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1.1 Te pergjitheshme 
 

Paragrafet ne kete kapitull jane plotesuese te detajeve te dhena ne Kushtet e 
Kontrates. Te gjithe materialet dhe elementet e perdorur nga zbatuesi duhet te 
kontrollohen dhe aprovohen nga grupi i projektimit. Nese materialet dhe elementet nuk 
jane te aprovuar nga grupi i projektimit zbatuesi rrezikon zevendesimin e tyre me ato te 
aprovuara. 

 
1.2 Zevendesimet 

 
Zevendesimi i materjaleve te specifikuara ne Dokumentin e Kontrates do te behen  vetem 
me aprovimin e Mbikqyresit te Punimeve ne se materjali i propozuar per tu zevendesuar 
eshte i njejte ose me i mire se materjalet e specifikuara ; ose ne se materjalet e 
specifikuara nuk mund te sillen ne sheshin e ndertimit ne kohe per te perfunduar punimet 
e Kontrates per shkak te kushteve  jashte  kontrollit  te Sipermarresit. Qe kjo te merret ne 
konsiderate, kerkesa per zevendesim do te shoqerohet me nje dokument deshmi te 
cilesise, ne formen e kuotimit te certifikuar dhe te dates se garancise te dorezimit nga 
furnizuesit e te dy materjaleve, si te materialit te specifikuar ashtu edhe te atij qe 
propozohet te ndryshohet. 

 
1.3 Dokumentat dhe vizatimet 

 
Sipermarresi do te verifikoje te gjitha dimensionet, sasite dhe detajet te treguar ne 
Vizatimet, Grafiket,ose te dhena te tjera dhe Punedhenesi nuk do te  mbaje pergjegjesi 
per ndonje mangesi ose mosperputhje te gjetur ne to. Mos zbulimi ose korrigjimi i 
gabimeve ose mosperputhjeve nuk do ta lehtesoje Sipermarresin nga pergjegjesia per 
pune te pakenaqeshme. Sipermarresi do te marre persiper te gjithe pergjegjesine ne 
berjen e llogaritjeve te madhesive, llojeve dhe sasive te materialeve dhe pajisjeve te 
perfshira ne punen qe duhet bere sipas Kontrates.  Ai nuk do te lejohet te kete 
avantazhe nga ndonje gabim ose mosperputhje, ndersa nje udhezim i plote do te jepet 
nga Punedhenesi ne se gabime te tilla ose mosperputhje do te zbulohen. 

 
1.4 Kostot e Sipermarresit per mobilizim dhe punime te perkoheshme 

 
Do te kihet parasysh qe Sipermarresit nuk do ti behet asnje pagese mbi cmimet njesi te 
kuotuara per kostot e mobilizimit d.m.th. per sigurimin e transportit, drite, energjine, 
veglat dhe pajisjet,ose per furnizimin e godines dhe mirembajtjen e impjanteve te 
ndertimit, rrugeve te hyrjes, te komoditeteve sanitare heqje e mbeturinave, punen, 
furnizimin me uje, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punes, rojet, rrjetin telefonik si dhe 
struktura te tjera te perkoheshme, pajisje dhe materjale, ose per kujdesin mjeksor dhe 
mbrojtjen e shendetit, ose per patrullat dhe rojet, ose per ndonje sherbim  tjeter, lehtesi, 
gjera, ose materjale te nevojshme ose qe kerkohen per zbatimin e punimeve ne 
perputhje me ate qe eshte parashikuar ne Kontrate. 

 
1.5 Hyrja ne sheshin e ndertimit 

 
Sipermarresi duhet te organizoje punen per ndertimin, mirembajen dhe me pas te 
spostoje dhe ta rivendose cdo rruge hyrje qe do te duhet ne lidhje me zbatimin e 
punimeve. Zhvendosja do te perfshije pershtatjen e zones me cdo rruge hyrje dhe se 
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paku me shkalle sigurie, qendrushmerie dhe te kullimit te ujrave siperfaqesore te njejte 
me ate qe ekzistonte perpara se Sipermarresi te hynte ne Shesh. 

 
1.6 Furnizimi me uje 

 
Uji, qe nevojitet per zbatimin e punimeve, do te merret nga rrjeti kryesor nepermjet nje 
matesi ne piken me te afert te mundeshme. Sipermarresi do te shtrije rrjetin e vet te 
perkoheshem te tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot per kete do te 
paguhen nga Sipermarresi. Ne  rastet  kur  nuk  ka  mundesi  lidhje  me  rrjetin  kryesor, 
Sipermarresi duhet te beje vete perpjekjet per furnizimin me uje higjenikisht te paster 
dhe te pijshem per punetoret dhe punimet. 

 
1.7 Furnizimi me energji elektrike 

 
Sipermarresi do te beje perpjekjet dhe me shpenzimet e tij per furnizimin me energji 
elektrike ne kantjer, si me kontraktim me KESH – in, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal 
jane te mundura, ose duke parashikuar gjeneratorin e vet per te permbushur kerkesat. 

 
1.8 Piketimi i punimeve 

 
Sipermarresi, me shpenzimet e tij duhet te beje ndertimin e modinave dhe  te  piketave 
sic kerkohet, ne perputhje me informacionin baze te Punedhenesit, dhe do  te jete 
pergjegjesi i vetem per perpikmerine. 
Sipermarresi do te jete pergjegjes per te kontrolluar  dhe  verifikuar  informacionin 
baze qe i eshte dhene dhe ne asnje menyre nuk do te lehtesohet nga pergjegjesia e  
tij ne se nje informacion i tille eshte i manget, jo autentik  ose  jo  korrekt.  Ai  
nderkohe do te jete subjekti qe do te kontrollohet dhe rishikohet nga Punedhenesi, 
dhe ne asnje rast nuk i jepet e drejta te beje ndryshime ne vizatimet e kontrates ,    
per asnje lloj kompensimi per korrigjimet e gabimeve ose te mangesive. Sipermarresi 
do te furnizoje dhe mirembaje me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale te tjera te 
tilla dhe te jape asistenca nepermjet nje stafi te kualifikuar sic mund te kerkohet nga 
Punedhenesi per kontrollin e modinave dhe piketave. 
Sipermarresi do te ruaje te gjitha  pikat e  akseve,  modinat,  shenjat e  kuotave, te bera 
ose te vendosura gjate punes, te mbuloje koston e rivendosjes se tyre nese ato 
demtohen dhe te mbuloje te gjitha shpenzimet per ndreqjen e punes se bere jo mire per 
shkak te mosmirembajtjes ose mbrojtjes ose spostimit pa autorizim te ketyre pikave te 
vendosura, modinave dhe piketave. 
Perpara cdo aktiviteti ndertimor,  Sipermarresi do te kete linjat e furnizimit me uje    dhe 
energji elektrike te vendosura ne terren, te drejten e kalimit te qarte dhe te sheshuar, 
gati per fillimin e punimeve. Çdo pune e bere jasht akseve, kuotave dhe kufijve te 
treguara ne vizatime ose te mosmiratuara nga Punedhenesi nuk do te paguhet, dhe 
Sipermarresi do te mbuloje me shpenzimet e tij germimet shtese gjithmone nen drejtimin 
e Mbikqyresit te Punimeve. 

