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Parathënie 
 
Mundësia që çdo individ në çdo vend dhe me ato mundësi që zoton të merr pjesë në aktivitete të ndryshme pa 
hasur në barriera fizike në ambientin që e rrethon, e përbëjnë qasjen e plotë të tij në ambientin ndërtues dhe 
mundësin e qasjes edhe në rrethin social e kulturor. 
Në bazë të konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, ligjeve dhe normave tjera rregullative, 
qasja është e drejtë fundamentale e çdo njeriu dhe çdo barrierë fizike e cila e pengon atë është dhe do të duhej 
te njihet si diskriminim dhe shkelje e të drejtave të personave me aftësi te kufizuar.  
Numri i madhë i personave me aftësi të kufizuar kundrejt infrastrukturës ekzistuese e cila është shumë e 
papërshtatshme si dhe qasjes joadekuate në objektet publike përfshirë këtu edhe qëndrimin historik negativ ndaj 
personave me aftësi të kufizuar në Republikën e Kosovës, ka ndikuar dhe ende reflekton me apo pa dashjen tonë 
në përjashtimin dhe pamundësinë që personat me aftësi të kufizuar të jenë të barabartë në realizimin e të 
drejtave të tyre si dhe pjesëmarrjen aktive në jetën sociale, kulturore dhe politike. 
Ligji ekzistues për ndërtim 2004/15 dhe Udhëzuesi Administrativ si aneks i këtij ligji 2007/33 mbi përshtatjen dhe 
adaptimin e objekteve publike dhe infrastrukturës në Kosovë për rregullimin e qasjes fizike të përshtatshme për 
përdorim nga personat me aftësi të kufizuar, edhe pse këto ligje të aprovuara dhe zotuese për përmisimin e 
situatës aktuale në Kosovë, ende mbeten vetëm pjesë e një dokumenti hartues por jo edhe të zbatuara në 
praktikë. 
Në të gjitha vendet e botës aftësia e kufizuar njihet si prioritet i standardeve ndërkombëtare dhe kornizave të 
krijimit të politikave, ku një gjë e tillë do të duhej të ekzistonte edhe në vendin tonë bazuar në faktin që ne 
synojmë arritjen e këtyre standardeve dhe integrimin në Bashkimin Evropian. 
Standardet ndërkombëtare në promovimin e qasjes adekuate nëpër objektet publike, kanë ndikuar që në shumë 
vende të botës të respektohen të drejtat e personave me aftësi të kufizuar duke u thirrur në konventën mbi të 
drejtat e njeriut për një ambient gjithëpërfshirës dhe pa barriera. 
Në botën e dizajnuar sot, mungesa e qasjes fizike për një ambient të përshtatshëm dhe ballafaqimi i përditshëm i 
barrierave fizike është një problem global duke e vënë edhe më shumë në dukje aftësin e kufizuar, mirëpo 
eliminimi i këtyre barrierave jo vetëm se do ta eliminonte këtë fakt jo të drejtë por edhe do ta zbukuronte më 
shumë vendin dhe qytetin tonë. 
Për të arritur këtë, ne synojmë që qasjen adekuate nëpër objektet publike dhe infrastrukturë ta bëjmë prioritet të 
politikave lokale dhe kombëtare të vendit tonë, si parakusht i domosdoshëm në pjesëmarrjen e plotë në një 
shoqëri për të gjithë, e cila u përshtatet nevojave të ndryshme dhe e cila i mundëson tërë popullatës lëvizje të lirë 
dhe pa pengesa. 
Është obligim jo vetëm kombëtar por edhe shoqëror që kjo problematikë dhe sfidë të luftohet me vetëdijesim të 
plotë për rëndësinë e një ambienti të lirë dhe pa barriera, duke punuar në përparimin sa më të shpejtë në 
përmirësimin e përdorshmërisë së objekteve publike, rrugëve dhe transportit publik, i cili do të jetë lehtësues për 
të gjithë. Nëse kjo nuk arrihet, personat me aftësi të kufizuar do të vazhdojnë të mbesin ende “të (pa)dukshëm”. 
Ky udhëzues ofron hapat e parë të zgjidhjeve konkrete dhe informatave të shumta që do t’ju shërbejë hartuesve 
dhe zbatuesve të politikave lokale në përmirësimin dhe përshtatjen e objekteve publike, të cilat janë identifikuar 
nga vet personat me aftësi të kufizuar nëpër të gjitha komunat e vendit duke i shenjëzuar ato si të 
papërshtatshme. 
Udhëzuesi është hartuar në bazë të hulumtimeve të bëra mbi identifikimin e objekteve publike pa qasje nga vet 
personat me aftësi të kufizuar ku pastaj ekspert të arkitekturës kanë bërë dizajnin arkitektonik dhe qasjen e 
përshtatshme të këtyre objekteve të përzgjedhura. 
Pjesë e këtij udhëzuesi është edhe: 

- Ligji për Ndërtim 2004/15 
- Udhëzuesi Administrativ për Kushte Teknike të Objekteve Ndërtimore për Qasjen e Personave me Aftësi 

të Kufizuar 2007/33,(dokumente ligjore këto te aprovuara nga Parlamenti i Republikës së Kosovës) dhe  
- Konventa e KB mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar (Neni 9-Përshtatshmëria). 

Nga hulumtimet e bëra udhëzuesi mes të tjerash përmban edhe: 
- Statistikat mbi objektet pa qasje adekuate për persona me aftësi të kufizuar 
- Raportin hulumtues mbi qasjen e lirë nëpër objektet publike si dhe 
- Hartat e 30 komunave të Kosovës me objekte të shenjëzuara si të papërshtatshme për persona me aftësi 

të kufizuar.  
Të dizajnosh, projektosh e ndërtosh për të gjithë, jo vetëm që ke bërë një punë profesionale, por është edukatë 
dhe kulturë njerëzore. 



 3 

Prandaj ky dokument do të shërbej si udhëzues për zbatimin e praktikave sa me të mira në implementimin e ligjit 
dhe udhëzuesit administrativ dhe njëherësh respektimin e të drejtave të personave me aftësi te kufizuar . 
Personat me aftësi të kufizuar duhet të jenë pjesë integrale e shoqërisë në tërësi dhe atyre duhet t’ju ofrohet 
mundësia drejtë pavarësimit individual ku përmes përvojës, talenteve dhe kapaciteteve të tyre të kontribuojnë në 
zhvillimin e shtetit tonë. 
Shpresojmë që ky dokument të shërbej tek institucionet tona si pikënisje e përmirësimit të gjendjes aktuale dhe të 
kontribuoj në bashkëpunimin e ndërsjelltë dhë të vazhdueshëm mes shoqërisë civile dhe hartuesve të politikave. 
 
 
Afrim Maliqi 
 
Hyrje 
 
Çështja e përshtatshmërisë së objekteve arkitektonike për personat me aftësi të kufizuar është problematikë jo 
vetëm e Kosovës, por edhe tërë rajonit dhe më gjerë. Edhe pse kjo qështje gjithnjë e më shumë po e zë vendin e 
merituar të saj në shoqërinë kosovare, ende mbetet shumë punë për t’u bërë. Fatkeqësisht faktorët determinues 
të kësaj gjendjeje janë të natyrave prej më të ndryshme, por mund të veçojmë atë të neglizhencës dhe të 
mostrajtimit të kësaj çështjeje në tërësi. Kosovarët deri vite më parë janë marrë shumë pak me këtë çështje dhe 
situata si në objektet arkitektonike ashtu edhe në mjediset urbane nga ky aspekt është tejet e pafavorshme. 
Dëshpron fakti që nga botimi i kaluar i dokumentit të parë të kësaj natyre, fare pak është lëvizur përpara në 
përshtatjen e objekteve publike për persona me aftësi të kufizuar. 
 Andaj ky botim duhet t’ju ofrohet më afër komunitetit, qeverisë qendrore dhe asaj lokale në përfshirjen e 
nevojave të qytetarëve me aftësi të kufizuar si e drejtë njerëzore.  
Aprovimi i rregullores “Udhëzim Administrativ Për Kushtet Teknike Të Objekteve Ndërtimore Për Qasjen e 
Personave me Aftësi të Kufizuar” nr. 2007/33, hartuar nga MMPH do të duhej të kishte një shtytje dhe obligim tek 
të gjitha palët e involvuara në implementimin e kësaj politike të rëndësisë së veçantë për persona me aftësi të 
kufizuar, që kjo rregullore të zbatohet edhe në praktikë. 
Natyrisht se as ky dokument e as dokumente tjera të ngjajshme nuk mund të tejkalojnë situatën e tanishme të 
shtresuar dekada me radhë, por përshtatshmërinë e objekteve arkitektonike duhet kuptuar si një proces i cili 
duhet zhvilluar në dy plane: 

 Objektet e reja të projektohen ashtu që të jenë që nga fillimi të përshtatshme për personat me 
aftësi të kufizuar dhe të mos ketë nevojë për përshtatje të mëvonshme 

 Përshtatja e objekteve ekzistuese 
Projektimi i objekteve të reja të përshtatshme për persona me aftësi të kufizuar nuk merr pothuajse aspak kohë 
shtesë, sepse një projektim i tillë mund të aplikohet menjëherë dhe nuk ka nevojë për investime shtesë, përderisa 
përshtatja e objekteve ekzistuese kërkon kohë dhe investime plotësuese. 
 
Çka është aftësia e kufizuar? 
Në kuptimin më të thjeshtë të fjalës, “aftësi e kufizuar” nënkupton atë çfarë një person nuk mund ta bëjë lehtë, pa 
ndonjë ndihmë apo mjet lehtësues përderisa të tjerët atë do të mund ta bënin pa ndonjë vështirësi të madhe! 
 
Cilat janë aftësitë e kufizuara? 
Natyrisht se në këtë rast mendohet për personat që kanë vështirësi dhe kufizime fizike, jo kufizime mentale apo 
kufizime të tjera shëndetësore. 
Në relacion me objektin arkitektonik, është shumë vështirë të përkufizohet kufiri i personit me aftësi të kufizuar 
dhe atij pa kufizim aftësie. Në të vërtetë gjatë jetës secilit njeri i oscilojnë aftësitë, qoftë për shkak të moshës, për 
shkak të lëndimeve dhe sëmundjeve që nganjëherë personin mund ta bëjnë përkohësisht apo për tërë jetën me 
aftësi të kufizuar (p.sh. lëndimet e ndryshme trupore në aksidente komunikacioni apo aksidente tjera).  
Megjithatë aftësia e kufizuar mund të sistemohet në katër grupe: 

1. Personat me aftësi të kufizuar fizike 
2. Personat e verbër dhe me të pamë të dobësuar 
3. Personat e shurdhër, dhe 
4. Personat me aftësi të kufizuar mendore 

 
Në këtë projekt janë trajtuar vetëm problemet e personave me aftësi të kufizuar fizike, meqenëse mu këto 
probleme i bëjnë ndërtesat të papërshtatshme për personat me aftësi të kufizuar në atë masë sa që ato të jenë të 
papërdorshme për ta. Për tri grupet tjera, investimet janë minore dhe mbetet që gjatë renovimeve periodike të 
bëhet shënimi adekuat i mbishkrimeve me tabela informuese dhe korigjimeve në shkallë dhe dysheme për 
persona me të pamë të dobësuar, dhe në disa raste edhe sinjalizimi me llamba në raste emergjente dhe mënyra 
të tjera elektronike-vizuele për personat e shurdhër. 
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Objektet e trajtuara 
Në Kosovë është një numër i madh i objekteve publike që kanë nevojë për trajtim me qëllim të përshtatjes për 
përdorim nga personat me aftësi të kufizuar. Pa mëdyshje të gjitha objektet, pa dallim, kanë nevojë për trajtim, 
por megjithatë iu është dhënë përparësi një pjese të objekteve publike, atyre objekteve për të cilat më së shpeshti 
të gjithë kemi nevojë për to. Janë incizuar dhe hartuar propozime për 27 ndërtesa të përzgjedhura nga komunat 
e ndryshme të Kosovës dhe atë: 

- 8  ndërtesa të Kuvendeve Komunale 
- 4  ndërtesa të Institucioneve Kulturore  
- 3  ndërtesa të Institucioneve Arsimore  
- 3  ndërtesa të Qendrave për Punë Sociale 
- 2  ndërtesa të Institucioneve Shëndetësore 
- 1  ndërtesë e Stacionit Policor, dhe 
- 1  ndërtesë e Zyrës për Punësim  

 
Përvojat ishin nga më të ndryshmet. Prej një skajshmërie kur objekti ishte tërësisht i papërshtatshëm për 
personat me aftësi të kufizuar dhe ndërtesa kishte një planimetri që pothuajse nuk kishte fare mundësi për 
përshtatje, e deri te skajshmëria tjetër kur objekti ishte trajtuar para këtij projekti dhe ai iu ishte përshtatur deri në 
një masë personave me aftësi të kufizuar dhe nuk kishte nevojë për trajtim. 

 
Qasja fizike për persona me aftësi të kufizuar në objektet publike 
Qasja e plotë dhe integrimi i personave me aftësi të kufizuar në shoqëri zakonisht kuptohet si aktivitet afirmativ në 
ndryshimin e kushteve që kanë sjellë përjashtimin social të tyre.  
Qasja e plotë dhe integrimi duhet të kuptohen si proces ku përmes të cilit tentohet të sigurohen të gjithë qytetarët, 
pavarësisht nga përvoja dhe rrethanat të realizojnë potencialin e vet të plotë në jetë.  
HandiKOS ka bërë një hulumtim për ta njohur më mirë njërin nga problemet me të cilat ballafaqohen personat me 
aftësi të kufizuar, qasjen fizike në objektet publike. 
Objektet e vizituara janë të rëndësisë jetike për personat me aftësi të kufizuar dhe nga gjendja e tyre varet 
integrimi i plotë në shoqëri. 
Vlerësimi i qasjes fizike për persona me aftësi të kufizuar nga hulumtimet e bëra nga HandiKOS organizatë 
implementuese e projektit “Një Ambient I Përshtatshëm – Shoqëri për të Gjithë”, i cili financohet nga Bashkimi 
Evropian dhe menaxhohet nga Komisioni Evropian Zyra Ndërlidhëse në Kosovë, ka për qëllim ngritjen e 
vetëdijësimit të shoqërisë në përgjithësi e në veçanti akterëve kyq për mbikqyrjen dhe implementimin e 
legjislacionit mbi ndërtim përfshirë autoritetet lokale, planifikuesit e urbanizmit, arkitektë dhe inxhinjerë të 
ndërtimtarisë, për rëndësinë e një mjedisi të lirë dhe pa barriera duke mundësuar në këtë mënyrë pjesëmarrjen e 
plotë të personave me aftësi të kufizuar në rrethin shoqëror si një e drejtë kruciale e patjetërsueshme. 
Hulumtimi mbi identifikimin e objekteve publike dhe qasjen fizike për persona me aftësi të kufizuar në këto 
objekte është shtrirë në 30 komuna të Kosovës. 
Gjatë këtij hulumtimi për vlerësimin e qasjes së lirë për personat me aftësi të kufizuar në objekte publike, janë 
vizituar gjithsej 394 objekte.  
 
