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1. SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME  

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 “. “.  

1.2 Grafiku i punimeve  

Kontraktuesi duhet ti japë supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, proçedurën dhe 

metodën sipas së ciles, ai propozon të punohet në ndërtim deri në mbarim të punës. Informacioni që 

mban supervizori duhet të përfshijë: vizatime që tregojnë rregullimin gjeneral të ambientit të ndërtimit 

të cilin ai i propozon për përdorim; detaje të vendosjes se paisjeve dhe makinerive; plane të tjera që ai 

propozon ti adaptojë për ndërtim dhe përfundimin e të gjitha punëve, si dhe në vijim, detaje të fuqisë 

punëtore të kualifikuar dhe jo të kualifikuar.  

Mënyra dhe rregulli që janë propozuar për të ekzekutuar këto punime permanente është temë për tu 

rregulluar dhe aprovuar nga supervizori, gjatë zbatimit të punimeve.  

1.3 Punime të gabuara  

Çdo punë, që nuk është në përputhje me keto specifikimet teknike, do te refuzohet dhe kontraktuesi 
duhet të riparojë çdo defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit.  

 

1.4 Tabelat njoftuese, etj.  

Kontraktori do të ndërtojë nje tabele, që te përmbaje informacion të dhënë per kontraten dhe vendoset 

në vendin e caktuara nga supervizori. Fjalët duhen shkruar në mënyrë të tillë, që të jenë të lexueshme 

nga një distancë prej 30 m.  

1.5 Kostot e Sipërmarrësit për mobilizim dhe punime të përkohëshme  

Do te kihet parasysh që Sipërmarrësit nuk do ti 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.  

1.6 Hyrja në sheshin e ndërtimit  

Sipërmarrësi duhet të organizojë punën për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe më pas të spostojë dhe ta 

rivendosë çdo rrugë hyrje që do të duhet në lidhje me zbatimin e punimeve. Çvendosja do të përfshijë 

përshtatjen e zonës me çdo rruge hyrje, qëndrushmërie dhe të kullimit të ujrave sipërfaqësorë të njëjtë 

me atë që ekzistonte përpara se Sipërmarrësi të hynte në Shesh.  

1.7 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. Po qe e nevojshme Sipërmarrësi do të shtrije rrjetin e vet të përkohshëm të 

tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot për këtë do të paguhen nga Sipërmarrësi.  
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1.8 Furnizimi me energji elektrike  

Sipërmarrësi do të bëjë përpjekjet, dhe me shpenzimet e tij për furnizimin me energji elektrike në 

kantjer, si me kontraktim me KESH – in, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal janë të mundura, ose duke 

parashikuar gjeneratorin e vet per të përmbushur kërkesat.  

1.9 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 Projektit, 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.  

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.  

1.10 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 kantierit të punimeve pasi 

këto shpenzime janë parashikuar të mbulohen nën koston administartive të Sipërmarrësit.  

1.11 Bashkëpunimi në zone  

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 punojsit dhe pasagjeret 

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.  

1.12 Mbrojtja e punës dhe e publikut  

Sipërmarrësi do të marrë masa paraprake për mbrojtjen e punëtorëve të punësuar dhë të jetës publike, 

si edhe të pasurive (kryesisht varkave te ankoruara ne molo) rreth sheshit të ndërtimit..  

Gjatë zbatimit të punimeve Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, duhet të vendosi dhe të mirëmbajë 

gjatë nates pengesa të tilla dhe drita të cilat do të parandalojnë në mënyrë efektive aksidentet. 
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Sipërmarrësi duhet të sigurojë pengesa të përshtatëshme, shenja me dritë të kuqe “rrezik” ose “kujdes” 
dhe vrojtues në të gjitha vendet ku punimet mund të shkaktojnë çrregullime të trafikut normal ose që 

përbëjnë në ndonjë mënyrë rrezik për publikun.  

1.13 Transporti dhe magazinimi i materialeve  

Transporti i çdo materiali nga Sipërmarrësi, do të bëhet me makina të përshtatëshme, të cilat kur 

ngarkohen nuk shkaktojnë derdhje dhe e gjithë ngarkesa të jetë e siguruar. Ndonjë makinë që nuk 

plotëson ketë kërkesë ose ndonjë nga rregullat ose ligjet e qarkullimit do të hiqet nga kantjeri. Të gjitha 

materialet që sillen nga Sipërmarrësi, duhet të stivohen ose të magazinohen në mënyrë të 

përshtatëshme për ti mbrojtur nga rrëshqitjet, dëmtimet, thyerjet, vjedhjet dhe në dispozicion, për tu 

kontrolluar nga Mbikqyrësi i Punimeve në çdo kohë.  