 
1.9 Fotografite e sheshit te ndertimit 

 
Sipermarresi duhet te beje forografi me ngjyra sips udhezimeve te Mbikqyresit te 
Punimeve ne vendet e punes per te demostruar kushtet e sheshit perpara fillimit , 
progresin gjate punes se ndertimit dhe mbas perfundimit te punimeve. Nuk do te behen 
pagesa per fotografimin e kantierit te punimeve pasi keto shpenzime jane parashikuar 
te mbulohen nen koston administartive te Sipermarresit. 
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1.10 Bashkepunimi ne zone 
 

Ndertimi do te behet ne zona te kufizuara. Sipermarresi duhet te kete vecanerisht kujdes 
ne: 

a) nevojen per te mirembajtur sherbimet ekzistuese dhe mundesite  e  kalimit 
per banoret dhe tregetaret qe jane ne zone, gjate periudhes se ndertimit. 

 
b) prezencen e mundeshme te kontraktoreve te tjere ne zone me te cilet do te 

koordinohet puna 
 

E gjithe puna, do te behet ne nje menyre te tille, qe te lejoje hyrjen dhe perballimin e te 
gjithe pajisjeve te mundeshme per ndonje Kontraktor tjeter dhe punetoreve te tij, stafin 
e Punedhenesit si edhe te cdo punojnjesi qe mund te punesohet ne zbatim dhe/ose 
punimet ne zone ose prane saj per cdo objekt qe ka lidhje me Kontraten ose cdo gje 
tjeter. 

 
Ne pregatitjen e programit te tij te punes, Sipermarresi gjate gjithe kohes do te beje 
llogari te plote dhe do te kooperoje me programin e punes se Kontraktoreve te tjere,  ne 
menyre qe te shkaktoje nje minimum interference me ta dhe me publikun. 

 
1.11 Mbrojtja e punes dhe e publikut 

 
Sipermarresi do te mare masa paraprake per mbrojtjen e punetoreve te  punesuar  dhe 
te jetes publike si edhe te pasurive ne dhe rreth sheshit te ndertimit. Masat e sigurimit 
paraprak te ligjeve te aplikushme, kodeve te ndertesave dhe te ndertimit do te 
respektohen. Makinerite, pajisjet dhe cdo rrezik do te kqyren ose eliminohen ne 
perputhje me masat paraprake te sigurimit. 

 
Gjate zbatimit te punimeve Sipermarresi, me shpenzimet e veta,  duhet  te vendosi dhe 
te mirembaje gjate nates pengesa te tilla dhe drita te cilat do te parandalojne ne menyre 
efektive aksidentet. Sipermarresi duhet te siguroje pengesa  te  pershtateshme, shenja 
me drite te kuqe “rrezik” ose “kujdes”  dhe  vrojtues  ne  te gjitha vendet ku punimet 
mund te shkaktojne crregullime te trafikut normal ose qe perbejne ne ndonje menyre 
rrezik per publikun 

 
1.12 Mbrojtja e ambientit 

 
Sipermarresi, me shpenzimet e veta, duhet te ndermarre te gjithe veprimet e mundshme 
per te siguruar qe ambjenti lokal i sheshit te ruhet dhe qe linjat e ujit, toka dhe ajri (duke 
perfshire edhe zhurmat) te jene te pastra nga ndotja per shkak te punimeve te kryera. 
Mos plotesimi i kesaj klauzole ne baze te evidentimit nga Mbikqyresi i Punimeve, mund 
te coje ne nderprerjen e kontrates. 

 
1.13 Transporti dhe magazinimi i materialeve 

 
Transporti i cdo materiali nga Sipermarresi do te behet me makina te pershtateshme te 
cilat kur ngarkohen nuk shkaktojne derdhje dhe e gjithe ngarkesa te jete e siguruar. 
Ndonje makine qe nuk ploteson kete kerkese ose ndonje nga rregullat ose ligjet e 
qarkullimit do te hiqet nga kantjeri. Te gjitha materialet qe sillen nga Sipermarresi, 
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duhet te stivohen ose te magazinohen ne menyre te pershtateshme per ti mbrojtur nga 
rreshqitjet, demtimet, thyerjet, vjedhjet dhe ne dispozicion, per tu kontrolluar nga 
Mbikqyresi i Punimeve ne çdo kohe. 

 
1.14 Sheshi per magazinim 

 
Sipermarresi duhet te beje me shpenzimet e tij marrjen me qira ose blerjen e nje terreni 
te mjaftueshem per ngritjen e magazinave me shpenzimet e tij. 

 
1.15 Kopjimi i vizatimeve (Vizatimet siç eshte zbatuar) 

 
Sipermarresi duhet te pergatise vizatimet per te gjitha punimet “sic jane faktikisht 
zbatuar” ne terren. Vizatimet do te behen ne nje standart te ngjashem me ate te 
vizatimeve te Kontrates. 
Gjate zbatimit te punimeve ne kantier, Sipermarresi do te ruaje te gjithe  informacionin 
e nevojshem per pergatitjen e “Vizatimeve  sic  eshte  zbatuar”. Do te shenoje ne 
menyre te qarte vizatimet dhe te gjitha dokumentat e tjera te cilat mbulojne punen e 
vazhdueshme te perfunduar, material i cili do te jete  i disponueshem ne cdo kohe gjate 
zbatimit per Menaxherin e Projektit. Keto vizatime do te azhornohen ne menyre te 
vazhdueshme dhe do t’i dorezohen Mbikqyresit te Punimeve çdo muaj per aprovim, pasi 
Punimet te kene perfunduar, sebashku me kopjen perfundimtare. Materiali mujor do te 
dorezohet ne kopje leter. 
Vizatimet e riprodhuara do te perfshijne pozicionin dhe shtrirjen e te gjithe 
konstruksioneve mbajtese te lena gjate germimeve dhe vendosjen ekzakte te te gjitha 
sherbimeve qe jane ndeshur gjate ndertimit. Sipermarresi gjithashtu duhet te pergatise 
seksionet e profilit gjatesor te rishikuar, pajisur me shenimet qe tregojne shtresat e 
tokes qe hasen gjate te gjitha punimeve te germimit. 
Si perfundim, kopjet e riprodhuara te Vizatimeve “ sic eshte  zbatuar”  do  t’i dorezohen 
Mbikqyresit te Punimeve per aprovim. Vizatimet “sic eshte zbatuar” ,te aprovuara, do te 
behen prone e Punedhenesit. 
Nuk do te behen pagesa per berjen e Vizatimeve “sic eshte zbatuar” dhe Manualeve, 
pasi kosto e tyre eshte parashikuar te mbulohet nga shpenzimet administrative te 
Sipermarresit. 

 
1.16 Pastrimi perfundimtar i zones 

 
Ne perfundim te punes, sa here qe eshte e aplikueshme  Sipermarresi,  me shpenzimet 
e tij, duhet te pastroje dhe te heqe nga sheshi te gjitha impiantet ndertimore, materialet 
qe kane tepruar, mbeturinat, skelerite dhe ndertimet e perkoheshme te cdo lloji dhe te 
lere sheshin e tere dhe veprat te pastra dhe  ne kondita te pranueshme. Pagesa 
perfundimtare e Kontrates do te  mbahet deri sa kjo  te realizohet dhe pasi te jepet 
miratimi nga Mbikqyresi i Punimeve. 

 
1.17 Provat 

 
Ky seksion perfqeson procedurat e kryerjes se provave per materialjet me qellim qe te 
siguroje dhe perputhje me kerkesat e Specifikimeve. 

 
Tipi dhe Zbatimi i Provave 

 
Do te kryhen provat e meposhtme: 
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- Permbajtja e Ujit 
- Densiteti Specifik 
- Indeksi i Plasticitetit 
- Densiteti ne gjendje te thate (Metoda e Zevendesimit me Rere) 
- Shperndarja Sipas Madhesise se Grimcave (Sitja) 
- Proktori i Modifikuar dhe Normal 
- CBR (California Bearing Ratio) 
- Provat e Bitumit 
- Provat e Betonit (Thermimi i Kampioneve) 

 
 

Standartet per Kryerjen e Provave 
 

Te gjitha provat do te behen ne perputhje me metodat standarte shqiptare ose me te 
tjera nderkombetare te aprovuara. 