Objektet janë ndarë në tri kategori të gjendjes së tyre ekzistuese: 

 Objektet me qasje të plotë  
 Objektet me qasje të pjesshme, dhe 
 Objektet komplet pa qasje për persona me aftësi të kufizuar. 
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13 Objektet e Gjykatave në Kosovë 

 
 
 
14 Objekte të Kuvendeve Komunale dhe Qendrave për Punë dhe Mirëqenie Sociale  

 
 
 
81 Objekte shkollore (shkolla fillore dhe të mesme) 

 
 
 
47 Objekte të Qendrave kryesore të Mjekësisë Familjare dhe ambulanca 
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12 Objekte të Shtëpive të Kulturës dhe Sporteve 

 
 
 

93 Objekte të bizneseve private (banka, institucione mikro-financiare, kompani sigurimi, etj) 

 
 
 

27 Objekte të Stacionit Policor  

 
 

 
7 Objekte të Organizatave jo-qeveritare 
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Qëllimi i projektit 
 
Qëllimi i këtij projekti është sigurimi i kushteve sa më të volitshme për integrimin sa më efikas të personave me 
aftësi të kufizuar në shoqërinë kosovare. Kjo do të thotë që duhet siguruar kushte për qasje në të gjitha ndërtesat 
publike dhe kushte për përdorim të pavarur të këtyre objekteve nga ana e gjithë popullatës pa dallim, përfshirë 
edhe personat me aftësi të kufizuar. 
 
Problemet e trajtuara në këtë dokument janë: 
 

 Qasja në objekte (hyrja brenda në objekt) 
 Komunikim horizontal dhe vertikal 
 Tualetet 

 
Sikur është theksuar më lartë, me këtë nuk janë zgjidhur të gjitha problemet te këto objekte. Shënimi i shenjave 
dhe sinjaleve në mënyrë adekuate për personat me të pamë të dobësuar dhe mbështetja e personave të 
shurdhër, do të duhej të projektohen gjatë renovimeve periodike të  këtyre objekteve. 
 
Qasja në objekte.  
 
Në shumicën e rasteve barriera e parë haset në hyrje të objektit: disa shkallë e nganjëherë edhe më shumë. Deri 
në 4 lartësi, për mposhtjen e disnivelit është aplikuar pjerrina kurse 5 lartësi e më shumë, është planifikuar 
platforma lëvizëse. Me këtë është eliminuar mundësia e pjerrinave të gjata të cilat janë të papërshtatshme, zënë 
vend të konsiderueshëm dhe nga aspekti estetik ndikojnë keq në dukjen e objektit arkitektonik. 
 
Komunikim horizontal dhe vertikal   
Te komunikimi horizontal, mposhtja e disniveleve është arritur me platforma lëvizëse, kurse te komunikimi vertikal 
(kur ndërtesa ka më shumë etazhe) është paraparë ashensori me dimensione adekuate për hyrjen e personit me 
karrocë. Sa herë që kanë ekzistuar kushte të tilla, është synuar që ashensori të vendoset jashtë gabaritit dhe afër 
shkallëve ekzistuese.  
Por në raste tjera ashensori është vendosur edhe brenda ndërtesës atëherë kur një gjë e tillë nuk ka mundur të 
realizohet jashtë saj. Natyrisht se vendosja e ashensorit brenda objektit kërkon thyerje dhe sanime të 
konstruksionit, por kur funksionalisht është më e përshtatshme dhe kur një zgjidhje e tillë zvoglon shpenzimet 
tjera (nuk ka nevojë për sipërfaqe të reja komunikuese, etj) ështe aplikuar edhe kjo qasje e zgjidhjes së problemit. 
Me vendosjen e ashensorit jashtë objektit, zakonisht në çdo kat humbet ndonjë zyre, e cila shndërrohet në 
hapësirë komunikuese. 
 
Tualetet  
Për shfrytëzim normal të objektit, tualetet janë të domosdoshme, andaj në çdo ndërtesë është planifikuar të jetë 
tualeti i dedikuar për persona përdorues të karrocës. Është tentuar që tualeti të jetë edhe “i djathtë” edhe “i 
majtë”, për djathtakë dhe majtakë. Rrallëherë është planifikuar qasja në guacën e WC-së vetëm nga njëra anë. 
Tualeti gjithmonë është planifikuar në katin përdhesë. Me këtë janë siguruar kushtet minimale për shfrytëzimin e 
objektit nga personat përdorues të karrocës, qoftë të punonjësve, qoftë të palëve të ndryshme që vizitojnë 
objektin. 
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Në këtë fazë nuk është marrë parasysh edhe një kërkesë jashtëzakonisht e veçantë, hapësira për përkujdesjen e 
foshnjes që duhet patjetër të trajtohet në hapin e ardhshëm. 
 
Instruksione për implementimin e projekteve 
Dokumenti i hartuar paraqet bazë për implementimin e projekteve një nga një. 
 Institucionet – pronarët dhe shfrytëzuesit e ndërtesave  të trajtuara duhet vazhduar aktivitetin vetjak duke i 
adaptuar ndërtesat e tyre me fonde vetanake apo duke aplikuar për mjete individualisht tek institucionet vendore 
dhe donatorët. Secili projekt është i mjaftueshëm për sigurimin e buxhetit dhe tenderimin përfundimtar. 
 
Përkrahja dhe vështirësitë gjatë realizimit të projektit 
Projekti është realizuar me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian dhe menaxhuar nga Komisioni Evropian 
Zyra Ndërlidhëse në Kosovë. 
Përveç donatorit kryesor të projektit duhet përmendur edhe kontributin e plotë të ekipit mbi hulumtimin e 
objekteve pa qasje dhe përkrahjen e Institutit A Design dhe studentëve të arktitektutrës së këtij institucioni. 
 
Pjesëmarrësit në Projekt 
Në projekt në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë marrë pjesë HandiKOS në Prishtinë dhe rrjeti i tij i shtrirë në 30 
komuna të Kosovës, Instituti A Design dhe studentë të arkitekturës së këtij Instituti e në veçanti Mr.Art.Bujar 
Demjaha. 
 
Shtojca 1 
Konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara 
Promovimi i Konventës së KB për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar dhe ngritja e vetëdijesimit tek 
qeveria lokale dhe qendrore veçanërisht duke u fokusuar në të drejtat për qasje adekuate nëpër objektet publike. 

 
Neni 9 
 
Aksesi/ Përshtatshmëria/ Arritshmëria  
1. Me qëllim që të bëhet e mundur që të gjithë personat me aftësi të kufizuar të jetojnë në mënyrë të 
pavarur dhe të marrin pjesë plotësisht në të gjitha aspektet e jetës, Shtetet Palë duhet të marrin masat e duhura 
për të siguruar akses për personat me aftësi të kufizuar, në baza të barabarta me të tjerët, në ambientet fizike, 
transport, informacion dhe komunikim, përfshirë dhe teknologjitë dhe sistemet e informacionit dhe komunikimit, si 
dhe në fasilitete apo shërbime të tjera të hapura apo të siguruara për publikun, si në zonat urbane dhe ato rurale. 
Këto masa, të cilat duhet të përfshijnë identifikimin dhe eliminimin e pengesave dhe barrierave për akses, 
zbatohen ndër të tjera:  
 
(a) Ndërtesa, rrugë, transport dhe fasilitete të tjera në ambiente të brendshme apo të jashtme, përfshirë 
shkollat, strehimin, fasilitete mjekësore apo vendet (ambientet) e punës;   
 
(b) Informacion, komunikim dhe shërbime të tjera, përfshirë shërbimet elektronike dhe shërbimet e 
emergjencës.  
 
2. Shtetet Palë duhet gjithashtu të marrin masat e duhura për:  
  
(a) Të zhvilluar, shpallur dhe monitoruar implementimin e udhëzimeve dhe standardeve minimale për 
aksesibilitetin e fasiliteteve dhe shërbimeve të hapura apo të siguruara për publikun;  
 
(b) Të siguruar se subjektet private që ofrojnë fasilitete dhe shërbime, të cilat janë të hapura apo të siguruara 
për publikun të marrin parasysh të gjitha aspektet e aksesibilitetit për personat me aftësi të kufizuar;  
 
(c) Të siguruar trajnim për pjesëmarrësit në proces lidhur me çështjet e aksesibilitetit/përshtatshmërisë që 
ndeshin personat me aftësi të kufizuar;  
 
(d) Të siguruar në ndërtesat dhe fasilitete të tjera të hapura për publikun shenja në Braille dhe në një formë 
lehtësisht të lexueshme dhe të kuptueshme;  
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(e) Të siguruar forma asistence direkte dhe të ndërmjetme, përfshirë guida, lexues dhe përkthyes profesional 
të gjuhës së shenjave, për të lehtësuar aksesibilitetin në ndërtesa dhe fasilitete të tjera të hapura për publikun; 
  
 
(f) Të promovuar forma të tjera të përshtatshme asistence dhe mbështetjeje për personat me aftësi të 
kufizuar për të siguruar që ata kanë akses në informacion;  
  
(g) Të promovuar akses në informacionin e ri dhe sistemet e teknologjitë e reja të komunikimit për personat 
me aftësi të kufizuar, përfshirë dhe internetin;  
 
(h) Të promovuar projektimin, zhvillimin, prodhimin dhe shpërndarjen e teknologjive dhe sistemeve të 
aksesueshme të informacionit dhe komunikimit në një fazë të hershme, në mënyrë që këto teknologji dhe sisteme 
të bëhen të aksesueshme në një kosto minimale. 
 
 
Shtojca 2 

 
Ekstrakt nga LIGJI PËR NDËRTIM NR. 2004/15 

 

Specifikimi me rregulla teknike  mbi ndërtim 

Neni 12   

Specifikimi i kërkesave themelore të parashikuara në nenet 5–8 të këtij Ligji, veçanërisht lidhur me muret, 
tavanet, kulmet, shkallët, daljet e emergjencës, ashensorët, hapësirat e hapura, sistemet hidraulike, elektrike dhe 
të ngrohjes, dhomat e banueshme, objektet përdhese dhe të veçanta, si dhe objekte të tjera ndërtimi definohen 
me aktin administrativ. Këto specifikime duhet të përcaktojnë kushtet teknike për përdorimin e objekteve 
ndërtimore nga personat me aftësi të kufizuara. 
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Shtojca 3 
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KUVENDI I KOMUNËS, PRISHTINË 

 
 
 
 



 13 

Kuvendi i Komunës_PRISHTINE 

Paramasa dhe parallogaria 

  

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC 

dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I 
nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet 
nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne 
toke. 

A TUALETE         
2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit 

    
    

2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira 
ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen 
ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                               
30.00  

                                         
30.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw 
pllakwn konstruktive si dhe tw murit. m² 4.20 

                                  
5.00  

                                          
21.00  

2.3 Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve. Te gjitha materialet te 
largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 
km. paushall 1.00 

                                
15.00  

                                          
15.00  

2.4 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo 
perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 
km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 10.00 

                                  
2.20  

                                         
22.00  

2.5 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset 
ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të 
llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) m³ 2.00 

                                
12.50  

                                         
25.00  

  Shuma 2                                83.00  
3 Punët e Betonit dhe armatura          
  Marka e betonit caktohet sipas rezultateve te llogarise statike. Te gjitha testet dhe shqyrtimet e nevojshme te perfshihen ne cmim 

3.1 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 
me trashësi 20 cm.  m³ 2.00 

                              
105.00  

                                        
210.00  

3.2 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit 
me beton arme me trashësi t=20 cm m³ 2.50 

                              
105.00  

                                       
262.50  

  Shuma 3                              472.50  
4 Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades         

Verejtje Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me 
ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m²  (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto). 

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 
ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 
8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik 
në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. m² 33.30 

                                  
5.00  

                                        
166.50  

4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 
m² 4.20 

                                  
6.00  

                                         
25.20  

4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa  
m² 4.20 

                                  
0.30  

                                             
1.26  

4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy 
shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve 
perreth m² 4.20 

                                   
1.60  

                                            
6.72  

  Shuma totale 4                               199.68  
5 Punet e Hidroizolimit 

    
    

                   
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

               
7.00  

                               
20.00  

                                        
140.00  

  Shuma totale 5                               140.00  
6 Punët e pllakave 

    
    

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te 
pare)  me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se 
pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 4.20 

                                
15.00  

                                         
63.00  

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te 
pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit. H=280cm dhe H=225cm. Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 32.00 

                                
15.00  

                                       
480.00  

  Shuma totale6                              543.00  
7 

Punet e zdrukthtarisë         
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7.1 

Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te 
shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës 
metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e 
lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje 
pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome 
mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin 
e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 
20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë 
RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                             
220.00  

                                       
220.00  

  Shuma totale 7                              220.00  

  Elementet Sanitare     
    

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar 
me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën 
shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje 
në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas 
deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                               

80.00  
                                         

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e 

personave me aftesi te kufizuar. copë 1 
                              

150.00  
                                        

150.00  
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me 

rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  
dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                               

80.00  
                                         

80.00  
  Shuma totale 8                               310.00  

B 
ASHENSORI          

9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo 
perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 
km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 10.00 

                                  
2.20  

                                         
22.00  

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset 
ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të 
llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) m³ 2.00 

                                
12.50  

                                         
25.00  

9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 
me trashësi 20 cm.  m³ 2.00 

                              
105.00  

                                        
210.00  

9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit 
me beton arme me trashësi t=20 cm m³ 2.53 

                              
105.00  

                                       
265.65  

9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas 
projektit  dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi 
mbikeqyres, jo me pak se 5 km. pushall 1.00 

                               
50.00  

                                         
50.00  

9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te 
aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw 
pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me 
aksesoret percjelles per montim. copë 1.00 

                       
25,000.00  

                                 
25,000.00  

  Shuma totale 9                         25,572.65  
C PLATFORMA HIDRAULIKE 

        
10.1 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese pergjate shkalleve 

per persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet 
percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem. copë 1.00 

                         
3,000.00  

                                   
3,000.00  

  Shuma totale 10                           3,000.00  
D PUNET E PAPARASHIKUESHME 

        
11.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 

realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 
                         

3,054.08  
                                   

3,054.08  
E 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         
12.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 

pergjithshem paushall 1.00 
                         

3,359.49  
                                   

3,359.49  
         

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

    
A TUALETET                       1,968.18    
B ASHENSORI                    25,572.65    
C PLATFORMA HIDRAULIKE                      3,000.00    
D PUNET E PAPARASHIKUESHME                      3,054.08    
E HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                      3,359.49    

Total                    36,954.40    
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KUVENDI I KOMUNËS, FERIZAJ 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Kuvendi i Komunës Ferizaj 
Paramasa dhe parallogaria 

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC 

dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  
        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I 
nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. 
Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te 
perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         
2.2 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira 

ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen 
ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                             
30.00  

                                           
30.00  

2.5 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw 
pllakwn konstruktive si dhe tw murit. m² 14.60 

                               
5.00  

                                           
73.00  

2.2 Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve. Te gjitha materialet te 
largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 
km. copë 1.00 

                              
15.00  

                                            
15.00  

  Demolimi I mureve ekzistuese perafersishte 13.6m² dhe largimi I 
mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 
5 km. m³ 2.70 

                               
2.20  

                                              
5.94  

  Shuma 2                                123.94  
3 Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades         

Verejtje Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me 
ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m²  (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto). 

3.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 
ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 
8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik 
në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. m² 141.50 

                               
5.00  

                                         
707.50  

3.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 
m² 16.70 

                               
6.00  

                                          
100.20  

3.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa. 
m² 16.70 

                               
0.30  

                                               
5.01  

3.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy 
shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve 
perreth m² 16.70 

                                
1.60  

                                           
26.72  

  Shuma totale 3                               839.43  
4 Punet e Hidroizolimit         

                   
4.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

             
19.60  

                             
20.00  

                                         
392.00  

  Shuma totale 4                               392.00  
5 Punet e pllakave         

5.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te 
pare)  me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se 
pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 14.60 

                              
15.00  

                                          
219.00  

5.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te 
pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit. H=280cm dhe H=225cm. Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 121.00 

                              
15.00  

                                       
1,815.00  

  Shuma totale 5                            2,034.00  
6 Punet e zdrukthtarisë         

6.1 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te 
shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës 
metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e 
lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje 
pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome 
mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin 
e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 
20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë 
RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm. 