1.14 Pastrimi përfundimtar i zones  

Në përfundim të punës, sa herë që është e aplikueshme Sipërmarrësi, me shpenzimet e tij, duhet të 

pastrojë dhe të heqë nga sheshi të gjitha impiantet ndërtimore, materialet që kanë tepruar, mbeturinat, 
skeleritë dhe ndërtimet e përkohëshme të çdo lloji dhe të lërë sheshin e lirë dhe veprat të pastra dhe në 

kondita të pranueshme. Pagesa përfundimtare e Kontratës do të mbahet deri sa kjo të realizohet dhe 

pasi të jepet miratimi nga Mbikëqyrësi i Punimeve.  

1.15 Provat  

Ky seksion përfaqëson proçedurat e kryerjes së provave për materialjet, me qëllim që të sigurojë cilësinë 

dhe qëndrueshmerinë në përputhje me kërkesat e Specifikimeve.  

Të gjitha provat do të bëhen në përputhje me metodat standarte shqiptare ose me të tjera 

ndërkombëtare të aprovuara. 

Metoda e marrjes së kampioneve do të jetë siç është specifikuar në metodat e aplikueshme të marrjes 

së kampioneve dhe të kryerjes së provave, ose siç udhëzohet nga Mbikëqyrësit e Punimeve.  
Frekuenca e kryerjes së provave do të përputhet me treguesit në Specifikimet Teknike dhe nëse nuk 

gjendet atje, do të jepet nga Mbikëqyrësit e Punimeve. Marrja e ndonjë kampioni shtesë mund të 

udhëzohet nga Mbikëqyrësit e Punimeve.  

Enë të tila si çanta, kova e të tjera, do të jepen nga Sipërmarrësi. Marrja e kampioneve do të kryhet nga 

Sipërmarrësi në vendet dhe periudhat që udhëzon Mbikëqyrësit e Punimeve. Marrja, transportimi e 

sjellja e tyre në laborator do të bëhet nga Sipërmarrësi.  

1.16 Dorëzimet tek supervizori  

Kontraktori duhet ti 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 ti 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.  

1.17 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 ti përgatisë dhe dorëzojë Supervizorit tre grupe të dokumentacioneve të 



  PROJEKTI PER HYRJEN NE PORTIN E SARANDES 

 

AVE CONSULTING, TIRANE 2019 5 

 

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. 

 

2 PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI 

2.1. Pastrimi i kantierit 

Në fillim të kontratës, për sa kohë që ajo nuk ka ndryshuar, kontraktori duhet te sigurohet qe të heqë 

nga territori i punimeve të gjitha materialet qe mund te pengojne si dhe mbeturina po qe se ka te tilla. 

2.2. Prishja e shtresave te betonit 

Prishja e shtreses te asfaltit sipas permasave sic eshte parashikuar ne projekt. Prishja duhet te behet 

mematrapik te lehte pa shkaktuar shqetesim ne levizjen e mjeteve.Duhet te merren masat qe punimet 

te behen , pjese pjese pa nderprere  levizjen e mjeteve. 

2.3. Transporti i Mbeturinave 

Largimi i materjaleve si rezultat I prishjeve duhet te behet me shume kujdes ne kazane te posacem pa 

shkaktuar ndotje pluhuri ne ambientin perrreth dhe duhet te depozitohen ne pikat e percaktuara nga 

Bashkia Sarande. 

 

3. PUNIME GERMIMI 

 

Gjate germimit duhet patur shume kujdes ne afersi te kalates per mos demtimin e shtyllave te betonit. 

Procesi i germimit duhet te shoqerohet me disa masa si me poshte: 
a) Kontroll me pulombar ne zonat ku do te kryhet germimi dhe ne rast se verehen objekte qe 

mund te pengojne germimin si gure te medhej, blloqe betoni etj te largohen.Ne rast se ndeshen 

objekte shperthyese te lajmerohen organet e Ministrise se Mbrojtjes. Te kihet kujdes gjithashtu 

per kabllo ose tubacione qe eventualisht mund te ndollen ne zonen ku germohet. 

b) Matja e thellsive te germimit dhke vendosur lata per matjen e nivelit te ujit.ne rast se 

konstatohen pjese dheu Brenda seksionit te prerjes te behet largimi I plote I tyre. 

c) Ne perfundim te procesit te germimit te behet situacioni teknik i germimit qe do te firmoset nga 

supervizori dhe duhet ti dorzohet si dokument investitorit. 
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4. PUNIME BETONI ARMIMI DHE HEKURI 

4.1 Betoni i derdhur në vend 

  

Betoni i kerkuar ne projekt ne lidhje me punimet e themeleve, trotuareve e tje eshte beton me çakell  i  

klasas  C25/30 Karakteristikat per kete klase betoni merren ne tabelen me poshte: 
 

 
 

4.2 Kontrolli i cilësisë  

Sipërmarrësi do të punësojë inxhinier të kualifikuar, të specializuar dhe me eksperiencë, i cili do të jetë 

pergjegjës për kontrollin e cilësisë të të gjithë betonit. Materialet dhe mjeshtëria e përdorur në punimet 

e betonit duhet të jetë e një cilësie sa më të lartë që të jetë e mundur, prandaj vetëm personel me 

eksperiencë dhe aftësi të plotë në këtë kategori punimesh do të punësohet për punën që përfshin ky 
seksion specifikimesh.  