 
Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave 

 
Metoda e marrjes se kampioneve do te jete sic eshte specifikuar ne metodat e 
aplikueshme te marrjes se kampioneve dhe te kryerjes se provave ose sic udhezohet 
nga Mbikqyresit te Punimeve. 
Frekuenca e kryerjes se provave do te perputhet me treguesit ne  Specifikimet  
Teknike dhe nese nuk gjendet atje, do te jepet nga Mbikqyresit te Punimeve. Marrja e 
ndonje kampioni shtese mund te udhezohet nga Mbikqyresit te Punimeve. 

 
Ene te tila si canta, kova e te tjera, do te jepen nga Sipermarresi. Marrja e  kampioneve 
do te kryhet nga Sipermarresi ne vendet dhe periudhat qe udhezon Mbikqyresit te 
Punimeve. Marrja, transportimi e sjellja e  tyre  ne  laborator  do  te behet nga 
Sipermarresi. 

 
Nderprerja e Punimeve 

 
Nderprerja e punimeve per arsye te marrjes se kampioneve do te perfshihet ne grafikun 
e punimeve te Sipermarresit. Nuk do te pranohet asnje ankese nga nderprerja e 
punimeve, per shkak te marrjes se kampioneve. 
Provat ne laborator, do te behen ne nje kohe te pershtatshme me metoden e pershkruar. 
Provat e Kryera nga Sipermarresi 

 
Per arsye krahasimi, Sipermarresi eshte i lire te kryeje vete ndonje prej provave. 
Rezultatet e provave te tilla do te pranohen vetem kur te kryhen ne nje laborator te 
aprovuar me shkrim nga Mbikqyresit te Punimeve. Te gjitha shpenzimet e provave te 
tilla pavaresisht se nga vijne rezultatet do te mbulohen nga Sipermarresi. 
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KAPITULLI 2 

GËRMIMET 
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2.1 Qellimi 

 
Ky seksion permban percaktimet e pergjithshme dhe kerkesat per punimet e germimeve 
ne toke (ne vellim dhe/ose me shtresa) dhe germimet per struktura ne kanale, perfshire 
germim nen uje. Me tej ajo mbulon te gjitha punimet qe lidhen me konstruksionin e 
prerjeve, largimin e materialeve te papershtatshme ne hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit 
te prerjes. 

 
2.2 Percaktimet 

 
Percaktimet e meposhtme duhet te aplikohen: 

DHERAT 
Germimi ne dhera duhet te aplikohet ne te gjitha materialet qe mund te germohen si 
me krahe (perfshi me kazma) ashtu dhe me makineri. 

 
MATERIALE TE PERSHTATSHME 

 

Materialet e pershtatshme do te perfshijne te gjitha  materialet  qe  jane  te pranueshme 
ne perputhje me kontraten e perdorimit ne punimet dhe qe jane ne gjendje te ngjeshen 
ne je menyre te specifikuar per te formuar mbushje ose trase. 

 
2.3 Germimi 

 
a) Germimi duhet te kryhet ne perputhje me nivelet dhe vijen e prerjeve sic tregohet 

ne Vizatime. Cdo thellesi me e madhe e germuar nen nivelin e formacionit, brenda 
tolerances se lejuar, duhet te behet mire me mbushje me materiale te 
pranueshme me karakteristika te ngjashme nga Sipermarresi me shpenzimet e 
tij. 

 
b) Kujdes i vecante duhet te ushtrohet kur germohen prerje per te mos hequr 

material pertej vijes se specifikuar te prerjes dhe me pas duke shkaktuar 
rrezikshmeri per qendrueshmerine strukturore te pjerresise ose duke shkaktuar 
erozion ose disintegrimin e pjeseve te ngjeshura. 

 
c) Permasat e prerjeve duhet te jene ne perputhje me detajet e seksione terthore 

tip sic tregohen ne Vizatime. 
 

2.4 Trajtimi/Ngjeshja e Zonave te Germuara 
 

a) Zonat dhe pjerresite e prerjeve duhet te jene konform me Vizatimet dhe duhet  te 
rregullohen sipas nje vije te paster te standartit, per nje tip te dhene materiali. 

 
b) Te gjitha zonat horizontale te germuara, duhet te ngjeshen me nje minimum 

dendesie te thate prej 95% per dhera te shkrifet dhe 90% per dhera te lidhur. 
 

2.5 Pastrimi i sheshit 
 

Te gjitha sheshet ku do te germohet, do te pastrohen nga te gjitha shkurret, bimet, ferrat, 
rrenjet e medha, plehrat dhe materiale te tjera siperfaqesore. Te gjithe keto materiale do 
te spostohen dhe largohen ne menyre qe te jete e pelqyeshme per 
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Punedhenesin. Te gjitha pemet dhe shkurret qe jane pecaktuar nga Punedhenesi qe do 
te ngelen do te mbrohen dhe ruhen ne menyren e aprovuar. 
Te gjitha strukturat ekzistuese te identifikuara per tu prishur do te largohen sipas 
udhezimeve te Mbikqyresit te Punimeve. Kjo do te perfshije dhe spostimin e  themeleve 
te ndertimeve qe mund te ndeshen. 

 
Sipermarresi do te marre te gjitha masat e nevojeshme per mbrojtjen e vijave ekzistuese 
te ujit, 

rrethimeve dhe sherbimeve qe do  te  mbeten  ne  sheshin  e ndertimit. Kosto e pastrimit 
te kantierit eshte e detyrueshme te paguhet brenda cmimit njesi per punimet e germimit . 

 
2.6 Germimi per Strukturat 

 
Germimi per strukturat duhet te jete ne perputhje me Vizatimet. Anet duhen mbeshtetur 
ne menyre te pershtatshme gjate gjithe kohes. Nje  alternative eshte  qe ato mund te 
ngjeshen ne menyre te pershtatshme. 
Germimet duhet te mbahen te pastra nga uji. Tabani i te gjithe germimeve duhet te 
nivelohet me kujdes. Cdo pjese me material te bute ose mbeturina shkembi ne taban 
duhet te hiqet dhe kaviteti qe rezulton te mbusht me beton. 

 
2.7 Germimi i kanaleve per tubacionet 

 
Kanalet do te germohen ne dimensionet dhe nivelin e e treguar ne vizatime dhe /ose ne 
perputhje me instruksionet me shkrim te Mbikqyresit te Punimeve. Zeri i treguar ne 
tabelen e Volumeve (Preventiv) lidhur me germimet ,sic eshte largimi i materialit te 
germuar, etj. do te perfshije cdo  lloj  kategorie  dheu,  nese  nuk  do  te  jete specifikuar 
ndryshe. Germimi me krahe eshte gjithashtu i nevojshem ne afersi te intersektimeve te 
infrastrukturave te tjera per te parandaluar demtimin e tyre. Me perjashtim te vendeve 
te permendura me siper , mund te perdoren makinerite. 
Ne se nuk urdherohet apo lejohet ndryshe nga Mbikqyresi i Punimeve nuk duhet te 
hapen me shume se 30 metra kanal perpara perfundimit te shtrirjes se tubacionit ne kete 
pjese kanali. Gjeresia dhe thellesia e kanaleve te tubacioneve do te jete sic eshte 
percaktuar ne vizatimet e kontrates ose sic do te udhezohet nga Mbikqyresi i Punimeve 
. 

 
Thellimet per pjeset lidhese do te germohen me dore mbasi fundi i kanalit te jete niveluar. 
Pervec se kur kerkohet ndryshe, kanalet per tubacionet  do  te  germohen nen nivelit te 
pjese se poshteme te tubacionit sic tregohet ne vizatime, per te bere te mundur 
realizimin e shtratit te tubacioneve me material te granuluar. 

