m2 sipërfaqe. 
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Më pas vazhdohet me lyerjen me bojë si më poshtë: 

-Bëhet përgatitja e përzierjes së bojës hidromat të lëngshëm me ujë. Lëngu I bojës hollohet me ujë në 

masën 20 – 30 %. Kësaj përzierje I hidhet pigment derisa të merret ngjyra e dëshiruar. 

- Bëhet lyerja e sipërfaqes. Lyerja bëhet me dy duar. Norma e përdorimit është 1 litër bojë hidromat I 

holluar në 2.7 – 3 m2 sipërfaqe (në varësi të ashpërsisë së sipërfaqes së lyer). 

 

6.1.9 Lyerje e mureve me pllaka gipsi 

 

Përpara kryerjes së proçesit të lyerjes së mureve me pllaka gipsi, duhet që të kenë përfunduar të gjitha 

finiturat e tyre (mbushja e fugave, e vendeve ku janë futur vidat, qoshet etj). 

 

Proçesi i lyerjes së këtyre mureve me bojë plastike kryhet njëlloj si në pikën 6.1.8. 

 

6.1.10 Lyerje me bojë vaji në rikonstruksion 

 

Përpara bojatisjes, bëhet gërryerja dhe heqja e lyerjeve të vjetra nga sipërfaqet. Kjo realizohet me shumë 

shtresa mbi dyert dhe dritaret prej druri, mbi patinime ekzistuese si dhe sipërfaqe hekuri: (me solvent, 

me dorë ose pajisje të mekanizuar), duke përfshirë skelat e shërbimit ose skelerinë si dhe lëvizja në ambientin 

e kantierit. 

 

Stukim dhe zmerilim të dritareve prej druri, patinimeve dhe elementeve prej hekuri, duke përdorur stuko të 

përshtatshme për përgatitjen e sipërfaqeve për lyerjen me bojë vaji. 

 

Lyerje e elementeve prej hekuri, fillimisht me bojë të përgatitur me një dorë minio plumbi ose antiruxho ose 

në formën e vajit sintetik, me përmbajtje për m², 0.080 kg. 

 

Lyerje me bojë vaji sintetik për sipërfaqe druri, metalike dhe patinime, me dozim për m²: bojë vaji 0.2 kg dhe 

me shumë duar, për të patur një mbulim të plotë dhe perfekt të sipërfaqeve si dhe çdo gjë të nevojshme për 

mbarimin e plotë të lyerjes me bojë vaji. 

 

Lyerje me bojë vaji në ndërtime të reja 



Faqe -12- 

 

 

 

Stukim dhe zmerilim të dritareve prej druri, patinimeve dhe elementeve prej druri, duke përdorur stuko të 

përshtatshme për përgatitjen e sipërfaqeve për lyerjen me bojë vaji. 

 

Lyerje me bojë vaji sintetik për sipërfaqe druri dhe patinime, me dozim për m²: bojë vaji 0.2 kg dhe me 

shumë duar për të patur një mbulim të plotë dhe perfekt të sipërfaqeve si dhe çdo gjë të nevojshme për 

mbarimin e plotë të lyerjes me bojë vaji. 

 

        6.1.12 Lyerje e sipërfaqeve metalike 

 

Stukim dhe zmerilim të elementeve prej hekuri duke përdorur stuko të përshtatshme për përgatitjen e 

sipërfaqeve për lyerjen me bojë vaji. 

 

Lyerje e elementeve prej hekuri, me bojë të përgatitur fillimisht me një dorë minio plumbi ose antiruxho ose 

në formën e vajit sintetik, me dozim per m², 0.080 kg. 

 

Lyerje me bojë vaji sintetik për sipërfaqe metalike, me dozim per m²: bojë vaji 0.2 kg dhe me shumë duar për 

të patur një mbulim të plotë dhe perfekt të sipërfaqeve si dhe çdo gjë të nevojshme për mbarimin e plotë të 

lyerjes me bojë vaji në mënyrë perfekte. 

 

             6.1.13 Lyerje e sipërfaqeve të drurit 

 

Lyerja e drurit bëhet si zakonisht për 2 arsye: 



 

 

 

 

 për arsye dekor 

 si dhe për të rritur qëndrueshmërinë (ndaj lagështirës, ndaj rrezeve intensive të diellit, ndaj infektimit prej 
dëmtuesve të drurit si dhe ndaj infektimit prej këpurdhave etj). 

 

Materialet që përdoren për lyerjen e drurit si zakonisht duhet dhe i plotësojnë të dyja këto kritere. Lyerja 

mund të bëhet me te gjitha bojrat për lyerjen e drurit, të cilat janë pajisur me çertifikatë. 

Punimet duhet të bëhen sipas kërkesës të arkitektit/Supervizorit, por sipërfaqja e drurit duhet të lyhet 

të paktën dy herë (në raste të kërkesës të arkitektit/ Supervizorit edhe më shumë herë). 

 

6.1.4 Veshja e mureve me pllaka etj. 

 

 Muri ne pjesen e lavamanit ne kuzhine si dhe muret e tualeteve do te vishen me pllaka. Përsa i takon ngjitjes 

të pllakave të tipeve të ndryshme me llaç, duhet që punimet t’u permbahen këtyre kushteve: Baza në të cilën 

ngjiten pllakat e tipeve të ndryshme, duhet të jetë e pastër nga pluhuri dhe të jetë e qëndrueshme. Përbërja e 

llaçit është e njëjta siç është e përshkruar më lart në pikën 6.2.1.  

Trashësia e llaçit duhet të jetë jo më pak se 15 mm. Ngjitja e pllakave me kollë, bëhet kur sipërfaqja e bazës 

mbajtëse është e drejtë. Kolli vendoset sipas 30 nevojës me një trashësi prej 3 mm deri në 15 mm. Të gjitha 

kriteret e lartpërmendura, të cilat duhet t’i plotësojë llaçi, vlejne edhe për kollin. Mbasi të thahet llaçi ose 

kolli, duhet që fugat e planifikuara, të mbushen me një material të posaçëm (bojak). Fugat nëpër qoshe dhe 

lidhje të mureve duhet të mbushen me ndonjë masë elastike (si psh silikon). Për secilën sipërfaqe 30 m² të 

veshur me pllaka të ndryshme, është e nevojshme vendosja e fugave lëvizëse.  

 

 

6.1.5 .  Veshje me pllaka terakot  

 

Fasadat ne katet perdhe do te vishen me pllaka terakot. Përsa i takon ngjitjes të pllakave të tipeve të 

ndryshme me llaç, duhet që punimet t’u permbahen këtyre kushteve: Baza në të cilën ngjiten pllakat e tipeve 

të ndryshme, duhet të jetë e pastër nga pluhuri dhe të jetë e qëndrueshme. Trashësia e llaçit duhet të jetë jo 

më pak se 2 cm.Ne kete ze perfshihen furnizimi dhe vendosja ne veper mbi siperfaqen e pergatitur me pare, 

skelat e sherbimit dhe c’do detyrim tjeter per mbarimin e veshjes ne menyre perferkte. Ngjyra dhe 

dimensioned e pllakave do te konfirmohen para procesit nga projektuesi. Matjet jane ne m².  

 

6.1.6. Veshje me pllaka qeramike ne nyjet sanitare 

  

 Veshje me pllaka qeramike ne nyjet sanitare, per nje lartesi 2 m te mureve, me pllaka qeramike te zgjedhur, 

furnizuar dhe vendosur ne veper mbi nje siperfaqen e pergatitur me pare, e ngjitur me llaç me dozim ne m2: 



 

 

 

rere e lare 0,005 m3, çimento (m-400) 4 kg, stukim me çimento te bardhe, pastrim i plote, skelat e sherbimit si 

dhe çdo detyrim tjeter per mbarimin e veshjes ne menyre perfekte; Pllakat ne qoshe, nese eshte e nevojshme, 

do te priten me preres te pershtatshem pllakash, do te shpohen me shpues dhe nuk do te nderpriten aty ku ka 

pajisje sanitare. 

 

 6.1.7. Veshje pishine me pllaka kunder lageshtires  

 

Pllakat duhen zgjedhur për secilin ambient, duke marrë parasysh nevojat dhe kriteret, që ato duhet t‘i 

përmbushin. Ato do te zgjidhen nga arkitekti si per sa i perket permasave ashtu edhe dizajnit. Në ambientet 

me lagështirë (basene ujore) duhet të vendosen pllaka të klasës I, që e kanë koefiçientin e marrjes së ujit < 3 % 

dhe kola qe duhet te perdoret duhet te jete kunder lageshtires. Për këtë duhet që përpara fillimit të punës, 

kontraktori të paraqesë tek Supervizori dhe arkitekti disa shembuj pllakash, së bashku me çertifikatën e tyre 

të prodhimit dhe vetëm pas aprovimit nga ana e tij për shtrimin e tyre, sipas kushteve teknike dhe 

rekomandimeve të dhëna nga prodhuesi. Matja do të jetë në m².  

 

6.2 Dyshemetë, Tavanet Klasifikimi i pllakave bëhet sipas këtyre kritereve: 

 

  Mënyra e dhënies së formës të pllakës 

  Marrja e ujit  

 Dimensionet e pllakave  

 Vetitë e sipërfaqes  

 Veçoritë kimike  

 Veçoritë fizike  

 Siguria kundër ngricës  

 Pesha/ngarkesa e sipërfaqes  

 Koefiçienti i rrëshqitjes  

Pllakat duhen zgjedhur për secilin ambient, duke marrë parasysh nevojat dhe kriteret, që ato duhet t‘i 

përmbushin. Kriteret dhe tabelat e lartpërmendura mund të ndihmojnë në zgjedhjen e tyre. Ato do te 

zgjidhen nga arkitekti si per sa i perket permasave ashtu edhe dizajnit. Për zyrat duhet që pllakat të jenë të 

Klasës IV , me sipërfaqe të ashpër, në mënyrë që të sigurojnë një ecje të sigurtë pa rrëshqitje. Në ambientet 

me lagështirë (ËC, banjo e dushe) duhet të vendosen pllaka të klasës I, që e kanë koefiçientin e marrjes së ujit 

< 3 %. Për këtë duhet që përpara fillimit të punës, kontraktori të paraqesë tek Supervizori dhe arkitekti disa 

shembuj pllakash, së bashku me çertifikatën e tyre të prodhimit dhe vetëm pas aprovimit nga ana e tij për 

shtrimin e tyre, sipas kushteve teknike dhe rekomandimeve të dhëna nga prodhuesi.  



 

 

 

 

6.2.1 Dysheme me pllaka gresporcelanat  

 

Dysheme me pllaka gres porcelanato, te tipit te zgjedhur, duke perfshire: -ngjitja e pllakave realizohet me 

shtrese kolle, -prerjen me preres pllakash dhe ngulitjen e inkastrimeve ne mur, vendosjen ne veper ne menyre 

plotesisht te ngjeshur ndermjet tyre dhe te stukuara me boiake çimentoje ne fugatura, - larjen dhe pastrimin, 

-çdo detyrim tjeter per mbarimin e plote te dyshemese ne menyre perfekte.  

 

6.2.2 Dysheme me pllaka qeramike 

 

 Dysheme me pllaka qeramike ne nyjet sanitare, te tipit te zgjedhur, duke perfshire: -ngjitja e pllakave 

realizohet me shtrese kolle; -prerjen me preres pllakash dhe ngulitjen e inkastrimeve ne mur, -vendosjen ne 

veper ne menyre plotesisht te ngjeshur ndermjet tyre dhe te stukuara me boiake çimentoje ne fugatura; -

larjen dhe pastrimin; -çdo detyrim tjeter per mbarimin e plote te dyshemese ne menyre perfekte.  

 

6.2.3 Dysheme me llustër çimento 

 

 Dysheme me lluster çimento me trashesi minimale 2 cm, ne te gjitha siperfaqet, zbatuar me llaç çimentoje m-

1:2, i lemuar ne siperfaqe me mistri dhe pluhur çimentoje, duke perfshire çdo detyrim tjeter per mbarimin e 

plote te dyshemese ne menyre perfekte.  

 

6.2.4 Bordurat vertikale dhe aksesorë të tjerë 

 

 Bordurat vertikale (plintusat) sipas llojit të shtrimit të dyshemesë i kemi: 

  Me gres porcelanat, për dysheme me pllaka gres porcelanat.  

Ato do te jene me të njëjtën ngjyre dhe material si pllaka që është shtruar dyshemeja, me lartësi 8 cm Klasat e 

kërkesave/ngarkimit Klasa Ngarkesa Zona e përdorimit, psh I shumë lehtë Dhoma fjetëse, Banjo II e lehtë 

Dhoma banuese përveç kuzhinës dhe paradhomës III e mesme Dhoma banuese, ballkone, banjo hotelesh IV 

rëndë Zyra, paradhoma, dyqane V shumë e rëndë Gastronomi, ndërtesa publike 32 dhe trashësi 1.5 cm, i 

vendosur në vepër me llaç ose me kollë. Llaçi për plintuesat duhet të jetë me dozim për m² : rërë e larë 0.005 

m³; çimento 400, 4 kg dhe ujë duke përfshirë stukimin, pastrimin si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e 

plotë të punës në mënyrë të përkryer.  

 Me mermer, me lartesi 8 cm, i vendosur ne veper me kolle, duke perfshire pastrimin si dhe çdo detyrim 

tjeter per mbarimin e plote te punes ne menyre perfekte.  



 

 

 

 

6.2.5 Hidroizolim i dyshemeve.  

 

Shtrese hidro-izolimi per dyshemene e katit perdhe perbere emulsion, dy duar bitum dhe lluster çimento. 

Kampione te materialit te propozuar do t’i paraqitenn Supervizorit te Kantjerit per aprovim paraprak. Çdo 

detyrim tjeter dhe mjeshteri per mbarimin e punes ne menyre perfekte  

 

6.2.6 Tavan gipsi i thjeshtë  

 

Është tavan I varur me dopio strukturë metalike dhe veshje me një pllakë gipsi GKB 12.5 mm Struktura 

metalike do të realizohet me profile me çelik të zinkuar sipas normativës EN 10346 spesor 0,6mm, dhe 

dimensione: - Profil "U" 28x27x28 mm izoluar nga strukturat perimetrale me shirit gome monoadeziv për 

zëizolim,me spesor 3,5 mm. - profile "C" 27x60x27 mm, si për strukturën kryesore të fiksuar në soletë 

nëpërmjet varëseve me ganxhë të rregjistrueshme dhe për strukturën sekondare e cila fiksohet me atë 

kryesore nepërmjet lidhëseve kryq të vendosura jo më larg se 50 cm nga njëra- tjetra.  

Profilet duhet të jenë të shënuara sipas normativës europiane EN 14195 “profile për sistemet e thata” të 

klasës A1 për reagimin ndaj zjarrit.  

Veshja do të realizohet me një pllakë gipsi të shënuar CE sipas normës EN 520 dhe sipas DIN 18180, GKB (A) të 

testuara nga pikëpamja Biologjike sipas çertifikatës mbi biologjinë e ndërtimit të Rosenheim me spesor 12.5 

mm dhe klasë reagimi ndaj zjarrit A2 s1 d0 (jo I djegshëm) të vidhosura me vida të fosfuara vetëshpuese. 

Vendosja e materialeve të bëhet sipas përshkrimeve të prodhuesit  

 

6.3 Rifiniturat e shkallëve Shkallet per ngjitjen nëpër kate ne objekt do të realizohen me konstruksion 

metalik.  

 

6.3.1 Korimanot metalike  

Korimanot në ndërtime kanë funksione të ndryshme për të plotësuar. Ata duhet të ofrojnë mbrojtje dhe siguri 

gjatë të ecurit në shkallë. Po ashtu, korimanot luajnë një rol të veçantë në pamjen dhe bukurinë arkitektonike 

të një ndërtimi. Duhet që korimanot të jenë të larta 100 cm. Në raste kur gjatësia e shkallëve është më e 

madhe se 12 m korimonat duhet të jenë 110 cm të larta. Masa prej 100/110 cm varet edhe prej siperfaqes të 

sheshpushimit. Korimanot montohen në shkallë ose anash shkallëvë, të fiksuara mirë që të garantohet 

stabiliteti dhe qëndrueshmëria e tyre.  

 

6.5 Dyer dhe dritare 

 



 

 

 

 6.5.1 Dritaret/informacion i përgjithshëm/kërkesat  

Dritaret janë pjesë e rëndësishme arkitektonike dhe funksionale e ndërteses. Ato sigurojnë ndriçimin për 

pjesët e sipërfaqes së brendshme të tyre. Madhësia (kupto dimensionet) e tyre variojnë, varet nga kompozimi 

arkitektonik, nga madhësia e sipërfaqes së brendshme 33 dhe kërkesat e tjera të projektuesit.  

Dritaret duhet të jenë në kuotë 90 cm mbi nivelin e dyshemesë. Dritaret do të jenë të prodhuara me 

duralumin. Pjesët kryesore të dritareve janë:  

Kasa e dritares që fiksohet në mur me elemente prej hekuri përpara suvatimit. Korniza e dritares do të 

vidhoset me kasën e saj mbas suvatimit dhe bojatisjes.  

Në bazë të vizatimit të dritares së treguar në vizatimin teknik, korniza do të pajiset në kasë me mentesha dhe 

bllokues të tipeve të ndryshme të instaluara në te.  

Kanate me xhama të hapshëm, të pajisur me mentesha, doreza të fiksuara dhe me ngjitës transparent silikoni, 

si dhe me kanata fikse. 

 

 6.5.2 Komponentët  

 

Dritaret e përbëra me profil duralumini i kemi me Hapje horizontale dhe janë të përbëra nga:Korniza e fiksuar 

e aluminit do të jetë e fiksuar në mur me telajo hekuri të montuara përpara suvatimit. Dritaret janë të pajisura 

me elemente, që shërbejnë për ankorimin dhe fiksimin e tyre në mur si dhe pjesët e dala, që shërbejne për 

rrëshqitjen e kanatit të dritares. 

 Kanati i dritares do të vidhoset në kornizën e dritares mbas punimeve të suvatimit dhe bojatisjes.Paneli me 

xham të hapshem do të fiksohet në kornizat metalike nga listela alumini dhe ngjitës transparent silikoni. Ne 

dritaret me dopio xham do te kemi dy xhama 4mm dhe 10 mm hapsire ajri. Permasat e dritareve duhet te 

verifikohen nga nderrmarja ne kantjer. 

 -me kanata te hapeshme, duralumini tonaliteti do te percaktoeht ne konsultim me arkitektin, me dopio xham 

e dopio gomine.  

-duke perfshire riparimin e patuarve, si dhe çdo paisje tjeter per mbarimin e punes ne menyre perfekte. 

Kampione te artikujve te propozuar do t’i paraqiten Supervizorit te Kantjerit per aprovim paraprak, si dhe ne 

konsultim me arkitektin.  

 

6.5.3 Pragjet (davancalet) e dritareve mermeri 

 

 Pragjet e dritareve janë dy llojesh: pragje të brendshme dhe të jashtme. Ato do të jenë mermer me trashesi 

3cm dhe me pikë kullim uji, sipas vizatimit teknik ose udhezimeve të supervizorit. Pragjet do të kenë kënde të 

mprehta dhe çdo detyrim tjetër për përfundimin e punës. Permasat do te maten ne vend para vendosjes.  

 



 

 

 

6.5.4 Vetrata duralumini Vetrata duralumini 

 

: furnizim dhe vendosje e vetaratave, permasat e te cilave duhet te verifikohen ne vend nga Kontraktori;  

-duralumini tonaliteti i ngjyrave do te percaktoeht ne konsultim me arkitektin, me dopio xham . 

Kampione te artikujve te propozuar do t’i paraqiten Supervizorit te Kantjerit per aprovim paraprak.  

 

6.5.5 Dyert - informacion i përgjithshëm  

 

Dyert janë një pjesë e rëndësishme e ndërtesave. Ato duhet të sigurojnë hyrjen në pjesët e brendshme të 

tyre. Në varësi të funksionit që kanë, dyert mund të jenë të brendshme ose të jashtme. Madhësite 

(dimensionet) dhe materialet e tyre janë të ndryshme në varësi të kompozimit arkitektonik, kërkesave të 

projektit dhe të Investitorit. Dyert mund të jenë të prodhuara me dru, , metalike, duralumini, etj.  

Pjesët kryesore të dyerve janë:  

 

1.Kasa e derës e fiksuar në mur dhe e kapur nga ganxhat, vidat prej hekuri përpara suvatimit (materialet e 

dritares mund të jenë metalike, duralumini ose prej druri të fortë të stazhionuar); 

 2.Korniza e derës e cila lidhet me kasën me anë të vidave përkatese pas suvatimit dhe bojatisjes;  

3.Kanati i derës i cili mund të jetë prej druri, metalike, alumin ose PVC te përforcuara sipas materialit përkates, 

si dhe aksesoret e derës, ku futen menteshat, dorezat, çelezat, vidat shtrënguese, etj.  

 

 

 

 

 

6.5.6 Dyert e brendshme prej duralumini do te përbëhen nga:  

 

 

 Kasa fikse në formë profilesh tubolare prej duralumini me thellësi 61-90 mm, të cilat sigurohen me elemente 

të posaçëm për fiksimin dhe mbërthimin në strukturat e mureve. Profilet fikse të kasës do të jenë me një 

mbulesë jo më e vogel 25 mm larg murit. 



 

 

 

  Kanata lëvizëse në formë profili duralumini me një thellësi prej 32 mm dhe një lartësi prej 75 mm i rrafshët 

ose me zgjidhje ornamentale. Profili duhet të jetë me një hapësirë qëndrore që nevojitet për futjen e 

bashkuesve të qosheve (me hapësirë prej 18 mm për vendosjen e xhamit) dhe rrulat për rrëshqitjet e tyre. 

  Një bravë metalike dhe tre kopje çelësash tip sekret, doreza dyersh dhe dorezë shtytëse të derës duhet të 

vendosen si pjesë përbërëse e derës.  

 

 

6.5.7 Dyert  

 

 

- Vendosja në vepër Vendosja e dyerve në vepër duhet të bëhet sipas kushteve teknike për montimin e tyre të 

dhëna në standartet shtetërore. Mënyra e vendosjes së tyre është në varësi te llojit të derës dhe materialit që 

përdoret për prodhimin e tyre. Për seicilin prej llojeve të dyerve vendosja në vepër duhet të bëhet si më 

poshtë:  

 

 

6.5.8 Instalimi i Dyerve të brendshme prej duralumini ne nyjet h/sanitare:  

 

 

Instalimi i dyerve të brendshme prej duralumini te dhëna në Vizatimet Teknike, dimensionet e të cilave jepen 

nga Porositesi, do të bëhen me anë të montimit të profileve të duralimini (korniza fikse dhe korniza lëvizëse) 

sipas standartit dhe të lyer, kur të jenë përfunduar suvatimet e shpatullave.  