 

4.3 Puna përgatitore dhe inspektimi  

Përpara se të jetë kryer ndonjë proçes i përgatitjes së llaçit ose betonit, zona brenda armaturave (ose 

sipërfaqe të tjera sipas zbatimit) duhet të jetë pastruar shumë mirë me ujë ose me ajër të komprimuar. 

Çfarëdo që ka të bëjë me këtë proçes duhet të përgatitet siç është specifikuar.  

Asnjë proçes betonimi nuk duhet të kryhet derisa Mbikëqyrësi i Punimeve të ketë inspektuar dhe 

aprovuar (nëse është e mundur) gërmimin, masat e marra për mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat 

për shpërndarjen e ujit për freskim dhe staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat ndërtimore dhe 

fiksimin e fundeve dhe masa të tjera, armimin dhe çështje të tjera që duhet të fiksohen, si dhe të gjitha 
materialet e tjera për betonimin dhe masa të tjera  

në përgjithësi. Sipërmarrësi duhet ti japë Mbikqyrësit të Punimeve njoftime të arsyeshme për të bërë të 

mundur që ky inspektim të kryhet.  
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4.4 Prodhimi i betonit  

Betoni duhet të përgatitet për markën e përcaktuar nga projektuesi dhe receptura e përzierjes së 

materialeve sipas saj në mbështetje të rregullave që jepen në KTZ 37 – 75 “ Projektim i betoneve”. Gjatë 
përgatitjes së betonit të zbatohen rregullat që jepen në kapitullin 6 “Pergatitja e betonit” të KTZ 10/1-

78, paragrafët 6.2, 6.3 dhe 6.4.  

4.5 Provat e fortësise gjatë punës.  

Sipërmarrësi duhet të sigurojë për qëllimet e provave një se 3 kubikësh për çdo strukturë betoni, 

përfshirë derdhje betoni nga 1-15 m3. Për derdhje betoni me shumë se 15 m3. Sipërmarrësi duhet të 

sigurojë të paktën një set shtesë 3 kubikësh për çdo 30 m3 shtesë.  

Nëse mesatarja e provës së fortësisë së kampionit për çdo porcion të punës bie poshtë minimumit të 

lejueshëm të fortësisë së specifikuar ne tabelen me siper, Mbikëqyresi i Punimeve do të udhezojë një 

ndryshim në raportet ose përmbajtjen e ujit në beton, ose të dyja, në mënyrë që Punëdhënësi të mos 

ketë shtesë kostoje. Sipërmarrësi duhet të përcaktoje të gjitha kampionet që kanë të bëjnë me raportet 

e betonimit prej nga ku janë marrë. Nëse rezultatet e testeve të fortësisë mbas kontrollit të specimentit 

tregojnë se betoni i përftuar nuk i plotëson kërkesat e specifikuara ose kur ka prova të tjera që tregojnë 

se cilesia e betonit eshte nen nivelin e kërkesave të specifiuara, betoni në vendin, që përfaqëson 

kampioni do të refuzohet nga Mbikqyrësi i Punimeve dhe Sipërmarrësi do ta lëvizë dhe ta rivendosë 

masën e kthyer të betonit mbrapsh me shpenzimet e veta. Sipërmarrësi do të mbulojë shpenzimet e të 
gjitha provave që do të bëhen në një laborator që është aprovuar Punëdhënësit. 

4.6 Transportimi i betonit  

Betoni duhet të lëvizet nga vendi i përgatitjes në vendin e vendosjes përfundimtare sa më shpejt në 

mënyrë që të pengohet ndarja ose humbja e ndonjë përbërësi.  

Kur të jetë e mundshme, betoni do të derdhet nga përzjerësi direkt në një paisje që do të bëjë 

transportimin në destinacionin përfundimtar dhe betoni do të shkarkohet në mënyrë aq të mbledhur sa 

të jetë e mundur në vendin përfundimtar për të shmangur shpërndarjen ose derdhjen e tij.  

Nëse Sipërmarrësi propozon të përdorë pompa për transportimin dhe vendosjen e betonit, ai duhet të 

paraqesë detaje të plota për paisjet dhe teknikën e përdorimit që ai propozon për të përdorur për t’u 
miratuar tek Mbikëqyrësi i Punimeve.  

Në rastet kur betoni transportohet me rrëshqitje apo me pompa, kantieri që do të përdoret, duhet të 

projektohet për të siguruar rrjedhjen e vashdueshme dhe të pandërprerë në rrëpirë apo grykë (hinkë). 