 
2.8 Perdorimi i Materialeve te germimit 

 
Te gjitha materialet e pershtatshme dhe te aprovuara te germimit duhet, persa kohe  
qe ato jane praktike, te perdoren ne ndertim per mbushje dhe punime rruge. 

 
2.9 Ndertimi i mbushjeve 

 
Tabani i dheut i shtresave rrugore eshte pjese e trupit te dheut ku shperndahen nderjet 
e shkaktuara nga ngarkesat e levizshme te automjeteve dhe e vete konstruksionit. Ky 
taban mund te jete ne mbushje ose ne germim. Si ne njerin rast edhe ne tjetrin eshte e 
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nevojshme qe te sigurohet nje taban, qe te jete ne gjendje te transmetoje me poshte, ne 
trupin e dheut ngarkesat qe vijne nga shtresat rrugore, pa pesuar deformime mbetese. 

 
Mbushja gjithandej duhet te kete nje densitet qe i referuar standartit AASHTO te 

modifikuar te jete max. ne te thate jo me pak se 90%, per shtresat e poshtme te 
ngjeshura dhe 95%, per shtresen e siperme 30cm (subgrade). 

Çdo shtrese duhet te ngjishet me lageshtine optimale duke shtuar ose thare shtresen 
sipas rastit dhe kerkeses se llojit te materialit qe do te perdoret ne mbushje te rruges. 

Çdo shtrese e re  ne mbushje duhet te miratohet nga Mbikqyresit te Punimeve,  pasi 
te jete siguruar se shtresa paraardhese nuk ka deformacione ose probleme me burime 
uji apo lageshtire te tepert. 

Zgjedhja e pajisjeve te ngjeshjes eshte e lire te behet nga Sipermarresi, mjafton qe 
pajisjet 

 
ngjeshese te sigurojne energjine e nevojshme dhe te arrijne densitetet e kerkuara ne 
ngjeshje per shtresen ne ndertim. 

 
2.10 Rimbushja e Themeleve 

 
Te gjitha mbushjet per kete qellim duhet te behen me materiale te pershtatshme dhe te 
ngjeshen, vetem nese tregohet ndryshe ne Vizatime ose urdherohet nga  Mbikqyresit te 
Punimeve. 

 
2.11 Perforcimi i ndertesave 

 
Si pjese e punes ne zerat e germimit Sipermarresi, me shpenzimet e veta, do te 
perforcoje te gjithe ndertimet, muret si edhe strukturat e tjera qendrueshmeria e te cilave 
duhet te garantoje mosrrezikimin gjate zbatimit te punimeve dhe do te jete teresisht 
pergjegjes per te gjithe demtimet e personave ose te pasurive qe do te rezultojne nga 
aksidentet e ndonje prej ketyre ndertimeve, mureve ose strukturave te tjera. 
Neqofte ndonje nga keto pasuri, struktura, instalime ose sherbime do te rrezikohen  ose 
demtohen si rezultat i veprimeve te Sipermarresit, ai menjehere duhet  te  raportoje per 
keto rreziqe ose demtime Menaxherin e Projektit si dhe autoritetet qe kane lidhje me te 
dhe menjehere te mare masa  per  ndreqjen  gjithmone  sipas pelqimit te Mbikqyresit te 
Punimeve ose te autoriteteve perkatese. 

 
2.12 Perforcimi dhe veshja e germimeve 

 
Nese germimi i zakonshem nuk eshte i mundur apo i  keshillueshem,  gjate  germimeve 
duhet te vendosen struktura mbajtese per te parandaluar demtimet dhe vonesat ne pune 
si edhe per te krijuar kushte te sigurta pune. Sipermarresi do te furnizoje dhe vendose 
te gjitha strukturat mbajtese, mbulese, trare dhe mjete te ngjashme te nevojeshme per 
sigurimin e punes, te publikut ne pergjithesi dhe te pasurive qe jane prane. Strukturat 
mbrojtese do te hiqen sipas avancimit te punes dhe ne menyre te tille qe te parandalojne 
demtimin e punes se perfunduar si edhe te strukturave e pasurive qe jane prane. Sapo 
keto te hiqen te gjitha boshlleqet qe mbeten nga heqja e ketyre strukturave duhet te 
mbushen me  kujdes  dhe  me  material te zgjedhur dhe te ngjeshur. Sipermarresi do te 
jet krejtesisht pergjegjes per 



  SPECIFIKIMET TEKNIKE 

22 

 

 

sigurimin e punes ne vazhdim, te punes se perfunduar,  te  punetoreve, te  publikut dhe 
te pasurive qe jane prane. Kosto e perforcimit dhe veshjes se germimeve eshte perfshire 
ne cmimin njesi per germimet. 

 
2.13 Mirembajtja e germimeve 

 
Te gjitha germimet do te mirembahen sic duhet nderkohe qe ato jane  te hapura dhe  te 
ekspozuara, si gjate dites ashtu edhe gjate nates. Pengesa te mjaftueshme, drita 
paralajmeruese, shenja, si edhe mjete te ngjashme do te  sigurohen  nga  Sipermarresi. 
Sipermarresi do te jete pergjegjes per ndonje demtim personi ose pronesie per shkak te 
neglizhences se tij. 

 
2.14 Largimi i ujerave nga punimet e germimit 

 
Si pjese e punes ne zerat e germimit dhe jo me kosto plus per Punedhenesin, 
Sipermarresi do te ndertoje te gjitha drenazhimet dhe do te realizoje kullimin me kanale 
kulluese ,me pompim ose me kova si edhe te gjithe punet e tjera te nevojeshme per te 
mbajtur pjesen e germuar te paster nga ujerat e zeza dhe nga  ujera te jashme gjate 
avancimit te punes dhe deri sa puna e perfunduar te jete e siguruar nga demtimet. 
Sipermarresi duhet te siguroje te gjitha pajisjet e pompimit per punimet e tharjes se ujit 
si edhe personelin operativ, energjine e te tjera, dhe te gjitha keto  pa  kosto  shtese  per  
Punedhenesin.  i  gjithe  uji  i  pompuar  ose  i   drenazhuar nga vepra duhet te hiqet ne 
nje menyre te aprovueshme prej Mbikqyresit te 

 
Punimeve. Duhet te meren masa paraprake te nevojeshme kunder permbytjeve . 

 
2.15 Perforcimi dhe mbulimi ne vend 

 
Punedhenesi mund te urdheroje me shkrim qe ndonje ose te gjitha perforcimet dhe 
strukturat mbajtese te lihen ne vend me qellim te masave paraprake per mbrojtjen nga 
demtimet  te  strukturave,  te  pronesive  te  tjera  ose  personave,  nese  keto  struktura 
mbajtese jane shenuar ne vizatime ose te  vendosura sipas udhezimeve,  ose nga 
ndonje arsye tjeter. Nese lihen ne vend keto struktura mbrojtese do te priten ne lartesine 
sipas udhezimeve te Mbikqyresit te Punimeve. Strukturat mbajtese qe mbeten ne vend 
do te shtrengohen mire dhe do te paguhen sipas vlerave qe do te bihet dakort 
reciprokisht ndermjet Sipermarresit dhe Punedhenesit ose sipas cmimit ne Oferte nqs 
eshte dhene, ose nga nje urdher ndryshimi me shkrim. 