Të dyja pjesët (fikse dhe lëvizëse) duhet të jenë të projektuara për të bërë dyer që thyejnë nxehtësinë dhe të 

jenë me dy profile duralumini, të cilat bashkohen me një tjetër me anë të dy shiritave hidroizolues gome ose 

me material plastik. Një kasë solide duhet të fiksohet me kujdes me anë të vidave të hekurit në mur dhe në 

brendësi të llaçit të çimentos. Fiksimi duhet të ketë një distancë prej qosheve jo më tepër se 150 mm dhe 

ndërmjet pjesëve fiksuese jo më tepër se 800 mm.  

  Kasat fikse të dyerve do të bashkohen me kornizat pasi të ketë përfunduar suvatimi dhe lyerja. Mbushja e 

boshllëqeve bëhet me material plastiko elastik dhe pastaj bëhet patinimi i tyre duke përdorur fino patinimi. 

Gjithashtu do të vendosen edhe bravat dhe dorezat metalike ose duralumini. Mbushja ndërmjet kasës dhe 

murit të ndërtesës do të bëhet duke përdorur material plastikoelastik pasi të jetë mbushur me materialin e 

duhur hidroizolues. Ndërmjet mbështetjes së kasës të brendshme dhe pjesës së jashtme prej duralumini është 

e preferushme të mbahet një tolerance e instalimit prej 6 mm, duke e konsideruar hapësirën e fiksimit rreth 2 

mm.  

 



 

 

 

6.5.9 Dyer të brendshme importi cilesi e II  

 

Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme importi dhe të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të drunjtë, 

dimensionet e të cilave jepen nga Porositesi, përbëhet nga: 35 - një kasë e bërë me dru pishe të stazhionuar e 

trajtuar me një mbulesë mbrojtëse të drunjtë, e dimensionuar sipas gjerësisë së murit, (duke marrë parasysh 

edhe rritjen prej mbulesës së murit) mbërthehet fuqishëm në mur me vida hekuri dhe me llaç çimento - Një 

kornizë e kasës së drurit që fiksohet tek kasa e drurit e dhënë më sipër pas suvatimit dhe lyerjes. Për dyert e 

dhëna në Vizatimet Teknike, korniza do të sigurohet me mentesha dhe ankerat e çelësit për të gjitha llojet e 

dyerve (Dyer me kasë, dyer pa kasë, me dritë ne pjesën e sipërme, etj).  

- Pjesët hapëse të dyereve I kemi disa tipe: tamburate dhe me dru masiv. Ato me tamburato kanë kornize 

druri të fortë (me përmasa minimalisht 10 x 4 cm), pjesë të vendosura horizontalisht dhe vertikalisht me të 

njëjtin seksion çdo 40 cm. Në pjesën e poshtme, paneli më i ulët horizontal do të jetë në një lartësi 20 cm nga 

fundi. Pjesët me dru masiv pishe të stazhionuar (me trashësi 3 cm) dhe e trajtuar me mbulesë mbrojtëse të 

drunjtë dhe të përforcuar në pjesët e brendshme me struktura druri, të cilat duhet të sigurohen të paktën nga 

3 mentësha me gjatësi minimale prej 16 cm. 

 - Një bravë metalike dhe tre kopje çelësash tip sekrete, doreza dyersh dhe dorezë shtytëse të derës 

 - Mbyllja bëhet me shirita solide druri, të cilat vendosen përreth perimetrit të derës me anë të thumbave, 

pune që duhet të bëhet më cilësi, sipas të gjitha kërkesave të duhura teknike që duhen për kompletimin e 

kësaj pune.  

 

6.5.10 Dyer të blinduara  

 

Dyer të blinduara do të instalohen në përputhje me kërkesat e standartit shtetëror për montimin e tyre si më 

poshtë: 

 • një kasë metalike fiksohet ne mur me anë të ganxhave të çelikut ose me anë të betonimit në mur përpara 

suvatimit. Kasa metalike duhet të lyhet me bojë metalike kundra korrozionit para se të montohet në objekt. 

Madhësia e saj është në varësi të trashësisë së murit ku do të vendoset. Trashësia e fletëve të çelikut të kasës 

duhet të jetë minimalisht 1,5 mm.  

Gjerësia e pjesëve anësore të kasës duhet të jetë minimalisht 10 cm kurse gjerësia e pjesës qëndrore është në 

varësi të gjerësisë së murit dhe llojit të derës. Fletët e çelikut të kasës duhet të kthehen ose të saldohen sipas 

Kushteve Teknike te Zbatimit  

• Kanati i derës së blinduar fiksohet tek kasa pas suvatimit dhe lyerjes. Kanati do të sigurohet me mentesha 

dhe ankerat e çelësit gjatë instalimit të pjesëve hapëse të derës. Në këtë kanat do të vendosen elementet e 

sigurisë si dhe të gjithë aksesorët e nevojshëm të saj. 

 • Kanati I derës ka në brendësi (ndërmjet fletëve të llamarinës) shufrat metalike të sigurisë me diametër 

minimal prej 16 mm të cilat vendosen në distance midis tyre minimalisht 30 cm. Ato duhet të saldohen në 

kornizën metalike kanatit të derës së blinduar. • Ndërmjet shufrave vendosen materiale mbrojtëset 



 

 

 

termoizoluese polisteroli me trashësi minimale t = 3 cm. Vendosja e termoizoluesit duhet të bëhet pas 

saldimit të shufrave metalike dhe përfundimit të punimeve të prodhimit të kornizës metalike të derës. 

 • Dera me kostruksion metalik do të jetë veshur me mbulesa të drunjta me trashësi 2-3 mm (një nga çdo 

anë). Bravat e sigurisë së lartë së bashku me çelësat sekret montohen në kornizën e derës me anë të vidave 

prej çeliku Kasa e derës duhet te lyhet me bojë të emaluar, transparente përpara fiksimit të derës. 

 Kur është veshur me flete druri mbyllja bëhet me shirita solide druri të cilat vendosen përreth perimetrit të 

derës, punë e cila duhet të bëhet me cilësi të lartë sipas të gjitha kërkesave.  

Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e dyerve në objekt duhet të bëhen sipas kërkesave 

teknike.  

 

 

 

SPECIFIKIME TEKNIKE PER PUNIME HIDROTEKNIKE 

 

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 PE që janë konform standarteve të 

mësipërme për cilësinë dhe testimin e tyre.  

Tubat  për  furnizimin  me  ujë  duhet  të  sigurojnë  rezistencë  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. 

 

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   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. 

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, rakorderitë përkatëse duhet të jenë prej te njejtit  

material qe jane edhe tubat e linjave te furnizimit, të cilat plotësojnë kërkesat e cilësisë sipas 

standartit (kërkesat për cilësinë dhe testimin). 

 

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: 

 

përkatëse, të cilat shërbejnë për lidhjen e saraçineskës me tubacionin e rrjetit. 

 

janë me  material çeliku ose bronxi dhe duhet të jenë rezistente ndaj korrozionit,  

goditjeve mekanike, etj 

rrotullimit dhe realizon hapjen ose  

mbylljen e diskut nëpërmjet lëvizjes vertikale rrotulluese. 

 

cilindrik të saraçineskës ose me filetim. 

 

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  PE, 

saraçineskat  përkatëse  mund  të  jenë  prej bronzi  të  cilat plotësojnë  kërkesat  e  cilësisë sipas 

standartit (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.  Depozitat e ujit 

Për  të  siguruar  presionin  e  nevojshëm  dhe  sasinë  e  duhur  të  ujit  gjatë  gjithë  ditës,  në  një  

ndërtesë duhet të vendosen depozita ose pompa uji. 

Volumi i tyre dhe specifikimet e tjera teknike në lidhje me sasinë dhe presionin e duhur jepen 

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

 

 

Volumi i Depozitës së ujit përcaktohet me anë të formulave përkatëse në varësi të skemës  së 

përcaktuar në projekt. 

a- Në rastin kur në ndërtesë vendoset vetëm Depozita e ujit formula e llogaritjes së  

volumit do të jetë: 



 

 

 

V = (0,5-0,8) x Qd 

ku Qd është prurja ditore e shprehur në m³ 

b-  Në  rastin  kur  në  ndërtesë  vendoset  Depozita  e  ujit  dhe  pompë,  formula  e  

llogaritjes së volumit do të jetë: 

V = (0,2-0,3) x Qd  

ku Qd është prurja ditore e shprehur në m³ 

 

Vëllimi i Depozitës së ujit kur vendoset në pjesën e sipërme të ndërtësës në çdo rast nuk duhet 

të jetë më tepër se 3 m³. 

Në depozitat e ujit për ndërtesa që kanë kërkesa të veçanta për mbrojtjen kundër zjarrit duhet  

të mbahet  një  rezervë  e  paprekshme  që  të  furnizojë  për  10  minuta  hidrantet  e brendshme të 

shuarjes së zjarrit. 

Depozitat e ujit duhet të jenë me llamarinë të zinkuar, plastikë ose me çelik inoksi. Forma e tyre 

mund të jetë drejtkëndëshe ose rrethore në varësi të vendit ku do të montohen dhe kërkesave të 

projektit.  Trashësia  e  materialit  të  depozitës  llogaritet  në  varësi  të  volumit  të rezervuarit dhe 

formës së tij por gjithmonë duhet të jetë jo më pak se 1 mm. 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. 

Pjesët përbërëse të Depozitës së ujit duhet të jenë si më poshtë: 

1. Tubi i ushqimit i pajisur me galexhantin notues 

2. Tubi i shpërndarjes i cili mund të lidhet me tubin e ushqimit duke vendosur para lidhjes një 

kundërvalvol. 

3. Tubi kapërderdhës (tepërplotësi) që lidhet me depozitën në nivel jo më poshtë se 150 mm nga 

mbulesa e saj zgjatet deri në pikën e shkarkimit 

4. Tubi shkarkimit duhet të jetë i pajisur me ventil saraçineske dhe vendoset në pikën e poshtme të 

rezervuarit 

5. Tubi i sinjalizimit  (kur kërkohet  nga  supervisori) që  lidhet  20 -  30  mm  më  poshtë nga tubi 

kapërderdhës 



 

 

 

6. Galexhanti notues 

7. Kazani i mbajtjes së ujit 

 

Diametrat dhe gjatësitë e tubave të mësipërm të cilat janë në varësi të volumit të ujit të depozitës 

dhe mënyrës së lidhjes me rrjetin e brendshëm të ujësjellësit, jepen në vizatimet teknike përkatëse. 

Të gjithë tubat mund të jenë prej çeliku të zinkuar, kur përdoren depozita metalike dhe plastike në 

rast të përdorimit të Depozitave plastike. 

Depozitat e ujit duhet të vendosen në pjesë të veçanta të ndërtesës. Në funksion të skemës  së 

zgjedhur nga projektuesi ato mund të vendosen në bodrumin e ndërtesës ose mbi tavanin e katit 

të  sipërm. Ato vendosen mbi binarë druri të lidhur me fletë llamarine 2 mm, binarët sigurojnë 

mbrojtjen  e soletës nga  lagështia,  që  krijohet prej kondensimit të ujit  në sipërfaqet e  depozitës 

ose prej rrjedhjeve të mundshme të depozitës. 

 

Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e Depozitës së ujit në objekt, duhet të bëhen 

dhe sipas kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Një katalog me të dhënat teknike të saj, 

çertifikata e cilësisë, origjinës së materialit, garancia minimale prej 1 vit dhe çertifikata e testimit 

të bërë  nga  prodhuesi,  do  t’i  jepet  për  shqyrtim  supervizorit  për  një aprovim  para  se  të 

vendoset në objekt. 

 

 

5.  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. 

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. 

 

6.  Tubat e shkarkimit 

Për shkarkimet e ujrave do të përdoren tuba plastike PVC që plotësojnë të gjitha kërkesat e cilësisë 

sipas standartit ISO 4427 dhe prEN 12201. 

Këto tuba duhet të sigurojnë rezistence perfekte ndaj korrozionit, rezistencë të lartë ndaj agjentëve  

kimike, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta riparimi, transporti dhe lidhje, ngjitje të thjeshtë dhe të 

shpejtë. 

Përmasat e tubave  do të jenë në funksion  të sasisë llogaritëse të ujit të ndotur shpejtësisë së  

lëvizjes dhe shkallës së mbushjes së tyre. Gjatë llogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes duhet të merret 

1-  2 m/sek kurse shkalla e mbushjes duhet të jetë 0,5 - 0,8 e seksionit të tubit. 

Gjatësia e tubave duhet të jetë 6-10 m kurse diametri dhe spesori duhet të jenë sipas të dhënave në  

vizatimet teknike.  Të dhënat mbi diametrin e jashtëm të tubit, presionin, emrin  e  prodhuesit, 

standartit që i referohen, viti i prodhimit, etj duhet të jepen të stampuara në çdo tub. 

Tubat  e  shkarkimit  duhet  të  vendosen  në  të  gjithë  lartësinë  e  ndërtesës, në  formën  e  

kollonave, në ato  nyje  sanitare  ku  aparatet  janë  më  të  grupuara  dhe  mundësisht  sa  më afër 

atyre nyjeve që mbledhin me shumë ujëra të ndotura dhe ndotje më të mëdha. Tubat e shkarkimit 

lidhen me pajisjet sanitare ose grup pajisjesh në çdo kat me anë të tubave të dërgimit. Lidhja e 

tubave të dërgimit me kollonat e shkarkimit duhet të bëhet me tridegëshe të pjerrëta nën një kënd 



 

 

 

45 ose 60 gradë. Nuk këshillohet lidhja e tubave në kënd 90 gradë. Tubat e dërgimit mund të  

shtrohen  anës mureve, mbi ose  nën soletë  duke mbajtur parasysh  kushtet  e  caktuara  për 

montimin e rrjetit të brëndshëm të  kanalizimeve.  

Tubat e dërgimit duhet të jenë tuba PVC me të 

njëjtat karakteristika teknike të dhëna më sipër. Gjatësia e këtyre tubave nuk duhet të jetë më tepër 

se 10 m. Diametri i tyre do të jetë në funksion të daljeve të pajisjeve sanitare që janë vendosur. 

Për të pakësuar numrin e kollonave duhet që pajisjet sanitare të grupohen dhe të vendosen  njëri 

mbi  tjetrin  nga  kati  në  kat  të  ndërtesës.  Çdo  kollonë  vertikale  e  shkarkimit pajiset me pika 

kontrolli të cilat duhet të vendosen në çdo dy katë duke filluar nga pjesa e poshtme e kollonës.  

Diametri i kollonave  të shkarkimit merret  i njëjtë për  të gjithë lartësinë e ndërtesës dhe në asnjë 

mënyrë më i vogël se tubi më i madh i dërgimit të ujrave të ndotura që lidhet me të. Nuk lejohet  

përdorimi i tubave të shkarkimit me diametër më të vogël se 50 mm. 

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

kërkesave  teknike  të  supervizorit  dhe  të  projektit.  Bashkimet  e  tubave  të  shkarkimit duhet të 

bëhen me  mastik  të  përshtatshëm  për  tuba  PVC  i  rekomanduar  nga  prodhuesi i tubave.  Kur 

toka  në dyshemenë  e  katit  përdhe  është  e  dobët,  tubacionet  e  shkarkimit duhet të vendosen 

në kanal betoni ose tulle. 

Provat hidraulike bëhen me presion provë 25% më të lartë se presioni i punës. Ato bëhen për të 

parë qëndrueshmërinë e rrjetit, si dhe rrjedhjet e mundshme që mund të ndodhin në tubacionet. 

Një model i tubit PVC që do të përdoret së bashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e origjinës,  

çertifikatën e testimit dhe të garancisë së tubave  do ti  jepet për shqyrtim 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. 

 

 

 

 

7.  Rakorderitë për tubat e shkarkimit të ujrave 



 

 

 

Për lidhjen e tubave të shkarkimit me njëri tjetrin si dhe me pajisjet 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 rakorderi (pjesë bashkuese) duhet të sigurojnë rezistencë ndaj korrozionit, rezistencë të lartë 

ndaj agjentëve kimike, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta riparimi, transporti dhe lidhje, ngjitje të 

thjeshtë dhe të shpejtë.  

 

Përmasat (diametri) e tyre do të jenë ne funksion të sasisë llogaritëse të ujit të ndotur, llojit të  

pajisjeve sanitare, shpejtësisë së  lëvizjes  së  ujit  dhe  diametrave  të  tubave përkatës.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 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. 

 

8.  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. 

•  Kapaku me vrima i cili vendoset ne forme te lirshme mbi gropen mbledhese. 

Permasat e tij do te jene ne funksion te permasave te gropes mbledhese te ujrave. Madhesia  

e vrimave dhe forma e tyre varen nga sasia e ujit qe shkarkohet ne pilete dhe vendit ku do  te 

vendosen.  Zakonisht  ato  jane  rrethore me diameter, por ne rastet e perdorimit ne tarracat  e 

pallateve, perdoren plastike katrore. 

Piletat e shkarkimit duhet te vendosen ne pjesen me te ulet te siperfaqes ku do te mblidhen ujrat. 

Zakonisht ato nuk vendosen ne afersi te bashkimit te dyshemese me muret, por sa me afer mesit te 

dyshemese. 

Piletat e shkarkimit lidhen me kollonat e shkarkimit me ane te nje tubi PVC ose xingato. Lidhja 



 

 

 

e  piletave me kollonat e shkarkimit mund te behen me tridegeshe te pjerreta nen nje kend 45 ose 

60 grade. Tubi i lidhjes duhet te jete PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave te shkarkimit 

te  ujrave. Gjatesia e ketyre tubave eshte 20 - 30 cm. Diametri i tyre do te jete ne funksion te 

daljeve te piletes ku jane vendosur. Ne rastet e ndryshimit te dimaterit te piletes me ate te tubit te 

dergimit do te perdoren reduksionet perkatese.  

 

Te gjitha punet  e lidhura me instalimin  dhe vendosjen  e tyre  ne objekt  duhet te behen sipas  

kerkesave  teknike  te  supervizorit  dhe  te  projektit.  Bashkimet  e  piletes  me  tubat  e shkarkimit 

behen me mastik te pershtatshem per tuba PVC, i rekomanduar nga prodhuesi i tubave. 

Nje model i piletes qe do te perdoret sebashku me çertifikaten e cilesise, çertifikaten e origjines, 

çertifikaten e testimit dhe te garancise do ti jepet per shqyrtim Supervizorit per nje aprovim para se  

te vendoset ne objekt. Supervizori mund te beje testime plotesuese per te dhenat fizike-mekanike 

te materialit ngjites te tyre. 

 

9.  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. 

•  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. 

•  Për  të mbrojtur  tubat  nga  ndryshku  izolimi  i  tubave duhet  të  siguroj 

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. 

 

10. Pusetat 

Sipas funksionit që ato kryejnë klasifikohen: 

•  Puseta kontrolli për sistemin e ujërave të zeza 

•  Puseta mbledhëse për ujërat e shiut dhe të drenazhimeve 

•  Puseta komandimi për tubacionin e ujësjellësit 

Të gjitha tipet  e pusetave të  lartëpërmendura  mund të  jenë  me  mure  të tilla me elemente  të 

parafabrikuara betoni, ose me beton të derdhur në vend. 

Për pusetat me elemente të parafabrikuar ndiqet proçedura e mëposhtme e punës: 

•  Gërmim me  seksion të caktuar  në  terren të çfarëdolloj natyre  dhe konsistencë  duke 

përfshirë spostimin e dherave të tepërta 

•  Vendosja e elementëve të parafabrikuar në mënyrë të saktë dhe bashkimi I tyre me anë të 

llaçit 

•  Futja e tubacionit të sistemit dhe mbyllja e hapësirave me llaç. 

Pusetat në vetvete kanë dy elemente të rëndësishëm që do ti përshkruajmë më poshtë: 

•  Elementi i ndërtimit të pusetës 

•  Kapaku i pusetës 

•  Shkallët zbritëse (për puseta të thella mbi 1 m) 

Ndërtimi i pusetës bëhet duke u bazuar në radhën dhe me elementët e mëposhtëm: 

•  Gërmim  me  seksion  të  caktuar  në  terren  të  çfarëdolloj  natyre  duke  përfshirë spostimin 

e dherave të tepërta 

•  Shtresë zhavori lumi 



 

 

 

•  Shtresë  betoni të  padepërtueshëm  nga  uji për  dyshemene  me  beton m-200  me dozim 

sipas pikës  4.1.4  duke  shtuar  në  përzierjen  e  tij solucion  që  i  jep atij  

padepërtueshmërinë nga uji.  

•  Muraturë  betoni  të  padepërtueshëm  nga  uji,  me  beton  m-200  me  dozim  sipas pikes  

 

4.1.4 duke shtuar në përzierjen e tij solucion që i jep atij padepërtueshmërinë nga uji. 

•  Shtresë e sipërme betoni e padepërtueshme nga uji, me beton m-200 me dozim sipas pikës 

 

4.1.4  duke  shtuar  në  përzierjen  e  tij  solucion  që  i  jep  atij padepërtueshmërinë nga uji.  

Së bashku me të betonohet edhe korniza mbështetëse për kapakun e pusetës. 

Vendosja e kapakut të pusetës. 

Kapaku i pusetës përbëhet në vetvete nga dy elementë: 

•  Korniza ku ai fle 

•  Kapaku 

Madhësia e kapakut të pusetës varet nga funksioni i saj, por duhet që të mundësojë hyrje / dalje 

të lirshme të një personit. 

Materiali  nga  I  cili  është  prodhuar  si  korniza  ashtu  edhe  kapaku  duhet  të  jenë  prej  gize.  

Pusetat duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme teknike: 

•  Ngarkesën e mbajtjes, të jashtme 

•  Presionin e dheut 

•  Presionin e ujit 

Ngarkesa e mbajtjes kalsifikohet nga tre klasa A, B, C, ku 

•  klasa A është për puseta ku kalojnë vetëm këmbësorë dhe duhet të mbajë deri në 15 t 

•  klasa B është për puseta ku kalojnë qarkullojnë automjete dhe duhet të mbajë deri në 25t 

•  klasa Cështë për puseta ku kalojnë qarkullojnë automjete dhe duhet të mbajë deri në 40t 

Koefiçienti i presioni duhet të jetë 2 t/m³. 