        
  

Pos. 1    100x210 copë 1 
                          

220.00  
                                         

220.00  
  Shuma totale 6                               220.00  
7 Elementet Sanitare         

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 
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7.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar 
me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën 
shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje 
në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas 
deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                             

80.00  
                                           

80.00  
7.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e 

personave me aftesi te kufizuar. copë 1 
                           

150.00  
                                          

150.00  
7.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me 

rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  
dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                             

80.00  
                                           

80.00  
  Shuma totale 7                                310.00  

B ASHENSORI         
8.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo 

perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 
km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 6.50 

                               
2.20  

                                            
14.30  

8.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset 
ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të 
llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) m³ 1.50 

                              
12.50  

                                            
18.75  

8.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 
me trashësi 20 cm.  m³ 1.50 

                           
105.00  

                                          
157.50  

8.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit 
me beton arme me trashësi t=20 cm m³ 1.50 

                           
105.00  

                                          
157.50  

8.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas 
projektit  dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi 
mbikeqyres, jo me pak se 5 km. pushall 1.00 

                             
50.00  

                                           
50.00  

8.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te 
aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw 
pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me 
aksesoret percjelles per montim. copë 1.00 

                    
25,000.00  

                                   
25,000.00  

  Shuma totale 8                          25,398.05  
C PUNET E PAPARASHIKUESHME         

9.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 
realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                       
2,970.94  

                                     
2,970.94  

D 
HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         

10.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 
pergjithshem paushall 1.00 

                       
3,268.03  

                                     
3,268.03  

      

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

    
A TUALETET                       4,311.37    
B ASHENSORI                    25,398.05    
C PUNET E PAPARASHIKUESHME                      2,970.94    
D 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                      3,268.03    

Total                    35,948.39    
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KUVENDI I KOMUNËS, DRAGASH 
 

 



 21 

Kuvendi i Komunës Dragash 

Paramasa dhe parallogaria 

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC 

dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I 
nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. 
Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te 
perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         
2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         

2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira 
ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen 
ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                             
30.00  

                                   
30.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw 
pllakwn konstruktive si dhe tw murit. m² 6.00 

                               
5.00  

                                   
30.00  

2.3 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, 
me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni 
duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit 
(shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para 
shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%. 

m² 6.00 
                               

5.00  
                                   

30.00  
  Shuma 2                            90.00  
3 Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades         

Verejtje Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me 
ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m²  (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto). 

3.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 
ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 
8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik 
në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 41.00 
                               

5.00  
                                

205.00  
3.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 6.00 
                               

6.00  
                                   

36.00  
3.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa. 

m² 6.00 
                               

0.30  
                                      

1.80  
3.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy 

shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve 
perreth m² 6.00 

                                
1.60  

                                     
9.60  

  Shuma totale 3                          252.40  
4 Punet e Hidroizolimit         

                   
4.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

               
9.00  

                             
20.00  

                                 
180.00  

  Shuma totale 4                          180.00  
5 Punët e pllakave 

    
    

5.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te 
pare)  me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se 
pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 6.00 
                              

15.00  
                                   

90.00  
5.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te 

pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit. H=280cm dhe H=225cm. Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 40.00 
                              

15.00  
                                

600.00  
  Shuma totale 5                          690.00  
6 Punet e zdrukthtarisë         

6.1 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te 
shpeshte. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, 
mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me 
ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe 
dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me 
ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. 
Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. 
Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me 
EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të 
bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm. 

        
  

Pos. 1    100x210 copë 1 
                          

220.00  
                                

220.00  
  Shuma totale 6                          220.00  

7 Elementet Sanitare         
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Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

7.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar 
me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën 
shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje 
në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas 
deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                             

80.00  
                                   

80.00  
7.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e 

personave me aftesi te kufizuar. 
copë 1 

                           
150.00  

                                 
150.00  

7.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me 
rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  
dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                             

80.00  
                                   

80.00  
  Shuma totale 7                          310.00  

B ASHENSORI         
8.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo 

perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 
km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. 

m³ 10.00 
                               

2.20  
                                   

22.00  
8.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset 

ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të 
llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) 

m³ 2.00 
                              

12.50  
                                   

25.00  
8.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 

me trashësi 20 cm.  m³ 2.00 
                           

105.00  
                                 

210.00  
8.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit 

me beton arme me trashësi t=20 cm m³ 2.53 
                           

105.00  
                                

265.65  
8.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas 

projektit  dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi 
mbikeqyres, jo me pak se 5 km. pushall 1.00 

                             
50.00  

                                   
50.00  

8.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te 
aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw 
pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me 
aksesoret percjelles per montim. 

copë 1.00 
                    

25,000.00  
                          

25,000.00  
  Shuma totale 8                     25,572.65  

C PLATFORMA HIDRAULIKE         
9.1 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese per persona me 

nevoja te vecanta, pergjate shkalleve me te gjitha pajisjet percjellese. 
Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem. 

copë 1.00 
                       

3,000.00  
                             

3,000.00  
  Shuma totale 9                       3,000.00  

D PUNET E RAMPES         
10.1 Furnizimi, betonimi dhe ankerimi I rampes brenda objektit me armature 

te konstruktuar. m³ 1.00 
                           

105.00  
                                 

105.00  
10.2 Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike 

rrethore fi60mm  ne dy nivele . Te behet lyerja e tubave metalik me 
ngjyre mbrojtese te percaktuar nga mbikqyresi dhe te jene te 
galvanizuar.(sipas detalit) m' 8.00 

                             
40.00  

                                
320.00  

  Shuma totale 10                          425.00  
E PUNET E PAPARASHIKUESHME         

10.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 
realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                       
3,074.00  

                             
3,074.00  

f 
HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         

11.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 
pergjithshem paushall 1.00 

                        
3,381.40  

                              
3,381.40  

      

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   
    

A TUALETET                       1,742.40    
B ASHENSORI                    25,572.65    
C PLATFORMA HIDRAULIKE                      3,000.00    
D PUNET E RAMPES                         425.00    
E PUNET E PAPARASHIKUESHME                      3,074.00    
F 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                       3,381.40    

Total                     37,195.45    
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KOPSHTI I FËMIJËVE, KLINË 
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Qendra për punë sociale - Suharekë  

Paramasa dhe parallogaria 

Arkitektura 

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC 

dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë 
kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve 
ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me 
konstruksion te perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         
2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         

2.2 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira 
ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen 
ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                     
30.00  

                                    
30.00  

2.5 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw 
pllakwn konstruktive si dhe tw murit. m² 28.00 

                        
5.00  

                                  
140.00  

2.6 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, 
me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni 
duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit 
(shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para 
shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%. 

m² 16.50 
                        

5.00  
                                    

82.50  
  

Shuma 2                          252.50  
3 Punet e muratimit         

3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale 
inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 
MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. m² 21.60 

                      
12.00  

                                 
259.20  

3.2 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale 
inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 
MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. 

m² 23.30 
                      

10.00  
                                 

233.00  
  Shuma totale 3                          492.20  
4 Punet e suvatimit, lyerjes         

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 
ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 
8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik 
në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 161.00 
                        

5.00  
                                 

805.00  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 38.20 
                        

6.00  
                                 

229.20  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa. 

m² 38.20 
                        

0.30  
                                      

11.46  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy 

shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve 
perreth m² 38.20 

                         
1.60  

                                      
61.12  

  
Shuma totale 4                         1,106.78  

5 Punet e Hidroizolimit 

    

    

                   
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

            
24.40  

                     
20.00  

                                 
488.00  

  
Shuma totale 5                          488.00  

6 Punët e pllakave         

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te 
pare)  me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se 
pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 14.20 
                      

15.00  
                                  

213.00  
6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te 

pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit. H=280cm dhe H=225cm. Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 104.30 
                      

15.00  
                               

1,564.50  
  

Shuma totale 6                        1,777.50  
7 

Punet e zdrukthtarisë         
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7.1 
Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te 
shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës 
metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e 
lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje 
pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome 
mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin 
e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 
20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë 
RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                   
220.00  

                                 
220.00  

7.2 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te 
shpeshte. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, 
mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me 
ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe 
dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me 
ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. 
Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. 
Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me 
EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të 
bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 2   80x210 copë 4 

                    
160.00  

                                 
640.00  

  
Shuma totale 7                          860.00  

8 Elementet Sanitare         

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar 
me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën 
shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje 
në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas 
deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                     

80.00  
                                    

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e 

personave me aftesi te kufizuar. copë 1 
                    

150.00  
                                  

150.00  
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me 

rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  
dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) copë 1 

                     
80.00  

                                    
80.00  

8.4 Furnizimi dhe montimi i WC guacës me sifon të konstruktuar,me fontane 
te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me terë 
materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali 
i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete 
me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit. copë 2 

                     
80.00  

                                  
160.00  

8.5 Furnizimi dhe montimi i lavamanit , me rubinetë (adekuate) të ujit  të  
ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe materialin e duhur për 
kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra 
sipas deshires se investitorit) copë 2 

                     
80.00  

                                  
160.00  

8.6 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe  
vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me  
drita (materiali i klasit te pare) 

copë 3 
                     

30.00  
                                    

90.00  
  Shuma totale 8                          720.00  

B PLATFORMA HIDRAULIKE         
9.1 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese per persona me 

nevoja te vecanta, pergjate shkalleve me te gjitha pajisjet percjellese. 
Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem. copë 1.00 

               
3,000.00  

                              
3,000.00  

  Shuma totale 9                       3,000.00  
C PUNET E PAPARASHIKUESHME         

9.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 
realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                   
869.69  

                                 
869.69  

D 
HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         

10.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 
pergjithshem paushall 1.00 

                   
956.66  

                                 
956.66  

         

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   
    

A TUALETET                      5,696.98    
B PUNET E RAMPES                      3,000.00    
C PUNET E PAPARASHIKUESHME                         869.69    
D 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                         956.66    

Total                     10,523.33    
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STACIONI POLICOR, OBILIQ 
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Stacioni policor_OBILIQ 

Paramasa dhe parallogaria 

  

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe ISO. 

Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet 
pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer 
punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte 
rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke. 

A TUALETE         
2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         

2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 
19.13m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. 

paushall 1.00 
                                

50.00  
                                     

50.00  
2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit 

ekzistues. m² 19.00 
                                   

5.00  
                                     

95.00  
2.3 Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve.Te gjitha materialet te  largohen ne deponi te percaktuar nga 

organi mbikqyres, jo me pak se 5km. cope 1.00 
                                 

15.00  
                                      

15.00  
2.4 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV 

Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo 
specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%. m² 8.50 

                                   
5.00  

                                     
42.50  

  
Shuma 2       

                    
202.50  

3 Punet e muratimit         
3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre 

industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. 

m² 7.50 
                                 

12.00  
                                     

90.00  
3.2 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre 

industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. m² 18.00 

                                 
10.00  

                                    
180.00  

  
Shuma totale 3       

                    
270.00  

4 Punet e suvatimit, lyerjes         
4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suvatimi me 

makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat 
metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. m² 92.00 

                                   
5.00  

                                   
460.00  

4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 
m² 60.00 

                                   
6.00  

                                   
360.00  

4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa  
m² 60.00 

                                   
0.30  

                                      
18.00  

4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte 
me ngjyren ekzistuese te mureve perreth m² 60.00 

                                    
1.60  

                                     
96.00  

  
Shuma totale 4       

                    
934.00  

5 Punet e Hidroizolimit         

                   
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen 
sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² 
të sipërfaqes së punuar   m²  

               
6.50  

                                
20.00  

                                    
130.00  

  
Shuma totale 5       

                     
130.00  

6 Punët e pllakave         

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  me ngjitës në 
dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 8.00 

                                 
15.00  

                                    
120.00  

6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe 
ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e 
nevojshme prej alumini. m² 30.00 

                                 
15.00  

                                   
450.00  

  
Shuma totale 6       

                    
570.00  

7 
Punet e zdrukthtarisë         

7.1 
Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw 
kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi 
min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e 
lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për 
mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e 
nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera 
duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                              
220.00  

                                   
220.00  
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7.2 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte. Krahu i derës: izolimin iver 
mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje 
pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 
2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome 
mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). 
Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë 
RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

Pos. 2   90x210 copë 1 
                               

160.00  
                                    

160.00  
  

Shuma totale 7       
                    

380.00  

8 Elementet Sanitare     
    

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane 
te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në   
instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit).  Guaca duhet te 
jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                                

80.00  
                                     

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar. 

copë 1 
                               

150.00  
                                    

150.00  
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te 

nxehte, me sifon te kromuar,  dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i 
klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) copë 1 

                                
80.00  

                                     
80.00  

8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen 
 mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita  
(materiali i klasit te pare) copë 1 

                                
30.00  

                                     
30.00  

  
Shuma totale 8       

                    
340.00  

B ASHENSORI          
9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne 

deponi në largësi jo më të vogël se  5 km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. 
m³ 10.00 

                                   
2.20  

                                     
22.00  

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen 
e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) m³ 2.00 

                                 
12.50  

                                     
25.00  

9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.  
m³ 2.00 

                               
105.00  

                                    
210.00  

9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm 
m³ 2.53 

                               
105.00  

                                   
265.65  

9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas projektit  dhe largimi I mbeturinave ne 
deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. pushall 1.00 

                                
50.00  

                                     
50.00  

9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina 
e celikut e plastifikuar.  ne kwtw pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me 
aksesoret percjelles per montim. copë 1.00 

                        
25,000.00  

                             
25,000.00  

  
Shuma totale 9       

               
25,572.65  

C PUNET E RAMPES         
10.1 Furnizimi, betonimi dhe ankerimi I rampes brenda objektit me armature te konstruktuar. 

m³ 1.00 
                               

105.00  
                                    

105.00  
10.2 Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike rrethore fi60mm  ne dy nivele . Te 

behet lyerja e tubave metalik me ngjyre mbrojtese te percaktuar nga mbikqyresi dhe te jene te 
galvanizuar.(sipas detalit) m' 4.10 

                                
40.00  

                                    
164.00  

  
Shuma totale 10       

                    
269.00  

D PUNET E PAPARASHIKUESHME         
11.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se 

pergjithshem paushall 1.00 
                           

2,850.41  
                                

2,850.41  
E HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         

12.1 
Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                           
3,135.45  

                                
3,135.45  

         

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   
    

A TUALETET                      2,826.50    
B ASHENSORI                    25,572.65    
C PUNET E RAMPES                          105.00    
D PUNET E PAPARASHIKUESHME                       2,850.41    
E HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                       3,135.45    

Total                     34,490.01    
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QENDRA PËR PUNË SOCIALE, KAMENICË 
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Qendra e puneve sociale Kamenice 

Paramasa dhe parallogaria 

  

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC 

dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I 
nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. 
Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te 
perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         
2.2 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira 

ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen 
ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                              
30.00  

                                      
30.00  

2.1 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw 
pllakwn konstruktive si dhe tw murit. m² 3.60 

                                
5.00  

                                       
18.00  

2.3 Demolimi I mureve ekzistuese perafersishte 9.6 m² dhe largimi I 
mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 
5 km. m³ 2.00 

                                
2.20  

                                         
4.40  

  
Shuma 2                              68.08  

3 Punet e muratimit 
        

3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale 
inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 
MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. m² 9.60 

                               
10.00  

                                      
96.00  

  

Shuma 3                              96.00  
4 Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades 

        
Verejtje Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me 

ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m²  (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto). 

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 
ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 
8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik 
në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 44.00 
                                

5.00  
                                    

220.00  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 13.20 
                                

6.00  
                                      

79.20  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa  

m² 13.20 
                                

0.30  
                                         

3.96  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy 

shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve 
perreth 

m² 13.20 
                                 

1.60  
                                        

21.12  
  

Shuma totale 4                            324.28  
5 Punet e Hidroizolimit 

    

    

                   
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

               
6.00  

                              
20.00  

                                     
120.00  

  
Shuma totale 5                             120.00  

6 Punet e pllakave 
        

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te 
pare)  me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se 
pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 3.60 
                               

15.00  
                                      

54.00  
6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te 

pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet 
e nevojshme prej alumini. 

m² 29.00 
                               

15.00  
                                    

435.00  
  

Shuma totale 6                            489.00  
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7 
Punet e zdrukthtarisë         

7.1 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te 
shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës 
metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e 
lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje 
pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome 
mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin 
e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 
20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë 
RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm. 