 
2.16 Mbrojtja e sherbimeve ekzistuese 

 
Sipermarresi do te kete kujdes te vecante per sherbimet ekzistuese qe jane nen 
siperfaqe te cilat mund te ndeshen gjate zbatimit te punimeve dhe  qe  kerkojne  kujdes 
te vecante per mbrojtjen e tyre , si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore te ujesjellesit, 
kabllot elektrike kabllot e telefonit si dhe bazamentet e strukturave qe jane prane. 
Sipermarresi do te jete pergjegjes per demtimin e ndonje prej sherbimeve si dhe duhet 
t’i riparoje me shpenzimet e tij, nese keto sherbime jane ose jo te paraqitura ne projekt. 
Nese autoritetet  perkatese pranojne te rregullojne vete ose nepermjent   nje 
nenSipermarresi te emruar nga ai vete , demet e shkaktuara ne keto sherbime, 
Sipermarresi do te rimbursoje  te  gjithe  koston  e  nevojeshme  per  kete  riparim,  dhe 
ne se ai nuk ben nje gje te tille, keto kosto mund i zbriten nga cdo pagese qe 
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Punedhensei ka per ti bere ose do ti beje Sipermarresit ne vazhdim te punimeve. 
 

2.17 Heqja e materialeve te teperta nga germimi 
 

I gjithe materiali i tepert i germuar nga Sipermarresi do te largohet ne vendet e 
aprovuara.  Kur eshte e nevojeshme te transportohet material mbi  rruget ose vende  te 
shtruara Sipermarresi duhet ta siguroje kete material nga derdhja ne rruge ose     ato 
vende te shtruara. 

 
2.18 Pershkrimi i cmimit njesi per germimet 

 
Cmimi njesi i zerave te punes per germimet do te perfshine, por nuk do te kufizohen per 
germime ne te gjithe gjeresine dhe thellesine, me cdo mjet qe te jete i nevojshem, duke 
perfshire germime me dore, nen apo mbi nivelin e  ujrave  nentoksore,  ose nivelin e 
ujravea siperfaqsore, perfshire perzierje dheu te cdo lloji, mbeshteteset, perforcimin ne 
te gjitha thellesite dhe gjeresite, me cdo lloj mjete qe te jete nevoja, perfshire edhe 
germimet me dore, dhe do te perfshije largimin e ujrave nentoksore  dhe siperfaqesor 
ne cdo sasi dhe nga cdo thellesi, me cdo mjet te nevojshem, do te perfshije nivelimin, 
sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, proven dhe per cdo pune shtese per mbrojtjen e 
formacioneve perpara cdo inspektimi,  sic  specifikohet,  largimin dhe grumbullimin e 
pemeve te larguara, rilevimi topografik i kerkuar, vendosja e piketave te perhershme, 
dhe te atyre te perkoheshme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumentave per tu perdorur 
nga Mbikqyresi i Punimeve, furnizimi dhe transporti i fuqise puntore, mbajtja e vendit te 
punes paster dhe ne kushte higjeno- sanitare, dhe cdo nevoje aksidentale e nevojshme 
per realizimin e Punimeve brenda periudhes se Kontrates dhe pelqimit te Mbikqyresit te 
Punimeve. 

 
Aty ku materiali i germuar eshte perdorur per  mbushje;  depozitimi  duke  perfshire dhe 
transportin ne dhe nga depozitimi, ngarkimin, shkarkimin, transportin me dore, jane 
perfshire ne cmimin njesi per germimet. 
Kosto e transportimit te materialit te tepert te germuar deri ne vendin e hedhjes, te 
aprovuar nga Mbikqyresi i Punimeve, nuk perfshihet ne cmimin njesi te germimit. Kosto 
e transportimit te materialit te tepert ne vendin e  hedhjes  mbulohet  nen  cmimin njesi 
te transportit te materialeve. 

 
Pervec transportimit te materialit te tepert te gjitha llojet e transportit perfshire edhe 
transportin e materialeve per perforcim, mbulim, pergatitjen e shtratit, etj perfshihen ne 
cmimin njesi te germimit. 

 
Nese nuk eshte pohuar ndryshe, te gjitha aktivitetet e tjera te pershkruara me siper 
do te konsiderohen te perfshira ne cmimin njesi te germimit. 

 
2.19 Matjet 

 
Te gjitha zerat e germimeve do te maten ne volum. Matja e volumit te germimeve do  te 
bazohet ne dimensionet e marra nga visatimet ne te cilat percaktohen permasat e 
germimeve. 
Cdo germim pertej limiteve te percaktuara ne keto vizatime, nuk do te paguhet, nese 
nuk percaktohet me pare me shkrim nga Mbikqyresi i Punimeve. Megjithate, nese 
germimi eshte me pak se volumi i  llogaritur nga  vizatimet, do te  paguhet volumi faktik 
i germimeve sipas matjeve faktike. 
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KAPITULLI 3 

PUNIME MBUSHJE DHE MBULIMI 
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3.1 Te pergjithshme 
 

Punimet mbushese do te realizohen ne perputhje me permasat dhe nivelet qe  tegohen 
ne vizatime dhe/ose sic percaktohen ndryshe me shkrim nga Mbikqyresi i Punimeve. 
Punimet do te realizohen ne nivelin qe  te kenaqin kerkesat e  Mbikqyresit te Punimeve. 
Materialet qe do te perdoren per punimet mbushese do te jene te lira nga gure dhe 
pjese te forta me te medha se 75 mm ne cdo permase, dhe gjithashtu te paster nga 
perbersa druri apo mbeturina te cdo lloji. Materiali mbushes do te ngjeshet sipas 
menyres se aprovuar. 
Kanalet dhe shpatet, transhete dhe mbushjet e rrugeve do te  gjeshen  gjithashtu. Nese 
nuk specifikohet ndryshe apo kerkohet ndryshe nga Mbikqyresi i Punimeve, materiali 
mbushes dhe mbulues do te merret nga punimet e germimeve. Nese Mbikqyresi i 
Punimeve percakton se materiali nuk eshte i cilesise se duhur atehere, do te perdoret 
material i zgjedhur i sjelle nga nje zone tjeter. Materiali  i zgjedhur do te  jete homogjen 
dhe do ti kushtohet rendesi pastrimit nga llumrat, boshlleqet dhe cdo parregullesi tjeter. 
Mbushjet dhe mbulimet do te jene ne shtresezime te vashdueshme dhe gati horizontale 
per te arritur trashesine e treguar ne vizatime ose sic mund te kushtezohet nga 
Mbikqyresi i Punimeve. Mbulimi ,ne punimet e mbushjes dhe mbulimit, me material 
siperfaqesor , nuk eshte i lejueshem. Shtresa e  siperme  e  fundit  e mbushjes dhe e 
mbulimit duhet te mbahet ne gjendje sa me te sheshte te jete e mundur. Ne  vendet  ku  
kerkohet  mbushje  ose  mbulim  shtese,  lartesia  e treguar ne vizatime per mbushje 
dhe mbulim do te rritet ne perputhje me udhezimet e dhena. 