Koefiçienti I presioni të ujit duhet të jetë 1t/m³: nga jashtë deri në 0.5 m nën nivelin e sipërm 

të kapakut dhe për nga brenda me pusete të mbushur plotë. 



 

 

 

Shkallët  e  puseta  duhet  të  vendosen  në  pusetat  me  thellësi  me  të  madhe  se  1  m  dhe  që  

shërbejnë për të lehtësuar hyrje / daljen nga puseta. 

Materiali që do të përdoret për realizimin e shkallëve duhet të jetë rezistent ndaj korozionit (zing). 

Fiksimi i tyre bëhet gjatë proçesit të betonimit të mureve, duke i betonuar një pjesë. Përmasat  e 

pusetës  varen  nga funksioni  i  saj  dhe  duhet  të  përcaktohen  nga  inxhinieri projektues. Pusetat 

e ujrave të shiut duhet të jenë në formë katrori me thellësi jo me pak se 50cm. Përmasat janë 

50x50x50, mbuluar me kapak zgare hekuri ose gize të çarat me kapakun prej zgare janë nga 25 

deri 35 mm. 

 

11. 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. 

wC tip alla frënga 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. 



 

 

 

ËC-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. 

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 ËC, ajo tip alla Turke dhe ajo tip alla Frënga. 

 

12. 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  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,ËC, etj) duhet të 

jetë të paktën 30 cm.  

 

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

materiali PVC-je. Lidhja e mësipërme mund te bëhet me tridegëshe të pjerrëta nën një kënd 45 

ose 60 gradë. Tubi i lidhjes duhet të jetë PVC me të njëjtat karakteristika teknike të tubave të  

shkarkimit të ujrave. Gjatësia e këtyre tubave është 20 - 40 cm. Diametri i tyre do të jetë funksion të 

daljeve të piletes ku janë vendosur. 

 

Lavamanet  lidhen me sistemin  e furnizimit  me uje me anë të  dy tubave  fleksibel  me gjatësi 

30 - 50 cm dhe diameter 1/2 ", të cilët bëjnë lidhjen e rubinetit me tubat e furnizimit me ujë të 

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

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

Të gjitha punët ë lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre ne objekt bëhen sipas kërkesave  

teknike të supervizorit dhe të projektit. Bashkimet e lavamanit me tubat e shkarkimit  duhet  të 

bëhen me  tubat  përkatës  dhe  me  mastik  të  përshtatshëm për  tuba PVC i rekomanduar nga 

prodhuesi i tubave. 

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

çertifikatën e testimit dhe të garancisë do ti jepet për shqyrtim Supervizorit për një aprovim para se  

të vendoset në objekt. Supervisori mund të bëjë testime plotësuese për të dhënat fizike-mekanike 



 

 

 

të tyre. 

 

13. 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).  

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 goditjeve 



 

 

 

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 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). 

 

14. 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. 

Distanca horizontale e vendosjes së dusheve nga pajisjet e tjera hidrosanitare (Lavaman,ËC, 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 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. 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. 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. Te 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 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). 

 

Kanalizimi i Ujërave të Bardha  

Të përgjithshme 

Tubat për kanalizimet janë llogaritur për ngarkesa të rënda, të brinjuar me SDR-4 per kub  

dhe SDR-8 per kuz. 

Tubat do të furnizohen në komplet së bashku me bashkuesit dhe shtesa të tjera të nevojshme 

Kanalet e tubacioneve, shtratimi dhe mbulimi janë përshkruar në kapitujt e tjerë.  

 

Përveçse modifikuar ose shtruar si këtu, të gjitha tubat brinjezuar do të plotësojnë standarted  

kombëtare dhe ndërkombëtare.  

Çdo tub duhet të ketë të shënuar në të njëjtën mënyrzë permanente të dhënat më poshtë: 

Datën e prodhimit 

Emrin e prodhuesit 

Shënimi duhet të jetë i trupëzuar në tub ose i shkruar me bojë rezistente ndaj ujit. 

 

Shtrimi në kanal 

Në përgjithësi, tubacionet e brinjezuar shtrohen në kanale, në varësi të kushteve klimatike dhe  

të tokës në një thellësi e cila jepet në projekt(Në profilin gjatësor dhe tërhor)  

Karakteristikat gjelogjike të tokës dhe ngarkesa e trafikut ndikojnë në dimensionet e kanalit të  

tubit dhe ndikojnë gjithashtu në kapacitetin e ngarkesës që mban tubi vetë. 

Gjerësia e tabanit të kanalit, kushtëzohet nga diametri i jashtëm i tubacionit si dhe nga  

domosdoshmëria e krijimit të një hapesire pune të dystuar (hapësira minimale e punës). Duke ju  

përmbajtur të dhënave të sipërpërmendura të gjatësise h dhe gjerësise, fundi i gropës duhet të  

krijojë kushtet optimale, që linja të mbivendoset në të gjithë gjatësinë e saj. Mbishtresëzimet  



 

 

 

duhet të ndahen mundësisht në mënyrë të barabartë, duke eliminuar kështu presionin e ushtruar  

prej tyre.  

Tabani i kanalit nuk duhet të jetë i shkriftëzuar. Nëse ky taban është i shkriftëzuar, atëhere duhet  

që përpara vendosjes, ai të dystohet, shtypet ose të mbulohet me një shtresë të posaçme. Edhe  

sipërfaqet e shkriftëzuara, por jo të forta duhet të ngjeshen. 

Nëqoftëse kemi të bëjmë me sipërfaqe shkëmbore ose gurore duhet që fundi i kanalizimit të  

ngrihet të paktën 0.15 m dhe sipërfaqja të mbulohet me një shtresë pa gurë (shih Projektin).  

Kësaj mund ti shtrohet rërë, zhavorr i imët ose tokë e pastër dhe masa e krijuar ngjeshet. 

Thellësia minimale e shtrimit zakonisht diktohet nga intersektimet me tubacioneve komunale  

ekzistuese (të ujit të rjetit Elektrik, telefonik, të ujrave të shiut etj). Në rrugët me trafik të rëndë  

nuk rekomandohet që tubat të shtrohen me mbulim më të vogël se 1.0 m. Në raste të tilla mund të  

propozohet një veshje me beton. 

 

Thellësia e lejuar e hapjes së seksionit të kanalit jepet në projekt. 

Duhet bërë kujdes që fundi i kanalit ku do të shtrohen tubat të jetë i rrafshët, pa gurë dhe mjaft i  

fortë. Në qoftë se në gërmimin me eskavator kjo nuk sigurohet, atëhere 20 cm-at e fundit duhen  

gërmuar me krah. 

Kërkesat e mëposhtme jane bazë dhe duhen marrë parasysh nëse duam të shtrijmë tubat  

brinjezuar në përputhje me standartet; 

- përdorimi i një stafi të specializuar  

- pajisja e mjaftueshme me mjete adekuate shtresuese 

- mbikqyrje e vazhdueshme  

- pranim i rregullt deri në testin e sterilizimit  

- përpilimi i dokumentacionit teknik/azhornimi  

Vetëm nëse ka përputhje me këto kërkesa bazë tubacioni i instaluar do të funksionojë në mënyrë 

perfekte për aq kohë sa është parashikuar. 

Mjetet shtruese të tubacionit dhe përdorimi i saktë i tyre 

Mjetet e përmendura më poshtë duhet të jenë në një numër të mjaftueshëm në kantier 



 

 

 

Veglat TYTON, lubrifikante, mjete prerës. 

Vegla TYTON përdoret për pastrimin e gotave, dhe kontrollimin për mbështetjen si duhet të 

gominës TYTON pas gotës. 

Lubrifikant per TYTON dhe lidhje standarte. 

Mjete prerës.  

Për prerjen e tubave te brinjezuar, disqe abrazive prerës janë parë si më të përshtatshmit. 

Prerës me gur zmeril dhe fletë sharrë mund të përdoren   

Instruksionet e montimit 

Hapat që duhen bërë përpara montimit:  

 

Futni gominën brenda në gotë në menyrë të tillë që pjesa e fortë e gominës të qëndrojë e  

mbështetur në mënyrë të qëndrueshme. Shtypeni gominën mirë derisa të bindeni që është 

përshtatur plotësisht. 

Vendosja e gominës mund të lehtësohet nëpërmjet shtypjes së saj në dy pika dhe duke e shtypur  

më pas në të dy anët. Kufiri i brendshëm mbrojtës nuk duhet të dale nga pjesa mbrojtëse e gotës. 

Kujdes në  transportimin dhe lëvizjen e tubave, sepse mund të  shkaktohen plasaritje të 

padukshme. 

Tubat prodhohen në gjatësi 6.0m (mund të bëhen edhe porosi të veçanta). Mund të priten kudo,  

midis bordurave, me sharra të zakonshme druri (dore ose mekanike, por jo me sharrë zinxhir).  

Buza e prerjes pastrohet me limë druri ose vegla të tjera ferruese. 

Shtrimi fillon nga pika më e ulët. Kupa është mirë të vihet në drejtimin ngjitës (Sipër).Buza e tubit  

dhe kupës duhen pastruar me kujdes. Mbas kësaj guarnicioni special gome vendoset në thellimin  

e dytë midis bordurave (numëruar nga buza e gypit). Duhet kontrolluar që guarnicioni të ketë 

zënë vend mirë në thellim dhe të mos jetë përdredhur. 

Mbas kësaj sipërfaqja e brendëshme e kupës lyhet me sapun ose me lëndët e tjera të 

zakonshme, mandej tubi shtyhet brenda kupës me veglat e zakonshme, derisa të takojë. Nuk  

duhet tërhequr mbrapsht fundi i tubit.. 

 



 

 

 

Testi Paraprak 

Ky test kryhet para testit kryesor. Qëllimi i testit paraprak është të ndalojë ndonjë ndryshim në 

volumin brenda linjes që mund të shkaktohet nga presioni i brendshëm, koha dhe temperatura,  

kështu që keto lexime që do të merren menjëherë në testin kryesor pasues do të jape prova të 

qarta mbi saktësinë e testit të seksionit. 

Mbas uljes së presionit dhe aty ku është e nevojshme zbrazjes së tubacionit, eliminoni rrjedhjet  

në lidhjet dhe korrigjoni ndryshimet në pozicione. 

Presioni i provës deri në 10 Atm:    1.5 x 10 

Presioni i provës mbi 10 Atm:    10 + 5 bar 

Kohëzgjatja e provës së presionit: të paktën 12 orë  

Testi (prova) kryesore 

Kjo provë ndjek menjëherë provën paraprake. 

Presioni provës deri:       1.5 x 10 

Presioni i provës mbi 10Atm:    10 + 5 bar 

Kohëzgjatja e provës:      për DN deri 150, 3 orë nga DN 200, 6 orë 

Mbajtja dhe transportimi i tubave në zonë 

Tubat e brinjezuar do të mbahen me kujdes gjate gjithë kohës së prodhimit, transportimit në 

vendin e punës dhe instalimit. Çdo tub do të  inspektohet në  mënyrë  të  kujdesshme sipas  

standarteve të kërkesave të specifikimit gjatë dorëzimit dhe përpara se të shtrihen. Asnjë tub i  

krisur, i thyer apo me difekt nuk do të përdoret në vepër. Dëmtimi i pjesës fundore të tubave që 

sipas Mbikqyrësit të Punimeve mund të shkaktojë lidhje difektoze, do të jetë shkak i mjaftueshëm  

për të hequr tubat e dëmtuar. 

Tubat do të pastrohen plotësisht nga mbeturinat në brendësi përpara se të instalohen dhe do të  

mbahen të pastër në përgjegjësinë e Sipërmarrësit deri në marrjen në dorëzim të punimeve. Të  

gjitha kontaktet sipërfaqësore të bashkimevedo të mbahen të pastra deri sa të këtë përfunduar  

bashkimi, Do të merren masa për ndalimin e futjes së materialeve të huaja në brendësi të tubave  

gjatë instalimit. Në tuba nuk do të vendosen, mbetje, vegla pune, rroba ose materiale të tjera.  

Gërmimi dhe mbushja në shkëmb 



 

 

 

Gërmimi dhe mbushja e instalimeve të kanalizimeve do të jenë siç janë specifikuar në Seksionin 2  

(Gërmime dhe Punime Dheu) dhe seksionin 3 (Mbushjet dhe Mbulimet) të këtyre specifikimeve  

teknike.  

 

 

Ndërtimi i pusetave 

Sipërmarrësi do të ndërtoje pusetën në pozicionet dhe dimensionet e treguara në projektin e  

Kontratës, ose siç udhëzohet nga Mbikqyrësi i Punimeve.   

Pusetat do të lejojnë hyrje për të bërë inspektimin dhe pastrimin e kanaleve dhe do të jenë 

vendosur në pika ku ka ndryshim të drejtimeve, ndryshime të madhësise së tubave, ndryshime të 

përnjeherëshme të pjerrësisë. 

Muret e pusetave do të ndërtohen me beton të markës M 200, siç tregohet në vizatimet. 

Gjatë gjithë gjatësisë së pusetës do të ndërtohet një kanal sipas aksit të tubacionit të kanalizimit  

për të përcjellë ujërat bardha e te zeza nga një tubacion kanalizimi tek tjetri pa ndërprerje të 

prurjes.  

Gjatë ndërtimit të pusetës do të fiksohen në muret e saj shkallë prej hekuri të galvanizuar me  

gjerësi vertikale dhe horizontale prej 300 mm. Hapja e vrimave në mure mbas ndërtimit nuk do të 

lejohet.  

Pasi hapet gropa e pusetës, toka duhet të përgatitet në mënyrë që të sigurojë themele të 

përshtatëshme. Për këtë arsye toka poshtë bazamentit të pusetës do të kompaktësohet. N.q.s  

toka ekzistuese nuk siguron një  bazament të  përshtatshëm atëhere do të  përdoret zhavorr  

dhe/ose beton M–200.  

Pjesa e poshtëme e pusetës është zakonisht prej betoni, me pjerrësi drejt një kanali të hapur që 

është zgjatje e kanalizimit me të ulët. Ky kanal duhet të jetë i përcaktuar shumë mirë dhe me  

thellësi të mjaftueshme në mënyrë që të parandalojë derdhjet e kanalizimeve të përhapen mbi  

fundin e pusetës.  

N.q.s puseta është ndërtuar në një rrugë të pambaruar korniza e hekurit dhe kapaku mbulues nuk  

vendosen në pusetë, ndërsa një pllakë çeliku vendoset sipër pusetës derisa rruga të asfaltohet. 



 

 

 

Kapakët e pusetave dhe të puseve në rrugë do të jenë prej beton arme. Kapakët dhe kornizat do  

të parashikohen sipas hapësirës dritë të pusetës siç është treguar në vizatime. 

Kapakët do të vendosen në nivelin dhe pjerrësinë përfundimtare të sipërfaqes së rrugës, në 

rrugët me asfalt, 20 mm më lart në rrugët e shtruara me makadam dhe 50 mm më lart në rrugët e  

pashtruara. Në sipërfaqet e hapura dhe fushat kapaku do të jetë 500 mm mbi zonën rrethuese,  

ose siç përcaktohet nga vizatimet ose udhëzimet e Mbikëqyresit të Punimeve. 

 

Derdhjet e ujërave të bardha e te zeza 

 

Vendndodhja dhe kuota e shkarkimit të ujërave të zeza do të jetë siç tregohet ne vizatimet  

përkatëse ose siç udhëzohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

Përshkrimi i çmimit njësi të tubave për kanalizimet 

Kostoja e gërmimit, mbulimit dhe transportit të tubave janë përfshirë në përshkrimin e çmimeve  

njësi që lidhen me këto punime. 

Furnizim i tubacioneve të të gjitha diametrave, mbajtja, shtrirja, furnizimi i të gjitha materialeve të 

nevojshme, veglave, paisjeve të kërkuara për shtrimin e tubave, fuqia punëtore, përshtatësit,  

bashkuesit, izoluesit, prova e tubave, sigurimi dhe instalimi i shiritave me ngjyrë, sheshimi i  

sipërfaqes, hekuri dhe armimi i tubave dhe të gjitha aktiviteteve siç përshkruhen më sipër janë 

përfshire në çmimin njësi për një metër tubacion kanalizimesh.  

Matja: Linja e qëndrës së tubave brinjezuar do të matet në metër linear nga faqja e brendëshme  

e pusetës në faqen e brendëshme të pusetës pasuese përgjatë aksit të tubit.  

 

Përshkrimi i çmimit njësi për pusetat  

 

Koston e gërmimeve, mbulimit, dhe transportit të inerteve, çimentos dhe hekurit e armimit, janë 

mbuluar në çmimet që lidhen me këto zëra punimesh, prandaj, nuk përfshihen në çmimin njësi  

për pusetat. Çmimi njësi për pusetat përfshin furnizimin e çimentos, inerteve, ujit, armimit  

shtratimit, aramturat, forcimi i bazamentit të pusetës, lidhja e tubacionit pjesët lidhëse për lidhjen  



 

 

 

me hyrjet në rrugë, suvatimi i bashkueseve me llaç çimento, përzierja dhe hedhja e betonit,  

bankinat, furnizimi dhe instalimi i mbulesave të pusetave dhe sheshimi i sipërfaqes përreth, ngritja  

e materialeve. 

Punimet ne shatervane 

Shatervani madh do te marr ujin nga rrjeti i jashtem dhe me pas do te funksionoj duke qarkulluar  

ujin nepermjet pompave zhytese te vendosura ne nje ambjent teknik te nendheshem. Tubacionet  

do te jene celik inoks te diametrave DN65 dhe DN89. I gjithe rrjeti funskionon i ndare. Secili tip i  

sprucatoreve dekorativ ka sistemin e tij te tubacioneve dhe pompimit dhe menaxhohet i pavaruar  

nga te tjeret.Sprucatoret jane te tipeve te ndryshem dhe ne varesi te formes se ujit qe realizojne  

 

kerkojne prurje dhe presionet e duhura. Sistemi i kontrollit te funksionimit me prurjet dhe presionet  

e kerkuara realizohet elektronikisht. 

 

Mbrojtja nga zjarri 

 

Sistemi i mbrojtjes nga zjarri permban hidrante te vendosur larg nga njeri tjeteri ne distancen e  

kushteve teknike dhe eshte i pajisur ne pika te caktuara me kaseta hidrantesh.  

 

 

 

 

 

SPECIFIKIME TEKNIKE PER PUNIME ELEKTRIKE 

 

Specifikime elektrike të veçanta 

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. 

 

Specifikimi përbën një plotësim të skicave të projektit.  

Percjelles  dhe  kabllo 

Ne brendesi te nderteses : 

1. N07V-K: percjelles njepolar i izoluar me pvc, ne rastin e instalimit te fshehur ne  

tuba nen suva. 

2. FR-OR 450/750V; percjelles shumepolar me izolim e guaine pvc, ne rastin e  

furnizimit te linjave me seksion deri 6mm2, ne kanalina. 

3. FG7-OR 450/750V; percjelles shumepolar me izolim e guaine pvc, ne rastin e  

furnizimit te linjave me seksion mbi 10 mm2, ne kanalina apo ne tuba ne rastet e  

instalime te jashtme ne toke. 

4. N1VV-K; percjelles njepolar ose shumepolar me izolim e guaine ne pvc ne rastin  

e sistemit MKZ. 

5. UTP cat 5e; percjelles njepolar ose shumepolar me izolim e guaine ne pvc ne  

rastin e sistemit telefonik i paskermuar. 



 

 

 

6. FTP cat 6e; percjelles njepolar ose shumepolar me izolim e guaine ne pvc ne  

rastin e sistemit kompjuterik i skermuar 

Kabllot e perdorur ne sistemet e kategorise se pare duhet te jene te pershtatur me tension  

nominal kundrejt tokes dhe tension (Uò/U) jo me te vogel se 450/750V, ndersa ato qe  

perdoren ne sistemet e sinjalizimit dhe te komandes jo me te vogel se 300/350 

Uò =tensioni nominal ndaj tokes 

U tensioni nominal 

Seksionet minimale te lejuara jane: 

-  0,75mm² per qarqet e sinjalizimit dhe te telekomandes :  

63 

-  1,5 mm² per qarqet e ndriçimit baze, aparate te ndriçimit dhe aparate me fuqi me te  

vogel ose te barabarte me 2.2kW: 

-  2,5mm² per qarqet fuqia e te cilave eshte me e vogel ose e barabarte me 3kW: 

-  4mm² per linjat e veçanta qe ushqejne aparate te veçante me fuqi nominale me te  

madhe se 3 kW: 

 

Qarqet me seksion 1,5mm² jane te mbrojtura nga mbingarkesat nga nje automat me  

rryme nominale 10A , ndersa qarqet me seksion 2,5mm² jane te mbrojtura me nje  

automat me rryme nominale 16 A, ato me 4mm² me automat 20A. 

Linjat, duke qene te mbrojtura nga mbingarkesat, jane gjithashtu te mbrojtura edhe per  

nje lidhje te shkurter ne fund te se njejtes linje. 

Eshte e rendesishme qe rryma nominale e automatit mbrojtes te mos kaloje rrymen  

nominale te paisjeve. Të gjitha percjellesit dhe kabllot duhet të kenë çertifikatën e  

aprovimit të autoriteteve lokale përkatëse dhe çertifikatën e fabrikës. 

Percjellesit duhet të jenë përçues të thjeshtë bakri të izoluara (veshura) me shtresë teke  

PVC për tu futur brenda tubave dhe linjave. 

Izolimi i percjellesve 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. 

 

Kabllo fleksibël (me disa tela shumëfijësh për çdo percjelles) 

 

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 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: 

 

(për sistemin trefazor pa tokëzim) 

 

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 1.5 mm² nuk duhet të përdoret me instalim vetëm  

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

kërkuar nga rregullorja. 

Kanalet dhe aksesorët 

Instalime elektrike mund të bëhen në dy mënyra: 

 

 

Aksesorët e instalimeve nën suva janë: 

 

dhe të numrit të telave që do të futen në të 

 

 

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: 



 

 

 

 

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

 

allçi (më vonë mbyllen kanalet me llaç suvatimi) 

 

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 GEËISS ose pranohet  

një tjetër i ngjashëm sipas standarteve përkatëse të mëposhtme: 

tandartet: CEI 23-32. 

 

 

 

 

-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. 

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. 

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. 

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. 

 

Sistemi i kanalinave (per sistemin IT). 

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 . 

Sistemet e kanalinave duhet të jenë të serisë NP 40/42. 