Fundi i pjerrësisë ose i pompës së shpërndarjes duhet të jetë i mbushur me ujë para dhe pas çdo 
periudhe pune dhe duhet të mbahet pastër. Uji i përdorur për këtë qëllim, duhet të largohet (derdhet) 

nga çdo ambjent pune i përhershëm. 

4.7 Hedhja e betonit 

Sipërmarrësi duhet të ketë aprovimin e Mbikëqyrësit të Punimeve për masat e propozuara përpara se të 

fillojë betonimin.  

Të gjitha vendet e hedhjes dhe të ngjeshjes së betonit, duhet të mbahen në mbikëqyrje të vazhdueshme 

nga pjesëtarët përkatës të ekipit të Sipërmarrësit.  

Sipërmarrësi duhet të ndjekë nga afër ngjeshjen e betonit, si nje punë me rëndësi të madhe, objekt i të 

cilit do të jetë prodhimi i një betoni të papërshkueshëm nga uji me një densitet dhe fortësi maximale.  

Pasi të jetë përzjerje, betoni duhet të transportohet në vendin e tij të punës sa më shpejt që të jetë e 

mundur, i ngjeshur mirë në vendin rreth përforcimit, i përzjerë siç duhet me lopatë me mjete të 

përshtatshme çeliku për kallëpe duke siguruar një sipërfaqe të mirë dhe beton të dendur, pa vrima, dhe 

i ngjeshur mirë për të sjellë ujë në sipërfaqe dhe për të ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet të jetë e 
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hapur në mënyre të tillë që të lejojë daljen e bulëzave të ajrit , dhe betoni duhet të vibrohet me çdo 

kusht me mekanizma vibrues për ta bërë atë të dendur, aty ku është e nevojshme  

Betoni duhet të hidhet sa është i freskët dhe para se të ketë fituar qëndrueshmërinë fillestare, dhe në 

çdo rast jo më vonë se 30 minuta pas përzjerjes.  

Metoda e transportimit të betonit nga përzjerësi në vendin e tij të punës duhet të aprovohet nga 
Mbikëqyresi i Punimeve. Nuk do të lejohet asnje metodë që nxit ndarjen apo vecimin e pjesëve të trasha 

dhe të holla, apo që lejojnë derdhjen e betonit lirisht nga një lartësi më e madhe se 1.5m.  

Kur hedhja e betonit ndërpritet, betoni nuk duhet në asnjë mënyrë të lejohet të formojë skaje apo anë, 

por duhet të ndalohet dhe të forcohet mirë në një ndalesë të ndërtuar posaçërisht dhe të formuar mirë 

per të krijuar një bashkim konstruktiv efikas, që është në përgjithsi, në qoshet e djathta drejt armatimit 

kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave të tilla, duhet të aprovohen nga Mbikëqyrësi i Punimeve.  

Menjëherë para se të hidhet betoni tjetër, siperfaqet e të gjitha fugave duhet të kontrollohen, të 

pastrohen me furçë dhe të lahen me llaç të pastër. Është e këshillueshme që ashpërsia e betonit të jetë 

arritur kur ngjyra bëhet gri dhe të mos lihet derisa të forcohet.  

Para se betoni të hidhet në ose kundrejt një gërmimi, ky gërmim duhet të jetë i forcuar dhe pa ujë të 

rrjedhshëm apo të ndenjur, vaj dhe lëndë të dëmshme. Balta e qullët dhe materialet të tjera dhe në rast 

gërmim gurësh, copëza dhe thërmija do të hiqen. Gropa duhet të jetë e qullët por jo e lagur dhe duhet 

të ndërmerren masa paraprake për të parandaluar ujërat nëntokësore që të dëmtojnë betonin e pa 
hedhur ose të shkaktojnë lëvizjen e betonit.  

Aty ku është e nevojshme apo e kërkuar nga Mbikëqyrësi i Punimeve, betoni duhet të vibrohet gjatë 

hedhjes me vibratorë të brendshëm, të aftë për të prodhuar vibrime jo më pak se 5000 cikle për minutë. 

Sipërmarrësi duhet të tregojë kujdes për të shmangur kontaktin midis vibratorëve dhe përforcimit, dhe 

të evitojë veçimin e inerteve nga vibrimi i tepërt. Vibratorët duhet të vendosen vertikalisht në beton 500 

mm larg dhe të tërhiqen gradualisht kur flluckat e ajrit nuk dalin më në sipërfaqe. N.q.s, në vazhdim, 

shtypja është aplikuar jashtë armaturës, duhet të kihet kujdes i madh që të shmanget dëmtimi i 

betonarmesë.  

Kur betoni vendoset në ndalesa horizontale ose të pjerrëta të kalimit të ujit, kjo e fundit duhet të 

zhvendoset duke i lënë vendin betonit që duhet të ngjeshet në një nivel pak më të lartë së fundi i 

ndalesës së ujit para se të lëshohet uji për të siguruar ngjeshje të plotë të betonit rreth ndalesës së ujit.  