 
3.2 Mbushja dhe mbulimi 

 
Pergatitja e shtratit 

 

Jetegjatesia e tubacioneve Polietilenit te shtruara ne toke varet shume nga cilesia e 
shtratit. 
Materiali dhe ngjeshmeria e duhur e shtratit menjanon difektet qe mund te shkaktohen 
nga deformimet e padeshiruara dhe mbingarkimet vendore. 
A ka nevoje per shtrat te veçante gjykohet sipas llojit te tokes. Shtrati nuk eshte i 
nevojshem, kur toka eshte e forte, me strukture kokrrizore, dhe Dmax < 20 mm. Por 
edhe ne keto raste fundi (tabani) duhet ngjeshur. Ne te  gjitha rastet e  tjera dhe shtrat, 
me trashesi minimale 10 cm, ne shkemb dhe ne toke me gure 15 cm. 
Ne toke te disfavorshme, si toke me shume permbajtje organike, les qe shembet  
lehte, shtrese nen nivelin e ujit freatik, nen shtrat duhet projektuar edhe shtrese 
mbeshtetese. Materiali dhe se ndertimi i saj percaktohen veçmas per çdo rast nga 
projektuesi. 
Per shtratin mund te perdoret dhe i shkrifet dhe i ngjesheshem ose dhe pak i lidhur, pa 
shuka. Diametrat maksimale te grimcave: 

- ne rastin e tubave PVC dhe Polietilenit normale, me faqe te rrafshet: Dmax < 20  mm 
- ne rastin e tubave te lemuar Dmax < 5 mm 

 
Ky material shtrati duhet vendosur ne tere zonen e tubit, deri 30 cm mbi buzen e siperme 
te ketij (shih projektin). Ne tere zonen e tubit hedhja dhe ngjeshja duhet te behen ne 
shtresa jo me te trasha se 15 cm. 



  SPECIFIKIMET TEKNIKE 

26 

 

 

Per tubat me diameter te vogel trashesia e shtreses se poshtme nuk mund te jete me 
shume se D/2. 

 
Mbushja me hedhje te dheut me makineri eshte rreptesisht e  ndaluar.  Hedhja e dheut, 
levizja dhe ngjeshja e tij do te behen vetem me dore. Per ngjeshje rekomandohen 
tokmake me buze te rrumbullakuara. 

 
3.3 Ngjeshja 

 
Sipermarresi do te jete pergjegjes per qendrueshmerine e mbushjeve, mbulimeve dhe 
shtratit te tubave brenda periudhes se korigjimit te difekteve qe eshte percaktuar ne 
Kushtet e Kontrates. 

 
3.4 Çmimi njesi per mbushje, mbulim me zhavorr ose rere dhe ngjeshje 

 
Cmimi njesi per mbushjen, mbulimin me zhavorr ose rere mbulon: materialin mbushes, 
ngarkimin, shkarkimin, transportin, ngritjen, transportin me dore, ngjeshjen ne shtresa, 
lagien kur eshte e nevojshme, provat, te gjitha llojet e materialeve, makinerive, fuqise 
puntore dhe cdo aktivitet tjeter pershkruar ketu me siper te cilat jane te domosdoshme 
per ekzekutimin e punimeve. 

 
Matjet: Matjet e volumit te mbushjeve dhe mbulimeve do te bazohen ne permasat e 
nxjerra nga vizatimet qe lidhen me kete proces. 
Cdo ndryshim i volumit te mbushjeve dhe mbullimeve pertej limiteve te treguara ne keto 
vizatime nuk do te paguhen, pervec  se kur percaktohet ndryshe  paraprakisht  me 
shkrim nga Mbikqyresi i Punimeve. 
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KAPITULLI 4 

PUNIMET E SHTRESAVE 
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4.1 Nenshtresa me materiale granulare 
(zhavorr – cakell mbeturina) 

 

4.1.1 Qellimi 
 

Ky seksion mbulon ndertimin e shtresave me zhavorr ose cakell mbeturina gurore. 
Shtresat me zhavorr (cakell mbeturina) 0-31.50mm (d=100 mm) ose zhavorr (cakell 
mbeturina) 0 – 50 mm (d=150mm), do te quhen me tutje “nenshtrese”. 

 
4.1.2 Materialet 

 
Materiali i kesaj shtrese merret nga lumenjte ose guroret ose nga burime te tjera. 

 
Kjo shtrese nuk do te permbaje material qe dimensionet maksimale te  te  cilit  i  kalojne 
50 mm (trashesia e shtreses  perfundimtare 100 mm) ose 100 mm (trashesia  e shtreses 
perfundimtare 150 mm). 

 
Materiali i shtreses duhet te perputhet me kerkesat e meposhtme kur te vendoset 
perfundimisht ne veper: 

 
Tabela 1 

 
Permasa e 

shkallezimit 
(ne mm) 

KLASIFIKIMI A 
Perzierie Rere – Zhavorr 
Perqindja sipas Mases 

KLASIFIKIMI B 
Perzierie Rere – Zhavorr 
Perqindja sipas Mases 

75 100  

28 80 – 100 100 
20 45 – 100 100 
5 30 – 85 60 – 100 
2 15 – 65 40 – 90 

0.4 5 – 35 15 – 50 
0.075 0 - 15 2 - 15 

 
 

Çakelli mbeturina (ose zhavorri) duhet te plotesoje keto kushte: 
 

- Indeksi i plasticitetit nuk duhet te kaloje 10 
- nuk duhet te permbaje grimca me permasa mbi 2/3 e trashesise se shtreses, 

ne sasi mbi 5%. 
- Nuk duhet te permbaje mbi 10% grimca te dobta dhe argjilore 

 
 

(b) INDEKSI i PLASTICITETIT 
 

Indeksi maksimal i Plasticitetit (PI) i materialit duhet te jete jo me shume se 10. 
(c) CBR (California Bearing Ratio) minimale duhet te jete 30%. 

 
(d) KERKESAT PER NGJESHJEN 

 
Ne vendet me densitet te matur ne gjendje te thate te shtreses se ngjeshur, vlera 
minimale duhet te jete 95% e vleres se Proktorit te Modifikuar. 
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4.1.3 Ndertimi 
 

(a) Gjendja 
 

Kjo shtrese duhet te ndertohet vetem me kusht qe shtresa qe shtrihet poshte saj 
(subgrade ose tabani) te aprovohet nga Mbikqyresit te Punimeve. Menjehere para 
vendosjes se materialit, shtresa subgrade (tabani) duhet te kontrollohet per demtime 
ose mangesi qe duhen riparuar mire. 

 
(b) Shperndarja 

 
Materiali do te grumbullohet ne sasi te mjaftueshme per te siguruar qe mbas ngjeshjes, 
shtresa e ngjeshur do te plotesoje te gjitha kerkesat per trashesine e shtreses, nivelet, 
seksionin terthor dhe densitetin. Asnje kurriz nuk  duhet  te  formohet kur shtresa te jete 
mbaruar perfundimisht. 

 
Shperndarja do te behet me 
dore. 

 
Trashesia maksimale e nenshtreses (subbase) e ngjeshur me nje kalim (proces) do te 
jete 150 mm. 

 
(c) Ngjeshja 

 
Materiali i nenshtreses (subbase) do te hidhet me dore deri ne trashesine dhe nivelet e 
duhura dhe plotesisht i ngjeshur me pajisje te pershtatshme, per  te  fituar  densitetin 
specifik ne tere shtresen me permbajtje optimale lageshtie te  percaktuar  (+ / - 2%). 
Shtresa e ngjeshur perfundimisht nuk duhet te kete siperfaqe jo te njetrajtshme, ndarje 
midis agrgateve fine dhe te ashper, rrudha ose defekte te tjera. 

 
4.1.4 Tolerancat ne Ndertim 

 
Shtresa nenbaze e perfunduar do te perputhet me toleancat e dimensioneve te dhena 
me poshte: 

 
(a) Nivelet 

 
Siperfaqja e perfunduar do te jete brenda kufijve +15mm dhe +25mm nga niveli i 
caktuar. 

 
(b) Gjeresia 

 
Gjeresia  e   nenbazes  nuk  duhet  te   jete   me  e  vogel se gjeresia e 
specifikuar. 

 
(c) Trashesia 

 
Trashesia mesatare e materialit per cdo gjatesi te rruges matur para dhe pas niveleve, 
ose nga cpimet e testimeve, nuk duhet te jete me e vogel se trashesia e specifikuar. 