Sistemi i kanalinave përbëhet nga aksesorët e tij si: 

 

telave/kabllove, prizave, çelësave etj., që do të instalohen në të, gjatësia 2 m 

hërbejnë  për  formimin  e  këndeve  në  instalime)  të  cilat  janë  

në varësi të kanalit që po shtrihet 

 

 

Montimi i kanalinave bëhet me anë të vidave. 

 

Llampat dhe ndriçuesit 

Ndricimi I brendshem duhet te jete ne perputhje me EN 12464-1/2002. 

Ndricuesit ne te gjithe e ambjentet jane te mbrojtura nga verbimi qe do te thote se  

ndricimi e ndricuesve ne lartesine me te larte se 65° perreth ndricuesit eshte me e ulet se  



 

 

 

1000 cd/m2. 

-  Faktori reduktues 0,80. 

-  Reflektimi I siperfaqes se klases – standart: tavani 80%, muret 50 %, dyshemeja  

20%. 

-  

Specifikimet e ambienteve : 

-  Minimumi mesatar I ndricimit Em / indikatori ngjyres Ra / lartesi te planit referues: 

-  Korridor : 200 Lux / 40 / 0,00m 

-  Shkallet : 250 Lux / 40 / 0,85m 

-  Tualetet : 200 Lux / 80 / 0,85m 

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 . 

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 percjelles tokëzues 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. 

 

Llampat fluoreshente 

Ndriçuesit duhet të jenë sipas Direktivës Europiane 2006/95/EC në lidhje me voltazhin  

e ulët,  si dhe të përmbushin normat europiane EN 55015:2013, EN 60598-1:2009+A11:2009 dhe EN 61000-3-

2:2006. 

Ndicuesit duhet të kenë këto karakteristika: 

a)- Burimi I dritës, llampë fluoreshente rrethore FSC (T-R) 

b)-Sistemi optic, difuzion opal (OPD) 

c)-Shpërndaresi i dritës, direct 

d)-Voltazhi, 230v, 50Hz 

e)-Fuqia, 1x22W 

f)-Klasi iI mbrojtjes, I 

g)-Dimensionet, diametric-280mm, lartësia-100mm h)-Pesha, 1.6 kg 

i)-Grada mbrojtëse, IP54 

Ndricuesit LED 12 ë me koke te rrotullueshme duhet te kene keto karakteristika: 

a)- Tensioni AC 85-265 V 

b)-Fuqia 12 W 

c)-Materiali I trupit Alumin 

d)-Garancia 3 vjet 

Ky ndricues duhet te jete I certifikuar sipas directives evropiane CE 

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 ngjyra vendoset sipas arkitektit. Çelësat duhet të jenë të tipit të ndërprerjes  

së ndadaltë “quick make sloëbreak” 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.  

 

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. 

-  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. Në figurat e mëposhtme tregohen disa tipa të ndryshëm  

çelësash.  

 

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 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 . 

Gjithë prizat, derisa të bëhet një tjetër specifikim, duhet të jenë të tipit 16 amper 2-pin  

dhe të 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.  

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

është  5 dejesh  4  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. 

Prizat e TV duhet të jenë koaksiksiale me mbrojtëse direkte 

. 

 Sistemi i tokëzimit 

Të  gjitha  aparatet  ose  pjesët  e  tyre  të  lidhura  në  mënyrë  josolide  me  togëzimet,  



 

 

 

duhet  të jenë të lidhur më një sistem të vetëm togëzimi, sipas një mënyre të aprovuar 

nga përçues të fuqishëm të siguruar me anën e mengave. Aty ku çdo pjesë e pajisjes 

është e  lidhur me një linjë  uji, gazi ose  lëndë djegëse aparati, duhet të jetë i lidhur 

me linjën duke përdorur shirit bakri  të  kallajisur  20  mm  x  1.5mm  ose  togëzim  

me  isolator PVC.   Përgjatë  gjithë instalimeve të linjës edhe të gypave një përçues i 

ndarë  mbrojtës  duhet  instaluar,  lidhur  me një  linjë  të  fundme  toke  në  çdo  kuti 

aksesorësh edhe  gypash,  dhe  të  instaluara  brenda  çdo gjatësie të gypit fleksibël 

.Megjithatë, pajisja e një përçuesi të ndarë mbrojtës, vazhdimësia e instalimit të tubave 

edhe linjës kryesore, duhet të jetë në të njëjtin standart, sikur ata ishin përçuesit e vetëm 

mbrojtës.Elektrodat  e  tokës do  jenë  me  një  profil   L,  të  galvanizuar  çeliku  

50x50x5mm  (ose  me elektroda togëzimi të zinguara) të futura në një thellësi minimale 

prej 2 metrash.  

Numri i elektrodave  të togëzimit varet nga lloji I truallit dhe nga ajo qe Rt (rezistenca e 

togëzimit),  e cila  duhet  të  jetë  më  e  vogel  se  4  Ω.  Për  këtë  pas  përfundimit  të 

vendosjes së elektrodave duhet bërë matje me aparat të Rt dhe të mbahet një proçes 

verbal,  I  cili  duhet  t’i  paraqitet Supervizorit.  Në  rast  se  Rt  është  më  e  madhese 

4Ω,atëherëduhettështohet numriI eklektrodave deri sa të arrihet ajo e kërkuara. Elektrodat 

vendosën  në  formë  drejtkëndëshi,  trekëndëshi  apo  katrore  sipas  numrit  të  tyre. 

Elektrodat lidhen me njëra tjetrën me anë të percjellesit te tokezimit, me anë të saldimit 

ose me anë të vidave me dado shtrënguese. Pika e lidhjes së elektrodave duhet të jetë 

bërë me lidhje përfundimtare kundra ndryshkut. 

 

 

 

Sistemi i mbrojtjes atmosferike 

Ndertesa do te mbrohet me nje sistem rrufepritesish. 

Ne te gjitha anesoret e cative te godines do te instalohen shirita per pritjen e rrufeve prej  

celiku te galvanizuar 30x3mm. Te gjitha paisjet metalike, komponentet me te gjate se nje  



 

 

 

1m do te lidhen me sistemin e mbrojtjes ndaj rrufeve. 

Te gjitha komponentet me te larta se siperfaqja e catise duhet te ruhen ne menyre indirekte  

nga rrufeprites vertikale. 

Te gjitha paisjet elektrike ne cati, ose komponentet metalike te lidhura me nje paisje  

elektrike brenda godines duhet te lidhen me sistemin e mbrojtjes ndaj rrufeve me nje  

shkarkues dhe duhet te ruhen ne menyre indirekte. 

Lidhja mes rrjetit se rrufepritesve ne cati dhe sistemit te tokezimit do te behet nga  

shkarkues vertikale (shirita celiku te galvanizuar 30x3mm) te vendosura ne qoshet e  

nderteses dhe shtesa perreth godine ne cdo 15 m. 

Sistemi i mbrojtjes atmosferike është shumë i domosdoshëm, për vetë kushtet atmosferike  

dhe vendodhjen gjeografike në të cilat ndodhet vendi ynë.  

 

Sistemi i mbrojtjes atmosferike është dhe duhet të ngrihet i pavarur, nga ai i sistemit të  

tokëzimit dhe të plotësojë kushtet e zbatimit sipas KTZ –së ne fuqi. 

Vlera e rezistencës të këtij sistemi duhet të jetë më e vogël se 10 Ω. Gjatë punës për këtë 

sistem (pasi të jenë vendosur elektrodat) kryhen matje të R dhe në rast se ajo është më e  

madhe se 10 Ω, atëherë duhet rritur numri I elektrodave derisa të arrihet kjo vlerë. Matjet  

duhen përsëritur dy herë. Një herë në tokë me lagështirë dhe një herë me tokë të thatë.  

Materialet që do të përdoren për këtë sistem (shiritat, elektrodat që do të futen në tokë,  

shigjeta, bulonat fiksues etj.) duhet të jenë të gjitha prej zingu ose hekur të galvanizuar.  

Shiritat duhet të jenë me përmasa 40 mm x 4 mm ose 30 mm x 3 mm, ose shufër me  

diametër min. 10 mm. 

Elektrodat duhet të jenë me gjatësi 1.5 m, si në rastet kur do të përdoret hekur në formë “L” 

(50 x 50 x 4  mm) i galvanizuar, ashtu edhe kur do të përdoren elektroda zingu të  

prodhuara nga fabrika. Shigjeta duhet të jetë edhe ajo prej zingatoje, psh. një tub zingatoje  

¾ “, I cili bëhet me majë dhe ka gjatësi të tillë që të dal min. 0.6 m mbi pikat më të larta të  

objektit. Bulonat dhe dadot që do të përdoren për fiksim të shiritit me elektrodat duhet të  

jenë min. M 12. Ngritja e sistemit të mbrojtjes atmosferike në varësi të objektit mund të  



 

 

 

realizohet: 

 

kanë  këtë sistem mbrojtje 

 

 

për  të shtrirë shiritin, I cili do të shtrihet në të gjithë perimetrin e objektit, rreth 1 m 

larg tij. 

 

 

m, nën nivelin e tokës në të katër këndet e objektit, dhe lidhja e tyre me shiritin. 

a   nga   elektrodat   me   shirit,   të   paktën   dy   kënde   të   objektit  

(diagonale), deri  në çati/taracë,.duke e fiksuar shiritin në mur me anë të vidave dhe 

upave. 

e 

mbyllur me anë të të njëjtit shirit 

-at  më  të  larta  të  çatisë/taracës  fiksohet  shigjeta,  e  cila  është 

e lidhur me konturin e lartpërmendur 

Shënim: të gjitha lidhjet duhet të bëhen të tilla që të kemi një përcjellshmëri të lartë, si 

dhe të mos kemi korozion dhe oksidim të pikave të lidhjeve. 

Për  objektet  e  reja  sistemi  i  mbrojtjes  ngrihet  njëlloj,  si  më  sipër, me  ndryshimin  që 

elektrodat dhe shiriti që futen në tokë, pasi të jetë bërë hidroizolimi perimetral. 

Shpërndarja e fuqisë 

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 fuqi. 

Shpërndarja e TU bëhet me anë të percjellesve ose të kabllove, të cilët janë 

përshkruar me lart. 

 



 

 

 

Paneli kryesor i tensionit 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: 

, amperazhi varet nga ngarkesa  

 

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

siguri më të madhe në furnizim) 

 tregim në kapakun e tij 

 

Montimi i tij dhe i përbërësve, duhet të bëhet nga specialisti elektrik . Të gjitha lidhjet e  

kabllove / telave brenda panelit, duhet të bëhet me anë të klemave bashkuese dhe jo me  

nastroband. 

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

mëposhtme paraqiten disa tipe të ndryshme panelesh të TU. 

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: 

etotermik dhe me mbrojtje diferenciale, amperazhi 



 

 

 

varet nga ngarkesa; 

 

 

prizave që do të furnizohen kanë edhe amperazhin e tyre; 

 

që do  të furnizohen kanë edhe amperazhin e tyre; 

Rekomandohet që sistemi i ndriçimit të jetë i ndarë nga ai i fuqisë. 

 

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 

Kutitë e çelësave automatë 

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. 

 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. 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 Sistemi LAN (Local Area Netëork) 

Rrjeti shperndares 

Te gjithe kompjuterat duhet te jene te pajisur me karta standarte rrjeti dhe kabllo me  

konektore RJ45. Kompjuterat jane me te drejta rrjeti te percaktuara nga kompjuteri  

qendror (serveri).  

 

Prizat 

Si pjese e rrjetit te shperndarjes se LAN-se jane edhe prizat fundore, te cilat mund te jene  

teke ose dyshe. Prizat e rrjetit te LAN vendosen ne te njejten lartesi me prizat e tensionit  

dhe rekomandohen ne lartesi 0.9 m. Ato mund te jene te tipit nen suvatim ose te tipit mbi  

suvatim (qe inkastrohen ne kanaleta). 

 

Prizat e rrjetit LAN jane te njejta me ato te sistemit te telefonise tip, RJ45- kategoria 6e, 

ngjyre e bardhe (ose te njejte me ngjyren e prizave te tensionit dhe telefonit). 

Sistemi i dedektimit te zjarrit 

Kontraktori duhet te instaloje nje sistem dedektimi te zjarrit. 

Sistemi perbehet nga dedektore manuale dhe dedektore automatike te tymit dhe  

nxehtesise. 

Ne raste zjarri dhe difekti cdo zone sinjalizon vecmas te centrali qe ndodhet ne dhomen e  

sigurise ne katin perdhe. Sistemi qendror sinjalizon rastet ne menyre optike dhe akustike.  

Duhet te jete e mundur qe cdo zone te ckycet vecmas.Sistemi i dedektimit te zjarrit do te  

paiset me nje funksion per nderhyrje, kjo do te thote qe perdoruesi mund te nderprese per  

nje kohe te shkurter fillimin e alarmit ne te gjithe ndertesen. Pas voneses te kohes se  

nderhyrjes sistemi leshon alarmin,fillojne pastaj sirenat ne te gjithe ndertesen dhe hapen  

te gjitha dritaret per nxjerrjen e tymit jashte.  

Aktivizimi i dedektorit manual qe ndodhet prane stacionit qendror te sinjalizimit te zjarrit  

shkakton menjehere alarm nga sirenat. Detektoret do te lidhen me kabllo simbas fabrikatit  

te cilat do te instalohen vecmas nga te gjitha instalimet e tjera ne tuba ose kanalina. 

Kabllot per paisjet e alarmit dhe dritaret e heqjes se tymit duhet te jene rezistente ndaj  



 

 

 

zjarrit per 90 minuta, komponentet e suportit te kabllove (morsetat) duhet te jene  

rezistente ndaj zjarrit per te njejten kohe ose kabllot duhet te vendoset minimumi 2 cm  

nen suva (per shembull instalim vertikal te murin e shkallve ose ne puseta). Nuk lejohet  

qe te instalohen sisteme suporte kabllosh, komponente,paisje kabllosh e me radhe, te  

cilat kane nje rezistence me te vogel ndaj zjarrit se vete kabllot. Nese kabllot rezistente  

ndaj zjarrtit do te instalohen vertikalisht ne mur, kablloja duhet te shtrihet cdo 3m ne forme  

laku (mase mbrojtese ndaj rreshqitjes se kabllos). 

 

Detektoret do te lidhen me kabllo simbas fabrikatit te cilat do te instalohen vecmas nga  

te gjitha instalimet e tjera ne tuba ose kanalina. 

Kabllot per paisjet e alarmit dhe dritaret e heqjes se tymit duhet te jene rezistente ndaj  

zjarrit per 90 minuta, komponentet e suportit te kabllove (morsetat) duhet te jene  

rezistente ndaj zjarrit per te njejten kohe ose kabllot duhet te vendoset minimumi 2 cm  

nen suva (per shembull instalim vertikal te murin e shkallve ose ne puseta). Nuk lejohet  

qe te instalohen sisteme suporte kabllosh, komponente,paisje kabllosh e me radhe, te  

cilat kane nje rezistence me te vogel ndaj zjarrit se vete kabllot. Nese kabllot rezistente  

ndaj zjarrtit do te instalohen vertikalisht ne mur, kablloja duhet te shtrihet cdo 3m ne forme  

laku (mase mbrojtese ndaj rreshqitjes se kabllos). 

 

- Detektori optik i tymit 

Ne saje te aftesise se tij te larte te perpunimit, eshte ne gjendje te analizoje ne menyre  

eficiente gjendjen e zones se mbrojtur, duke garantuar imunitet te larte ndaj alarmeve te  

rreme. 

 

- Detektori i temperatures 

Ky detektor kontrollon temperaturen e ambientit duke perdorur termistorin, me te cilin  

eshte pajisur. Ne saje te algoritmit te analizimit te implementuar ne brendesi te tij,  

garanton pergjigje eficiente dhe imunitet te larte ndaj alarmeve te rreme. Nepermjet  

programatorit, mund te pershtatet si detektor termik, me prag te fiksuar ose ne  

temperature te larte. 



 

 

 

 

- Sinjalizuesi i adresueshem me drite 

Me konsum minimal, i pershtatur per te gjithe centralet analoge te adresueshme te  

detektimit te zjarrit, me ushqim ne menyre direkte nga loop. 

· Grada e fuqise IP65 

· Bllokim i reduktuar 

· Frekuence sinjalizimi e rregullueshme nepermjet DIP-SËITCH 

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 . 

Sistemet e kanalinave duhet të jenë të serisë NP 40/42. 

Sistemi i kanalinave përbëhet nga aksesorët e tij si: 

nsione të ndryshme, në varësi të numrit të  

telave/kabllove, prizave, çelësave etj., që do të instalohen në të, gjatësia 2 m 

 

janë në varësi të kanalit që po shtrihet 

 

  Devijuesit në formë T  

 

Kutitë shpërndarëse të dimensioneve të ndryshme 

Montimi i kanalinave bëhet me anë të vidave. 

Sistemi i telefonisë 

Sistemi I rrjetit telefonik dhe komunikimi I të  dhënave 

Kontraktori duhet të instalojë një sistem rrjeti telefonik me tela dhe kuti shpëndarëse në  

mënyrë që  të krijojë  një  komunikim  telefonik  nëpërmjet  percjellesve  nga  burimi  i  

linjës  dhe dhoma  e  aparaturës  qëndrore në të gjithë apartamentet dhe ambientet e 

zyrave. Përgjithësisht percjellesit do të instalohen në nivel të lartë në boshllëqet e tavanit. 



 

 

 

Një ndarje e veçantë dhe percjelles të veçante do të përdoren për të mbajtur sistemin 

telefonik plotësisht të ndarë nga shërbime të tjera. Çdo tel percjelles montohet me kuti 

në  mur  me  priza telefonike duhët të jenë minimumi në madhësinë 20 mm në të gjithë 

godinën. Jo më shumë se 5 dalje do të lejohen të lidhen në një percjelles. 

Për  çdo  dalje  telefoni    treguar  në  vizatime,  kontraktori  duhet  të  sigurojë  një  prizë  tip 

lidhjeje telefonike me dalje fole që të mbajë fuqinë e tyre. 

Përpara instalimit, të sistemit kontraktori duhet të konsultohet me autoritetet përkatëse për  

kërkesat e tyre dhe të pranohen nga projektuesi. 

Për  identifikimin  e  secilës  nga  4 kabllot telefonike (2 numra dhe dy telefona), ngjyra 

e foleve do të jëtë e kuqe, për 2 numrat që do të aplikohen të dhënat, dhe e zezë për 

dy linjat telefonike. 

 

 

Kabllot 

Rrjeti horizontal i rekomanduar për instalim duhet të jetë më (3) katër palësh 100 ohm në  

formë  të  përdredhur  jo  të  izoluar  (UTP)  24  AËG,  kategoria  e  5  për  çdo  telefon  

të kombinuar  dhe  priza  e  komunikimit  të  të  dhënave. 

Kontraktori duhet të  lërë një pjesë të konsiderueshme kablli në dalje për të kryer  sa 

më lehtë montimet (të paktën një metër në anën e stacionit të punës dhe 3 metra në 

vendin e NCR) deri në kompletimin e instalimit të kabllove. 

Kutitë e nën-shpërndarjeve 

Kutitë e nën-shpërndarjeve në 6 grupe, do të montohen në sistem dhe do të jenë tip DL 

50 Range, DL 50 303, 52 mm thellësi, duke përfshirë dhe prizën. 

F.V.Tubo plastike ø-40,50 ,63,80 mm . 

Ky ze pune perfshin blerjen ,transportin dhe shtrirjen e tubit ne kanalin e hapur me  

pare.Tubi eshte ,fleksibel ,seria e rende ,diametri D=80 mm dhe shtrihet ne kanal duke e  

terhequr ne menyre te tille qe te mos perdridhet dhe fiksohet ne pusetat te cilat jane  

betonuar e pare. Ne rastet kur del e nevojshme shtesa , ato te behen me bashkueset dhe te  

tregohet kujdes gjate mbulimit te tubit.Tubot plastike duhet te plotesojne kushtin CEI EN  

0086-1.Marka e cilesise IMQ ne cdo 3 ml, materiali polietilen.Tubat me dy shtresa te  



 

 

 

densiteteve te ndryshme.Fusha e perdorimit :per impiante nentokesore te rrjetave elektrike e  

telekomunikacionit.Vendosja : nentoke 

 

Ndertim fiksuese per shtyllat e ndricimit  

Ky ze pune perfshin keto procese ; 

 a-hapja e gropes , 

b-prerja dhe betonimi i tubit P.V.C me  

seksion 150 mm.  

Gropa hapet me thellesi deri 1 m. Pas kesaj merret tubi P.V.C ne forme  

lingote dhe pritet me sharre  ne pjese me gjatesi 500-600mm, te cilat futen ne gropa  

vertikalisht duke bere fiksimin e tyre me beton M-200.  

Fiksimi i tyre te behet me nivel, pasi  

kjo gje ka rendesi te madhe per fiksimin e shtylles.  

 

F.V Shtylla ndricimi     

Ne kete ze pune perfshihet teresia e punimeve dhe punetorise blerja ngarkimi transporti  

shkarkimi dhe ngritja e shtylles vertikalisht, fiksimi nepermjet nje jasteku betoni sigureses  

mbrojtese te ndriçuesit,morseterise trefazore te shtylles,kapakut te morseterise, kapakut te  

sigureses se shtylles,hapjes se nje kanali ne bllokun e fiksimit nga ku do te kaloje me tej  

kablli,vendosjen e prixhoniereve per fiksimin e shtylles me bllokun e betonit M 150, blerjen e  

te gjithe ketyre materialeve dhe çdo gje tjeter, konform vizatimeve te projektit dhe centrimi i  

saj. Ky çmim i referohet 1 cope.  

Ngritja e shtylles eshte parashikuar te behet me krahe .Pasi kemi ngritur shtyllen behet  

fiksimi i saj me rere ne fiksuesen te pergatitur me pare duke e centruar me nivel .Te behet  

kujdes qe shtyllat e njepasnjeshme te mbulojne njera tetren, pra te jene e nje aks.Shtyllat te  

jene metalike me forme konike te zinkuara te lyera me boje ,me lartesi 6m, (sipas projektit). 

Siperfaqja e ekspozuar ndaj eres 0.2 m²  

Permasat e dritares se morseterise 45x186 

Materiali celik me UTS >410 N/m² (FE 430-UNI EN 10025)\ 

Shtresa mbrojtese siperfaqesore –xingato ne te nxehte 



 

 

 

Spesori i shtylles 6m;s =4mm .  

Diametri i shtylles ne ekstremin e siperm per shtyllen eshte 76 mm per shtyllen 6m.  