4.8 Realizimi i bashkimeve  

Betonimet duhet të kryhen pa ndërprerje n.q.s. kjo gjë është e mundur. Në rastet kur kjo nuk është e 
domosdoshme ose e detyruar, atëherë duhet të merren të gjitha masat për të realizuar bashkimin e dy 

betonimeve të kryera në kohë të ndryshme.  

Ndërprerja e punimeve të betonimit të vendoset sipas mundësive duke realizuar:  

 Llamarinë me gjerësi 10 cm dhe trashësi 4 mm, nga të cilat 5 cm futen në betonin e freskët dhe 

betonohen, ndërsa 5 cm e tjera shërbejnë për betonimin e mëvonshëm.  

 Shirit fuge, i cili duhet të vendoset sipas specifikimeve të prodhuesit.  

4.9 Mbrojtja  

Betoni i freskët duhet mbrojtur nga këto ndikime:  

 Shiu si dhe lagështi të tjera duke e mbuluar sipërfaqen e betonuar me plastmas dhe materiale të 
padepërtueshme nga uji  

 Ngricat (duke i futur gjatë proçesit të prodhimit solucione kundra temperaturave të ulta mundet 

të betonohet deri në temperatura afër zeros.  

 Temperatura të larta. Betoni mbrohet ndaj temperaturave të larta duke e lagur vazhdimisht atë 

me ujë, në mënyrë të tillë që të mos krijohen plasaritje.  
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4.10 Betoni në kushte të vështira atmosferike 

Rekomandohet që prodhimi dhe hedhja e betonit në objekt të mos realizohet në kushte të vështira 

atmosferike.  

Ndalohet prodhimi dhe hedhja e betonit në rast se bie shi i rrëmbyeshëm, pasi nga sasia e madhe e ujit 

që i futet betonit largohet çimentoja dhe kështu që betoni e humb markën që kërkohet.  
Në rastet e temperaturave të ulta nën 4 ºC rekomandohet të mos kryhet betonimi, por n.q.s kjo është e 

domosdoshme, atëherë duhet të merren masa që gjatë proçesit të prodhimit të betonit, atij t’i shtohet 
solucioni ndaj ngricave në masën e nevojshme që rekomandohet nga prodhuesi i këtij solucioni.  

Prodhimi dhe përpunimi i betonit në temperatura të larta mund të ndikojë negativisht në reagimin kimik 

të çimentos me pjesët e tjera të betonit. Për këtë arsye ai duhet ruajtur kundër temperaturave të larta. 

Mënyra e ruajtjes nga temperatura e lartë mund të bëhet në atë mënyrë, që betoni I freskët të mbrohet 

nga dielli duke e mbuluar me plasmas, tallash dhe duke e stërkatur me ujë. Një ndihmë tjetër për 

përpunimin e betonit në temperatura të larta është të ngjyrosësh mbajtësit e ujit me ngjyrë të bardhë 

dhe të sigurojë spërkatje të vazhdueshme me ujë. Aty ku është e realizueshme. Sipërmarrësi duhet të 

marrë masa që betoni të hidhet në mëngjes ose natën vonë.  

4.11 Kujdesi për betonin  

Vetëm nëqoftëse është përcaktuar apo urdhëruar ndryshe nga Mbikëqyrësi i Punimeve, të gjitha 

betonet do të ndiqen me kujdes si më poshtë:  
Sipërfaqe betoni horizontale: do të mbahet e lagët vashdimisht për të paktën 7 ditë pas hedhjes. Ato do 

të mbulohen me materiale ujë mbajtës si thasë kërpi, pëlhurë, rërë e pastër ose rrogos ose metoda të 

tjera të miratuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve.  

Sipërfaqe vertikale: do të kujdesen fillimisht duke lënë armaturat në vend pa lëvizur, duke varur pëlhurë 

ose thasë kërpi mbi sipërfaqen e përfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht të lagët ose duke e 

mbuluar me plasmas.  

 

4.12 Provat e betonit  

Pasi është prodhuar betoni, ai duhet kontrolluar nëse i plotëson kriteret sipas kërkesave të projektit. 

Mbasi të prodhohet ai dhe para hedhjes së tij, duhet marrë një kampion betoni për të bërë testime në 

laborator dhe rezultatet e laboratorit duhet të dorëzohen tek Supervizori.  

 

5. KALLEPET DHE ARMATURAT E DERRASES  

5.1 Përgatitja e kallëpeve  

Armaturat ose kallëpet duhet të jenë në përshtatje me profilet, linjat dhe dimensionet e betonimit të 
përcaktuara në skica, të fiksuara apo të mbështetura me pyka apo mjete të ngjashme për të lejuar që 

ngarkimi të jetë i lehtë dhe format të lëvizen pa dëmtime dhe pa goditje në vendin e punës.  