  SPECIFIKIMET TEKNIKE 

30 

 

 

 
 

(d) Seksioni Terthor 
 

Ne cdo seksion terthor ndryshimi i nivelit midis cdo dy  pikave  nuk  duhet  te  
ndryshoje me me shume se 20 mm nga ai i dhene ne vizatimet. 

 
4.1.5 Kryerja e provave (a) 

Prova Fushore 

Me qellim qe te percaktojme kerkesat per ngjeshjen (numrin e kalimeve te pajisjes 
ngjeshese) provat fushore ne gjithe gjeresine e rruges se specifikuar dhe me gjatesi 
prej 50m do te behen nga Sipermarresi para fillimit te punimeve. 

 
(b) Kontrolli i Proçesit 

 

Frekuenca minimale e kryerjes se proves qe do te duhet per kontrollin e  procesit do  te 
jete sic eshte paraqitur ne tabelen 2. 

 
 

TABELA 2 
 
 
 
 

PROVA Shpeshtesia e Provave 
Nje prove cdo: 

Materiale  

Dendesia e fushes dhe 1500 m2 
Perberja e ujit  

  
Toleranca e Ndertimeve  

Niveli i siperfaqes 25 m (3 pike per prerje terthore) 
Trashesia 25 m 
Gjeresia 200 m 
Prerje terthore 25 m 

 
 

(c) Inspektimi Rutine dhe Kryerja e Provave te Materialeve 
 

Kjo do te behet per te bere proven e cilesise se materialeve per tu perputhur  me 
kerkesat e ketij seksioni, ose te riparohet ne menyre  qe  pas riparimit te jete ne 
perputhje me kerkesat e specifikuara. 

 
4.2 Shtresat baze me gure te thyer (cakell) 

(Cakell mina- cakell i thyer- cakell makadam) 
 

4.2.1 Qellimi dhe definicioni 
 

Ky seksion permban pergatitjen e vendosjen e cakellit te minave, cakellit te thyer dhe 
atij makadam ne pjesen e themelit. Shtresa  “cakell mina,  i thyer dhe makadam”,  me 
fraksione deri 65mm dhe shtresa deri 150 mm quhen “themel me gur te thyer” 
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Ndryshimet ndermjet tyre jane: 
Cakell mina jane materiale te prodhuara me mina ne guroret e aprovuara me 
fraksione nga 0 deri 65mm. 
Cakell i thyer jane materialet te prodhuara me makineri me fraksione te kufizuara 0  
deri ne 65mm. 
Makadam eshte nje shtrese e ndertuar nga cakell i thyer dhe ku boshlleqet mbushen 
me fraksione me te imta duke krijuar nje shtrese kompakte. 

 
4.2.2 Materialet 

 
Agregatet (inertet) e perdorura per shtresen baze te perbere prej gureve te thyer do te 
merren nga burimet e caktuara ne lumenj ose gurore. Kjo shtrese nuk  do  te  permbaje 
material copezues (prishes) si psh. pjese shkembinjsh te dekompozuar ose material 
argjilor. 
Agregati i thyer duhet te plotesoje kerkesat e meposhtme: 

 
(a) VLEREN E COPEZIMIT TE AGREGATEVE 

 

(b) INDEKSI i PLASTICITETIT 
Indeksi i Plasticitetit (PI) nuk duhet te tejkaloje 6. 

 
(c) KERKESAT PER NDARJEN (SHKALLEZIMIN) 

 

Shkallezimi do te behet sipas kufijve te dhena ne tabelen -3 
 

Tabela 3 
Shkallezimi per shtrese themeli te perbere prej guresh te thermuar. 

 
Permasat e sites (mm) Perqindja qe kalon (sipas mases) 

50 100 
28 84 - 94 
20 72 – 94 
10 51 – 67 
5 36 - 53 

1.18 18 – 33 
0.3 11.21 

0.075 8 - 12 
 

Provat per te percaktuar nese materiali prej guresh te therrmuar i ploteson kerkesat e 
specifikuara te shkallezimit do te behen para dhe pas perzierjes dhe shperndarjes se 
materialit. 

 
(d) KERKESAT NE NGJESHJE 

 

Minimumi ne vendin me dendesi te thate te shtreses se ngjeshur duhet te jete 98% e 
Vleres se Proktorit te Modifikuar. 

 
4.2.3 Ndertimi 

 
(a) Gjendja 

 
Para se te ndertohet shtresa baze prej guresh te thyer duhet te plotesohen keto 
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kerkesa: 
Shtresa poshte saj duhet te plotesoje kerkesat e shtreses ne fjale. 
Asnje shtrese themeli prej guresh te thyer nuk do te ngjeshet nese shtresa poshte saj 
eshte aq e lagur nga shiu ose per arsye te tjera sa te perbeje rrezik per demtimin e tyre. 

 
(b) Gjeresia 

 
Gjeresia totale e themelit me cakell (gur te thyer) do te jete sa ajo e dhene ne Vizatimet 
ose ne udhezimet e Mbikqyresit te Punimevet. 
(c) Shperndarja 
Materiali do te grumbullohet ne menyre te mjaftueshme per te siguruar qe pas ndertimit 
shtresa ngjeshese te plotesoje te gjitha kerkesat e duhura per trashesine, nivelet, 
seksionin terthor, dhe densitetin e shtreses. Asnje gropezim nuk do te formohet kur 
shtresa te kete perfunduar teresisht. 
Shperndarja do te behet me makineri ose me krahe. 
Trashesia maksimale e shtreses te formuar me gure te therrmuar e ngjeshur me nje 
proces do te jete sipas vizatimeve. 

 
(e) Ngjeshja 

 
Materiali i shtreses se themelit me cakell do te hidhet me dore deri ne trashesine dhe 
nivelet e duhura dhe plotesisht i ngjeshur me pajisje te pershtatshme, per te fituar 
densitetin specifik ne tere shtresen me permbajtje optimale lageshtie te percaktuar. 
Shtresa e ngjeshur perfundimisht nuk do te kete siperfaqe jo te njetrajtshme, ndarje 
midis agregateve fine dhe te ashper, rrudha ose difekte te tjera. 

 
4.2.4 Tolerancat ne Ndertim 

 
Shtresa baze e perfunduar do te perputhet me tolerancat e dimensioneve te dhena  me 
poshte: 

 
(a) Nivelet 

 
Siperfaqja e perfunduar do te jete brenda kufijve +15mm dhe –25mm nga niveli i caktuar, 
ndryshimi nga shkallezimi i dhene te mos e kaloje 0.1% ne 30 m gjatesi te matur. 

 
(b) Gjeresia 

 
Gjeresia e shtresave te themelit nuk duhet te jete me e vogel se gjeresia  e  specifikuar. 

 
(c) Trashesia 
Trashesia mesatare e materialit per cdo gjatesi te rruges nuk duhet te jete me e vogel 
se trashesia e specifikuar. 

 
4.2.5 Kryerja e Provave Materiale 

 
(a) KONTROLLI i PROCESIT 

 

Frekuenca minimale e kryerjes se proves qe do te duhet per kontrollin e procesit do 
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te jete sic eshte paraqitur ne tabelen -4 
 
 

TABELA - 4 
PROVAT Shpeshtesia e provave nje cdo…. 

Materialet  
Densiteti ne terren 1500 m2 
Permbajtja e ujit  
Tolerancat ne Ndertim  
Nivelet e siperfaqes 25m (3 pika per cdo seksion) 
Trashesia 25m 
Gjeresia 200m 
Seksioni Terthor 25m 
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KAPITULLI 5  

MOBILIMI URBAN 

 

5.1-  Tabela informuese 

Duke u gjendur në një kontekst të tillë dhe mjaftë të veçantë, persa i përket mobilimit 

urban, kemi përdorur sërish materiale lokale, modele të tilla, ngjyra sa më neutrale 

dhe shkëputur nga konteksti, në mënyrë që të jemi sa më delikat në ndërhyrjet tona. 