 

F.V.Kuader i komandimit te ndricimit  

Ne kete ze pune perfshihen blerja ,transporti i pajisjeve dhe kasetes ,montimi i pajisjeve te  

komandimit dhe mbrojtjes ne kasete , i relese me fotocelule dhe montimi i kuadrit ne objekt.  

Kasetat metalike duhet te jene hermetike ,te mbyllura me celes me permasa 750x400x200  

mm.Automatet kater ploare duhet te kene keto karakteristika:Tipi magneto termik 

Norme referimi CEI EN 60898 ,versioni 4P 

Karakteristika magneto –termike C 

Rryma nominale ne 30°C 100A 

Tensioni nominal 400 V 

Tensioni maksimal i punes 440 V 

Tensioni i izolacionit 500 V 

Frekuenca nominale 50-60 Hz 

Fuqia nominale e shkeputjes se qarkut te shkurter 10 kA 

Temperatura e punes -25°- 60°C 

Numri maksimal i manovrave elektrike 10000 cikle 

Numri maksimal i manovrave mekanike 20000 cikle 

Shkalla e mbrojtjes IP-44 

Seksioni maksimal i kabllimit 50-70 mm² 

Kuadri i komandimit elektrik duhet te jete i pajisur me rele muzgu. 

Automatet nje polare me rryme 6-63 A duhet te kene keto karakteristika teknike: 

Tipi magneto – termik 

Norma e referimit CEI EN 60898 

Versioni 1P+N 

Karakteristika magnetotermike C 

Tensioni nominal 230 V 

Tensioni nominal i mbajtjes se impulsit 4 kV 

Tensioni i izolacionit 500 V 



 

 

 

Temperatura e punes -25°C - 60°C 

Numri maksimal i manovrave elektrike 10000 cikle 

Numri maksimal i manovrave mekanike 20000 cikle 

Shkalla e mbrojtjes IP-44 

Seksioni maksimal i kabllimit 25-35 mm2  

Kuadri I komandimit duhet te jete I pajisur me mbrojtje diferenciale Id=30 mA per  

linjen e ndricimit. 

 

F.V Puseta elektrike P.V.C  

Ne kete ze pune perfshihen keto procese pune; a-hapja e gropes ,betonimi i pusetes .Ne  

fillim hapet gropa me thellesi rreth 40 cm ,pas kesaj eshte e rekomandueshme qe te behet  

sheshimi i fundit te gropes duke perdorur nje shtrese te holle betoni, ne menyre qe te krijohet  

nje mbeshtetje e mire e pusetes.Merret puseta dhe pasi hapen vrimat e kalimit te tubit ne  

drejtimet e percaktuara, vendoset ne grope dhe betonohet. Te behet fiksimi i saj me nivel. 

 

F.V. Elektroda tokezimi  

Tokezimi i shtyllave te ndricimit do te realizohet nepermjet elektrodave tokezuese sipas  

specifikimeve te paraqitura ne projekt.Elektrodat mund te jene ne forme rrethore te xinguara  

ose hekur me profil “L” me permasa 50x50x5 mm;l=1.5m.Ne kete ze pune perfshihen blerja  

,transporti i elektrodave dhe montimi i tyre. Ne fillim hapet nje shtrese dheu jo me pak se 50  

cm nga siperfaqja e tokes dhe pas kesaj meret elektroda e gatshme dhe ngulet ne toke. Pas  

kesaj behet lidhja e percjellsit te tokezimit me morseterine e elektrodes nga njera ane dhe ne  

morseterine e shtylles se ndricimit ne anen tjeter. Te behet shtrengimi i mire i morsetave qe  

lidhja te behet sa me e sigurte.  

 

F.V. Kabell Cu-5x16,5x10,5x6,5x4,5x2.5 

Ne kete ze pune perfshihen blerja ,transporti i kabllit shtrirja dhe lidhja e tij ne morseterine e  

shtylles. Pasi merret kablli nga magazina vendoset prane pusetes ne te cilen do te punohet.  

Hapet koka e kablit dhe lidhet me telin qe ndodhet brenda tubit P.V.C te shtrire me pare dhe  

behet terheqja nepermjet tij. Pas kesaj pritet kablli ne gjatesine e duhur dhe pasi e kemi futur  



 

 

 

dhe ne kollonen e ndricuesit lidhet ne morseterine e saj. Kabllot duhet te plotesojne keto  

karakteristika te pergjithshme teknike: 

1.  Kabell per transmetim energjie elektrike i izoluar me gome etilpropilenik me  

shkalle te larte cilesie G7 dhe shtrese izolacioni PVC qe nuk lejon ndezjen e  

shkendijes dhe zvogeluese te emetimit te gazrave gerryes. 

2.  . Te jene kabllo multipolare me percjelles fleksibel .  

3.  Percjellesi te jete baker fleksibel i veshur . 

4.   Izolacioni te jete perzierje gome etilpropilenik me temperature te larte 90ºC e  

cilesise se larte G7.  

5.  Materiali mbushes te jete jo thihtes i lageshtires qe nuk lejon ndezjen e  

shkendijes dhe redukton emetim te gazrave gerryes. 

6.  Shtresa e jashtme e izolacionit te jete perzierje termoplastike PVC e kualitetit  

Rz, qe nuk lejon ndezje te shkendijes dhe reduktuese te emetimit te gazrave  

korrodues. 

7.  Karakteristika teknike:  

Tensioni nominal 0.6/1 kV 

Temperatura e punes 90º C 

Temperatura ne lidhje te shkurter 250 º C 

Temperatura maksimale e magazinimit 40º C 

Sforcimet maksimale per 1 mm² seksioni 50 N/mm² 

Rrezja minimale e perthyerjes se kabllit   4 fishi i diametrit te jashtem 

8. Fusha e perdorimit :Kabell per transmetim energjie per montim ne ambiente te  

jashtme te lagura per vendosje ne mure e struktura metalike si dhe per shtrim nen  

toke 

9. Te jene te markuara me markat e cilesise IMQ ose CE ose G7. 

10.Te shoqerohet me flete katallogu te fabrikes perkatese prodhuese. 

 

F.V. Kabell Cu-3x1.5mm 

Ne kete ze pune perfshihen blerja ,transporti i kabllit shtrirja dhe lidhja e tij ne morseterine e  

shtylles. Vendosja e kablit brenda shtylles se ndricimit behet me ndihmen e “peshkatores”,e  



 

 

 

cila do te beje terheqjen e kabllit brenda saj.Pas kesaj behet lidhja e kablit ne morseterine e  

shtylles nga njera ane dhe me morseterine e ndricuesit ne anen tjeter. Ti kushtohet kujdes  

lidhjes se percjellsit te tokezimit ne morseterin e vet.  

 

F.V. Tubo celiku Ø140  

Ne kete ze pune perfshihen blerja ,transporti shtrirja e tubit ne kanalin e hapur me  

pare.Tubat metalike duhet te jene pa tegel saldimi dhe te jene te xinguar.Tubot duhet te jene  

prodhime te standartizuara sipas normave evropiane.Gjatesia e tubove jo me e vogel se 6m. 

 

F.V. Ndricues tip led 80 W  

Ky çmim perfshin teresine e punimeve dhe puntorise dhe qe lidhen me blerjen dhe  

vendosjes se ndriçuesave sipas kerkesave qe detajohen ne projekt (per formen dhe ngjyren  

e tyre do te merret paraprakisht miratimi i Investitorit) se bashku me aksesoret ndihmes per  

ngarkimine tyre, transportin,shkarkimin, montimin e tyre ne shtylle, blerjen e te gjithe ketyre  

materialeve dhe çdo gje tjeter, konform vizatimeve te projektit. 

Prodhim i standarteve evropiane 

Fuqia e llampes 80 w.Tipi i llampes LED 

Shkalla e izolacionit : -per grupin optik IP-67 

- per aksesoret IP- 43 

Karakteristika konstruktive: 

Mbulesa e siperme polipropilen i perforcuar 

Trupi i ndricuesit alumin i derdhur dhe i lyer me boje poliester 

Instalimi ne shtylle me krah me diameter sipas vizatimit  

Guarnicioni prej material silikon 

Tensioni 85-265 V 

Temperatura e punes -40 º C … 60 º C 

Faktori i fuqise 0.95 

Fluksi i ndricimit 8080 lm 

Eficenca e ndricimit te fluksit te llampes 101 l/ë 

Temperatura e ngjyrave 4000K 



 

 

 

Treguesi i dhenies se ngjyrave RI 75 

Filter kunder lageshtires 

Guarnicioni material ekologjik 

Standarti i sigurise CE3 

Koha e punes 50000 ore pune  

Te gjithe komponentet elektrik te perdorur te jene te markes IMQ . 

 

F.V. Ndricues tip led 135 W 

Ky çmim perfshin teresine e punimeve dhe puntorise dhe qe lidhen me blerjen dhe  

vendosjes se ndriçuesave sipas kerkesave qe detajohen ne projekt (per formen dhe ngjyren  

e tyre do te merret paraprakisht miratimi i Investitorit) se bashku me aksesoret ndihmes per  

ngarkimine tyre, transportin,shkarkimin, montimin e tyre ne shtylle, blerjen e te gjithe ketyre  

materialeve dhe çdo gje tjeter, konform vizatimeve te projektit. 

Prodhim i standarteve evropiane 

Fuqia e llampes 135 w.Tipi i llampes LED 

Shkalla e izolacionit : -per grupin optik IP-67 

- per aksesoret IP- 43 

Karakteristika konstruktive: 

Mbulesa e siperme polipropilen i perforcuar 

Trupi i ndricuesit alumin i derdhur dhe i lyer me boje poliester 

Instalimi ne shtylle me krah me diameter sipas vizatimit  

Guarnicioni prej material silikon 

Tensioni 85-265 V 

Temperatura e punes -40 º C … 60 º C 

Faktori i fuqise 0.95 

Fluksi i ndricimit 13635 lm 

Eficenca e ndricimit te fluksit te llampes 101 l/w 

Temperatura e ngjyrave 4000K  

Treguesi i dhenies se ngjyrave RI 75 

Filter kunder lageshtires 



 

 

 

Guarnicioni material ekologjik 

Standarti i sigurise ME 4A 

Koha e punes 50000 ore pune  

Te gjithe komponentet elektrik te perdorur te jene te markes IMQ . 

 

F.V. Ndricues led 24 W  per fasadat 

Ndricuesi LED per fasadat do te montohet duke perdorur nje pllake celiku special .Mbulesa e  

siperme alumin e stampuar dhe e lyer me boje gri te lehte rezistente ndaj rrezeve ultraviolet.  

Do te instalohet ne drejtim vertikal dhe fluksi i ndricimit te jete i drejtuar vertikalisht poshte  

nga pjesa e e trotuarit.Standarti i ndricuesit EN 60598-1 me shaklle mbrojtje IP-68.  

 

F.V. Tuba metalike 

Tubat metalik duhet te jene pa tegel saldimi dhe te jene te xinguar prodhime te standarteve  

evropiane.Gjatesia e tubave jo me e vogel se 6m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RAPORT TEKNIK 

 

Objekti : Rikonstruksioni i banjove kopshti “Ton Alimhilli” 

 

 

 

Vendodhja 

 

Objektet ndodhen në qytetin dhe njësite administrative të Bashkisë Shkoder Në varësi të 

Drejtorisë Çerdhe Kopshte 

 

 

Punimet që do të kryhen 

 

Pasi nga projektuesit është hartuar projekti i një ndërhyrje të pjesshme të objektit dhe dokumentacioni 

teknik, punimet që do kryhen për këtë objekt janë: 

 

 

 Rikonstruksioni i tualeteve ne kopshtin “Tonin Alimhilli” në varësi të Bashkisë Shkoder ,Drejtoria 

e cerdheve dhe kopshteve. 

 Detajimi i punimeve të cilat do të kryhen do të bëhet ne terren prane kopshtit “Tonin Alimhilli” 

, Drejtoria Kopshte dhe  Çerdhe. 

 Riparimi i pjesshëm i shtresave të dëmtuara për të mundësuar fiksimin e pajisjeve te tualeteve. 

 Riparimi i impianteve te furnizimit me uje. 

 Riparimi i rrjetit elektrik dhe ndricimi. 

 Nderrimi  i dyerve dhe dritareve egzistuese dhe fiksimi i tyre. 

 Përpara fillimit te punimeve duhet te behet miratimi i materialeve pranë autoritetit kontraktor 
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Shtojca 6 

 (Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/ Kontraktor) 

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/ kontraktor vetëm gjatë 

rihapjes së procesit të mini-konkursit) 

   

 

GRAFIKUT I ZBATIMIT TË PUNIMEVE 

 

GRAFIKU I PUNIMEVE 

            

 

Objekti : Rikonstruksion i banjove kopshti Ton 

Alimhilli 

        

      

Afati kohor 30 dite 
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ia 

5 

dit

e 

5 

dit

e 

5 

dit

e 

5 

dit

e 

5 

dit

e 

5 

dit

e 

 

    1.Punime Prishje                 

 

1 An Prishje suvatimi m2 

13

0             

 

2 An Prishje shtrese pllakash +veshie m2 

10

0             

 

3 

2.42

6/3 Prishje shtrese betoni m3 1             

 

4 

2.42

6 

Prishje mure tulle pa pastrim (Hapje 

Dere) m3 2             

 

5 

2.37/

5a 

Transport materiale ndertimi, dheu 

me auto deri  5.0 km m3 6             

 

    

2. Punime shtresash, suvatimi dhe 

veshje                 

 

1 

2.26

64 Shtres luster cimentoje 1/2 m2 30             

 

2 

2.26

7/1 Shtresë me pllaka porcelanat importi m2 30             
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3 

2.32

6 Veshje me pllake majolike m2 

11

0             

 

4 2.31 

Suva brenda mur tulle h~4m me krah, 

llaç perzier M 25 m2 

13

0             

 

5 2.3 

Suva solete h~4 m me drejtues, me 

krah m2 10             

 

6 

2.27

3/4 

Shtres me pllak mermeri trashi 2 cm 

JANIN m2 5             

 

    3. Punime dyer dhe dritare                 

 

1 

3.37

5 Dritare duralumini tek xham m2 12             

 

2 

2.39

5/a Dyer d/alumini me mbushje da m2 6             

 

    4.Punime Bojatisje                 

 

1 

2.40

4 Lyerje me boje hidroplastike m2 

20

0             

 

    5. Punime tualete                 

 

1 

2.49

8 

F.V lavaman porcelani importi 

porcelani 

cop

ë 16             

 

2 

2.50

1 F.V WC allafrenga importi 

cop

ë 16             

 

3 

2.51

4 F.V pilete dyshemeje Ø 40 mm 

cop

e 16             

 

4 

2.19

6/c Hidroizolim tualete, dy shtresa mapej m2 30             

 

5 

2.50

8 f,v Boljer (ariston ) 80  lit importi 

cop

e 4             

 

6 

2.57

5 Puset kontrolli 1 x 1 x1,5 

cop

e 1             

 

    6. impianti i furnizimit me ujë                 

 

1 

2.49

4 F.V saracineska Ø 1/2 " = 15 mm 

cop

ë 12             

 

2 

2.49

4/1 

F.V mini saracineska me filter Ø 3/4 " 

= 20 mm 

cop

ë 20             
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3 

2.49

4/2 F.V saracineska Ø 1 " = 25 mm 

cop

ë 3             

 

4 

2.49

4/3 F.V saracineska Ø 1 1/4 " = 32 mm 

cop

ë 1             

 

5 

2.49

1/c 

F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR 

d=20~32mm, ml 

11

0             

 

6 

2.51

6 F.V Tuba e rakorderi PVC te ndryshme kg 33             

 

7 

Ad-

44 F.V. Tapa PVC 110mm 

cop

ë 3             

 

    7. Punime elektrike                 

 

1 

2.48

5/g 

Priza në tokëzim, Tip "Shuko", In = 16 

A 

cop

ë 10             

 

2 

2.48

5/6 

Çelës ndriçimi 1 Modular, INVERT10 

Amper 

cop

ë 4             

 

3 

2.48

7/a 

Kuti suport pllaket, 3 modular , 

brenda murit 

cop

ë 15             

 

4 

480/

3 Tub fleksibel PVC, S = Ø 25 mm ml 

10

0             

 

5 

2.48

1/2 

Percjelles T.U, Tip NO7V -K , S=1*2.5 

mm² ml 

27

9             

 

6 

2.48

1/3 

Percjelles T.U, Tip NO7V-K , S = 1 * 4 

mm² ml 

11

5             

 

7 

2. a-

123 Ndriçues plafonier, FLC-1X18 

cop

ë 8             
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Shtojca 7 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT   

1.   KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT  

Ofertuesi deklaron se: 

 

a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas 

legjislacionit tё posaçёm nё rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin 

e prokurimit, dhe ka statusin aktiv; 

b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv); 

c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së; 

ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri 

ose ortaku, oseqë ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, 

nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër 

penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së; 

d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale; 

dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një 

prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së; 

e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë  nga legjislacioni në fuqi. Ky 

informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së 

Shqipërisë. 

f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi; 

g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës; 

gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi; 

h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi. 

i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose 

ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët 

janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde 

publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.  

 

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të 

shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip. 

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të 

operatorit ekonomikt në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojces 8. 

Në rast te bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e 

lartpërmendur.  

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, 

Vetdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.   

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore. 

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e 

informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër. 
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Nëse oferta paraqitet nga një Bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet : 

 Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, 

përqindja e pjesëmarrjes në bashkm, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej 

anëtarëve të bashkimit.   

 

 Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i 

vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke 

dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim. 

 

 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

2.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

 

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

1.Sipas kritereve te pergjithshme te pranimit/kualifikimit pika 1 e kesaj shtojce (Shtojca 8) 

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

1.  Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tre) 

viteve të fundit ushtrimore (, 2019 , 2020,2021 ) lëshuar nga autoriteti përkatës, ku vlera e 

xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo me e vogel se 40% e 

vlerës së parashikuar të kontratës leke. 

2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë kopje të bilanceve, të certifikuara nga autoritetet 

përkatese (Dega e Tatim Taksave) për vitet  2019, 2020 dhe 2021.  

3. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka paguar të gjitha 

detyrimet e taksave dhe tarifave vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore për të 

gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet  për vitin 2022 (Sipas QKB) sipas percaktimeve ne 

Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. 

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas Shtojcës 8 të DST. Dokumenti i 

kërkuar më sipër do të paraqitet në rastin kur operatori shpallet fitues ose nëse kërkohen sqarime 

nga Autoriteti Kontraktor. 

 

 

2.3 Kapaciteti teknik: 



 

 70 

 

1. Pune të ngjashme per nje objekt te vetem  në një vlerë jo më të vogel se 50% të vlerës së 

përllogaritur të kontratës, , të realizuar gjatë  pese viteve te fundit nga data e zhvillimit te 

procedures. 

2. Pune te ngjashme deri ne nje kufi ,ku vlera monetare totale e puneve te kryera,e marre se 

bashku gjate pese viteve te fundit,eshte jo me e madhe se dyfishi i vleres limit te kontrates qe 

prokurohet. 

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen: 

a) Kur shërbimi është realizuar me Ente Publike, Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur 

Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar detyrimisht me situacionet për shërbimet e 

kryera dhe vërtetimin e lëshuar nga Institucioni për realizimin e plote dhe te suksesshëm të kesaj 

kontrate, ku të jetë e përcaktuar kohëzgjatja e shërbimit dhe  vlera e shërbimit të realizuar.  

b) Kur shërbimi është realizuar me subjekte private, Operatori ekonomik do ta vërtetojë këtë shërbim 

duke paraqitur faturat tatimore perkatese të shitjes (ku te shprehen qarte datat,shumat dhe shërbimet 

e realizuara) të shoqëruar detyrimisht me situacionet për shërbimet e kryera. 

3. Operatori ekonomik ofertues duhet te jete i pajisur me liçense profesionale lëshuar nga organet 

perkatese, e cila të përmbajë kategoritë e mëposhtme: 

Punime te pergjithshme ndertimi:  

Kategoria NP-3  Niveli A “Rikonstruksion dhe mirëmbajtje e godinave civile”  

Kategoria NS-1  Niveli A “Punime për prishjen e ndërtimeve” 

Kategoria NS-2 Niveli A”Impiante hidro-sanitare,kuzhina,lavanteri,mirembajtje e tyre” 

Kategoria NS-3  Niveli A “Impiante ngritese dhe transportuese” 

Kategoria NS-12 Niveli A “Impiante teknollogjik termik dhe te kondicionimit” 

          Kategoria NS-14 Niveli A “Impiante te mbrendshme elektrike” 

 

Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i licencës profesionale që disponojnë nga vendi i 

origjinës pranë Institucioneve përkatëse shtetërore, në plotësim të licencave profesionale të 

kërkuara për ekzekutimin e kontratës. 

4.   Operatori ekonomik pjesëmarrës, për  realizimin e kësaj kontrate duhet të disponojë fuqi 

punëtore prej minimalisht 20 persona,per muajin qeshor-korrik 2022. Për përmbushjen e këtij 

kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të 

punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

5.   Operatori ekonomik ofertues duhet të vetëdeklarojë se ka të punësuar të paktën  

1 (nje) inxhinier ndërtimi , 

Lidhur me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: a) CV, b) Kontratën e punës dhe c) 

Diplomën. 
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6. Operatori ekonomik ofertues duhet të vetëdeklarojë se inxhinieri i ndërtimit jane te 

disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate. 

 

7. Operatori ekonomik ofertues, duhet të vetëdeklarojë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i 

cili duhet të jetë i përfshirë në licensën e shoqërisë. 

Bashkëlidhur deklaratës për Drejtuesin Teknik duhet të paraqitet; a) CV, b) Kontratën e punës 

dhe c) Diplomën. 

 

8. Operatori ekonomik ofertues duhet deklarojë se ka në stafin e punonjësve, punonjës të pajisur 

me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik (te vlefshme) të leshuara nga organizma të akredituar 

për këtë qëllim në Republikën e Shqipërisë, ku nga këta të jenë të paktën: 

  Teknik ndërtimi    1 (një) punonjës 

  Muratore                                          3 (tre) punonjës 

                                         Hidraulik                2 ( dy) punonjës 

  Bojaxhi     1 (një) punonjës 

  Elektriciste                                        1 (nje) punonjes 

   Suvatues                                            2 (nje)  punonjes 

                                       Pllakashtrues                                     1 (nje) punonjes 

 

 

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin: punonjës të 

pajisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik (te vlefshme) të leshuara nga organizma të akredituar 

për këtë qëllim në Republikën e Shqipërisë.per tekniket e ndertimit te paraqiten Kontrata,diploma dhe 

deshmi kualifikimi. 