Furnizimi, fiksimi dhe lëvizja e kallëpeve duhet të jetë pjesë e punës brenda çmimit njësi të paraqitur në 

Ofertën e tenderit për kategori të ndryshme të betonit të furnizuar dhe të hedhur në punë.  

Kallëpi duhet të ndërtohet me vija që mbyllen lehtësisht për largimin e ujit, materialeve të dëmshme 

dhe për qëllime inspektimi, si dhe me lidhësa për të lehtësuar shkëputjen pa dëmtuar betonin. Të gjitha 

mbështetëset vertikale duhet të jenë të vendosura në mënyrë të tillë që mund të ulen dhe kallëpi të 

shkëputet lehtë në goditje apo shkëputje. Kallëpe për trarët duhet të montohen me një pjesë ngritëse 

6mm për çdo 3m shtrirje.Metodat e fiksimit të kallëpit në faqe të ekspozuara të betonit nuk duhet të 

përfshijnë ndonjë lloj fiksusi në beton në mënyrë që të kemi sipërfaqe të sheshtë betoni. Asnjë bulon, tel 

apo ndonjë mjet tjetër të përdorur për qëllime fiksimi të kallëpeve apo armimit nuk duhet të përdoret 
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në betonim i cili do të jetë i papërshkueshëm nga uji. Lidhjet e përhershme metalike dhe spesorët nuk 

duhet të kenë pjese të tyre fiksuse si të përhershme. Brenda 50 mm të sipërfaqes së përfunduar të 

betonit, dhe ndonje vrimë e lënë në faqet e betonit, e paekspozuar duhet që të mbyllet përmes një 

suvatimi me llaç çimento të fortë 1:2.  

Një tolerancë prej 3mm në rritje në nivel do të lejohet në ngritjen e kallëpit i cili duhet të jetë i fortë, 
rigjid përkundrejt betoneve të lagët, vibrimeve dhe ngarkesave të ndërtimit dhe duhet të mbetet në 

përshtatje të plotë me skicën dhe nivelin e pranuar përpara betonimit. Ajo duhet të jetë siç duhet i 

papërshkueshëm nga uji që të sigurojë që nuk do të ndodhin “disekuilibra” ose largimin e llaçit për në 
bashkimet, ose të lëngut nga betoni.  

Të gjitha qoshet e jashtme të betonit qe nuk janë vendosur përgjithmonë në tokë duhet tu jepet 18mm 

kanal, përveç aty ku tregohet ndryshe në vizatimet.  

Tubat, tubat fleksibël (për linjat elektrike) dhe mjetet e tjera për fiksimin dhe konet ose të tjera pajisje 

për formimin e vrimave, kanaleve, ulluqeve etj, duhet që të fiksohen në mënyrë rigjide ne armaturat dhe 

aprovimi i Mbikqyresit te Punimeve do te kerkohet perpara.  

Druri (dërrasa) i armaturave nuk duhet të deformohen kur të lagen.Për sipërfaqe të paekspozuara dhe 

punime jo fine, mund të përdoret dërrasë armature e palëmuar. Në të gjitha rastet e tjera sipërfaqja në 

kontakt me betonet duhet të jetë e lëmuar (zduguar). Druri duhet të jetë i stazhionuar mirë, pa nyje, të 

çara, vrima të vjetra gozhdash dhe gjëra të ngjashme dhe pa material tjetër të huaj të ngjitur në të. 

5.2 Ndërtimi dhe cilësia e armatures  

Armatura duhet të jetë mjaft rigjide dhe e fortë në mënyrë që ti qëndrojë forcës së betonit dhe të çdo 

ngarkesë konstruktive dhe duhet të jetë e formës së kërkuar. Njëri nga të dy materialet mund të 

përdoret, druri ose metali. Cilido material të jetë përdorur, duhet të jetë i mbërthyer në mënyrë 

gjatësore dhe tërthore, i përforcuar dhe gjithashtu për të siguroje rigjiditetin duhet të jetë i 

papërshkueshëm nga uji në të gjitha rastet e paparashikuara.  

Armatura e mirë duhet të përdoret për të prodhuar një pune përfundimtare me cilësi të lartë 

pavarësisht që gjurmët e shenjave të kallëpit të armimit mbi sipërfaqen e betonit do të mbeten. 

Armatura duhet të jetë nga veshje me dërrasë të thatë, ose armaturë me sipërfaqe metalike të cilësisë 

së lartë duhet të përdoren. Armatura e cilësisë së ulët mund të përdoret për sipërfaqe që duhet të 

suvatohen ose ato të groposura në tokë, dhe duhet të montohen nga dërrasa në formë pykash me 

qoshet e lëmuara dhe të sigurta ose nga armatura çeliku të aprovuara.  

Pjesa e brëndshme e të gjithë armaturave (përjashto ato për punimet që do të mbarohen me suvatim) 
duhet të lyhen me vaj liri, naftë bruto, ose sapun çdo herë që ato të fiksohen. Vaji duhet të aplikohet 

përpara se të jetë vendosur përforcimi dhe nuk duhet lejuar që lyerja të prekë përforcimin. Vajosja etj, 

bëhen që të parandalojë ngjitjen e betonit tek armatura .  