        
  

Pos. 1    100x210 copë 1 
                           

220.00  
                                    

220.00  
  

Shuma totale 7                            220.00  

8 Elementet Sanitare     
    

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar 
me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën 
shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje 
në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas 
deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                              

80.00  
                                      

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e 

personave me aftesi te kufizuar. 
copë 1 

                            
150.00  

                                     
150.00  

8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me 
rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  
dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                              

80.00  
                                      

80.00  
8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen  

mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita 
 (materiali i klasit te pare) copë 1 

                              
30.00  

                                      
30.00  

  
Shuma totale 8                            340.00  

B PUNET E PAPARASHIKUESHME 
        

9.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 
realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                            
165.73  

                                     
165.73  

C 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         
10.1 

Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 
pergjithshem paushall 1.00 

                            
182.30  

                                     
182.30  

      

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   
    

A TUALETET                       1,657.36    
B PUNET E PAPARASHIKUESHME                          165.73    
C 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                          182.30    

Total                      2,005.39    
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TEATRI PROFESIONAL I QYTETIT, PEJË 
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Teatri Profesional_PEJE 

Paramasa dhe parallogaria 

  

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC 

dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I 
nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. 
Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te 
perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         
2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira 

ku punohet me sipwrfaqe prej 9.3m2. Te gjitha materialet te largohen ne 
deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. 

paushall 1.00 
                              

100.00  
                                     

100.00  
2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw 

pllakwn konstruktive . m² 9.30 
                                  

5.00  
                                      

46.50  
2.4 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, 

me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni 
duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit 
(shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para 
shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%. 

m² 7.50 
                                  

5.00  
                                      

37.50  
  

Shuma 2                             184.00  
3 Punet e muratimit 

        
3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale 

inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 
MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. 

m² 19.00 
                                

12.00  
                                    

228.00  
3.2 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale 

inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 
MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. 

m² 21.50 
                                

10.00  
                                     

215.00  
  Shuma totale 3                            443.00  
4 Punet e suvatimit, lyerjes 

        
4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 

ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 
8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik 
në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 122.00 
                                  

5.00  
                                     

610.00  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 41.00 
                                  

6.00  
                                    

246.00  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa   

m² 41.00 
                                  

0.30  
                                       

12.30  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy 

shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve 
perreth m² 41.00 

                                   
1.60  

                                      
65.60  

  
Shuma totale 4                            933.90  

5 Punet e Hidroizolimit 

    

    

                   
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

             
12.30  

                               
20.00  

                                    
246.00  

  

Shuma totale 5                            246.00  
6 Punët e pllakave 

    
    

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te 
pare)  me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se 
pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 8.00 
                                

15.00  
                                     

120.00  
6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te 

pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet 
e nevojshme prej alumini. 

m² 44.00 
                                

15.00  
                                    

660.00  
  

Shuma totale 6                            780.00  
7 

Punet e zdrukthtarisë         
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7.1 

Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te 
shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës 
metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e 
lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje 
pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome 
mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin 
e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 
20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë 
RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                             
220.00  

                                    
220.00  

  

Shuma totale 7                            220.00  

8 Elementet Sanitare     
    

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar 
me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën 
shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje 
në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas 
deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                               

80.00  
                                      

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e 

personave me aftesi te kufizuar. copë 1 
                              

150.00  
                                     

150.00  
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me 

rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  
dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) copë 1 

                               
80.00  

                                      
80.00  

8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen  
mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita 
 (materiali i klasit te pare) 

copë 1 
                               

30.00  
                                      

30.00  
  Shuma totale 8                            340.00  

B PLATFORMA HIDRAULIKE         
9.1 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese pergjate shkalleve 

per persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet 
percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem. copë 1.00 

                         
3,000.00  

                                
3,000.00  

  Shuma totale 9                         3,000.00  
C PUNET E PAPARASHIKUESHME         

10.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 
realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                              
614.69  

                                     
614.69  

D 
HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         

11.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 
pergjithshem paushall 1.00 

                              
676.15  

                                     
676.15  

      

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

    
A TUALETET                       3,146.90    
B PLATFORMA HIDRAULIKE                      3,000.00    
C PUNET E PAPARASHIKUESHME                          614.69    
D 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                          676.15    

Total                      7,437.74    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 39 



 40 

QENDRA PËR PUNË SOCIALE, PRIZREN 
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Zyra per punesim_PRIZREN 

Paramasa dhe parallogaria 

 

      
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC 

dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia Çmimi(€) Shuma(€) 

    

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I 
nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. 
Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te 
perforcuar mire ne toke. 

A TUALETE     

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit     
2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira 

ku punohet me sipwrfaqe prej 5.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne 
deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. 

paushall 1.00 30.00 30.00 
2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw 

pllakwn konstruktive si dhe tw mureve. m² 24.50 5.00 122.50 
2.4 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, 

me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni 
duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit 
(shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para 
shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%. 

m² 5.00 5.00 25.00 
 

Shuma 2    177.50 
3 Punet e muratimit     

3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale 
inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 
MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. 

m² 8.00 12.00 96.00 
3.2 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale 

inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 
MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. 

m² 8.50 10.00 85.00 
 Shuma totale 3    181.00 
4 Punet e suvatimit, lyerjes     

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 
ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 
8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik 
në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. m² 60.00 5.00 300.00 

4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim m² 24.00 6.00 144.00 
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa m² 24.00 0.30 7.20 
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy 

shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve 
perreth 

m² 24.00 1.60 38.40 
 

Shuma totale 4    489.60 
5 Punet e Hidroizolimit 

  

  

5.10 

Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar m² 7.50 20.00 150.00 

 

Shuma totale 5    150.00 
6 Punët e pllakave     

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te 
pare)  me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se 
pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 5.00 15.00 75.00 
6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te 

pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit.  Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet 
e nevojshme prej alumini. 

m² 33.50 15.00 502.50 
 

Shuma totale 6    577.50 
7 

Punet e zdrukthtarisë     
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7.1 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te 
shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës 
metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e 
lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje 
pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome 
mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin 
e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 
20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë 
RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.     

 
Pos. 1    100x210 copë 1 220.00 220.00 

 
Shuma totale 7    220.00 

8 Elementet Sanitare     

 
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi 
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar 
me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën 
shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje 
në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas 
deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 80.00 80.00 
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e 

personave me aftesi te kufizuar. copë 1 150.00 150.00 
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me 

rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  
dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 80.00 80.00 
8.6 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen  

mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita 
(materiali i klasit te pare) 

copë 1 30.00 30.00 
 Shuma totale 8    340.00 

B 
ASHENSORI     

9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo 
perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 
km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 10.00 2.20 22.00 

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset 
ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të 
llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) 

m³ 2.00 12.50 25.00 
9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 

me trashësi 20 cm. m³ 2.00 105.00 210.00 
9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit 

me beton arme me trashësi t=20 cm m³ 2.53 105.00 265.65 
9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas 

projektit  dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi 
mbikeqyres, jo me pak se 5 km. pushall 1.00 50.00 50.00 

9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te 
aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw 
pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me 
aksesoret percjelles per montim. copë 1.00 25,000.00 25,000.00 

 Shuma totale 9    25,572.65 
C PUNET E PAPARASHIKUESHME     

10.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 
realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 2,770.82 2,770.82 

D 
HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE     

11.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 
pergjithshem paushall 1.00 3,047.90 3,047.90 

      

 Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

   
A TUALETET 2,135.60   
B ASHENSORI 25,572.65   
C PUNET E PAPARASHIKUESHME 2,770.82   
D 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE 3,047.90   

Total 33,526.97   
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SHTËPIA E KULTURËS - REGJEP MITROVICA , MITROVICË 
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Qendra kulturore Rexhep Mitrovica_MITROVICE 

Paramasa dhe parallogaria 

  

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC 

dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë 
kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se 
materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe 
me konstruksion te perforcuar mire ne toke. 

A TUALETE         
2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         

2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira 
ku punohet me sipwrfaqe prej 4.52m2. Te gjitha materialet te largohen 
ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. 

paushall 1.00 
                     

30.00  
                              

30.00  
2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw 

pllakwn konstruktive si dhe tw murit. m² 6.60 
                        

5.00  
                              

33.00  
2.4 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, 

me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni 
duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit 
(shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para 
shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%. 

m² 4.00 
                        

5.00  
                              

20.00  
  Shuma 2                        83.00  
3 Punet e muratimit 

        
3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale 

inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 
MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. 

m² 17.50 
                      

12.00  
                            

210.00  
  

Shuma totale 3                       210.00  
4 Punet e suvatimit, lyerjes         

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 
ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 
8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik 
në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 51.63 
                        

5.00  
                            

258.15  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 20.75 
                        

6.00  
                            

124.50  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa  

m² 20.75 
                        

0.30  
                                

6.23  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy 

shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve 
perreth 

m² 20.75 
                         

1.60  
                              

33.20  
  

Shuma totale 4                      422.08  
5 Punet e Hidroizolimit 

    
    

                   
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

               
6.00  

                     
20.00  

                            
120.00  

  Shuma totale 5                       120.00  
6 Punët e pllakave 

    
    

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te 
pare)  me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se 
pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 4.00 
                      

15.00  
                              

60.00  
6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te 

pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet 
e nevojshme prej alumini. 

m² 29.00 
                      

15.00  
                           

435.00  
  

Shuma totale 6                      495.00  
7 

Punet e zdrukthtarisë         
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7.1 

Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te 
shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës 
metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e 
lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje 
pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome 
mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin 
e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 
20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë 
RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                   
220.00  

                           
220.00  

  
Shuma totale 7                      220.00  

8 Elementet Sanitare     
    

  

Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga 
prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar 
me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën 
shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje 
në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas 
deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                     

80.00  
                              

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e 

personave me aftesi te kufizuar. 
copë 1 

                    
150.00  

                            
150.00  

8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me 
rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  
dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                     

80.00  
                              

80.00  
8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen 

 mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita  
(materiali i klasit te pare) 

copë 1 
                     

30.00  
                              

30.00  
  Shuma totale 8                      340.00  

B PUNET E PAPARASHIKUESHME         
10.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 

realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 
                    

189.00  
                            

189.00  
C 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         
11.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 

pergjithshem paushall 1.00 
                   

207.90  
                           

207.90  
      

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

A 
TUALETET 

                      1,890.08    
B PUNET E PAPARASHIKUESHME 

                         189.00    
C 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                         207.90    

Total                      2,286.98    
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KUVENDI I KOMUNËS, DEÇAN 
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Kuvendi i Komunës Deqan 

Paramasa dhe parallogaria 

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC 

dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi 
I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. 
Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te 
perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit 
    

    

2.2 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira 
ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen 
ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. 

paushall 1.00 
                     

30.00  
                                      

30.00  
2.3 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw 

pllakwn konstruktive si dhe tw murit. m² 3.80 
                        

5.00  
                                       

19.00  
  Shuma 2                              49.00  
3 Punet e muratimit         

3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale 
inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 
MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. m² 7.20 

                      
10.00  

                                      
72.00  

  
Shuma 3                              72.00  

4 Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades         
Verejtje Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me 

ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m²  (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto). 

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 
ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 
8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik 
në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 34.20 
                        

5.00  
                                      

171.00  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 11.00 
                        

6.00  
                                      

66.00  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa. 

m² 11.00 
                        

0.30  
                                         

3.30  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy 

shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve 
perreth. m² 11.00 

                         
1.60  

                                       
17.60  

  
Shuma totale 4                            257.90  

5 Punet e Hidroizolimit         
5.1 

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

                
6.10  

                     
20.00  

                                     
122.00  

  
Shuma totale 5                             122.00  

6 Punet e pllakave         
6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te 

pare)  me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se 
pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 3.80 
                      

15.00  
                                      

57.00  
6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te 

pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet 
e nevojshme prej alumini. 

m² 28.30 
                      

15.00  
                                    

424.50  
  Shuma totale 6                             481.50  
7 

Punet e zdrukthtarisë         
7.1 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te 

shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës 
metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e 
lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje 
pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome 
mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin 
e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 
20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë 
RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm. 

        



 50 

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                   
220.00  

                                    
220.00  

  
Shuma totale 7                            220.00  

8 Elementet Sanitare         

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar 
me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën 
shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje 
në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas 
deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                     

80.00  
                                      

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e 

personave me aftesi te kufizuar. copë 1 
                    

150.00  
                                     

150.00  
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me 

rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  
dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                     

80.00  
                                      

80.00  
  

Shuma totale 8                             310.00  
B PLATFORMA HIDRAULIKE         

9.1 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese per persona me 
nevoja te vecanta, pergjate shkalleve me te gjitha pajisjet percjellese. 
Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem. 

copë 1.00 
               

3,000.00  
                                

3,000.00  
  

Shuma totale 9                         3,000.00  
C PUNET E PAPARASHIKUESHME 

        
10.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 

realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 
                    

451.24  
                                     

451.24  
D 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         
11.1 

Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 
pergjithshem paushall 1.00 

                   
496.36  

                                    
496.36  

      

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   
    

A 
TUALETET 

                      1,512.40    
B PLATFORMA HIDRAULIKE 

                     3,000.00    
C PUNET E PAPARASHIKUESHME 

                         451.24    
D 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                         496.36    

Total                      5,460.00    
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SHKOLLA E MESME “FAN NOLI” PODUJEVË 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

Shkolla Fan Noli- PODUJEVE 

Paramasa dhe parallogaria 

  

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe ISO. 

Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, 
dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I 
nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet 
nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne 
toke. 