 

9. Operatori ekonomik ofertues që do të realizojë këtë kontratë, duhet të jetë i pajisur dhe të 

paraqese çertifikatat përkatëse të vlefshme, si më poshtë: 

 Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit  ISO 9001:2015 (per sistemin e menaxhimit te 

cilesise), e vlefshme, 

 Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit  ISO 14001:2015 (per sistemin e menaxhimit te 

mjedisit), e vlefshme,  

 Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit  OHSAS 18001:2007 (per sistemin e menaxhimit 

te shendetit dhe sigurise ne pune),  ose cetifikaten ISO 45001-2018 ekuivalente, e 

vlefshme,, 

 Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit  BS PAS 99:2012 (per sistemin e menaxhimit te 

integruar), e vlefshme, 

 Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit  EN-ISO 3834 -2:2006 (per kerkesat e cilesise per 

saldimin e materialeve metalike), e vlefshme, 

 Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit ISO 1452-1;2009  (per Sistemimin e tubave plastic 

per furnizim me uje kullimet dhe kanalizimet nentoksore dhe mbitoksore  nen 

presion), e vlefshme, 
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 Çertifikatat e cilësisë sipas Standartit  ISO 50001-2011 (per Sistemimin e menaxhimit te 

energjise), e vlefshme, 

 

 

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën 

ISO. 

10. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe 

pajisjet e mëposhtme:  

 

Mjetet Sasia Gjendja 

Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum 1.0 (nje) 

ton dhe maksimumi  3,2 ton për secilin kamionçinë 

2 cope Pronësi ose me qera 

Autobot (Bot ujit )minimumi 5000l 1 copë Pronësi ose me qera 

Pompe uji 1 copë Pronësi ose me qera 

Betonjere 1 copë Pronësi ose me qera 

Matrapik  1 copë Pronësi ose me qera 

Rrjete mbrojtes  1000m2 Pronësi ose me qera 

Skeleri 200 m2 Pronësi ose me qera 

Saldatrice per nitje tubash  1 copë Pronësi ose me qera 

 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që 

disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

Si dëshmi per ploteësimin e kësaj pike operatori duhet të paraqesë: 

i. Për mjetet në pronësi që shënohen në regjistra publikë, të paraqitet dokumenti që vërteton 

regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), çertifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, si 

edhe çertifikatën për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme). 

ii. Për mjetet që nuk shënohen në regjistrat publikë, duhet të paraqitet dokumenti që vërteton 

pronësinë e tyre: aktet e zhdoganimit ne Republikën e Shqiperisë ose faturat tatimore te blerjes. 

iii. Për mjetet e marra me qira, të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë, shoqëruar me 

dokumentin që vërteton regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), çertifikata e kontrollit teknik, 

siguracioni i mjetit, si edhe çertifikatën për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme) 

iv. Për çdo automjetet të paraqitet fotoja përkatëse për identifikimin e targave te mjetit. 

 

11. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë nje deklaratë që makineritë e kerkuara ne piken 

2.3.9, nuk duhet të jenë të angazhuara në ndonjë kontratë/kontrata të tjera në fuqi, dhe nuk jane 

te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga Autoritetin Kontraktor Bashkia Shkoder, por 

vetëm për këtë objekt. Gjithashtu ne deklarate duhet te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve 

ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi. Komisioni i vlerësimit të ofertës i lind e drejta për 

të verifikuar në kantier disponueshmërinë e makinerive të deklaruara.  
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11. Shënim: Autoretiti /enti kontraktor  mund të kërkojë edhe: 

2.2 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim 

a. 2.4.1 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë 1(nje) mjek ndërmarrjeje, kjo të vërtetohet me 

paraqitjen Urdhër mjeku, diplomë, CV, librezë pune dhe Kontratës së Punës së mjekut me 

operatorin ekonomik  

b. 1 (nje) prej  ixhinierëve, pjesë e drejtuesve Teknik të shoqërise duhet të jetë i certifikuar si Ekspert 

Zjarrfikës 

(Për ekspertin zjarrfikës çertifikata e ekspertit zjarrëfikës si dhe Kontrata e punës (e vlefshme 

për të paktën periudhën e parashikuar të ndërtimit si dhe të rezultojë në listpagesat e 

shoqërisë.) 

c. 1(nje) nga inxhinierët pjesë e drejtuesve teknik të shoqërisë, duhet të jetë i pajisur me 

certifikatën të Trajnimit për ”Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në Punë”, 

”Përgjegjës për sigurinë”,  e dhëne nga nje organizëm i licencuar certifikimi shqiptar ose i 

huaj,  

 

d. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij, 1(nje) person të certifikuar për “Ndihmën e 

parë dhe ndërhyrje ndaj emergjencave”, i cili duhet të figurojë në listëpagesë. 

 

e. Operatori ekonomik duhet te kete ne stafın e tij 1 (një) specialist te certifikuar per "Punime ne 

lartesi", të cilët duhet të fıgurojnë në listëpagesat e shoqërisë. Detyrimisht të paraqitet kontratë 

pune dhe certifikata përkatëse të tyre. 

 

2.4.2 Operatori Ekonomik duhet te jete i licensuar nga QKB me Licence I.2.A "Sherbime 

Ekspertize dhe/ose profesionale te mbrojtjes civile" per sistemet e ekspertizes teknike 

kundra zjarrit. 

 

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.  

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen 

kushte për skualifikim. 
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Shtojca 8. 

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik) 

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT 

I. Unë i nënshkruari ______________  në cilësinë e ________________ të operatorit ekonomik __________ 

 deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:   

 

PJESA I:   A. INFORMACION NË LIDHJE ME OPERATORIN EKONOMIK 

 

Identifikimi Përgjigjja  

Emri i operatorit ekonomik: 

(Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse 

jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit 

ekonomik në BOE) 

-------------------------------------------------- 

Numri NIPT/et: ----------------------------------------------------- 

Adresa postare: 

Qyteti / qyteti; Kodi postar 

-------------------------------------------------------- 

Përfaqësuesi (emri): ---------------------------------------------- 

Telefoni: ------------------------------------------------------- 

E-mail: ---------------------------------------------------------

--- 

 

B: DEKLARATË  

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik  

(nëse është e zbatueshme) 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 

 Informacione për nënkontraktorin 
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 Informacion mbi subjektet, mbi kapacitetin e, të cilave do të mbështetet operatori 

ekonomik 

 

Emri (at) e subjekteve  NIPT-i  Lloji i kapacitetit për të 

cilin do të mbështetet 

operatori ekonomik  

 

Specifiko konkretisht 

kapacitetin/et 

    

    

    

 

Deklaroj se, për subjektin / subjektet në kapacitetin/et, e të cilit/ëve do të mbështetem, nuk ka arsye për 

skualifikimin ose përjashtimin e tij / tyre nga procedura, në përputhje me dispozitat e nenit 76 të LPP-së, 

dhe konfirmoj me dokumente provuese që do të ketë burimet e kërkuara siç janë deklaruar. 

Emri i 

nënkontraktor

it të propozuar 

NIPT –

i 

Përqindja e 

nënkontraktimit  

Punët/ pajisjet e lidhura me to për 

t’u nënkontraktuar  

    

    

    

 

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit  

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT 

Deklarata Referencat (kur janë të zbatueshme) 

Operatori ekonomik është i regjistruar në 

regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit 

ku ushtron aktivitetin, ose sipas 

legjislacionit tё posaçёm nё rastin e një 

organizate jofitimprurëse, ka në fushën e 

veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka 

statusin aktiv. 

 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në 

formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentacit: [shkruajeni] 

Operatori ekonomik nuk është dënuar për 

ndonjë nga veprat penale të parashikuara në 

nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar 

dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në 

formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 
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data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk 

është përcaktuar një periudhë tjetër nga 

gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të 

LPP-së. 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të 

organit administrativ, drejtorit ose 

mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose 

fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose 

kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si 

më poshtë: 

 

 

 

etj. 

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të 

formës së prerë për ndonjë nga veprat 

penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-

së ose kanë qenë i dënuar dhe ka kaluar një 

periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të 

dënimit, nëse nuk është përcaktuar një 

periudhë tjetër nga gjykata, sipas 

parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj. 

 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në 

formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]] 

Operatori ekonomik nuk është dënuar me 

vendim gjyqësor të formës së prerë për 

vepra që lidhen me veprimtarinë 

profesionale. 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në 

formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori ekonomik nuk është në proces 

falimentimi (statusi aktiv). 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në 

formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha 

detyrimet për taksat dhe kontributet e 

sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në 

fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e 

parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në 

formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 
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Operatori ekonomik ka paguar të gjitha 

detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha 

adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas 

legjislacionit përkatës në fuqi. 

Ky informacion kërkohet për operatorët 

ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e 

Republikës së Shqipërisë. 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në 

formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij 

në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi, 

përfshirë legjislacionin mjedisor, social dhe 

të punës. 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në 

formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori ekonomik nuk është në listën e 

operatorëve ekonomikë të ndaluar për të 

fituar kontrata publike në përputhje me 

nenin 78 të LPP-së. 

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e 

anëtarit të organit të administrimit, drejtues 

ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, 

ose me kompetenca përfaqësuese, 

vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij 

persona të cilët janë /kanë qenë në këtë 

cilësi në një operator ekonomik të 

përjashtuar nga e drejta për të përfituar 

fonde publike, me vendim të Agjencisë së 

Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky 

vendim është në fuqi. 

 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në 

formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

 

B: DEKLARATA Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura 
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Deklarata Përgjigje 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, bëj këtë deklaratë në 

përputhje me nenin 1 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 

23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", dhe në zbatim të Ligjit 

Nr. 9121/2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës", dhe 

garantoj që deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të 

plota në çdo aspekt: 

________________________ 

1. Kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj 

deklarate; 

Po [   ] 

2. Kuptoj që oferta e paraqitur do të skualifikohet dhe / 

ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimin publik 

nëse kjo Deklaratë konstatohet se nuk është e plotë dhe / 

ose e pasaktë në të gjitha aspektet; 

Po [   ] 

3. Jam i autorizuar nga Ofertuesi për të nënshkruar 

këtë Deklaratë dhe për të paraqitur një Ofertë në emër të 

Ofertuesit; 

Po [   ] 

4. Çdo person, nënshkrimi i të cilit paraqitet në 

dokumentacionin e ofertës është i autorizuar nga ofertuesi 

për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në emër të 

ofertuesit; 

Po  [   ] 

5. Për efekt të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, 

unë e kuptoj se fjala "konkurrent" nënkupton çdo operator 

tjetër ekonomik, përveç Ofertuesit, pavarësisht nëse paraqitet 

si një bashkim i operatorëve ekonomikë ose jo, që: 

a) paraqet një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës të 

bërë nga Autoriteti Kontraktor; 

b) është ofertues i mundshëm i cili, bazuar në kualifikimet, 

aftësitë ose përvojat e tij, mund të paraqesë një Ofertë në 

përgjigje të Njoftimit të Kontratës . 

Po [   ] 

6. Ofertuesi deklaron se e ka përgatitur ofertën e tij në 

mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, komunikuar dhe pa 

pasur ndonjë marrëveshje ose dakord me ndonjë konkurrent 

tjetër; 

Po [   ]   Jo [   ] 

7. Ofertuesi deklaron se është konsultuar, ka 

komunikuar, ka lidhur marrëveshje me një ose më 

shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë 

prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet e 

bashkangjitura, detajet e kësaj oferte përfshijnë 

emrat e konkurrentëve, natyrën dhe arsyet e 

konsultimit, komunikimit, marrëveshjes ose 

angazhimit (në rast të një bashkimi të operatorëve 

ekonomikë ose nën-kontraktimit). 

Po [   ]   Jo [   ] 

8. Në veçanti, pa cenuar pikat 6 dhe 7 më lart, nuk ka 

pasur asnjë konsultim, komunikim, kontratë ose 

marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me : 

Po [   ]   Jo [   ] 
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a) çmimet; 

b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen 

e çmimit; 

c) qëllimin ose vendimin për të paraqitur një ofertë ose jo; 

ose 

d) paraqitjen e një oferte që nuk plotëson specifikimet e 

kërkesës së ofertës. 

9. Për më tepër, nuk ka pasur asnjë konsultim, 

komunikim, marrëveshje ose kontratë me ndonjë 

konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet ose 

këërkesat specifike të punëëve shërbimeve/apo pajisjeve në 

lidhje me prokurimin përkatës, përveç kur thuhet në pikën 7 

më lart. 

Po [   ]   Jo [   ] 

10. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të ditura ose 

treguar ofertuesve të tjerë në asnjë mënyrë, qoftë para datës 

dhe orës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes së ofertës 

fituese dhe nënshkrimit të kontratës, përveç nëse kërkohet 

nga ligji ose nëse thuhet specifikisht nën pikën 7 më lart. 

Po [   ]   Jo [   ] 

 

C: DEKLARATA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT 

Deklarata 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon: 

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, 

në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që 

duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike. 

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç 

parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt 

ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë: 

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose 

Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së 

Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët 

në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët 

e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i 

Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të 

Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia 

elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të 

institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit 

është i barabartë me atë të Drejtori i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës 

publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. 

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, 

seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private 

të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda 

fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky 



 

 80 

 

ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie. 

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli 

rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes 

vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në 

rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë 

të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi 

të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005. 

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me 

përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, 

d.m.th. bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe 

bashkëjetuesit. 

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për 

Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet 

nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe 

Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2022 "Për Prokurimin Publik". 

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni 

II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose 

indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu. 

 

 

D: DEKLARATA “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës” 

Deklarata  Përgjigje 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën 

përgjegjësinë time të vetme se: 

 

1. Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e 

së drejtës për punësim dhe profesion nga 

çdo formë e diskriminimit parashikuar nga 

legjislacioni i punës në fuqi. 

Po [   ]   Jo [   ] 

2. Operatori ekonomik ka kontratat përkatëse 

të punës me punonjësit e tij dhe garanton 

masa sigurie dhe shëndetësore për të gjithë 

dhe, në veçanti, për grupet në nevojë, 

bazuar në legjislacionin e punës në fuqi. 

Po [   ]   Jo [   ] 

3. Operatori ekonomik nuk ka ndonjë masë 

efektive ligjore të vendosur nga 

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe 

Shërbimeve Sociale (ISHPSHSH). Në 

rastet kur janë identifikuar shkelje ligjore, 

operatori ekonomik ka marrë masat e 

nevojshme për adresimin e tyre brenda 

afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH. 

Po [   ]   Jo [   ] 

 

 

Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit  
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A: DEKLARATË “Per permbushjen e specifikimeve teknike dhe grafikut e realizimit të objektit të kontratës”  

Deklarata Përgjigje  

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë 

se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç 

udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e 

provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të 

paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga 

Autoriteti Kontraktor), dhe marrim përsipër të 

realizojmë objektin në përputhje me preventivin e 

punimeve  dhe grafikun e zbatimit të punimeve të 

përcaktuar nga Autoriteti kontraktor. 

Po [   ]   Jo [   ] 

 

 

B: DEKLARATË “Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate” 

Deklarata Përgjigje 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën 

përgjegjësinë time të vetme se: 

Unë kam punonjësit e nevojshëm siç përcaktohet 

në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me 

dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes 

në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose 

nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/ 

kontraktor. 

Shënim: nëse ofertuesi do të mbështetet edhe në 

fuqinë punëtore të subjekte të tjera, duhet të 

deklarojë: 

Operatori ekonomik ____________________, do 

të mbështet në kapacitetet njerëzorë (fuqinë 

punëtore), të subjektit mbështetës 

______________________, i cili do të vërë në 

dispozicion _____ punonjës, (me profesionet 

përkatëse:_________, _________, __________ 

(nëse është rasti). 

 

Punonjës 

Po [   ]   Jo [   ] 

Nëse, po, numri i punonjësve: 

__________  

Gjithashtu, disponoj personelin kryesor të 

poshtëshënuar, sipas profileve 

(profesioneve/kualifikimeve) përkatese: 

1. Z.  _________________________,me 

profesion_______________, i punësuar pranë 

shoqërisë sonë, në rolin e ___________________, 

2. Z.  _________________________,me 

profesion_______________, i punësuar pranë 

shoqërisë sonë, në rolin e ___________________, 

3. Z.  _________________________,me 

profesion_______________, i punësuar pranë 

shoqërisë sonë, në rolin e ___________________, 

 

Makineri e mjete 

Po [   ]   Jo [   ] 

Nëse, po, të listohen me të dhënat konkrete 

 

 

C: DEKLARATË “Për disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve  
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objekt kontrate” 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se zoteroj mjetet pajisjet teknike dhe  

asetet e tjera fizike për të realizuar këtë kontratën. 

Mjetet e poshtëshënuara, pavarësisht formës së disponimit të tyre, nuk janë të angazhuara në asnjë objekt  tjetër  

dhe do anagazhohen vetëm për realizimin e këtij objekti. 

  Në pronësi   

Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes 

qarkullimit 

Nr. Shasisë Të tjera 

1     

2     

3     

4     

5     

 

  Me qira    

Lloji i Mjetit Targa  

e 

mjetit 

Nr. Lejes qarkullimit 

të mjetit 

Nr. 

Shasisë 

së mjetit 

Nr. Kont së 

qerasë 

(noterisë) 

Afati i 

kontratës 

qerasë(data e 

fillimit dhe 

mbarimit) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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  Kontratë furnizimi   

Materiali/prod

ukti për të cilin 

paraqitet 

kontrata e  

furnizimit 

Nr. Kont së 

furnizimit 

(noterisë) 

Afati i kontratës 

furnizimit (data e 

fillimit dhe 

mbarimit) 

Të tjera  

1.     

2     

3     

4     

 

D. Deklaratë mbi Mosangazhimin e Kapaciteteve Teknike në Kontrata Te Tjera 

Deklarata  Përgjigje 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj2 nën 

përgjegjësinë time të vetme se: 

 

 Mjetet/pajisjet/makineritë e deklaruara në këtë 

procedurë prokurimi, pavarësisht formës së 

disponimit të tyre, nuk do të jenë të angazhuara në 

asnjë kontratë apo punëmarrje tjetër dhe do të 

angazhohen vetëm për realizimin e këtij objekti. 

 

  

Nëse kerkohet, stafi teknik i poshtëshënuar: 

Z.  _________________________,me 

profesion_______________, i punësuar pranë 

shoqërisë sonë, në rolin e ___________________, 

etj ., 

i deklaruar në këtë procedurë prokurimi, nuk është 

i angazhuar në asnjë kontratë apo punëmarrje tjetër 

publike, që bie ndesh me legjislacionin e fushës së 

ndërtimit, dhe do të angazhohet vetëm për 

realizimin e këtij objekti. 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës ________________       

                                                           
2 Kjo deklaratë ka si qëllim garantimin e disponueshmërisë së mjeteve për plotësimin me sukses të kontratës objekt 

prokurimi sipas kërkesave të makinerive në DST 
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Emri, Mbiemri, Firma ________________________ 

Vula_________________ 

Ju lutemi sigurohuni që: 

 

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë 

të Vetëdeklarimit. 

 

- Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera,  një Formular 

i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës. 

 

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë të informacionit të  

deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër. 

 

Shenim: Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/ kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit 

fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto 

dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin. 
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Shtojca 9 

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik] 

FORMULAR VLERËSIMI 

(Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionet) 

Autoriteti ose kontraktor/Investitori 

Adresa/Tel. 

Emri i Titullarit/Administratorit 

VËRTETOJ  SE: 

Autoriteti ose kontraktor/Investitori  ka nënshkruar kontratën me  

Emri i operatorit NIPT/ 

Bashkimit të operatorëve NIPTET/ 

Nënkontraktoret NIPTET 

Adresa/t 

Objekti i kontratës: 

 

Data e fillimit të kontratës Data e mbarimit të kontratës 

Vlera sipas kontratës Vlera e realizuar 

% e bashkimit te O.E. dhe përshkrimi i 

punëve të kryera nga secili anëtar 

Nënkontraktoret. 

 

Vlerësimi  (shprehur me fjalë) 

 

 

E përmbushur 

E papërmbushur 
 

Firma  

Vula e Autoritetit Kontraktor 
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Shtojca 10 

(Shtojcë për t’u plotësuar nga autoriteti kontraktor) 

PREVENTIV 

 

 

Objekti : Rikonstruksion i banjove kopshti Ton Alimhilli 

              

Nr An Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia Çmimi S

huma 

    1.Punime Prishje         

1 An Prishje suvatimi m2 130     

2 An Prishje shtrese pllakash +veshie m2 100     

3 2.426/3 Prishje shtrese betoni m3 1     

4 2.426 Prishje mure tulle pa pastrim (Hapje Dere) m3 2     

5 2.37/5a Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri  

5.0 km 

m3 6     

    Shuma 1         

    2. Punime shtresash, suvatimi dhe veshje         

1 2.2664 Shtres luster cimentoje 1/2 m2 30     

2 2.267/1 Shtresë me pllaka porcelanat importi m2 30     

3 2.326 Veshje me pllake majolike m2 110     

4 2.310 Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç 

perzier M 25 

m2 130     

5 2.300 Suva solete h~4 m me drejtues, me krah m2 10     

6 2.273/4 Shtres me pllak mermeri trashi 2 cm JANIN m2 5     

    Shuma 2         

    3. Punime dyer dhe dritare         
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1 3.375 Dritare duralumini tek xham m2 12     

2 2.395/a Dyer d/alumini me mbushje da m2 6     

    Shuma 3         

    4.Punime Bojatisje         

1 2.404 Lyerje me boje hidroplastike m2 200     

    Shuma 4         

    5. Punime tualete         

1 2.498 F.V lavaman porcelani importi porcelani copë 16     

2 2.501 F.V WC allafrenga importi copë 16     

3 2.514 F.V pilete dyshemeje Ø 40 mm cope 16     

4 2.196/c Hidroizolim tualete, dy shtresa mapej m2 30     

5 2.508 f,v Boljer (ariston ) 80  lit importi cope 4     

6 2.575 Puset kontrolli 1 x 1 x1,5 cope 1     

    Shuma 5         

    6. impianti i furnizimit me ujë         

1 2.494 F.V saracineska Ø 1/2 " = 15 mm copë 12     

2 2.494/1 F.V mini saracineska me filter Ø 3/4 " = 20 mm copë 20     

3 2.494/2 F.V saracineska Ø 1 " = 25 mm copë 3     

4 2.494/3 F.V saracineska Ø 1 1/4 " = 32 mm copë 1     

5 2.491/c F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR 

d=20~32mm, 

ml 110     

6 2.516 F.V Tuba e rakorderi PVC te ndryshme kg 33     

7 Ad-44 F.V. Tapa PVC 110mm copë 3     

    Shuma 6         

    7. Punime elektrike         

1 2.485/g Priza në tokëzim, Tip "Shuko", In = 16 A copë 10     

2 2.485/6 Çelës ndriçimi 1 Modular, INVERT10 Amper copë 4     

3 2.487/a Kuti suport pllaket, 3 modular , brenda murit copë 15     
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4 480/3 Tub fleksibel PVC, S = Ø 25 mm ml 100     

5 2.481/2 Percjelles T.U, Tip NO7V -K , S=1*2.5 mm² ml 279     

6 2.481/3 Percjelles T.U, Tip NO7V-K , S = 1 * 4 mm² ml 115     

7 2. a-

123 

Ndriçues plafonier, FLC-1X18 copë 8     

    Shuma 7         

    Shuma pa tvsh Leke       

    T.V.SH. 20 % Leke       

    Shuma TOTALE Leke       

       

    

 

Shenim  

Cmimet e perdorura jan marre nga manuali 

teknik i cmimeve  

 

  

Sipase VKM Nr 629  date 15.07.2015 

    

  

Per shenjen AN jan hartuer analizat e cmimeve 
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Shtojca 11:  

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit3 

 

[Vendndodhja dhe data] 

[Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] 

[Adresa e Ofertuesit] 

 

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit > 

 

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u 

zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”. 