Armatura duhet të goditet pa tronditur, vibruar ose dëmtuar betonin. Armatura që do të ripërdoret 

duhet të riparohet dhe pastrohet përpara se të rivendoset. Sipërfaqet e brendshme të gjithë armaturave 

duhet të pastrohen komplet përpara vendosjes së betonit.  

Kur armatura është prej lëndë drusore, sipërfaqja e brendshme duhet të laget pikërisht përpara se të 

hidhet betoni për të shmangur kështu absorbimin e lagështirës nga betoni.  

Megjithatë për ndonjë armaturë momentale ose të propozuar duhet të merret miratimi i Mbikëqyrësit 

të Punimeve, dhe Sipërmarrësi duhet të mbajë përgjegjësi të plotë për kapacitetin e tij dhe për 

përmbushjen e kësaj klauzole si dhe për ndonjë konseguencë të dukshme të një pune të parakohshme 

ose të dëmshme.  

Ai duhet të heqë dhe rivendosë ndonjë ngritje të mangët ose derdhje të betonit për të cilën armatura ka 
defekte në zbatim të kësaj klauzole, në një masë të tillë siç ndoshta kërkohet nga Mbikëqyrësi i 

Punimeve.  
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Pasi të vendoset në pozicion armatura duhet të mbrohet kundrejt të gjitha dëmtimeve dhe efekteve të 

motit dhe ndryshimeve të temperaturës. Nëqoftese kjo është gjetur si e pazbatueshme për vendosjen e 

menjëherëshme të betonit, armatura duhet të inspektohet përpara se betoni të hidhet për t’u siguruar 
që bashkimet janë të puthitura, që forma është sipas modelit dhe që të gjitha papastërtitë janë rihequr 

përfshirë ndonjë veprim të ujit nga lagështira e përmendur më sipër  
Vetëm lidhjet dhe shtrëngimet etj. të aprovuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve duhet të përdoren. 

Tërheqjet, konet, pajisjet larëse ose të tjera mekanizma të cilat lënë vrima ose depresione në sipërfaqen 

e betonit me diametra më të mëdha se 20 mm nuk do të lihen brenda formave. 

5.3 Heqja e armatures  

Armatura nuk duhet të lëvizet derisa betoni të arrijë fortësinë e duhur për të siguruar një 

qëndrueshmëri të strukturës dhe për të mbajtur ngarkesën në këputje dhe çdo ngarkesë konstruktive që 

mund të veprojë në të. Betoni duhet të jetë mjaft i fortë dhe të parandalohet dëmtimi i sipërfaqeve 

nëpërmjet përdorjes me kujdes të veglave në heqjen e formave.  

Armatura duhet të hiqet vetëm me lejen e Mbikqyrësit të Punimeve dhe puna e dukshme pas marrjes të 

një lejeje të tillë duhet të kryhet nën supervizionin personal të një tekniku ndërtimi kompetent. Kujdes i 

madh duhet të ushtrohet gjatë lëvizjes së armaturës për të shmangur tronditjet ose në të kundërt 

shtypjen në beton.  

Në rastin kur Mbikëqyrësi i Punimeve e konsideron që Sipërmarrësi duhet të vonojë heqjen e armaturës 
ose për shkak të kohës ose për ndonjë arsye tjetër ai mund të urdhërojë Sipërmarrësin që të vonojë të 

tilla lëvizje dhe Sipërmarrësi nuk duhet të ankohet për vonesa në konseguencë të kësaj.  

Pavarësisht nga kjo, ndonjë njoftim i lejuar ose aprovim i dhënë nga Mbikëqyrësi i Punimeve, 

Sipërmarresi duhet të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim për punën dhe çdo dëmtim për rrjedhim 

shkaktuar nga lëvizja ose që rezulton nga lëvizja e armaturës.  

 

 

6. HEKURI PER BETON 

6.1 Materialet  

Përgatitja e çelikut për të gjitha strukturat e betonit dhe komponentët e metalit, që duhen prodhuar në 

kantier, duke konsideruar çelikun që plotëson të gjitha kërkesat e projektit dhe pa prezencën e 

ndryshkut, në format dhe përmasat sipas vizatimeve dhe standarteve tekniko- legale për bashkimin, 

lidhjen dhe duke e shoqëruar me çertifikatën e prodhuesit për të verifikuar që çeliku plotëson kushtet e 

kërkuara që nevojiten për punë të tilla dhe duke përfshirë të gjitha kërkesat e tjera jo të specifikuara. 

Matja në ton.  

