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SPECIFIKIMET TEKNIKE  
 

 
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION RRUGA ʺLeke Dukagjini" Rrashbull,Bashkia Durres. 
 
 
PERSHKRIMI I PROJEKTIT. 

 
Territori ne te cilin zhvillohet ky projekt eshte pjese e Bashkise Durres dhe  ndodhet ne 

Njesine Administrative Rrashbull. Rruga eshte nje segment brenda nje lagje ose zone te 
banuar. 
 

Zona e cila do ti nenshtrohet rikonstruksionit eshte e amortizoar.  Ruget jane te demtuara 
dhe  e pa trajtuar me pare .   

 
Gjendja  ekzistuese e rruges eshte e renduar, rruge e pa sistemuar, me dhe e disa pjese 

kane mbushje mbeturinash ndertimi apo cakull. Gjate kohes se shirave behet akoma me e 
veshtire per levizjen e mjeteve. 
Ne kete faze do nderhyet me sistemimin  e saj me shtresat rrugore. Rruga ʺLeke Dukagjini" do te 
shtrohet me asfalt, duke siguruar dhe ngjeshur ne fillim shtresat e nevojshme te cakullit. 
 

FOTO TE RRUGES 
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Grupi i projektimit mbasi mori detyren per rehabilitim e rruges, oganizoi punen per realizimin e 
ketij projekti. 
 
 
Nderhyrja ne kete rruge konsiston ne: 

 Skarifikimin e shtreses se dobet te rruges. 
 Sitemimin e rruges me shtresa cakulli , te lagura e ngjeshura me rrul, te behet gati per 

shtresen e asfaltit . 
 Shtresat e rruges perkatesisht,  cakulli 10 cm, stabilizant 5 cm, binder 6 cm , asfalt 

4cm. 
 
 GERMIM  DHEU. 
Ky ze eshte parashikuar te kryhet me makineri dhe transport me auto. Pas arritjes ne kuote te 
behet profilimi dhe rrulim i tabanit ekzistues me rrul vibrues (dinamik). Mbeturinat te largohen 
me automjet. 
 
  SHTRESAT  RRUGORE 
 Shtrese çakulli makinerie . 

Çakulli i makinerise eshte material me perberje granulometrike 20~40mm dhe pas hapjes ne 
objekt behet ngjeshja me rrul vibrues. Shtresa e çakellit ka trashesi 10cm dhe duhet te laget 
perpara pastaj te behet ngjishet me rrul. Shtresa duhet te jete teresisht e paster pa permbajtje 
dherash apo materiale te tjera. 
 
 Shtrese stabilizanti . 

Shtresa e stabilizantit ka trashesi 5 cm dhe te ngjishet me rrul. Shtresa duhet te jete teresisht e 
paster pa permbajtje dherash apo materiale te tjera. 
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KOSTOT E SIPËRMARRËSIT PËR MOBILIZIM DHE PUNIME TË 
PËRKOHËSHME  
Do te kihet parasysh që Sipërmarrësit nuk do t’i bëhet asnjë pagesë mbi çmimet njësi të kuotuara 
për kostot e mobilizimit, d.m.th. për sigurimin e transportit, dritën, energjinë, veglat dhe 
pajisjet,ose për furnizimin e godinës dhe mirëmbajtjen e impjanteve të ndërtimit, rrugëve të 
hyrjes, të komoditeteve sanitare, heqjen e mbeturinave, punën, furnizimin me ujë, mbrojtjen 
kundra zjarrit, bangot e punës,  rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura të tjera të përkohëshme, 
pajisje dhe materiale, ose për kujdesin mjekësor dhe  mbrojtjen e shëndetit, ose për patrullat dhe 
rojet, ose për ndonjë shërbim tjetër, lehtësi, gjëra, ose materiale të nevojshme ose që kërkohen 
për zbatimin e punimeve në përputhje me atë që është parashikuar në Kontratë.   

         FURNIZIMI ME UJË  
Uji, që nevojitet për zbatimin e punimeve, do të merret nga rrjeti kryesor nëpërmjet një matësi 
në pikën më të afërt të mundëshme. Sipërmarrësi do të shtrije rrjetin e vet të përkohshëm të 
tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot për këtë do të paguhen nga Sipërmarrësi. Në 
rastet kur nuk ka mundesi lidhje me rrjetin kryesor, Sipërmarrësi duhet të bëjë vetë përpjekjet 
për furnizimin me ujë higjenikisht të pastër dhe të pijshëm për punëtorët dhe punimet. 