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e 

Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë  se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur 

nga ju është  refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nëse mendoni se autoriteti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit 

publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit te njoftimit te fituesit sipas 

parashikimeve të  Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik. 

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të  

interesuar për iniciativat tona të prokurimit. 

Me respekt,  

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore 
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Shtojca 12  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

 

[Data] 

 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja 

e kontratës] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1._________________________________               _________________________________________ 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  ______________________________________________________________________________ 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2._________________________________                _________________________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  

_______________________________________________________________________________ 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Etj.________________________________________________________________________________

_ 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1._________________________________             __________________________ ________________ 
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Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it        arsyet e 

mëposhtme 

2._________________________________                    _______________________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it                    arsyet e mëposhtme 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____________ [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] 

/ totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

  

     

 

[Titullari i Autoritetit Kontraktor] 
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Shtojca 13  

 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 4 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

[Data] 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues] 

 

Procedura e prokurimit/lotit 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë  dhe 

kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

 

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto 

vlera përkatëse të ofruara: 

1._________________________________               _________________________________________ 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  ______________________________________________________________________________ 

                    (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.________________________________                 _________________________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  

_______________________________________________________________________________ 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Etj.________________________________________________________________________________

_ 

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1._________________________________                    _________________           ________________ 

                                                           
4 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 
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Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it               arsyet   

2._________________________________                    _____________________  _________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it                               arsyet   

  

*  *  * 

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 nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe 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 83 

të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat:  (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. 

datë)_______________________________________ 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 
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Shtojca 14 

(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR  

[Data] 

 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm] 

 

1._________________________________________ 

2.  _________________________________________ 

3._________________________________________ 

 

*  *  * 

Procedura e prokurimit: 

Number  of  procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.] 

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne  

 

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it  

  

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme__________________________________________________________________________ 

                             (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

2._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                               Numri i NIPT-it     

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)     

_____________________________ 
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                              e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

1._________________________________                    ______________             __________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                Numri i NIPT-it  arsyet   

 

2._________________________________                    _________________           _______________ 

Emri i plotë i shoqërisë _________________                         Numri i NIPT-it            arsyet   

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë 

identifikuar si të suksesshëm: 

 

1._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it   

 

Vlera /  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme )              

_____________________________ 

   (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

Totali i pikëve të marra _______________ 

 

2.________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                    Numri i NIPT-it  

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)           

_____________________________ 

                          (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

Totali i pikëve të marra _______________ 

 

Etj.______________________________ 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

[Drejtuesi i Autoritetit Kontraktor] 
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Shtojca 15 

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT5) 

 

[Data] 

 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm] 

1._________________________________________ 

2.  _________________________________________ 

3._________________________________________ 

 

*  *  * 

Procedura e prokurimit: 

Number  of  procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.] 

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

 

 

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë  procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me  

vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it  

  

 

                                                           
5 Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime 
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Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)________  

_______________________________________________________                                                  

                       (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

2._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                               Numri i NIPT-it     

 

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme)_____________________________________ 

                           (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

 

1._________________________________                    ________________             ____________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it          arsyet   

  

2._________________________________                    _____________                 ______________ 

Emri i plotë i shoqërisë                                                       Numri i NIPT-it                   arsyet   

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë 

identifikuar si të suksesshëm: 

1._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it   

 

 Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme)_____________________________________ 

                       (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

Totali i pikëve të marra _______________ 

 

2.________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                    Numri i NIPT-it  

 

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme)_____________________________________ 

                         (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

Totali i pikëve të marra _______________ 

Etj.______________________________ 
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Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor ] sigurimin e 

kontratës brenda ____________ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft 

marrëveshjen. 

 

 

Ankesat: (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr dhe 

datë)_______________________________________ 

 

 [Titullari i Autoritetit Kontraktor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 99 

 

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK) 

Ky Seksion përmban : 

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme  

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës 

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit të Kontratës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtojca 16 

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)  
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Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura 

në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve. 

Neni 1    Dispozitat e përgjithshme 

1.1 Përkufizimet 

 Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të   

Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:  

1.1.1 Kontrata 

1.1.1.1 “Kontrata” do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve 

ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve në 

përputhje me LPP. 

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj. 

1.1.1.3 “Çmimi i Kontratës” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesi  siç specifikohet në kontratë. 

1.1.1.4 

 

1.1.1.5 

"Përfundimi” do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Kontraktuesi në 

përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë. 

“Ndërprerje e Kontratës” do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 28.   

1.1.1.6 
"Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e punimeve, materialeve/pajisjeve/produkteve që do të 

përdoren për realizimin e objektit të kontratës dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në 

përputhje me Kontratën.  

1.1.1.7 

 

1.1.1.8 

 

1.1.1.9  

 “Projekte teknike” paraqitja e detajuar në mënyrë vizuale dhe skematike (në vizatimet përkatëse) të  

kërkesave të autoritetit kontraktor sa i takon përmasave, volumeve apo detajeve teknike të objektin e 

prokurimit, sipas formateve dhe/ose standardeve të parashikuara në legjislacionin e fushës. Përkatëse. 

“Preventiv  total” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me 

cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa ne dore. 

“Preventiv per njesi” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet per njesi te 

pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje. 

“Projekt – ide” do të thotë kërkesat e autoritetit kontraktror mbi objektin e kontratës, të paraqitura në 

mënyrë skematike apo grafike, jo detyrimisht plotësisht të detajuara, por që përfshijnë të paktën të dhënat 

minimale të pandryshueshme, të asaj cfarë kërkohet të realizohet.  

“Terma reference”do të thotë pasqyrimi i qëllimit, apo strukturave të një projekti ku cilësohen vizioni, 

objektivat, fushëveprimi, për produktin e pritshëm, si dhe stafi, rolet dhe përgjegjësitë e tij, për realizimin e 

produktit që kërkohet. 

“Pajisje” do të thotë makineritë, mjetet dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për 

realizimin e Ndertimeve. 

“Materiale” do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për 

kryerjen e punimeve.  

“Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.  
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“Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin 

e vazhdueshëm ose të përsëritur.  Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të 

karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.    

“Afati i realizimit te punimeve” do të thotë koha e nevojshme për realizimin e objektit të kontratës, e  

shprehur në mënyrë të detajuar në Grafikun e Realizimit të Punimeve. 

 “Katalog” do të thotë një “libër” që përmban listën e materialeve/pajisjeve/produkteve përfshirë 

përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e montimit/instalimit apo të përdorimit të 

tyre.“Drejtues projekti” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për 

administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.  

“Kantier” do të thotë vendi fizik (vendndodhja) ku do të realizohen punimet objekt kontrate. 

“Raport i inspektimit të kantierit” do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojne 

informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit. 

“Regjistrat e veprimtarive dhe/ose çështjeve” dokument ku regjistrohen të gjitha veprimtaritë, proceset apo 

çështjet që kanë ndodhur gjatë ekzekutimit të punëve, me datën, shkakun, masat përmirësuese të ndërmarra 

nëse është rasti, palën përgjegjëse, statusin apo gjendjen e tyre në përfundim të masave të ndërmarra. 

1.1.1.1

0 

“Ofertë” do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Kontraktori ka dorëzuar me 

ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë. 

1.1.1.1

1 
"KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. 

1.1.1.1

2 
"KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës. 

1.1.2 Palët e Kontratës 

1.1.2.1 “Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Autoritetit kontraktor dhe Kontraktorit (realizuesit 

të punimeve)sipas kontekstit. 

1.1.2.2 "Kontraktori" do të thotë operatori (ët) ekonomik që do të realizojë punimet objekt kontrate. 

1.1.2.3 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të puneve ose 

Shërbimeve të Lidhura me to. 

1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi 

1.1.3.1 
"Test i materiale/pajisjeve" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë 

dhe që kryhen në përputhje me specifikimet teknike dhe legjislacionin e fushës,  për qëllimin e përcaktimin 

të parametrave të materialeve/pajisjve, para se të lejohet përdorimi/montimi/instalimi i tyre në objekt. 

1.1.3.2 
"Ditë" do të thotë një ditë kalendarike. 

1.1.4 Punimet 

1.1.4.1 “Punime” do të thotë të gjitha proceset që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori për realizimin e 

objektit të kontratës. Përfshijnë gërmimin, ndërtimin, riparimin, rinovimin, instalimin, formatimit, testimin, 

zhvendosjen, transportin dhe cdo procss që është parashikuara në dokumentat e tenderit duke përfshirë 

shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit 



 

 102 

 

1.1.4.2 
"Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me realizimin e proceseve, siç janë sigurimi, 

transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj 

natyre sipas Kontratës. 

1.1.5 Përkufizime të tjera 

1.1.5.1 "Adresa e autoritetit kontraktor" është adresa e specifikuar në KVK. 

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 25 “Forca Madhore”. 

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10  “Sigurimi i Kontratës”. 

1.1.5.4 “Vendi i realizimit të kontratës" apo “kantieri”, do të thotë vendi i përcaktuar në KVK. 

1.1.5.5 “E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivisht e pamundur të 

parashikohet në momentin e publikimit të  Njoftimit të  Kontratës në  SPE. 

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 26.  

1.1.5.7 “Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera 

nënligjore në bazë dhe për zbatim të  LPP –së siç specifikohet në KVK 

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluara" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.  

1.2 Interpretimi 

1.2.1 
Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe: 

 
(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë; 

  
(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe 

njëjësin; 

  
(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë  dakord” ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja 

të dokumentohet me shkrim; 

  
(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në 

mënyrë elektronike. 

1.2.2 Inkotermat 

(a) “Inkotermat” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave 

tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga  

shitësi tek blerësi. 

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të 

drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat. 

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të 

specifikuara në KVK, dhe të publikuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë. 

1.2.3 Modifikimi  

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet 

shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është 

i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime 

thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Kontraktuesi. 

1.2.4 Heqja dorë 
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Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me 

shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet 

të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë. 

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës  

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një  

ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë 

dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës. 

1.3 Komunikimet 

 Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, 

përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë: 

  (a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar 

duke përdorur ndonjë nga sistemet e rëna dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në  KVK;  

Dhe 

  (b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në  KVK. 

Sidoqoftë: 

  (i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe 

  (ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën 

nga e cila është lëshuar kërkesa. 

 Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.  

1.4 Ligji dhe gjuha 

 
Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi. 

 

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK. 

 

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për 

komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës. 

 
 

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër 

me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të 

interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë. 

 

Kontraktuesi do të përballojë  të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të 

tillë, për dokumentet e siguruara nga Kontraktuesi. 

1.5 Prioriteti i Dokumenteve 

 Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në 

dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm. 

1.6 Hartimi i Kontratës 

1.6.1         Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis 

palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.    

1.6.2         Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.   

1.7 E drejta e autorit 

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, 

dokumentet, produktet, pajisjet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna 
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autoritetit kontraktor nga kontraktori këtu do t'i mbeten këtij të fundit, edhe nëse ato i janë vënë në 

dispozicion autoritetit kontraktor drejtpërdrejt nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e 

materialeve/produkteve apo pajisjeve që përdoren për realizimin e punimeve objekt kontrate.. 

1.8 Detaje Konfidenciale 

 
Kontraktori dhe personeli i autoritetit kontraktor do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe 

informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e 

Kontraktuesit  me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj. 

 
Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për 

të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë  prej 

tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të proceseve, materialeve/produkteve apo pajisjeve 

të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, kontraktorët lejohen të 

zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar 

kualifikimet e tyre për të konkurruar në  procedura të  tjera. 

Pavarësisht nga sa më sipër, Kontraktori mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna 

dhe informacione të tjera që merr nga autoriteti kontraktor në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të 

kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me 

Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të 

Kontraktorit sipas këtij neni. 

1.9 Pajtueshmëria me ligjet 

 
Gjatë realizimit të Kontratës Kontraktori respekton ligjet në fuqi. 

 
Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta: 

  
(a) Kontraktori siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe licencat nga të gjitha autoritetet lokale, 

shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Autoritetit Kontraktor që: 

 (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Kontraktorit të sigurojë në emër të  tij dhe  

(ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e 

detyrimeve përkatëse si nga Kontraktori  ashtu dhe Autoriteti Kontraktor sipas Kontratës; 

 
(b) Kontraktori siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe licencat nga të gjitha autoritetet lokale, 

shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Autoritetit Kontraktor që 

autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Kontraktorit të sigurojë  në emër të  tij dhe që  janë të nevojshme 

për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Kontraktorit dhe 

Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha materialet/pajisjet/produket apo makineritë e importuara të 

Kontraktori. Kontraktori siguron të gjitha lejet, miratimet dhe licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e 

Autoritetit Kontraktor sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. 

Kontraktori do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Autoritetin Kontraktor nga dhe kundër çdo dhe të gjitha 

detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose 

rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Kontraktori ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët 

dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1. 

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare  

 Nëse Kontraktori është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të 

jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Autoritetit Kontraktor për përmbushjen e dispozitave të 

Kontratës. 
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1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Autoriteti Kontraktor 

 Kontraktorii i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Autoritetit Kontraktor çdo informacion ose dokument të 

nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluara, ose (ii) ) monitorimin dhe vlerësimin 

nga ana e Autoritetit Kontraktor të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Autoritetit Kontraktor të shqyrtojë 

dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën. 

 

Kontraktori mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me 

legjislacionin në fuqi. 

 

Neni 2  Praktikat e Ndaluara 

2.1 

 

 

2.2 

Kontraktori nuk /do të  autorizojë  ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në 

Praktika të Ndaluara në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës. 

 

Nëse Autoriteti kontraktor konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfiktit të interesit dhe 

ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohej më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të 

deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme. 

 

 Nëse Autoriteti kontraktor gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon 

organet kompetente.  

 

Neni 3  Njoftimet  

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në 

adresën e specifikuar në KVK.  

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet. 

 

Neni 4  Objekti i Kontratës 

4.1 

 

4.2 

Punimet, materialet/pajisjet/produket dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të realizohen apo përdoren 

gjatë realizimit të kontratës duhet të jenë sipas specifikimeve teknike, projekteve përkatëse, termave 

të referencës apo detyrës së projektimit nëse është rasti,sipas kushteve të përcaktuara në Dokumentet 

e Tenderit, si dhe me stardardet teknike në fuqi. 

Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën 

fituese, me përjashtim të rasteve kur Kontraktori, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën 

e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara. 

Neni 5  Realizimi i punimeve 

5.1 Realizimi i të gjitha punimeve të parashikuara në projekt-preventiv, terma reference apo detyrë 

projektimi, nëse është rasti, si dhe i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e 

specifikuara në Dokumentet e Tenderit, si dhe me stardardet teknike në fuqi. 

Neni 6  Përgjegjësitë e Kontraktorit 

6.1 Kontraktori do të jetë përgjegjës për realizimi i të gjitha punimeve të parashikuara në projekt-

preventiv, terma reference apo detyrë projektimi, nëse është rasti si dhe Shërbimeve të Lidhura me to 

të përfshira në objektin e kontratës, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e 

Tenderit, si dhe me standardet tenike në fuqi. 

Neni 7  Çmimi i Kontratës 

7.1 Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç 

rasteve të parashikuara në Nenin 24.  
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Neni 8  Kushtet e Pagesës 

8.1 Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK. 

Kontraktori  duhet të paguhet nga Autoriteti Kontraktor punimet e realizuara, në përmbushjen e të 

gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë. 

8.2 Pagesat do të kryhen menjëherë nga Autoriteti Kontraktor, jo më vonë se periudha kohore e 

specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkese për pagesë nga Kontraktorit, dhe pasi 

Autoriteti Kontraktor ta ketë pranuar atë. 

8.3 Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të 

monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për 

publikim të njoftimit të kontratës.  

8.4 Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse 

Kontraktori 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 9  Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera  

9.1 Për materialet/pajisjte/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës, të  prodhuara 

jashtë vendit të Autoritetit Kontraktor, Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet 

dhe taksat, taksat e pullës, tarifat e licencës dhe detyrime të  tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të 

Autoritetit Kontraktor 

9.2 Për materialet/pajisjte/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës, të  prodhuara brenda 

vendit të Autoritetit Kontraktor Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, 

detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në realizimin e plotë dhe dorëzimin e objektit të kontratës, të 

Autoriteti Kontraktor 

9.3 Nëse në vendin e Autoritetit Kontraktor mund të jetë i disponueshëm për Kontraktorin  ndonjë përjashtim, 

ulje, lejim ose favor tatimor, Autoriteti Kontraktor duhet t’i krijojë mundës Kontraktorin të përfitojë nga këto 

lehtësira.  

Neni 10   Sigurimi i Kontratës  

10.1 Kontraktuesi, brenda afatit të caktuar nga Autoriteti Kontraktor në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e 

Kontratës në shumën e specifikuar në KVK. 

10.2 Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në 

formën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor i në KVK. 

10.3 Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar 

nga mospërmbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Kontraktorit.  

10.4 Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Kontraktorit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së 

detyrimeve së Kontraktorit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet 

ndryshe në KVK. 

Neni 11  Nënkontraktimi 

11.1 

 

Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më 

shumë se 50% të vlerës së kontratës.  
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11.2 

 

11.3  

Autoriteti Kontraktor lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për punet që do të kryejë, me 

miratimin paraprak me shkrim të Kontraktuesit. 

Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin. 

Neni 12  Specifikimet dhe Standardet 

12.1 

 

(a) Kontraktori duhet të sigurojë që punimet,  Shërbimet e Lidhura, apo materialet/pajisjte/produktet që përdoren 

për realizimin e objektit të kontratës,  të jenë sipas specifikimeve teknike, projekteve përkatëse, termave të 

referencës apo detyrës së projektimit nëse është rasti, sipas kushteve të përcaktuara në Dokumentet e 

Tenderit, si dhe me stardardet teknike në fuqi. 

 

 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekte, preventiv, detyrë projektimi, terma reference, 

ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me përjashtim të rastit kur 

gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktori duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoriteti Kontraktor për të. 

Furn 

The 

 (c)      Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, 

shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuara në kërkesat e 

dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të 

zbatohet vetëm pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor i dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 26 të 

këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127. 

 

12.2 Kontraktori, në rast se evitohen mospërputhje apo mangësi në projekt-preventiv dhe kantier, brenda një afati të 

përcaktuar në kontratë, paraqet kërkesat për ndryshime/modifikime/përshtatje të zbatimit të kontratës. 

 

12.3 Autoriteti Kontraktor administron kërkesat për ndryshime/modifikime/përshtatje të zbatimit të kontratës, dhe 

sigurohet që këto kërkesa të shqyrtohen në strukturat përkatëse, brenda afateve të përcaktuara në kontratë. 

 

Neni 13 Testimet dhe Inspektimet 

 

13.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e 

këtyre testimeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të 

kontratës. Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.  

Nëse materialet prodhohen ose pregatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori 

duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto testime dhe inspektime. 

13.2  Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kërkojë kontraktorit të bëjë testime ose inspektime shtesë të 

paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform 

specifikimeve dhe kushteve të kontratës.  Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e 

këtyre testimeve.   Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti 

Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun. 

13.3  Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk 

është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës. 

13.4 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojë  kontraktorin nga çdo garanci ose 

detyrim tjetër sipas kontratës. 

Neni 14 Siguracioni  

14.1 Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Kontraktuesi  duhet të sigurojë punimet,  Shërbimet e Lidhura, 

apo materialet/pajisjte/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës janë plotësisht të siguruara 

ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me realizimin, prodhimin ose blerjen, transportin, apo cdo procesi tjetër, 

në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK. 
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Neni 15. Sigurimi Teknik dhe Mjedisor 

 

15.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier. 

 

15.2 Kontratori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për 

shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë 

përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike te rezikshme 

dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.  

Neni 16: Zbulimet 

Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen per te 

vepruar konform legjislacionit ne fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë 

dhe të ndjekë udhezimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve. 

Neni 17: Disponimi i Kantierit 

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në 

dokumentat e tenderit.  Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose 

asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka 

vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktorit i lind e drejta të kërkoje amendimin e kontratës në lidhje me 

shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes. 

Neni: 18: Masat në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë. 

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet dhe Kontraktori duhet te sigurohen, që gjatëë zbatimit të kontratës të përmbushin 

detyrimet lidhur me kërkesat e sigurisë së shëndetit, punëve, ambientit për punët, apo nevojave për aftësi ose përvojë 

të specializuar mjedisore, sociale ose shëndetësore dhe të sigurisë, sikurse përcaktohet gjatë përgatitjes së 

dokumenteve të prokurimit. 

18.2 Specialistët e sigurisë në punë, pjesë e stafit/personelit të Kontraktorit, duhet të disponojnë kualifikimet e 

parashikuara në legjislacionin e fushës, për marrjen e masave të e nevojshme për të siguruar pajtueshmërinë 

me kërkesat e sigurisë në punë, gjatë zbatimit të objektit të kontratës. 

Neni: 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit  

19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t’i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që 

tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve. 