A TUALETET         

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         
2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku 

punohet me sipwrfaqe prej 4.73m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te 
caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                             
30.00  

                                         
30.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn 
konstruktive si dhe tw murit. m² 6.83 

                               
5.00  

                                          
34.15  

2.3 Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve.Te gjitha materialet te  largohen ne 
deponi te percaktuar nga organi mbikqyres, jo me pak se 5km. cope 1.00 

                              
15.00  

                                          
15.00  

2.4 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, me 
armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije 
fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e 
prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 
4%. m² 4.00 

                               
5.00  

                                         
20.00  

  Shuma 2                                 99.15  
3 Punet e muratimit         

3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale 
inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe 
mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesoare adekuate 
sipas specifikimit te prodhuesit. m² 17.50 

                              
12.00  

                                        
210.00  

  Shuma totale 3                               210.00  
4 Punet e suvatimit, lyerjes         

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te 
ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: 
Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të 
arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 68.03 
                               

5.00  
                                        

340.15  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 34.44 
                               

6.00  
                                       

206.64  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa 

m² 34.44 
                               

0.30  
                                          

10.33  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji 

dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth m² 34.44 
                                

1.60  
                                          

55.10  
  Shuma totale 4                               612.23  
5 Punet e Hidroizolimit         

                   
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 
30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së 
punuar   m²  

               
6.00  

                             
20.00  

                                        
120.00  

  Shuma totale 5                               120.00  
6 Punët e pllakave         

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  me 
ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e 
nevojshme prej alumini. 

m² 4.00 
                              

15.00  
                                         

60.00  
6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me 

ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. 
Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 29.00 
                              

15.00  
                                       

435.00  
  Shuma totale 6                              495.00  
7 

Punet e zdrukthtarisë         
7.1 

Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr 
persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te 
galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të 
trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: 
llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për 
mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës 
ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në 
përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të 
bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                          
220.00  

                                       
220.00  
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7.2 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte. 
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te 
galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të 
trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: 
llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për 
mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës 
ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në 
përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të 
bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

Pos. 2   90x210 copë 1 
                           

160.00  
                                        

160.00  
  Shuma totale 7                              380.00  

8 Elementet Sanitare     
    

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të 
konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues 
këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit dhe 
kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit).  Guaca 
duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit. copë 1 

                             
80.00  

                                         
80.00  

8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave 
me aftesi te kufizuar. 

copë 1 
                           

150.00  
                                        

150.00  
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë 

(adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe materialin e 
duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra 
sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                             

80.00  
                                         

80.00  
8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen 

 mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita  
(materiali i klasit te pare) copë 1 

                             
30.00  

                                         
30.00  

  Shuma totale 8                              340.00  
B 

ASHENSORI          
9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë 

edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 km.Ne cmim 
perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. 

m³ 10.00 
                               

2.20  
                                         

22.00  
9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, 

kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe 
shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) 

m³ 2.00 
                              

12.50  
                                         

25.00  
9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me 

trashësi 20 cm.  
m³ 2.00 

                           
105.00  

                                        
210.00  

9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton 
arme me trashësi t=20 cm m³ 2.53 

                           
105.00  

                                       
265.65  

9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas projektit  
dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak 
se 5 km. 

pushall 1.00 
                             

50.00  
                                         

50.00  
9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, 

me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw pozicion pwrfshihen 
tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per 
montim. copë 1.00 

                    
25,000.00  

                                 
25,000.00  

  Shuma totale 9                         25,572.65  
C PLATFORMA HIDRAULIKE         

10.1 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese vertikale per persona me 
nevoja te vecanta,  me te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose 
ngjashem. copë 1.00 

                       
3,000.00  

                                   
3,000.00  

  Shuma totale 10                           3,000.00  
D PUNET E PAPARASHIKUESHME         

11.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen 
(10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                       
3,082.90  

                                   
3,082.90  

E HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         
12.1 

Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 
                         

3,391.19  
                                     

3,391.19  
      

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   
    

A 
TUALETET                      

2,256.38    
B ASHENSORI                    

25,572.65    
C PLATFORMA HIDRAULIKE                      

3,000.00    
D PUNET E PAPARASHIKUESHME                      

3,082.90    
E 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE 
                      

3,391.19    

Total 
                    

37,303.12    



 55 



 56 

SHKOLLA FILLORE “IBRAHIM MAZREKU” MALISHEVË 
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Shkolla Fillore IBRAHIM MAZREKU_MALISHEVE 

Paramasa dhe parallogaria 

  

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe 

ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I 
nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. 
Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te 
perforcuar mire ne toke. 

A TUALETE         

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe Nivelizimit         
2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku 

punohet me sipwrfaqe prej 3.81m2. Te gjitha materialet te largohen ne 
deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. 

paushall 1.00 
                             

20.00  
                        

20.00  
2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn 

konstruktive. 
m² 3.81 

                               
5.00  

                         
19.05  

2.3 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, me 
armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta 
mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo 
specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se 
epoksidit duhet të jetë < 4%. 

m² 3.81 
                               

5.00  
                         

19.05  
  

Shuma 2                     58.10  
3 Punet e muratimit 

        
3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale 

inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa 
dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesoare 
adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. 

m² 15.30 
                              

10.00  
                       

153.00  
  Shuma totale 3                   153.00  
4 Punet e suvatimit, lyerjes 

        
4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose 

te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. 
Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në 
mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 50.97 
                               

5.00  
                      

254.85  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 19.53 
                               

6.00  
                         

117.18  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa  

m² 19.53 
                               

0.30  
                           

5.86  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, 

lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth 

m² 19.53 
                                

1.60  
                         

31.25  
  

Shuma totale 4                   409.14  
5 Punet e Hidroizolimit 

        

        
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

               
6.20  

                             
20.00  

                       
124.00  

  

Shuma totale 5                   124.00  
6 Punët e pllakave         

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  
me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet 
sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet 
e nevojshme prej alumini. 

m² 3.81 
                              

15.00  
                         

57.15  
6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) 

me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së 
investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej 
alumini. 

m² 27.74 
                              

15.00  
                        

416.10  
  

Shuma totale 6                   473.25  
7 

Punet e zdrukthtarisë         
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7.1 

Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte 
pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali 
te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 
40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. 
Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me 
ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i 
rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). 
Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera 
duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, 
Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                          
220.00  

                      
220.00  

  Shuma totale 7                   220.00  
8 Elementet Sanitare         

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me 
sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me 
ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit 
dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit).  
Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas 
prodhuesit. 

copë 1 
                             

80.00  
                        

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave 

me aftesi te kufizuar. 
copë 1 

                           
150.00  

                       
150.00  

8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë 
(adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe 
materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i 
klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                             

80.00  
                        

80.00  
8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen  

mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita 
 (materiali i klasit te pare) 

copë 1 
                             

30.00  
                        

30.00  
  Shuma totale 8                   340.00  

B ASHENSORI          
9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë 

edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 km.Ne cmim 
perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 10.00 

                               
2.20  

                        
22.00  

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset 
ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të 
llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) m³ 2.00 

                              
12.50  

                        
25.00  

9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me 
trashësi 20 cm.  m³ 2.00 

                           
105.00  

                       
210.00  

9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me 
beton arme me trashësi t=20 cm m³ 2.53 

                           
105.00  

                      
265.65  

9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas 
projektit  dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi 
mbikeqyres, jo me pak se 5 km. pushall 1.00 

                             
50.00  

                        
50.00  

9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te 
aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw pozicion 
pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret 
percjelles per montim. 

copë 1.00 
                    

25,000.00  
                

25,000.00  
  Shuma totale 9              25,572.65  

C PUNET E PAPARASHIKUESHME         
10.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 

realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 
                        

2,735.01  
                   

2,735.01  
D 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         
11.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 

pergjithshem paushall 1.00 
                        

3,008.51  
                   

3,008.51  
         

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   
    

A TUALETET                        1,777.49    
B ASHENSORI                     25,572.65    
C PUNET E PAPARASHIKUESHME                        2,735.01    
D 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                        3,008.51    

Total                     33,093.66    
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Qendra e Mjekesise Familjare Dr. Hafir Shala_DRENAS 

Paramasa dhe parallogaria 

  

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe ISO. 

Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, 
dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I 
nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. 
Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te 
perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         
2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku 

punohet me sipwrfaqe prej 4.52m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te 
caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                     
30.00  

                              
30.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn 
konstruktive si dhe tw murit. m² 6.60 

                        
5.00  

                              
33.00  

2.4 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, me 
armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta 
mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo 
specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit 
duhet të jetë < 4%. 

m² 4.00 
                        

5.00  
                              

20.00  
  Shuma 2                        83.00  
3 Punet e muratimit         

3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale 
inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe 
mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesoare 
adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. 

m² 17.50 
                      

12.00  
                            

210.00  
  

Shuma totale 3                       210.00  
4 Punet e suvatimit, lyerjes         

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te 
ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: 
Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të 
arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 51.63 
                        

5.00  
                            

258.15  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 20.75 
                        

6.00  
                            

124.50  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa   

m² 20.75 
                        

0.30  
                                

6.23  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, 

lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth 
m² 20.75 

                         
1.60  

                              
33.20  

  
Shuma totale 4                      422.08  

5 Punet e Hidroizolimit         

             
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 
30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së 
punuar   m²  

               
6.00  

                     
20.00  

                            
120.00  

  
Shuma totale 5                       120.00  

6 Punët e pllakave 
    

    

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  me 
ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e 
nevojshme prej alumini. 

m² 4.00 
                      

15.00  
                              

60.00  
6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me 

ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. 
Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 29.00 
                      

15.00  
                           

435.00  
  

Shuma totale 6                      495.00  
7 

Punet e zdrukthtarisë         
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7.1 
Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr 
persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te 
galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të 
trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: 
llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për 
mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës 
ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në 
përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të 
bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                   
220.00  

                           
220.00  

  
Shuma totale 7                      220.00  

8 Elementet Sanitare     
    

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon 
të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues 
këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit dhe 
kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit).  Guaca 
duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                     

80.00  
                              

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave 

me aftesi te kufizuar. copë 1 
                    

150.00  
                            

150.00  
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë 

(adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe materialin e 
duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare 
ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                     

80.00  
                              

80.00  
8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen 

 mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita  
(materiali i klasit te pare) 

copë 1 
                     

30.00  
                              

30.00  
  Shuma totale 8                      340.00  

B PUNET E RAMPES         
9.1 Furnizimi, betonimi dhe ankerimi I rampes brenda objektit me armature te 

konstruktuar. m³ 2.50 
                    

105.00  
                           

262.50  
9.2 Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike rrethore 

fi60mm  ne dy nivele . Te behet lyerja e tubave metalik me ngjyre mbrojtese te 
percaktuar nga mbikqyresi dhe te jene te galvanizuar.(sipas detalit) 

m' 14.00 
                     

40.00  
                           

560.00  
  Shuma totale 9                      822.50  

C PUNET E PAPARASHIKUESHME         
10.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 

realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 
                    

271.25  
                            

271.25  
D 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         
11.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 

pergjithshem paushall 1.00 
                   

298.38  
                           

298.38  
      

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   
    

A TUALETET                       1,890.08    
B PUNET E RAMPES                         822.50    
C PUNET E PAPARASHIKUESHME                          271.25    
D 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                         298.38    

Total                       3,282.21    
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SHTËPIA E KULTURËS “HASAN PRISHTINA” VUSHTRRI 
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QENDRA PER KULTURE HASAN PRISHTINA _VUSHTRRI 

Paramasa dhe parallogaria 

1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I 
nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer 
punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte 
rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         
2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me 

sipwrfaqe prej 4.55m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi 
mbikeqyres, jo me pak se 5 km. 

paushall 1.00 
                    

30.00  
                       

30.00  
2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw 

murit. m² 7.00 
                       

5.00  
                       

35.00  
2.3 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 

cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për 
vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para 
shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%. 

m² 4.60 
                       

5.00  
                       

23.00  
  

Shuma 2                    88.00  
3 Punet e muratimit 

        
3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar 

ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te 
behet me ngjites dhe aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. 

m² 17.10 
                     

12.00  
                     

205.20  
  Shuma totale 3                  205.20  
4 Punet e suvatimit, lyerjes         

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem 
(suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te 
perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 52.00 
                       

5.00  
                     

260.00  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 21.00 
                       

6.00  
                      

126.00  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa 

m² 21.00 
                       

0.30  
                          

6.30  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te 

jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth m² 21.00 
                        

1.60  
                       

33.60  
  

Shuma totale 4                  425.90  
5 Punet e Hidroizolimit 

        

          
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme 
në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e 
dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar   m²  

                    
6.10  

                    
20.00  

                      
122.00  

  

Shuma totale 5                   122.00  
6 Punët e pllakave 

        

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  me ngjitës në 
dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne 
cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 3.75 
                     

15.00  
                       

56.25  
6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, 

lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe 
te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 29.00 

                     
15.00  

                     
435.00  

  
Shuma totale 6                   491.25  

7 
Punet e zdrukthtarisë         

7.1 

Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me 
aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me 
trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe 
dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i 
rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në 
përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 
9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                  
220.00  

                     
220.00  

  
Shuma totale 7                  220.00  

8 Elementet Sanitare     
    

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 
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8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të 
konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me terë 
materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra 
sipas deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne 
mur sipas prodhuesit. copë 1 

                    
80.00  

                       
80.00  

8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te 
kufizuar. copë 1 

                   
150.00  

                      
150.00  

8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit  të  
ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit 
dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                    

80.00  
                       

80.00  
8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen  

mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita 
 (materiali i klasit te pare) 

copë 1 
                    

30.00  
                       

30.00  
  Shuma totale 8                  340.00  

B 
ASHENSORI          

9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin 
deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 10.00 

                       
2.20  

                       
22.00  

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe 
ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i 
specializuar pë këtë lëmi) 

m³ 2.00 
                     

12.50  
                       

25.00  
9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.  

m³ 2.00 
                   

105.00  
                      

210.00  
9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me 

trashësi t=20 cm m³ 2.53 
                   

105.00  
                     

265.65  
9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas projektit  dhe largimi I 

mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. 
pushall 1.00 

                    
50.00  

                       
50.00  

9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga 
llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike 
si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim. 

copë 1.00 
            

25,000.00  
               

25,000.00  
  Shuma totale 9             25,572.65  

C PLATFORMA HIDRAULIKE         
10.1 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese vertikale per persona me nevoja te vecanta, 

duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem. 
copë 1.00 

              
3,000.00  

                 
3,000.00  

10.2 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese pergjate shkalleve per persona me nevoja te 
vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem. copë 1.00 

              
3,000.00  

                 
3,000.00  

  Shuma totale 10               6,000.00  
D PUNET E RAMPES 

        
11.1 Furnizimi, betonimi dhe ankerimi I rampes brenda objektit me armature te konstruktuar. 

m³ 1.50 
                   

105.00  
                      

157.50  
11.2 Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike rrethore fi60mm  ne dy 

nivele . Te behet lyerja e tubave metalik me ngjyre mbrojtese te percaktuar nga mbikqyresi dhe 
te jene te galvanizuar.(sipas detalit) 

m' 9.00 
                    

40.00  
                     

360.00  
  Shuma totale 11                   517.50  

E PUNET E PAPARASHIKUESHME         
12.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres 

se pergjithshem paushall 1.00 
              

3,398.25  
                 

3,398.25  
F HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         

13.1 
Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

              
3,738.07  

                 
3,738.07  

      

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

    
A TUALETET                              1,892.35    
B ASHENSORI                           25,572.65    
C PLATFORMA HIDRAULIKE                             6,000.00    
D PUNET E RAMPES                                 517.50    
E PUNET E PAPARASHIKUESHME                             3,398.25    
F 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                             3,738.07    

Total                             41,118.82    
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KUVENDI I KOMUNËS, KAÇANIK 
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Objekti I komunes-KACANIK 

Paramasa dhe parallogaria 

1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I 
nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer 
punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte 
rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         
2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me 

sipwrfaqe prej 15.00m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi 
mbikeqyres, jo me pak se 5 km. 

paushall 1.00 
                         

50.00  
                                       

50.00  
2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si 

dhe tw mureve ekzistuese  m² 70.00 
                            

5.00  
                                    

350.00  
2.3 Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve.Te gjitha materialet te  largohen ne deponi te 

percaktuar nga organi mbikqyres, jo me pak se 5km. 
cope 4.00 

                          
15.00  

                                       
60.00  

2.4 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, me armature rrjetë 
Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme 
për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut 
para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%. 

m² 15.00 
                            

5.00  
                                       

75.00  
  

Shuma 2                            535.00  
3 Punet e muratimit 

        
3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te 

prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 
kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesoare adekuate sipas specifikimit te 
prodhuesit. 

m² 35.00 
                          

12.00  
                                    

420.00  
3.2 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te 

prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 
kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesoare adekuate sipas specifikimit te 
prodhuesit. 

m² 12.00 
                          

10.00  
                                     

120.00  
  Shuma totale 3                            540.00  
4 Punet e suvatimit, lyerjes         

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem 
(suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te 
mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 166.00 
                            

5.00  
                                    

830.00  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 32.50 
                            

6.00  
                                     

195.00  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa  

m² 32.50 
                            

0.30  
                                         

9.75  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe 

ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth 
m² 32.50 

                             
1.60  

                                       
52.00  

  Shuma totale 4                          1,086.75  
5 Punet e Hidroizolimit         

    
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne 
dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë 
tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar   m²  

            
24.00  

                         
20.00  

                                    
480.00  

  Shuma totale 5                            480.00  
6 Punët e pllakave 

    
    