 PIKETIMI I PUNIMEVE 
Sipërmarrësi, me shpenzimet e tij duhet të bëjë ndërtimin e modinave dhe të piketave siç 
kërkohet, në përputhje me informacionin bazë të Punëdhënësit, dhe do të jetë pergjegjësi i 
vetëm për përpikmërinë. Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për të kontrolluar dhe verifikuar 
informacionin bazë që i është dhënë, dhe në asnjë mënyrë nuk do të lehtësohet nga përgjegjësia 
e tij nëse një informacion i tillë është i mangët, jo autentik ose jo korrekt. Ai ndërkohë do të jetë 
subjekti që do të kontrollohet dhe rishikohet nga  Punëdhënësi, dhe në asnjë rast nuk i jepet e 
drejta të bëjë ndryshime në vizatimet e kontratës, për asnjë lloj kompensimi për korrigjimet e 
gabimeve ose të mangësive. Sipërmarrësi do të furnizojë dhe mirëmbajë me shpenzimet e tij, 
rrethimin dhe materiale të tjera të tilla dhe të japë asistenca nëpërmjet një stafi të kualifikuar siç 
mund të kërkohet nga Punëdhënësi  për kontrollin e modinave dhe piketave. 
Sipërmarrësi do të ruajë të gjitha  pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, të bëra ose të 
vendosura gjatë punës, të mbulojë koston e rivendosjes së tyre nëse ato dëmtohen dhe të 
mbulojë të gjitha shpenzimet për ndreqjen e punës së bërë jo mirë për shkak të mosmirëmbajtjes 
ose mbrojtjes ose spostimit pa autorizim të këtyre pikave të vendosura, modinave dhe piketave.  
Përpara çdo aktiviteti ndërtimor, Sipërmarrësi do të ketë linjat e furnizimit me ujë dhe energji 
elektrike të vendosura në terren, të drejtën e kalimit të qartë dhe të sheshuar, gati për fillimin e 
punimeve.  Çdo punë e bërë jashtë akseve, kuotave dhe kufijve të treguara në vizatime ose të 
mosmiratuara nga Punëdhenësi nuk do të paguhet, dhe Sipërmarrësi do të mbulojë me 
shpenzimet e tij gërmimet shtesë gjithmonë nën drejtimin e Mbikqyrësit të Punimeve. 

   FOTOGRAFITË E SHESHIT TË NDËRTIMIT 
Sipërmarrësi duhet të bëjë fotografi me ngjyra sipas udhëzimeve të Mbikëqyrësit të Punimeve në 
vendet e punës për të demostruar kushtet e sheshit përpara fillimit, progresin gjatë punës së 
ndërtimit dhe mbas përfundimit të punimeve. Nuk do të bëhen pagesa për fotografimin e 
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kantierit të punimeve pasi këto shpenzime janë parashikuar të mbulohen nën koston 
administartive të Sipërmarrësit.   
 

 BASHKËPUNIMI NË ZONË 
Ndërtimi do të bëhet në zona të kufizuara.  Sipërmarrësi duhet të ketë veçanërisht kujdes në: 

       a) nevojën për të mirëmbajtur shërbimet ekzistuese dhe mundësitë e   kalimit për banorët dhe 
tregëtarët që janë në zonë, gjatë periudhës së ndërtimit. 

       b) prezencën e mundëshme të kontraktorëve të tjerë në zonë me të cilët do të koordinohet puna   

E gjithë puna, do të bëhet në një mënyre të tillë, që të lejojë hyrjen dhe përballimin e të gjithë 
pajisjeve të mundëshme për ndonjë Kontraktor tjetër dhe punëtorëve të tij, stafin e 
Punëdhënësit si edhe të çdo punonjësi që mund të punësohet në zbatim dhe, ose punimet në 
zonë ose pranë saj, për çdo objekt që ka lidhje me Kontratën ose çdo gjë tjetër. 
 
Në pregatitjen e programit te tij të punës, Sipërmarrësi gjatë gjithë kohës do të bëjë llogari të 
plotë dhe do të kooperojë me programin e punës se Kontraktorëve të tjerë, në mënyrë që të 
shkaktojë një minimum interference me ta dhe me publikun. 
 