6.2 Depozitimi në kantier  

Depozitimi i hekurit në kantier duhet të bëhet i tillë, që të mos dëmtohet (shtrëmbërohet, pasi kjo gjë do 

të shtonte proçesin e punës së paranderjes) si dhe të mos pengojë punimet ose materialet e tjera të 

ndërtimit  

6.3 Kthimi i hekurit  

a) Hekurat duhen kthyer sipas dimensioneve të treguara në projekt.  

b) Përveç pjesës së lejuar më poshtë, të gjitha shufrat duhen kthyer dhe kthimi duhet bërë ngadalë, drejt 

dhe pa ushtrim force. Bashkimet e nxehta nuk lejohen. 
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6.4 Mbulimi I hekurit  

Termi mbulimi në këtë rast do të thotë minimumin e pastër të shtresës mbrojtëse ndërmjet sipërfaqes 

së hekurave dhe faqes së betonit. Mbulimi minimal do të bëhet sipas normave të KTZ.  

6.5 Drejtimi i hekurit  

Një pjesë e hekurit (me diametër më të vogël se 8 mm) transportohet në formë rrotullash. Për këtë, 
duhet që ai të drejtohet në kantierin e ndërtimit. Drejtimi i tij kryhet me metoda praktike si psh. Lidhja e 

njërës anë në një pikë fikse dhe tërheqja e anës tjetër me mekanizma të ndryshme.  

 

7. KONSTRUKSIONE METALIKE  

 

Në konstruimin dhe  vendosjen e konstruksioneve prej çeliku, duhen marrë parasysh kërkesat që 

pasqyrojnë veçoritë e punës së këtyre konstruksioneve ne perputhje me fletet e projektit A-08 deri A-20. 

Soliditeti dhe qëndrueshmëria e konstruksioneve prej çeliku duhet të garantohet si gjatë proçesit të 

shfrytëzimit, ashtu edhe gjatë transportimit dhe montimit.  

 

Saldimi  

Përgatitja për saldim përfshin atë që detajet para se të saldohen, të kenë marrë formën e tyre 

përfundimtare. Po ashtu, buzët dhe sipërfaqet e pjesëvë që do të saldohen duhet të përgatiten sipas 

kërkesave të proçedurës së saldimit dhe formave që jepen në pasqyrat 6,7,8 te K.T.Z. 206-80 ose në 

ndonjë tjetër normë/standart evropian.  
 

Pas saldimit, detajet duhet të trajtohen termikisht për të zvogëluar ndarjet e brendshme, për të 

mënjanuar të plasurat dhe për të përmisuar vetitë fiziko-mekanike.  

Gjatë zbatimit të punimeve për saldimin e çeliqeve duhet të mbahet dokumentacioni teknik më të 

dhëna për çertifikatën e materialeve të përdorura, ditarin e punimeve, etj. 

 

Lidhja me bulona  

Elementët prej çeliku mund të lidhen/bashkohen edhe më anë të bulonave.  

Lidhja me bulona duhet tu përgjigjet normave dhe standarteve bashkëkohore (EC 3 ose ndonjë norme të 

ngjashme). 

 

Kualiteti i bulonave luan një rol të rëndësishëm dhe këto të fundit po ashtu, duhet t’u përgjigjen 
normave dhe standarteve të lartpërmendura. Më shumë rëndësi është që ata t’i plotësojnë kushtet e 
rezistencës së llogaritjes të bashkimeve me bulona. Lloji i gjendjes së tensionuar dhe grupi i bashkimit, të 

cilat duhet të përmbushin kushtet e nevojshme/kërkuara nga normat/standartet janë këto:  

 

•Tërheqja  
•Prerja  
•Shtypja  
 

Gjatë zbatimit të punimeve për lidhjen me bulona të çeliqeve duhet të mbahet dokumentacioni teknik 

më të dhëna për çertifikatën e materialeve të përdorura, ditarin e punimeve, etj. Se ç‘mënyrë bashkimi 
(saldimi apo bulonat) do të përdoret, kjo duhet vendosur nga inxhinieri konstruktor sipas nevojës.  

 

Ngritja  
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Ngritja e elementeve prej çeliku bëhet sipas planeve të përgatitura nga arkitekti/inxhinieri. Inxhinieri 

duhet të supervizojë punën e ngritjes. Punonjësit që do të merren me këtë punë duhet të kenë 

eksperiencë në ngritjen e elementeve prej çeliku.  

 

Mbrojtja nga agjentët atmosferikë  

Mbrojtja e çelikut bëhet në dy mënyra:  

Duke e lyer çelikun me disa shtresa, të cilat e mbrojnë çelikun prej korrosionit. Ajo bëhet duke e lyer, 

zhytur ose duke e spërkatur me shtresa. Njëra shtresë është baza, kurse shtresa tjetër përdoret edhe si 

dekorim i elementit dhe mund të ketë ngjyrë të ndryshme.  

Materiali në të cilin do të vendosen shtresat duhet më parë të përpunohet dhe të jetë i lirë nga pluhuri, 

vaji si dhe nga ndryshku 
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