19.2 Në intervale të skeduara rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë 

raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke 

përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve. 

Neni 20  Dëmet e likujduara  

 
Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve 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 Garancia  

21.1 
Kontraktori garanton se materialet/pajisjet/produktet e përdoruara gjatë realizimit të punimeve janë të reja, të 
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papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se sigurojnë përmirësimet e duhura të objektit të prokurimit, me 

përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë. 

Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se punimet apo 

materialet/pajisjet/produktet e përoruara gjatë realizimit të punimeve, nuk kanë defekte të shkaktuara nga 

ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi/zbatimi, cilësia e tyre në 

prodhim, apo nga puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.  

21.2 
Autoriteti Kontraktor përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi 

punimet objekt kontrate, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë realizuar  dhe marrë në dorëzim pas 

përfundimit të tyre. 

21.3 
Kontraktori  do të njoftojë Autoritetit Kontraktor duke treguar natyrën e problemeve/defekteve të tilla së 

bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë 

ditë nga zbulimi. Autoriteti Kontraktor do të sigurojë të gjitha mundësitë që Kontraktori të inspektojë defekte 

të tilla. 

21.4 
Pas marrjes së njoftimit, Kontraktori i duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose 

zëvendësojë me shpejtësi materialet/pajisjet/produktet ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Autoritetit 

Kontraktor 

Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktori nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më 

sipër, Autoriteti Kontraktor mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Kontraktorit. Në çdo 

rast, Autoriteti Kontraktor mund të vendosë që të njoftojë Kontraktuesin për ndërprerjen e Kontratës. 

Neni 22 Zhdëmtimi i Patentës 

22.1 Kontraktori dëmshpërblen dhe zhdëmton  Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose 

procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, 

përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Autoriteti Kontraktor mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje 

ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të 

drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në  datën e kontratës për shkak të: 

(a) realizimit të punimeve apo instalimit të materialeve/pajisjeve/produkteve gjatë realizimit të objektit te 

kontratës  

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse materialet/pajisjet/produktet  ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej 

kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose 

material tjetër që nuk është paraqitur nga Kontraktori, në përputhje me Kontratën. 

22.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Autoriteti Kontraktor që del nga 

çështjet e përmendura në Nenin 22.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Kontraktorin dhe Kontraktori mundet 

me shpenzimet e tij dhe në emër të Autoriteti Kontraktor të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë 

procedure apo pretendimi të tillë. 

22.3 
Nëse Kontraktori nuk e njofton Autoritetin Kontraktor brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi 

të tillë, atëherë Autoritetin Kontraktor do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij. 

 
Autoriteti Kontraktor me kërkesën e Kontraktorit, do ti japë  këtij të fundit të gjithë ndihmën në dispozicion 

në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Kontraktori për të gjitha shpenzimet e arsyeshme 

të kryera në këtë mënyrë. 
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Autoriteti Kontraktor dëmshpërblen dhe zhdëmton Kontraktorin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga 

dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që  Kontraktori mund të pësojë si rezultat i çdo 

shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose 

një të  drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që  ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në 

lidhje me çdo projekt, specifikim teknik, të dhënë, vizatim, apo dokument apo materiale të  tjera të ofruara apo 

skicuara nga ose në emër të Autoritetit Kontraktor 

Neni 23  Kufizimi i Përgjegjësisë  

23.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje: 

(a) Kontraktori nuk do të jetë përgjegjës ndaj Autoritetit Kontraktor, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose 

që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, 

me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Kontraktroti për t’i paguar Autoritetit 

Kontraktor dëmet e likujduara;  

dhe 

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Kontraktorit ndaj Autoritetit Kontraktor, nuk duhet të kalojë Çmimin e 

Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të materialet/pajisjet/produktet  me 

defekt, ose çdo detyrim të Kontraktorit për të zhdëmtuar Autoritetit Kontraktor në lidhje me shkeljen e 

patentës. 

Neni 24  Ndryshime në  aktet ligjore dhe nënligjorë  

24.1 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 Kontraktori është ndikuar 

në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

Neni 25  Forca madhore 

25.1 
Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate 

nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt 

për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore. 

25.2 
Për qëllime të këtij neni "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një 

Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose 

mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një 

Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmbytjet, 

epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave. 

25.3 
Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për 

gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e 

prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme 

dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e 

Forcës Madhore 

Neni 26  Modifikimi i Kontratës 

26.1 

 

26.2 

Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e 

parashikuara në LPP. 

Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të 

përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm: 

a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve  

b)   Korrigjime në materiale 
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c) Korrigjime në sasi 

26.3 
Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 

20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të 

aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të 

rishikimit të çmimit, baza për përllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e 

kontratës me çmimin e përditësuar. 

26.4 
Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Autoritetit Kontraktor, shoqëruar me 

një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktorit dhe Autoritetit 

Kontraktor 

Neni 27 Zgjatja e afatit  

27.1 
 

Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas 

nënshkrimit të saj. 

 

27.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të 

kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit të 

Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë. 

 

27.3 Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Kontraktori ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që 

pengojnë realizimin  në kohë të punimeve objekt kontrate në përputhje me Nenin 5, Kontraktori  njofton 

menjëherë Autoritetit Kontraktor me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa 

më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Kontraktorit, Autoritetit Kontraktor vlerëson situatën 

dhe në  bazë  të  diskrecionit të  tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana eKontraktorit. Në këtë rast 

zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës. 

 

27.4 Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 25, një vonesë nga Kontraktori në 

kryerjen e detyrimeve të përfundimit sipas grafikut të punimeve objekt kontrate do ta bëjë kontraktorin 

përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë. 

 

27.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se është në 

interesin publik për ta bërë këtë. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë,  

kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e 

propozuar të dorëzimit ose përfundimit. 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 kontraktori. 

 

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës  

28.1 Njoftim për të korrigjuar 

Nëse Kontraktori nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Autoriteti Kontraktor mund ti kërkojë me 

Njoftim që të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve. 

28. Ndërprerja për mospërmbushje  

Autoriteti Kontraktor pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të 

një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Kontraktorit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose 

pjesërisht: 

 
a) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda 

zgjatjes së dhënë;  

ose, 

b)  kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës. 

c) Nëse provohet se Kontraktori është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç përcaktohet në Nenin 

2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj. 
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Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor 

nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim te kushteve te saj 

  

29. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

Ndërprerja për paaftësi paguese  

Autoriteti Kontraktor ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Kontraktorin nëse Kontraktori 

falimenton. Kontraktori ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Autoriteti Kontraktor nuk ka aftësi paguese. Në 

një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Kontraktorin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të 

cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për 

Autoritetin Kontraktor 

  Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik  

a) Autoriteti Kontraktor i mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet 

ndërmarrë për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik. 

b) Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktorin për ndërprerjen. 

c) Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktorin  për të gjitha punimet që janë marrë në dorëzim 

përpara ndërprerjes dhe duhet t’i paguajë Kontraktorit dëmet e shkaktuara Në llogaritjen e shumës së 

dëmeve, Kontraktorit do t’i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet. 

Neni 31 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve 

31.1  Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktori do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë 

miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit 

të Kontratës. 

32.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, 

atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë. 
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Shtojca  17 

KUSHTET E VEÇANTA TË KONTRATËS 

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të 

mbizotërojnë mbi ato në KPK. 

 Neni 1  Dispozitat e Përgjithshme 

1.1 Blerësi është: [vendos emrin e Autoritetit Kontraktor] 

 Adresa:   

Telefoni:   

Numri i faksit:   

E-mail:   

1.2 Kontraktori është:  [vendos emrin e Kontraktorit 

Adresa:   

Telefoni:   

Numri i faksit:   

E-mail:   

 

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës. 

1.3 Gjuha për komunikimet është [specifiko gjuhën për komunikime]: 

Gjuha është: [specifiko gjuhën] 

Neni 2 Sigurimi i Kontratës 

Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Kontraktori për të siguruar 

ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

2.2 Monedha do të jetë: [specifikoni monedhën]   

2.3 Sigurimi i Kontratës do t’i lëshohet ose kthehet, menjëherë Kontraktorit sipas formularit të mëposhtëm: 

Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë: 

__________________________________________________________________________________ 

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar. 

Neni 3 Inspektimi dhe Testet 

Inspektimet dhe testet do të jenë: 
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3.1 Inspektimi i materialeve/pajisjeve/produketeve para vendosjes në objekt:  [specifiko inspektimin dhe testet] 

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____________________ 

3.2 Inspektimi i materialeve/produketeve gjatë vendosjes në objekt (marrje kampionësh për testim):  [specifiko 

inspektimin dhe testet] 

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____________________ 

 [specifiko inspektimin dhe testet] 

3.3 Testimi i pajisjeve gjatë montimit/instalimit të tyre 

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____________________ 

 

Neni 4  Realizimi i kontratës:  

  

 

1. Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i sakte i vendodhjes se objektit qe do te realizohet):  _________________  

2. Dokumentacioni i detyrueshëm për tu administruar nga Kontraktori në fillim të zbatimit të kontratës ---------- 

Neni 5 Data e Fillimit 

Kontraktorit do t’i jepet leja për të hyrë në kantier më:  ________________________________________________  

Neni 6:Drejtuesi i Projektit 

 
6.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: ________________ 

 

6.2 Kontaktet e drejtuesit të projektit _____________ 

 

Neni 7: Siguracioni 

Nga data e hyrjes deri në afatin e mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej:  

a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve:  _______________________________________________  

b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve:  ___________________________________________________________  

c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve:  __________________________  

d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier:  ____________________________________________  

Neni 8: Inspektimet dhe Testimet 

Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: _____________________________  

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________  

Neni 9: Lloji i Kontratës 

 Kontratë me Çmim Njesie të bazuar në çmimet e njesise të shprehura në Preventivin ne Njesi 

□ me kontratë me çelësa në dorë : 

A. eshte hartuar nje projekt-preventiv orientues □ 
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B. nuk ka nje projektpreventiv te hartuar, por vetëm një projektide apo 

detyrë projektimi dhe terma reference për objektin që prokurohet  □ _______________________________   

Neni 10: Grafiku i Pagesës 

10.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm:  _____________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

10.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda _________ ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që 

deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i 

projektit.  Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë. 

10.3 Monedha e pagesës do të jetë ______. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën 

Shqiptare. 

Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to 

Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së Sherbimeve të Lidhura  

  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  
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Shtojca 18 

 

[ Shtojcë për t’u  paraqitur nga Operatori Ekonomik] 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS 

 

[Data] 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

Në emër të: [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 plotë të kontratës. 

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve] 
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Shtojca 19 

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)  

PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME 

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet kontraktore që 

do të përdorin Marrëveshjen Kuadër] 

Nr . __ 

datë : 

 

Kjo Marrëveshje është lidhur më  [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor], këtu e tutje 

referuar si "Autoriteti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], 

këtu e më  tej referuar si "Kontraktori ". 

 

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të realizojë punët, siç specifikohet në kushtet e 

përcaktuara në: 

    -Këtë Formular; 

    -Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi; 

    -Specifikimet Teknike; 

    -Preventiv 

 

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje. 

 

Neni 1 Objekti  

 

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për 

dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme. 

 

[ Përshkrim i përgjithshëm ] 

 

1.2  Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në 

marrëveshje, sipas nevojave të Autoritetit kontraktor. 

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin Kontraktor 

t'i blejë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të 

parashikuara. 

1.4  Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në 

çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë 

sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe / ose nëse Autoriteti Kontraktor vendos të mos 

blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj. 

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:_________________________________________________ 

 

Neni 2 Çmimi 
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2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve sipas 

zërave te preventivit. 

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj 

Marrëveshje Kuadër. 

Nënshkrimet dhe datat 

 

Për Kontraktorin Për Autoritetin Kontraktor  

Emri:                                        Emri:                               

Pozicioni:                                          Pozicioni:                                 

Firma:                                          Firma:                              

Data:                                             Data:                                

Vula:                                                 Vula:                           
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Shtojca 20 

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet) 

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET 

 

Emri i Autoritetit Kontraktor,   

dhe 

Emri i Kontraktorit 

 

Bien dakord si më poshtë: 

 

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno 

numrin e prokurimit> 

 

Neni 1 Objekti. 

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes 

procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje 

Kuadër. 

 

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do 

të lidhen, bazuar në të. 

 

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër. 

 

 Neni 2 Detyrimet e Palëve 

 

2.1 Autoriteti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa 

herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime. 

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor. 

 

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër 

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit. 

 

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit  

 

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen 

Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet Kontraktore. 

 

4.2 Autoriteti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në 

Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit. 
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4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe 

i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të 

bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta. 

 

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firmat dhe Data____________________________________________________________ 

 

Për Kontraktorin Për Autoritetin Kontraktor  

Emri:                        Emri:  

Pozicioni:                          Pozicioni:  

Firma:                                                         Firma:  

Data:                                            Data:  

Vula:                           Vula:                                                
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SEKSIONI IV  

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit 

 

 

Shtojca 21: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik 

Shtojca 22:Formulari i paraqitjes së argumentave  nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë 

Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik 

Shtojca 23: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar 

Shtojca 24: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike 

Shtojca 25: Formulari i anulimit te procedurës  
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Shtojca 21 

 

 

FORMULARI I ANKESËS PRANË  AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE 

KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK  

 

 

Ankesë  drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik     

 

 

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit  

 

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, 

shoqatë, bashkim operatoresh ekonomike) 

      

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni) 

     ___________________________________________________________________________ 

Nuis/Nipt 

      

Adresa 

      

Qyteti 

  

Shteti 

       

Kodi Postar / Posta 

      

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) 

       

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës) 

      

E-mail 

      

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani) 

 

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar 

       

Data (viti/muaji/dita) 

      

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) 

       

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës) 

 

Seksioni II. Informacion mbi procedurën 

 

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit   

 

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.  
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2. Lloji i Procedurës   

 

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.  

Procedurë e hapur Procedurë e hapur e thjeshtuar 

  

Procedurë e kufizuar  Procedurë konkurruese me negocim 

 

Partneritet për inovacion  Dialog konkurrues 

 

Procedurë me negocim me shpallje paraprake 

të njoftimit 

Procedurë me negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës 

 

Shërbim Konsulence 

 

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga 

procedurat e prokurimit të parashikuara në 

LPP                                                      

                                               

 

3. Autoriteti /Enti Kontraktor  

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit. 

      

 

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit  

(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë) 

      

 

 

 
5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër  

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).  

      

 

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës   

(Data (viti/muaji/dita) 
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7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit  

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme) 

      

 

 

8. Data e nënshkrimit të kontratës  

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës) 

      

 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës  

 

1.Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.) 

      

 

 

 

 

2. Objekti i ankesës 

 

- Modifikim i dokumentave të tenderit 

 

 

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e 

ofertës tuaj. 

 

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës 

të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.  

 

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime) 

 

- Pavlefshmëri kontrate 

 

(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmërinë) 

- Tjetër 
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(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër) 

 

3. Rrethanat dhe faktet 

Përshkruani rrethanat e faktit. 

 

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara 

Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se 

përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.  

 

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme 

 

Po Jo 

 

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës: 

 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Lista e informacionit konfidencial: 

___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose 

një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të   

përmbajtjes. 

 

 

Kujdes :Ankimuesi duhet t’i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin 

kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës 

përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik      

 
 

Dërgojeni formularin e plotësuar të  ankesës së  prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe 

kopjet shtesë, pranë  Autoritetit /Enti Kontraktor dhe  Komisionit te Prokurimit Publik. 

 

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe 

Komisionin e Prokurimit publik  
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Nr. i faksit: 

 

E-mail: 

 

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit 

 

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar  
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Shtojca 22 

 

FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT 

EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR 

DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK 

 

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar  drejtuar:  

 

 

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik     

 

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë 

 

  

 

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni) 

Nuis/Nipt 

 

Adresa 

 

Qyteti 

  

Shteti 

       

Kodi Postar / Posta 

      

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) 

       

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës) 

      

E-mail 

      

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani) 

 

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar 

       

Data (viti/muaji/dita) 

      

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) 

       

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës) 

 

 

Seksioni II. Informacion mbi procedurën 

 

1.  Numri i referencës së procedurës/Lotit 

________________________________________________________________________ 

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.  



 

 128 

 

 

 

2. Lloji i Procedurës   

 

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.  

Procedurë e hapur Procedurë e hapur e thjeshtuar 

  

Procedurë e kufizuar  Procedurë konkurruese me negocim 

 

Partneritet për inovacion  Dialog konkurrues 

 

Procedurë me negocim me shpallje paraprake 

të njoftimit 

Procedurë me negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës 

 

Shërbim Konsulence 



 

3. Autoriteti /Enti Kontraktor  

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit. 

      

 

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit 

_____________________________________________________________________ 

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë) 

 

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër 

______________________________________________________________________ 

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader.  

 

 

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës 

      

Data (viti/muaji/dita) 

7. Ankesa që po shqyrtohet:  

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi) 

______________________________________________ 
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8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit  

      

Data (viti/muaji/dita)   

 

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë  

 

1. Baza ligjore  

 

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.) 

      

 

 

 

 

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur  

 

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet 

tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë  në  dijeni për faktet e lidhura me 

arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse 

është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme. 

 

3. Lista e informacionit konfidencial  

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose 

një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të  

përmbajtjes.     

  

 

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme 

dhe kopjet shtesë, pranë Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik 

 

Shënim:  Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre 

që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të 

drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi. 

  

Nr. i faksit: 

 

E-mail: 

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë  
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Shtojca 23 

(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor) 

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar 

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor  

 

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri __________________________________________________________  

Adresa __________________________________________________________  

Tel/Faks __________________________________________________________  

E-mail __________________________________________________________  

Ueb-faqe __________________________________________________________  

 

I.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor: 

Institucion qendror Institucion i pavarur 

□ □ 

Njësia e Qeverisjes Vendore Të  tjera 

□ □ 

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor: 

 

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta 

 

Organ Qendror blerës 

  

I deleguar  Të tjera 

  

 

Seksioni 2.  Objekti i Kontratës  

 

  2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit 

________________________________________________ 
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 2.2 Lloji i “Kontratës për punë publike” 

 

 Realizimi 

i 

punimeve 

  Projektimi dhe realizimi i punëve 

     

2.3.1 Mënyra e prokurimit 

Punime me 

matje 

  Kontratë me çelësa në dorë 

    

 

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër 

 

Po □ Jo □ 

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër 

 

Me një Operator Ekonomik □   

Me disa operatorë ekonomik □ 

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po     □    Jo □ 

 

2.4   Përshkrimi i shkurtër i kontratës 

2. Fondi limit________________________________________________________________________ 

3. Burimi i financimit _________________________________________________________________ 

4. Objekti i Kontratës   _______________________________________________ 

 

2.  5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit: 

Kohëzgjatja në muaj □□□  ose ditë □□□□ 

ose 

Duke nisur  □□/□□/□□□□    dhe përfunduar në □□/□□/□□□□ 

 

2.6 Ndarja në LOTE:     

 

Po □ Jo □ 
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Nëse po, numri i LOTEVE: □□ 

  

2.7 Kontrata me nënkontraktim: 

Po □ Jo □ 

Seksioni 3.            Procedura  

 

3.1 Lloji i procedurës: E hapur e thjeshtuar  

   

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:     

 

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto □   

Sipas rëndësisë: Çmimi □□  pikët □         

etj. □□  pikë 

ose 

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim □ 

 

3.3 Numri i ofertave të paraqitura: □□□   

Numri i ofertave të rregullta: □□□   

  

Seksioni  4 Informacion rreth Kontratës 

 

4.1 Numri i kontratës: __________________________________ Data e kontratës  □□/□□/□□□□ 

 

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit 

 

Emri  ________________________________________________________________________ 

Adresa  ________________________________________________________________________ 

Nipti   ______________________________________________________________________________ 

Tel/Faks     

E-mail  ________________________________________________________________________ 

Ueb-faqe ________________________________________________________________________ 
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4.2.1  Emri dhe adresa e nënkontraktorit 

 

Emri  _______________________________________________________________________ 

Adresa  _______________________________________________________________________ 

Nipti _____________________________________________________________________________ 

Tel/Faks   

E-mail  _______________________________________________________________________ 

Ueb-faqe _______________________________________________________________________ 

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime): 

Vlera 
_______________      

 (pa TVSH) 
Monedha ___________________________________ 

Vlera 
_______________       

(me TVSH) 
Monedha ___________________________________ 

    

4.3.1   Vlera totale e nënkontraktimit:  ____ 

Vlera 
_______________      

(pa TVSH) 
Monedha _____________________________________ 

Vlera 
_______________       

(me TVSH) 
Monedha ____________________________________ 

 

4.4 Informacion Shtesë  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□ 



 

 134 

 

Shtojca 24 

 

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

 

  Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar 

 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri __________________________________________________________  

Adresa __________________________________________________________  

Tel/Faks __________________________________________________________  

E-mail __________________________________________________________  

Ueb-faqe __________________________________________________________  

 

2. Lloji i procedurës: __________________________________________________________________ 

 

3. Objekti i kontratës   ________________________________________________________________ 

 

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____________________________________________ 

 

5. Fondi Limit 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin): 

    

Vlera 
_______________     

  (me TVSH) 
Monedha __________________________ 

    

 

Vlera e nënkontraktimit ______________ me TVSH     Monedha ________________________ 

 

7. Data e nënshkrimit të kontratës 

_____________________________________________________________ 

 

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit 

Emri  ________________________________________________________________________ 

Adresa  ________________________________________________________________________ 

Numri i NIPT-it   ______________________________________________________________________ 
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(Shtojce për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)  

Shtojca 25 

Formulari i Njoftimit të Anulimit 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri  ______________________________________________ __________________ 

Adresa  ______________________________________________ __________________ 

Tel/Faks  ______________________________________________ __________________ 

E-mail  ______________________________________________ __________________ 

Ueb-faqe __________________________________________________________  

 

2. Lloji i procedurës: ______________________________________________________ 

3. Numri i Referencës se procedures/lotit:   

4. Objekti i Kontratës ________________________________________________________ 

5. Fondi Limit________________________________________________________________ 

6. Arsyet e Anulimit: 

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: 

a)      ;                                                                                                              

b)      ;                                                                                                                            

c)      ;                                                                                                           

ç)      ;                                                                                    

d)      ;                                                                                        

Etj.  ___________________________________________________________________ 

7.  Informacion shtesë  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Data e dorëzimit të këtij njoftimi  
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