 
 DHERAT 

Gërmimi në dhera duhet të aplikohet në të gjitha materialet që mund të gërmohen si me krahë, 
(përfshi me kazma) ashtu dhe me makineri. 

 MATERIALE TË PËRSHTATSHME 

Materialet e përshtatshme do të përfshijnë të gjitha materialet që janë të pranueshme në 
përputhje me kontratën e përdorimit në punimet dhe që janë në gjendje të ngjeshen në një 
mënyrë të specifikuar për të formuar mbushje ose trase. 

 GËRMIMI 
Gërmimi duhet të kryhet në përputhje me nivelet dhe vijën e prerjeve siç tregohet në Vizatime. 
Çdo thellësi më të madhe të gërmuar nën nivelin e formacionit, brenda tolerancës së lejuar, 
duhet të bëhet mirë me mbushje me materiale të pranueshme me karakteristika të ngjashme nga 
Sipërmarrësi me shpenzimet e tij. 
Kujdes i veçantë duhet të ushtrohet kur gërmohen prerje për të mos hequr material përtej vijës 
së specifikuar të prerjes dhe më pas duke shkaktuar rrezikshmëri për qëndrueshmërine 
strukturore të pjerrësisë ose duke shkaktuar erozion ose disintegrimin e pjesëve të ngjeshura. 
Përmasat e prerjeve duhet të jenë në përputhje me detajet e seksione tërthore tip siç tregohen në 
Vizatime. 
 
Trajtimi/Ngjeshja e Zonave të Gërmuara 
Zonat dhe pjerrësitë e prerjeve duhet të jenë konform me Vizatimet dhe duhet të rregullohen 
sipas një vije të pastër të standartit, për një tip të dhëne materiali. 
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Të gjitha zonat horizontale të gërmuara, duhet të ngjeshen me një minimum dendësie të thatë 
prej 95% për dhera të shkrifët dhe 90% për dhera të lidhur.   
   

Largimi i ujërave nga punimet e gërmimit 
Si pjesë e punës në zërat e gërmimit dhe jo me kosto plus për Punëdhënësin, Sipërmarrësi do të 
ndërtojë të gjitha drenazhimet dhe do të realizoje kullimin me kanale kulluese, me pompim ose 
me kova si edhe të gjithë punët e tjera të nevojshme për të mbajtur pjesën e gërmuar të pastër 
nga ujërat e zeza dhe nga ujëra të jashme gjatë avancimit të punës dhe deri  sa puna e përfunduar 
të jetë e siguruar nga dëmtimet. Sipërmarrësi duhet të sigurojë të gjitha pajisjet e pompimit për 
punimet e tharjes së ujit si edhe personelin operativ, energjinë e të tjera, dhe të gjitha këto pa 
kosto shtesë për Punëdhënësin. I gjithë uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet të hiqet 
në një mënyrë të aprovueshme prej Mbikqyrësit të Punimeve. Duhet të merren masa paraprake 
të nevojshme kundër përmbytjeve.              
 

ASFALTIMET  

 Të përgjithshme 

 Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston në furnizimin e gjithë kantierit, punën, 
pajisjet, veglat dhe materialet, dhe kryerjen e te gjitha punimeve, në lidhje me hedhjen, kujdesin, 
përfundimin e punës në përputhje rigoroze me këtë kapitull të specifikimeve dhe projekt 
zbatimin. 

 Në fillim të Kontratës Sipërmarrësi duhet të paraqesë për miratim tek Mbikëqyrësi i Punimeve 
një njoftim për metodat duke detajuar, në lidhje me kërkesat e këtyre Specifikimeve, propozimet 
e tij për organizimin e aktiviteteve të asfaltimit në shesh (terren).  Njoftimi i metodave do të 
përfshijë çështjet e mëposhtme: 

 
 Njësia e prodhimit e propozuar. 
 Vendosja dhe shtrirja e paisjeve të prodhimit të asfaltit. 
 Metodat e propozuara për organizimin e paisjeve të prodhimit të asfaltit. 
 Proçedurat e kontrollit të cilësisë së asfaltit dhe materialeve të saj. 
 Transporti dhe hedhja e asfaltit. 

 
 
 
 
Grupi I specifikimeve teknike : 
 
Ing.Jetmir Kurti                         Kryetar 
Ark.Ana Hoxha                         Anetar 
Ark.Alba Kokomani                  Anetar 
 