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  me ngjitës në 
dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së 
investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 13.00 

                          
15.00  

                                     
195.00  

6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në 
mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.  Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 135.00 
                          

15.00  
                                 

2,025.00  
  Shuma totale 6                         2,220.00  
7 Punet e zdrukthtarisë         

7.1 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona 
me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te 
galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy 
bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te 
galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. 
Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e 
nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 
46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, 
Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                       
220.00  

                                    
220.00  
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7.2 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte. Krahu i 
derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me 
trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-
pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me 
ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri 
ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). 
Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me 
ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

Pos. 2   80x210 copë 4 
                        

160.00  
                                    

640.00  
  Shuma totale 7                            860.00  

8 Elementet Sanitare     
    

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të 
konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me 
terë materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te 
pare ngjyra sipas deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                         

80.00  
                                       

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te 

kufizuar. copë 1 
                        

150.00  
                                     

150.00  
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të 

ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe materialin e duhur për kyçje në 
instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se 
investitorit) copë 1 

                         
80.00  

                                       
80.00  

8.4 Furnizimi dhe montimi i WC guacës me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne 
mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në   
instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se 
investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas 
prodhuesit. copë 2 

                         
80.00  

                                     
160.00  

8.5 Furnizimi dhe montimi i lavamanit , me rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, 
me sifon te kromuar,  dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 4 
                         

80.00  
                                    

320.00  
8.6 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen  

mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita 
(materiali i klasit te pare) copë 5 

                         
30.00  

                                     
150.00  

  Shuma totale 8                            940.00  
B ASHENSORI          

9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe 
transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 km.Ne cmim perfshihet edhe 
ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 10.00 

                            
2.20  

                                       
22.00  

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo 
përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi I 
njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) m³ 2.00 

                          
12.50  

                                       
25.00  

9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 
cm.  m³ 2.00 

                        
105.00  

                                     
210.00  

9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me 
trashësi t=20 cm 

m³ 2.53 
                        

105.00  
                                    

265.65  
9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas projektit  dhe 

largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. pushall 1.00 
                         

50.00  
                                       

50.00  
9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me 

mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw pozicion pwrfshihen tw gjitha 
paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim. copë 1.00 

                 
25,000.00  

                              
25,000.00  

  Shuma totale 9                       25,572.65  
C PLATFORMA HIDRAULIKE         

10.1 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese vertikale per persona me nevoja te 
vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem. copë 1.00 

                   
3,000.00  

                                 
3,000.00  

  Shuma totale 10                         3,000.00  
D PUNET E PAPARASHIKUESHME         

11.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e 
vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                   
3,523.44  

                                 
3,523.44  

E HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         
12.1 

Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 
                   

3,875.78  
                                 

3,875.78  
      

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

    
A TUALETET                       6,661.75    
B ASHENSORI                    25,572.65    
C PLATFORMA HIDRAULIKE                      3,000.00    
D PUNET E PAPARASHIKUESHME                      3,523.44    
E 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                      3,875.78    

Total                    42,633.62    
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DRA PËR PUNË SOCIALE, LYPJAN 
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Qendra per pune sociale_LIPJAN 

Paramasa dhe parallogaria 

  

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC 

dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë 
kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve 
ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me 
konstruksion te perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         
2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira 

ku punohet me sipwrfaqe prej 3.90m2. Te gjitha materialet te largohen ne 
deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                     
30.00  

                              
30.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn 
konstruktive si dhe tw murit. m² 6.00 

                        
5.00  

                              
30.00  

2.3 Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve.Te gjitha materialet te  largohen 
ne deponi te percaktuar nga organi mbikqyres, jo me pak se 5km. cope 1.00 

                      
15.00  

                               
15.00  

2.4 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, me 
armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta 
mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo 
specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se 
epoksidit duhet të jetë < 4%. 

m² 4.00 
                        

5.00  
                              

20.00  
  Shuma 2                        95.00  
3 Punet e muratimit         

3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale 
inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 
MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. 

m² 1.00 
                      

12.00  
                               

12.00  
  Shuma totale 3                         12.00  
4 Punet e suvatimit, lyerjes         

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 
ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. 
Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në 
mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 36.16 
                        

5.00  
                            

180.80  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 4.50 
                        

6.00  
                              

27.00  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa  

m² 4.50 
                        

0.30  
                                 

1.35  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy 

shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve 
perreth m² 4.50 

                         
1.60  

                                
7.20  

  Shuma totale 4                       216.35  
5 Punet e Hidroizolimit         

    
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

               
6.30  

                     
20.00  

                            
126.00  

  Shuma totale 5                       126.00  
6 Punët e pllakave 

    
    

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  
me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave 
caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te 
gjitha kendet e nevojshme prej alumini. 

m² 4.00 
                      

15.00  
                              

60.00  
6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te 

pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës 
së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e 
nevojshme prej alumini. 

m² 29.50 
                      

15.00  
                           

442.50  
  Shuma totale 6                      502.50  
7 Punet e zdrukthtarisë         
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7.1 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te 
shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës 
metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar 
ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri 
ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud 
= 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në 
RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: 
Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                   
220.00  

                           
220.00  

  Shuma totale 7                      220.00  

8 Elementet Sanitare         

  

Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga 
prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me 
sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me 
ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit 
dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se 
investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion 
ne mur sipas prodhuesit. copë 1 

                     
80.00  

                              
80.00  

8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e 
personave me aftesi te kufizuar. copë 1 

                    
150.00  

                            
150.00  

8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë 
(adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe 
materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i 
klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                     

80.00  
                              

80.00  
8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen  

mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita 
 (materiali i klasit te pare) 

copë 1 
                     

30.00  
                              

30.00  
  Shuma totale 8                      340.00  

B PUNET E PAPARASHIKUESHME         
9.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 

realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 
                      

151.18  
                              

151.18  
C HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         

10.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 
pergjithshem paushall 1.00 166.3 

                            
166.30  

      
  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

    
A TUALETET                        1,511.85    
B PUNET E PAPARASHIKUESHME                           151.18    
C HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                          166.30    

Total                       1,829.33    
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KUVENDI I KOMUNËS, FUSHË KOSOVË 
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Kuvendi i Komunës Fushë Kosovë 

Paramasa dhe parallogaria 

1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe 
ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I 
nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet 
nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne 
toke. 

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         
2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku 

punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi 
te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                         
30.00  

                                     
30.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn 
konstruktive si dhe tw murit. m² 3.40 

                            
5.00  

                                      
17.00  

2.3 Demolimi I mureve ekzistuese perafersishte 9.6 m² dhe largimi I mbeturinave 
ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. 

m³ 1.20 
                            

2.20  
                                        

2.64  
  Shuma 2                             49.64  
3 Punet e muratimit         

3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale 
inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa 
dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesoare 
adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. m² 26.00 

                          
10.00  

                                   
260.00  

  
Shuma 3                           260.00  

4 Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades         
Verejtje Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me ngjites 

nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m²  (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto). 
4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te 

ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: 
Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të 
arrihet lyerje e njetrajtshme. m² 70.00 

                            
5.00  

                                   
350.00  

4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 
m² 37.00 

                            
6.00  

                                   
222.00  

4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa. 
m² 37.00 

                            
0.30  

                                        
11.10  

4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, 
lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth m² 37.00 

                             
1.60  

                                     
59.20  

  Shuma totale 4                           642.30  
5 Punet e Hidroizolimit         

5.1  Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

                
5.10  

                         
20.00  

                                    
102.00  

  Shuma totale 5                            102.00  
6 Punet e pllakave         

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  
me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet 
sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet 
e nevojshme prej alumini. m² 3.00 

                          
15.00  

                                     
45.00  

6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) 
me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së 
investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej 
alumini. m² 27.50 

                          
15.00  

                                    
412.50  

  Shuma totale 6                           457.50  
7 Punet e zdrukthtarisë         

7.1 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte 
pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali 
te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 
40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. 
Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me 
ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i 
rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). 
Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet 
të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, 
Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                       
220.00  

                                   
220.00  

  Shuma totale 7                           220.00  
8 Elementet Sanitare         

8.1 
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 
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8.2 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon 
të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues 
këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit dhe 
kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit).  
Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas 
prodhuesit. copë 1 

                         
80.00  

                                     
80.00  

8.3 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave 
me aftesi te kufizuar. copë 1 

                        
150.00  

                                    
150.00  

8.4 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë 
(adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe 
materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i 
klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                         

80.00  
                                     

80.00  
  Shuma totale 8                            310.00  

B ASHENSORI         
9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë 

edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 km.Ne cmim 
perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 6.50 

                            
2.20  

                                      
14.30  

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset 
ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të 
llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) m³ 1.50 

                          
12.50  

                                      
18.75  

9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me 
trashësi 20 cm.  m³ 1.50 

                        
105.00  

                                    
157.50  

9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me 
beton arme me trashësi t=20 cm m³ 1.50 

                        
105.00  

                                    
157.50  

9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas projektit  
dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me 
pak se 5 km. pushall 1.00 

                         
50.00  

                                     
50.00  

9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te 
aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw pozicion 
pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret 
percjelles per montim. copë 1.00 

                 
25,000.00  

                             
25,000.00  

  Shuma totale 9                      25,398.05  
C PUNET E PAPARASHIKUESHME         

10.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 
realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                   
2,743.94  

                               
2,743.94  

D HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         
11.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 

pergjithshem paushall 1.00 
                    

3,018.34  
                                

3,018.34  
            
 

     

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   
    

A TUALETET                       2,041.44    
B ASHENSORI                    25,398.05    
C PUNET E PAPARASHIKUESHME                      2,743.94    
D HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                       3,018.34    

Total                     33,201.77    
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QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE, SHTIME 
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Shkolla Fan Noli- PODUJEVE 

Paramasa dhe parallogaria 

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe ISO. 

Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet 
pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer punishtes. 
Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se 
punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit 
    

    

2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 
28.23m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                       
50.00  

                
50.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit. 
m² 87.00 

                          
5.00  

             
435.00  

2.3 Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve.Te gjitha materialet te  largohen ne deponi te percaktuar nga organi 
mbikqyres, jo me pak se 5km. cope 6.00 

                        
15.00  

                
90.00  

2.4 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV 
Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo 
specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%. 

m² 28.23 
                          

5.00  
                

141.15  
  

Shuma 2              716.15  
3 Punet e muratimit 

        
3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre 

industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. 

m² 25.60 
                        

12.00  
             

307.20  
3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre 

industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. m² 14.40 

                        
10.00  

              
144.00  

  
Shuma totale 3              451.20  

4 Punet e suvatimit, lyerjes 
        

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suvatimi me makine 
perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në 
mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 234.86 
                          

5.00  
            

1,174.30  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 30.92 
                          

6.00  
              

185.52  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa  

m² 30.92 
                          

0.30  
                  

9.28  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte 

me ngjyren ekzistuese te mureve perreth m² 30.92 
                           

1.60  
                

49.47  
  

Shuma totale 4           1,418.57  
5 Punet e Hidroizolimit 

    
    

         
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen 
sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

                
42.36  

                       
20.00  

             
847.20  

  
Shuma totale 5             847.20  

6 Punët e pllakave 
    

    

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  me ngjitës në 
dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 25.72 

                        
15.00  

             
385.80  

6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra 
e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.  Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e 
nevojshme prej alumini. 

m² 202.60 
                        

15.00  
          

3,039.00  
  

Shuma totale 6          3,424.80  
7 

Punet e zdrukthtarisë         
7.1 

Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw 
kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 
0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne 
skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm 
te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 
1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre 
të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                     
220.00  

             
220.00  
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7.2 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte. Krahu i derës: izolimin iver 
mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje 
pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 
2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome 
mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). 
Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë 
RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm. 

        

Pos. 2   90x210 copë 2 
                      

180.00  
             

360.00  
  

Pos. 3   80x210 copë 4 
                      

160.00  
             

640.00  
  

Shuma totale 7           1,220.00  

8 Elementet Sanitare     
    

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te 
vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në   instalimin 
e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me 
fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                       

80.00  
                

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar. 

copë 1 
                      

150.00  
              

150.00  
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te 

nxehte, me sifon te kromuar,  dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i 
klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                       

80.00  
                

80.00  
8.4 Furnizimi dhe montimi i WC guacës me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën 

shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit dhe kanalizimi 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 2 
                       

80.00  
              

160.00  
8.5 Furnizimi dhe montimi i lavamanit , me rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te 

kromuar,  dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra 
sipas deshires se investitorit) 

copë 2 
                       

80.00  
              

160.00  
8.6 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen  

mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita  
(materiali i klasit te pare) copë 3 

                       
30.00  

                
90.00  

  
Shuma totale 8             720.00  

B 
ASHENSORI          

9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi 
në largësi jo më të vogël se  5 km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 10.00 

                          
2.20  

                
22.00  

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e 
tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) m³ 2.00 

                        
12.50  

                
25.00  

9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.  
m³ 2.00 

                      
105.00  

              
210.00  

9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm 
m³ 2.53 

                      
105.00  

             
265.65  

9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas projektit  dhe largimi I mbeturinave ne 
deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. pushall 1.00 

                       
50.00  

                
50.00  

9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e 
celikut e plastifikuar.  ne kwtw pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me 
aksesoret percjelles per montim. copë 1.00 

               
25,000.00  

       
25,000.00  

  
Shuma totale 9        25,572.65  

C PUNET E PAPARASHIKUESHME 
        

10.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se 
pergjithshem paushall 1.00 

                 
3,437.05  

          
3,437.05  

D 
HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         

11.1 
Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                 
3,780.76  

          
3,780.76  

 
     

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

    

A 
TUALETET 

                        8,797.92    
B ASHENSORI 

                      25,572.65    
C PUNET E PAPARASHIKUESHME 

                        3,437.05    
D 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                         3,780.76    

Total                        41,588.38    
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KUVENDI I KOMUNËS, SHTËRPCË 
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Kuvendi i Komunës Shtërpcë 

Paramasa dhe parallogaria 

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC 

dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I 
nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. 
Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te 
perforcuar mire ne toke. 

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         
2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira 

ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen 
ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                         
30.00  

                                      
30.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw 
pllakwn konstruktive si dhe tw murit. m² 3.80 

                           
5.00  

                                       
19.00  

2.3 Demolimi I mureve ekzistuese perafersishte 9.6 m² dhe largimi I 
mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 
5 km. m³ 2.00 

                           
2.20  

                                         
4.40  

  
Shuma 2                              53.40  

3 Punet e muratimit 
        

3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale 
inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 
MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. m² 6.80 

                          
10.00  

                                      
68.00  

  

Shuma 3                              68.00  
4 Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades         

Verejtje Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me 
ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m²  (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto). 

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 
ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 
8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik 
në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. m² 52.80 

                           
5.00  

                                    
264.00  

4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 
m² 20.00 

                           
6.00  

                                     
120.00  

4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa 
m² 20.00 

                           
0.30  

                                         
6.00  

4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy 
shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve 
perreth m² 20.00 

                            
1.60  

                                      
32.00  

  
Shuma totale 4                            422.00  

5 Punet e Hidroizolimit         
5.1  Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 

ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

               
6.20  

                         
20.00  

                                     
124.00  

  
Shuma totale 5                             124.00  

6 Punet e pllakave         
6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te 

pare)  me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se 
pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 3.80 

                          
15.00  

                                      
57.00  

6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te 
pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet 
e nevojshme prej alumini. m² 30.00 

                          
15.00  

                                    
450.00  

  Shuma totale 6                            507.00  
7 Punet e zdrukthtarisë         
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7.1 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te 
shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës 
metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e 
lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje 
pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome 
mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin 
e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 
20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë 
RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm. 