Mobilimi urban është një fushë e projektimit që mundëson pajisjen e hapësirave 

publike urbane me objekte fikse apo të lëvizshme, funksionale dhe ndikon në 

përmirësimin e imazhit të vendit. 

Në projektimin e mobilimit urban, nuk duhet të anashkalojmë rregullat, raportet, 

karakteristikat tipologjike, konstruktive dhe funksionale që kualifikojnë atë hapësire 

specifike urbane, pasi me kohën mobilimi urban, bëhet pjesë integrale e skenës 

urbane të gjeneruar. 

Një projektim i mirë, duhet të jetë i aftë të përcaktojë të gjithë elementët që 

karakterizojnë format, materialin, ngjyrën, hapësirën si dhe mënyrën e përdorimin të 

saj nga njerëzit. 
Elementet kompozues të arredimit të hapësirave publike mund të ndahen në dy kategori; 
- Elemente e komunikimit, 

- Elementet e mobilimit urban 

Elementet e mobilimit urban të propozuar në projektin e Kopshteve Botanike janë: 
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Tabelë Informuese 

 
Materiali: Çelik (20mm) 
Prezantimi/Fotot: Printuar mbi çelik të 
zinkuar Ngjyra: E zezë pa shkëlqim 
(Ral 9004) 
Fiksimi: Realizohet me filetim me anë të bulonave prej çelikut të zinkuar mbi bazë betoni 
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Stolat prej Druri 

 



  SPECIFIKIMET TEKNIKE 

37 

 

 

 

 

5.2- Punime gjelberimi 

5.2.1 Pejzash 

Gjelberimi  Shqiptar duke përfshirë dhe zonen e Beratit  përbëjnë një peizazh unikal 
në Shqipëri dhe rajon. Ato karakterizohen në tërësi nga peizazh me elementë të fortë 
e të dallueshëm që i japin kësaj hapësire një pamje piktoreske të shoqëruar me 
kontraste të forta. 

Mbulesa bimore e Maleve është e pasur dhe e shumëllojshme. Ajo zë rreth 90% të 
sipërfaqes së përgjithshme të tyre. Në Male ruhen e sot bimë endemike si Ylli alpin 
(Astrus Alpestris), Kërleka (Pinus mughus), dy lloje shelgu (Salix retusa e S. 
reticulata), etj. Bazuar në sa me lart, por dhe në studimin fazës së analizës, kemi 
propozuar në projekt, sërish bimësi autoktone, respektivisht; 

 
BIMËSI ENDEMIKE (Shkurret) 

 
 
 

YLLI ALPIN (Aster alpinus) 
Është bimë endemike që rritet në Alpet 
Shqiptare, arrijnë një lartësi deri në 30-50 
cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

KËRLEKA (Pinus Mugo) 
Futet tek llojet e pishës, ka trung pothuajse 
të drejtë me kurore në fornepiramide dhe 
gjethe në formë halash. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUSHI (Buxus Sempervirens) 
Është një nga 70 llojet e ndryshme të 
Buxus. Qëndron gjithnjë e gjelbër dhe 
mund të krasitet në forma të ndryshme. 
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BIMËSI E MESME 
 

LAJTHIA (Corylus Avellana L.) 
Bën pjesë në familjen Corylaceae. Arrijnë 
lartësi mesatare 3-8 m. Rritet veçmas ose e 
përzierë me shkurre si shkoza, mëlleza, 
thana etj. Bima parapëlqen shpatet e 
drejtuara nga veriu ose verilindja që nuk 
rrihen nga dielli. 

 
 
 
 
 
 
   FISHAKUQI (Eonumus europaeus) 

Rritet në 3–6 m lartësi me një trung deri në 
20cm diametër. Gjethet janë të 
dhëmbëzuar dhe të imët. Ngjyra e kurorës 
të pemës varion në ngjyrë purpurt-vjollcë. 

 
 
 
 
 

BIMËSI E LARTË 
 

AHU (lat. Fagus) 
Është një pemë gjetherënëse që bën 
pjesë në familjen Fagaceae. Është pemë 
e madhe që mund të kalojë 35 metra 
lartësi dhe 1.5 metra diametër të trungut. 

 
 
 
 
 
 

AHU (lat. Fagus) 
Është dru që rritet deri në 25 m lartësi, është  
gjetherënës, me simetri të thjeshtë.Gjethet 
 lulëzojnë prej fillimit të pranverës  
e deri në vjeshtë (kryesisht nga Qeshori deri në Korrik).  
Është lloj që jeton gjatë. 
 
 



 

 

FRASHËRI E BARDHE (Fraxinus Ornus) 
Dallohet lehtësisht nga lëvorja 
karakteristike me ngjyrë gri të 
çelët, por edhe degët me nga tetë 
gjethe të mëdha në formën e 
heshtës. Eshtë një pemë shumë 
popullore që përdoret dhe në 
mjekësinë popullore për vetitë 
kuruese që ka. 

 
5.2.2 Nivelimi dhe përgatitja e terrenit 

Për punimet e peizazhit duhet të kontaktohet një specialist i posaçëm, i 
cili do të bëjë planet dhe do të japë instruksionet për punimet. Megjithatë 
është e nevojshme edhe për disa kërkesa, të cilave duhet të kemi 
parasysh. 
Nivelimi i terrenit duhet të bëhet sipas nevojës, formës së tij dhe mjeteve 
financiare. Në raste se ka vetëm detyrën e dekorimit, atëherë ai mund te 
lihet në atë formë që ekziston. 
Pa marrë parasysh nivelimin e terrenit, ai duhet të përgatitet në atë 
mënyrë, që të garantohet mirëmbajtja e peizazhit. Në rast të mungesës 
së tokës së mirë (humus), duhet sjellë humus nga ndonjë vendi tjetër 
dhe të shtrohet me një shtresë min. 20 cm ose sipas projektit. 
Në rast se terreni ka shumë gurë, atëherë mund të ketë nevojë për një 
shtresë më të madhe të shtresës së humusit. 

 
5.2.3 Mbjellja dhe plehërimi 

Për mbjelljen dhe mirëmbajtjen e peizazhit duhet të konsultohet me një 
specialist të fushës. 
Për tipin e drurëve dhe të barit që do të mbillet duhet lënë hapësira për 
rritjen e atyre. Normalisht për mbjelljen e drurëve duhet planifikuar dhe 
projektuar dhe me perspektivë, që gjatë rritjes të drurëve të mos 
pengojnë apo dëmtojnë pamjen e ndërtesës ose të terrenit. Sidomos 
duhen pasur kujdes vendet që do të ndodhen në hijen e vetë pemëve. 
Bari i terrenit duhet të zgjidhet sipas përdorimit të shkeljes të tij. Lloji i 
barit duhet zgjedhur i tille që plotëson kërkesat e ambientit. 
Rëndësi të madhe ka mirëmbajtja dhe kujdesi i peizazhit. Ai duhet të 
ujitet vazhdimisht, të pritet dhe punët e tjera që nevojiten për 
mirëmbajtjen e tij. 
Me sheshim kuptohet ky punim: Me një makinë të posaçme për atë 
pune, e cila ka thika rrotulluese, bëhet një prerje e shtresës së barit me 
një thellësi 1 – 3 cm në intervale të shkurtra prej 2-3 cm. Vertikulimi 
rekomandohet të bëhet në fillim të rritjes së barit (Mars/Prill) mbasi të 
bëhet prerja e barit. Ky proces e largon plisin e barit që është rritur dhe 
nuk e lejon depërtimin e ujerave. 
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