        
  

Pos. 1    100x210 copë 1 
                      

220.00  
                                    

220.00  
  Shuma totale 7                            220.00  
8 Elementet Sanitare         

8.1 
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.2 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar 
me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën 
shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje 
në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas 
deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                         

80.00  
                                      

80.00  
8.3 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e 

personave me aftesi te kufizuar. copë 1 
                       

150.00  
                                     

150.00  
8.4 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me 

rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  
dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                         

80.00  
                                      

80.00  
  Shuma totale 8                             310.00  

B ASHENSORI         
9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo 

perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 
km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 6.50 

                           
2.20  

                                       
14.30  

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset 
ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të 
llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) 

m³ 1.50 
                          

12.50  
                                       

18.75  
9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 

me trashësi 20 cm.  m³ 1.50 
                       

105.00  
                                     

157.50  
9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit 

me beton arme me trashësi t=20 cm m³ 1.50 
                       

105.00  
                                     

157.50  
9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas 

projektit  dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi 
mbikeqyres, jo me pak se 5 km. 

pushall 1.00 
                         

50.00  
                                      

50.00  
9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te 

aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw 
pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me 
aksesoret percjelles per montim. copë 1.00 

                
25,000.00  

                              
25,000.00  

  Shuma totale 9                       25,398.05  
C PUNET E PAPARASHIKUESHME         

10.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 
realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                   
2,670.44  

                                
2,670.44  

D 
HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         

11.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 
pergjithshem paushall 1.00 

                   
2,937.48  

                                
2,937.48  

         
    

A TUALETET                       1,704.40    
B ASHENSORI                    25,000.00    
C PUNET E PAPARASHIKUESHME                      2,670.44    
D 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                      2,937.48    

Total                     32,312.32    
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QENDRA PËR PUNË SOCIALE, SUHAREKË 
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Qendra për punë sociale - Suharekë  

Paramasa dhe parallogaria 

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe ISO. 

Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I 
nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer 
punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte 
rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         
2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         

2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me 
sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi 
mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                             
30.00  

                                         
30.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si 
dhe tw murit. m² 3.40 

                                
5.00  

                                          
17.00  

2.3 Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te 
caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                            
100.00  

                                       
100.00  

2.4 Demolimi I mureve ekzistuese perafersishte 7.5m² dhe largimi I mbeturinave ne deponi te 
caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. m³ 1.50 

                                
2.20  

                                           
3.30  

  Shuma 2                              150.30  
3 Punet e muratimit         

3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te 
prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 
kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesoare adekuate sipas specifikimit te 
prodhuesit. m² 14.50 

                              
12.00  

                                       
174.00  

3.2 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te 
prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 
kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesoare adekuate sipas specifikimit te 
prodhuesit. m² 5.20 

                              
10.00  

                                         
52.00  

  Shuma totale 3                              226.00  
4 Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades         

Verejtje Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me ngjites nga PVC 
rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m²  (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto). 

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem 
(suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te 
mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 39.40 
                                

5.00  
                                       

197.00  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 10.60 
                                

6.00  
                                         

63.60  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa  

m² 10.60 
                                

0.30  
                                            

3.18  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe 

ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth m² 10.60 
                                 

1.60  
                                          

16.96  
  Shuma totale 4                              280.74  
5 Punet e Hidroizolimit         

                   
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne 
dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë 
tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar   m²  

               
9.00  

                             
20.00  

                                       
180.00  

  Shuma totale 5                              180.00  
6 Punët e pllakave         

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  me ngjitës në 
dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së 
investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 6.00 

                              
15.00  

                                         
90.00  

6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në 
mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. H=280cm dhe 
H=225cm. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 40.00 

                              
15.00  

                                      
600.00  

  Shuma totale 6                              690.00  
7 Punet e zdrukthtarisë         

7.1 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona 
me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te 
galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy 
bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te 
galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. 
Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e 
nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 
46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, 
Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                           
220.00  

                                      
220.00  

  Shuma totale 7                              220.00  
8 Elementet Sanitare         
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8.1 
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.2 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të 
konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me 
terë materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te 
pare ngjyra sipas deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                             

80.00  
                                         

80.00  
8.3 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te 

kufizuar. 
copë 1 

                            
150.00  

                                       
150.00  

8.4 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të 
ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe materialin e duhur për kyçje në 
instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se 
investitorit) copë 1 

                             
80.00  

                                         
80.00  

  Shuma totale 8                              310.00  
B PLATFORMA HIDRAULIKE         

9.1 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese per persona me nevoja te vecanta, me 
te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem. copë 1.00 

                       
3,000.00  

                                   
3,000.00  

  Shuma totale 9                           3,000.00  
C PUNET E PAPARASHIKUESHME         

10.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e 
vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                           
505.70  

                                      
505.70  

D HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         
11.1 

Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 
                           

556.27  
                                      

556.27  
         

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   
    

A TUALETET                      2,057.04    
B PLATFORMA HIDRAULIKE                      3,000.00    
C PUNET E PAPARASHIKUESHME                         505.70    
D HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                         556.27    

Total                        6,119.01    
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KUVENDI I KOMUNËS, VITI 
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Kuvedni Komunal_VITIJE 

Paramasa dhe parallogaria 

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe ISO. 

Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet 
pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra 
ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. 
Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke. 

A TUALETE         
2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         

2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe 
prej 10m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak 
se 5 km. paushall 1.00 

                                
30.00  

                                     
30.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit 
ekzistues. m² 45.00 

                                   
5.00  

                                   
225.00  

2.3 Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve.Te gjitha materialet te  largohen ne deponi te percaktuar 
nga organi mbikqyres, jo me pak se 5km. cope 2.00 

                                 
15.00  

                                     
30.00  

2.4 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm 
dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e 
epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit 
duhet të jetë < 4%. m² 10.00 

                                   
5.00  

                                     
50.00  

  Shuma 2                           335.00  
3 Punet e muratimit         

3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne 
menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet 
me ngjites dhe aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. m² 7.50 

                                 
12.00  

                                     
90.00  

3.2 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne 
menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet 
me ngjites dhe aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. m² 9.00 

                                 
10.00  

                                     
90.00  

  Shuma totale 3                            180.00  
4 Punet e suvatimit, lyerjes         

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suvatimi 
me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren 
shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. m² 95.00 

                                   
5.00  

                                   
475.00  

4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 
m² 61.00 

                                   
6.00  

                                   
366.00  

4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa  
m² 61.00 

                                   
0.30  

                                      
18.30  

4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e 
njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth m² 61.00 

                                    
1.60  

                                     
97.60  

  Shuma totale 4                           956.90  
5 Punet e Hidroizolimit         

   
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në 
nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, 
Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar   m²  

               
6.60  

                                
20.00  

                                    
132.00  

  Shuma totale 5                            132.00  
6 Punët e pllakave         

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  me ngjitës në 
dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim 
jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 10.00 

                                 
15.00  

                                    
150.00  

6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji 
dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te 
gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 30.00 

                                 
15.00  

                                   
450.00  

  Shuma totale 6                           600.00  
7 Punet e zdrukthtarisë         

7.1 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi 
tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me 
trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe 
dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, 
me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj 
zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 
20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: 
Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                              
220.00  

                                   
220.00  

  Shuma totale 7                           220.00  
8 Elementet Sanitare         

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 
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8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me 
fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për 
kyçje në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se 
investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                                

80.00  
                                     

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar. 

copë 1 
                               

150.00  
                                    

150.00  
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë 

dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe 
kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) copë 1 

                                
80.00  

                                     
80.00  

8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen 
 mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita  
(materiali i klasit te pare) copë 1 

                                
30.00  

                                     
30.00  

  Shuma totale 8                           340.00  
B ASHENSORI          

9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri 
ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 10.00 

                                   
2.20  

                                     
22.00  

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe 
ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar 
pë këtë lëmi) m³ 2.00 

                                 
12.50  

                                     
25.00  

9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.  
m³ 2.00 

                               
105.00  

                                    
210.00  

9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi 
t=20 cm m³ 2.53 

                               
105.00  

                                   
265.65  

9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas projektit  dhe largimi I 
mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. pushall 1.00 

                                
50.00  

                                     
50.00  

9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga 
llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si 
dhe shahta me aksesoret percjelles per montim. copë 1.00 

                        
25,000.00  

                             
25,000.00  

  Shuma totale 9                      25,572.65  
C PUNET E RAMPES         

10.1 Furnizimi, betonimi dhe ankerimi I rampes brenda objektit me armature te konstruktuar. 
m³ 1.00 

                               
105.00  

                                    
105.00  

10.2 Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike rrethore fi60mm  ne dy 
nivele . Te behet lyerja e tubave metalik me ngjyre mbrojtese te percaktuar nga mbikqyresi dhe te 
jene te galvanizuar.(sipas detalit) 

m' 6.00 
                                

40.00  
                                   

240.00  
  Shuma totale 10                           345.00  

D PUNET E PAPARASHIKUESHME         
11.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se 

pergjithshem paushall 1.00 
                           

2,844.15  
                                

2,844.15  
E 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         
12.1 

Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 
                           

3,128.57  
                                

3,128.57  
         

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   
    

A TUALETET                      2,763.90    
B ASHENSORI                    25,572.65    
C PUNET E RAMPES                          105.00    
D PUNET E PAPARASHIKUESHME                       2,844.15    
E HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                       3,128.57    

Total                     34,414.27    
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KUVENDI I KOMUNËS, ZVEQAN 
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Kuvendi Komunal_ZVEQAN 

Paramasa dhe parallogaria 

  

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC 

dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I 
nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet 
nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne 
toke. 

A TUALETET         
2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         

2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira 
ku punohet me sipwrfaqe prej 10m2. Te gjitha materialet te largohen ne 
deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                                   
50.00  

                                       
50.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw 
pllakwn konstruktive si dhe tw murit. m² 64.00 

                                     
5.00  

                                    
320.00  

2.3 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, 
me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni 
duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit 
(shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para 
shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%. 

m² 10.00 
                                     

5.00  
                                       

50.00  
  Shuma 2                            420.00  
3 Punet e muratimit         

3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale 
inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 
MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe 
aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. m² 26.00 

                                    
12.00  

                                     
312.00  

  Shuma totale 3                             312.00  
4 Punet e suvatimit, lyerjes         

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 
ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 
8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik 
në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. m² 88.00 

                                     
5.00  

                                    
440.00  

4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 
m² 38.00 

                                     
6.00  

                                    
228.00  

4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa 
m² 38.00 

                                     
0.30  

                                         
11.40  

4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy 
shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve 
perreth m² 38.00 

                                      
1.60  

                                       
60.80  

  Shuma totale 4                            740.20  
5 Punet e Hidroizolimit         

                   
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

             
14.50  

                                   
20.00  

                                    
290.00  

  Shuma totale 5                            290.00  
6 Punët e pllakave         

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te 
pare)  me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se 
pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 10.00 

                                    
15.00  

                                     
150.00  

6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te 
pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet 
e nevojshme prej alumini. m² 52.00 

                                    
15.00  

                                    
780.00  

  Shuma totale 6                            930.00  
7 Punet e zdrukthtarisë         

7.1 

Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te 
shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës 
metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e 
lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje 
pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome 
mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin 
e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 
20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë 
RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         
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Pos. 1    100x210 copë 1 

                                
220.00  

                                    
220.00  

  
Shuma totale 7                            220.00  

8 Elementet Sanitare         

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar 
me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën 
shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje 
në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas 
deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                                   

80.00  
                                       

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e 

personave me aftesi te kufizuar. copë 1 
                                 

150.00  
                                     

150.00  
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me 

rubinetë (adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  
dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                                   

80.00  
                                       

80.00  
8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen  

mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita 
 (materiali i klasit te pare) copë 1 

                                   
30.00  

                                       
30.00  

  Shuma totale 8                            340.00  
B ASHENSORI          

9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo 
perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 
km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 10.00 

                                     
2.20  

                                       
22.00  

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset 
ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të 
llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) m³ 2.00 

                                    
12.50  

                                       
25.00  

9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 
me trashësi 20 cm.  m³ 2.00 

                                 
105.00  

                                     
210.00  

9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit 
me beton arme me trashësi t=20 cm m³ 2.53 

                                 
105.00  

                                    
265.65  

9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas 
projektit  dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi 
mbikeqyres, jo me pak se 5 km. pushall 1.00 

                                   
50.00  

                                       
50.00  

9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te 
aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw 
pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me 
aksesoret percjelles per montim. copë 1.00 

                          
25,000.00  

                              
25,000.00  

  Shuma totale 9                       25,572.65  
C PLATFORMA HIDRAULIKE         

10.1 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese vertikale per persona 
me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. 
Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem. copë 1.00 

                             
3,000.00  

                                 
3,000.00  

10.2 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese pergjate shkalleve 
per persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet 
percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem. copë 1.00 

                             
3,000.00  

                                 
3,000.00  

  Shuma totale 10                         6,000.00  
D PUNET E RAMPES 

        
11.1 Furnizimi, betonimi dhe ankerimi I rampes brenda objektit me armature 

te konstruktuar. m³ 1.50 
                                 

105.00  
                                     

157.50  
11.2 Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike 

rrethore fi60mm  ne dy nivele . Te behet lyerja e tubave metalik me 
ngjyre mbrojtese te percaktuar nga mbikqyresi dhe te jene te 
galvanizuar.(sipas detalit) m' 9.50 

                                   
40.00  

                                    
380.00  

  Shuma totale 11                            537.50  
E PUNET E PAPARASHIKUESHME         

12.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 
realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                             
3,536.23  

                                 
3,536.23  

F HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         
13.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 

pergjithshem paushall 1.00 
                             

3,889.85  
                                 

3,889.85  
      

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

    
A TUALETET                      3,252.20    
B ASHENSORI                    25,572.65    
C PLATFORMA HIDRAULIKE                      6,000.00    
D PUNET E RAMPES                         537.50    
E PUNET E PAPARASHIKUESHME                      3,536.23    
F HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                      3,889.85    

Total                    42,788.43    
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Kuvendi Komunal_RAHOVEC 

Paramasa dhe parallogaria 

  

1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, 
dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve 
afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin 
jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit 
    

    

2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku 
punohet me sipwrfaqe prej 6.25m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te 
caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                                   
30.00  

                                       
30.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn 
konstruktive si dhe tw murit. m² 64.00 

                                     
5.00  

                                    
320.00  

2.3 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, me 
armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije 
fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e 
prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 
4%. 

m² 6.25 
                                     

5.00  
                                        

31.25  
  

Shuma 2                             381.25  
3 Punet e muratimit 

        
3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale 

inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe 
mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesoare adekuate 
sipas specifikimit te prodhuesit. m² 10.50 

                                    
12.00  

                                     
126.00  

  
Shuma totale 3                             126.00  

4 Punet e suvatimit, lyerjes 
        

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te 
ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate 
suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet 
lyerje e njetrajtshme. m² 57.00 

                                     
5.00  

                                    
285.00  

4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 
m² 16.65 

                                     
6.00  

                                       
99.90  

4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa 
m² 16.65 

                                     
0.30  

                                         
5.00  

4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji 
dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth m² 16.65 

                                      
1.60  

                                       
26.64  

  
Shuma totale 4                             416.54  

5 Punet e Hidroizolimit 
    

    

  
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) 
ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo 
përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar   m²  

               
9.50  

                                   
20.00  

                                     
190.00  

  
Shuma totale 5                             190.00  

6 Punët e pllakave 
    

    

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  me 
ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e 
nevojshme prej alumini. m² 6.25 

                                    
15.00  

                                       
93.75  

6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me 
ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. 
Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 40.00 

                                    
15.00  

                                    
600.00  

  
Shuma totale 6                            693.75  

7 
Punet e zdrukthtarisë         

7.1 

Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr 
persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te 
galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të 
trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: 
llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për 
mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës 
ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në 
përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të 
bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                                
220.00  

                                    
220.00  
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Shuma totale 7                            220.00  

8 Elementet Sanitare     
    

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të 
konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues 
këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit dhe kanalizimi 
(materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete 
me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                                   

80.00  
                                       

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me 

aftesi te kufizuar. copë 1 
                                 

150.00  
                                     

150.00  
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë 

(adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe materialin e 
duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra 
sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                                   

80.00  
                                       

80.00  
8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen  

mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita 
 (materiali i klasit te pare) copë 1 

                                   
30.00  

                                       
30.00  

  
Shuma totale 8                            340.00  

B 
ASHENSORI          

9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë 
edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 km.Ne cmim 
perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 10.00 

                                     
2.20  

                                       
22.00  

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, 
kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe 
shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) m³ 2.00 

                                    
12.50  

                                       
25.00  

9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me 
trashësi 20 cm.  m³ 2.00 

                                 
105.00  

                                     
210.00  

9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton 
arme me trashësi t=20 cm m³ 2.53 

                                 
105.00  

                                    
265.65  

9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas projektit  
dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak 
se 5 km. pushall 1.00 

                                   
50.00  

                                       
50.00  

9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, 
me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw pozicion pwrfshihen 
tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per 
montim. copë 1.00 

                          
25,000.00  

                              
25,000.00  

  
Shuma totale 9                       25,572.65  

C PLATFORMA HIDRAULIKE 
        

10.1 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese pergjate shkalleve per 
persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. 
Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem. copë 2.00 

                             
3,000.00  

                                 
6,000.00  

  
Shuma totale 10                         6,000.00  

D PUNET E PAPARASHIKUESHME 
        

12.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen 
(10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                             
3,394.00  

                                 
3,394.00  

E 
HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         

13.1 
Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                              
3,733.41  

                                  
3,733.41  

 
     

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

    

A 
TUALETET 

                     2,367.54    
B ASHENSORI 

                   25,572.65    
C PLATFORMA HIDRAULIKE 

                     6,000.00    
D PUNET E PAPARASHIKUESHME 

                     3,394.00    
E 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                       3,733.41    

Total                     41,067.60    
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Kuvendi Komunal_GRACANICE 

Paramasa dhe parallogaria 

  

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe ISO. 

Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, 
dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve 
afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin 
jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         
2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit         

2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku 
punohet me sipwrfaqe prej 14.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te 
caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                                   
50.00  

                                       
50.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn 
konstruktive si dhe tw murit. m² 75.00 

                                     
5.00  

                                    
375.00  

2.3 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, me 
armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije 
fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e 
prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 
4%. 

m² 14.50 
                                     

5.00  
                                       

72.50  
  Shuma 2                            497.50  
3 Punet e muratimit         

3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale 
inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe 
mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesoare adekuate 
sipas specifikimit te prodhuesit. m² 15.50 

                                    
10.00  

                                     
155.00  

  Shuma totale 3                             155.00  
4 Punet e suvatimit, lyerjes         

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te 
ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: 
Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të 
arrihet lyerje e njetrajtshme. m² 75.00 

                                     
5.00  

                                    
375.00  

4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 
m² 30.00 

                                     
6.00  

                                     
180.00  

4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa 
m² 30.00 

                                     
0.30  

                                         
9.00  

4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji 
dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth m² 30.00 

                                      
1.60  

                                       
48.00  

  Shuma totale 4                             612.00  
5 Punet e Hidroizolimit         

  
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 
30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së 
punuar   m²  

            
20.00  

                                   
20.00  

                                    
400.00  

  Shuma totale 5                            400.00  
6 Punët e pllakave         

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  me 
ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas 
kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e 
nevojshme prej alumini. m² 14.50 

                                    
15.00  

                                     
217.50  

6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me 
ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. 
Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 59.00 

                                    
15.00  

                                    
885.00  

  Shuma totale 6                           1,102.50  
7 Punet e zdrukthtarisë         

7.1 
Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr 
persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te 
galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të 
trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: 
llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për 
mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës 
ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në 
përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të 
bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                                
220.00  

                                    
220.00  

  Shuma totale 7                            220.00  
8 Elementet Sanitare         

  Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
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Armal, Unitas dhe Grohe 
8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të 

konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues 
këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit dhe 
kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit).  Guaca 
duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit. 

copë 1 
                                   

80.00  
                                       

80.00  
8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me 

aftesi te kufizuar. copë 1 
                                 

150.00  
                                     

150.00  
8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë 

(adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe materialin e 
duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra 
sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                                   

80.00  
                                       

80.00  
8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen  

mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita 
 (materiali i klasit te pare) copë 1 

                                   
30.00  

                                       
30.00  

  Shuma totale 8                            340.00  
B ASHENSORI          

9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë 
edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 km.Ne cmim 
perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 10.00 

                                     
2.20  

                                       
22.00  

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, 
kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe 
shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) m³ 2.00 

                                    
12.50  

                                       
25.00  

9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me 
trashësi 20 cm.  m³ 2.00 

                                 
105.00  

                                     
210.00  

9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton 
arme me trashësi t=20 cm m³ 2.53 

                                 
105.00  

                                    
265.65  

9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas projektit  
dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak 
se 5 km. pushall 1.00 

                                   
50.00  

                                       
50.00  

9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, 
me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw pozicion pwrfshihen 
tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per 
montim. copë 1.00 

                          
25,000.00  

                              
25,000.00  

  Shuma totale 9                       25,572.65  
C PLATFORMA HIDRAULIKE         

10.1 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese vertikale per persona me 
nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, 
Otis ose ngjashem. copë 1.00 

                             
3,000.00  

                                 
3,000.00  

  Shuma totale 10                         3,000.00  
D PUNET E RAMPES         

11.1 Furnizimi, betonimi dhe ankerimi I rampes brenda objektit me armature te 
konstruktuar. m³ 1.00 

                                 
105.00  

                                     
105.00  

11.2 Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike rrethore 
fi60mm  ne dy nivele . Te behet lyerja e tubave metalik me ngjyre mbrojtese te 
percaktuar nga mbikqyresi dhe te jene te galvanizuar.(sipas detalit) m' 3.00 

                                   
40.00  

                                     
120.00  

  Shuma totale 11                            225.00  
E PUNET E PAPARASHIKUESHME         

12.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen 
(10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                              
3,212.46  

                                  
3,212.46  

F HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         
13.1 

Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 
                              

3,533.71  
                                  

3,533.71  
      

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

    
A TUALETET                      3,327.00    
B ASHENSORI                    25,572.65    
C PLATFORMA HIDRAULIKE                      3,000.00    
D PUNET E RAMPES                         225.00    
E PUNET E PAPARASHIKUESHME                       3,212.46    
F HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                       3,533.71    

Total                    38,870.82    
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KUVENDI I KOMUNËS, ISTOG 
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Kuvendi Komunal_ISTOG 

Paramasa dhe parallogaria 

  

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe 

ISO. 
Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin 
teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I 
nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk 
duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke. 

A TUALETET         

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit 
    

    

2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku 
punohet me sipwrfaqe prej 14.00m2. Te gjitha materialet te largohen ne 
deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                                   
30.00  

                                       
30.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn 
konstruktive si dhe tw murit. m² 74.00 

                                     
5.00  

                                    
370.00  

2.3 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, me 
armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta 
mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo 
specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se 
epoksidit duhet të jetë < 4%. 

m² 14.00 
                                     

5.00  
                                       

70.00  
  

Shuma 2                            470.00  
3 Punet e suvatimit, lyerjes 

        
3.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te 

ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: 
Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të 
arrihet lyerje e njetrajtshme. m² 74.00 

                                     
5.00  

                                    
370.00  

3.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 
m² 14.00 

                                     
6.00  

                                       
84.00  

3.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa 
m² 14.00 

                                     
0.30  

                                         
4.20  

3.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, 
lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth m² 14.00 

                                      
1.60  

                                       
22.40  

  
Shuma totale 3                            480.60  

4 Punet e Hidroizolimit 
    

    

  
4.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose 
ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi 
minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të 
sipërfaqes së punuar   m²  

             
18.00  

                                   
20.00  

                                    
360.00  

  
Shuma totale 4                            360.00  

5 Punët e pllakave 
    

    

5.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  
me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet 
sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet 
e nevojshme prej alumini. m² 14.00 

                                    
15.00  

                                     
210.00  

5.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) 
me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së 
investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej 
alumini. m² 60.00 

                                    
15.00  

                                    
900.00  

  
Shuma totale 5                           1,110.00  

6 
Punet e zdrukthtarisë         

6.1 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte 
pwr persona me aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali 
te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 
40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. 
Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me 
ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i 
rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). 
Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera 
duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, 
Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                                
220.00  

                                    
220.00  

  
Shuma totale 6                            220.00  

7 Elementet Sanitare     
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Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

7.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me 
sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me 
ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit 
dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit).  
Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas 
prodhuesit. copë 1 

                                   
80.00  

                                       
80.00  

7.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave 
me aftesi te kufizuar. copë 1 

                                 
150.00  

                                     
150.00  

7.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë 
(adekuate) të ujit  të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe 
materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i 
klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                                   

80.00  
                                       

80.00  
7.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen  

mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita 
 (materiali i klasit te pare) copë 1 

                                   
30.00  

                                       
30.00  

  
Shuma totale 7                            340.00  

B 
ASHENSORI          

8.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë 
edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 km.Ne cmim 
perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 10.00 

                                     
2.20  

                                       
22.00  

8.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset 
ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të 
llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar pë këtë lëmi) m³ 2.00 

                                    
12.50  

                                       
25.00  

8.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me 
trashësi 20 cm.  m³ 2.00 

                                 
105.00  

                                     
210.00  

8.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me 
beton arme me trashësi t=20 cm m³ 2.53 

                                 
105.00  

                                    
265.65  

8.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas 
projektit  dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi 
mbikeqyres, jo me pak se 5 km. pushall 1.00 

                                   
50.00  

                                       
50.00  

8.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te 
aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw pozicion 
pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret 
percjelles per montim. copë 1.00 

                          
25,000.00  

                              
25,000.00  

  
Shuma totale 8                       25,572.65  

C PLATFORMA HIDRAULIKE 
        

9.1 Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese vertikale per persona me 
nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, 
Otis ose ngjashem. copë 1.00 

                             
3,000.00  

                                 
3,000.00  

  
Shuma totale 9                         3,000.00  

D PUNET E PAPARASHIKUESHME 
        

10.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te 
realizohen (10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                              
3,155.32  

                                  
3,155.32  

E 
HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         

11.1 Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se 
pergjithshem paushall 1.00 

                             
3,470.85  

                                 
3,470.85  

 
     

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

    

A 
TUALETET 

                     2,980.60    
B ASHENSORI 

                   25,572.65    
C PLATFORMA HIDRAULIKE 

                     3,000.00    
D PUNET E PAPARASHIKUESHME 

                      3,155.32    
E 

HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                      3,470.85    

Total                     38,179.42    
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SHTËPIA E KULTURËS, SKENDERAJ 
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Salla e Kultures_SKENDERAJ 

Paramasa dhe parallogaria 

  

            
1 Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe ISO. 

Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I 
nenshtrohet pershkrimit teknik. 

Njësia Sasia  Çmimi(€)   Shuma(€)  

        

1.1 Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer 
punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte 
rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke. 

A TUALETE         

2 Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit 
    

    

2.1 Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me 
sipwrfaqe prej 36.50m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi 
mbikeqyres, jo me pak se 5 km. paushall 1.00 

                                
80.00  

                                     
80.00  

2.2 Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe 
tw murit ekzistues. m² 132.00 

                                   
5.00  

                                   
660.00  

2.3 Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve.Te gjitha materialet te  largohen ne deponi te 
percaktuar nga organi mbikqyres, jo me pak se 5km. 

cope 1.00 
                                 

15.00  
                                      

15.00  
2.4 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit  me trashesi 5 cm, me armature rrjetë 

Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme 
për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para 
shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%. m² 12.00 

                                   
5.00  

                                     
60.00  

  Shuma 2                            815.00  
3 Punet e muratimit 

        
3.1 Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te 

prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 
kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. m² 8.50 

                                 
12.00  

                                    
102.00  

3.2 Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te 
prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 
kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesoare adekuate sipas specifikimit te prodhuesit. m² 33.00 

                                 
10.00  

                                   
330.00  

  
Shuma totale 3                           432.00  

4 Punet e suvatimit, lyerjes 
        

4.1 Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem 
(suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te 
mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme. 

m² 132.00 
                                   

5.00  
                                   

660.00  
4.2 Glet-Te jetë nga i njejti prodhues si prodhuesi per suvatim 

m² 98.00 
                                   

6.00  
                                   

588.00  
4.3 Ngjyrosja me baze nga  ne dy shtresa  

m² 98.00 
                                   

0.30  
                                     

29.40  
4.4 Furnizimi  me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra 

te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth 
m² 98.00 

                                    
1.60  

                                    
156.80  

  
Shuma totale 4                         1,434.20  

5 Punet e Hidroizolimit 
    

    

  
5.10  

 Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne 
dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë 
tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar   m²  

             
10.50  

                                
20.00  

                                    
210.00  

  
Shuma totale 5                            210.00  

6 Punët e pllakave 
    

    

6.1 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare)  me ngjitës në 
dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së 
investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 8.00 

                                 
15.00  

                                    
120.00  

6.2 Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në 
mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te 
perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. m² 30.00 

                                 
15.00  

                                   
450.00  

  
Shuma totale 6                           570.00  

7 
Punet e zdrukthtarisë         
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7.1 
Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me 
aftwsi tw kufizuara.  
Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar 
me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-
pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me 
ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri 
ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). 
Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me 
ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

  
Pos. 1    100x210 copë 1 

                              
220.00  

                                   
220.00  

7.2 Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte. Krahu i derës: 
izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi 
min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe 
dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur 
termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i 
rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në 
përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë 
RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.         

Pos. 2   90x210 copë 1 
                               

160.00  
                                    

160.00  
  

Shuma totale 7                           380.00  

8 Elementet Sanitare     
    

  
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi  
Armal, Unitas dhe Grohe 

8.1 Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të 
konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me 
terë materialin e duhur për kyçje në   instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare 
ngjyra sipas deshires se investitorit).  Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne 
konstruksion ne mur sipas prodhuesit. copë 1 

                                
80.00  

                                     
80.00  

8.2 Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te 
kufizuar. copë 1 

                               
150.00  

                                    
150.00  

8.3 Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit  
të  ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar,  dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin 
e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit) 

copë 1 
                                

80.00  
                                     

80.00  
8.4 Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen 

 mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita  
(materiali i klasit te pare) copë 1 

                                
30.00  

                                     
30.00  

  
Shuma totale 8                           340.00  

B 
ASHENSORI          

9.1 Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe 
transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se  5 km.Ne cmim perfshihet edhe 
ngjeshja min. 8 Mpa. m³ 10.00 

                                   
2.20  

                                     
22.00  

9.2 Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin 
edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi 
i specializuar pë këtë lëmi) m³ 2.00 

                                 
12.50  

                                     
25.00  

9.3 Furnizimi dhe betonimi I  themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.  
m³ 2.00 

                               
105.00  

                                    
210.00  

9.4 Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me 
trashësi t=20 cm m³ 2.53 

                               
105.00  

                                   
265.65  

9.5 Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashenshorit me objekt, sipas projektit  dhe largimi I 
mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. 

pushall 1.00 
                                

50.00  
                                     

50.00  
9.6 Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje 

nga llamarina e celikut e plastifikuar.  ne kwtw pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet 
elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim. copë 1.00 

                        
25,000.00  

                             
25,000.00  

  
Shuma totale 9                      25,572.65  

C PUNET E PAPARASHIKUESHME 
        

10.1 Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e 
vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                          
2,975.38  

                               
2,975.38  

D 
HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE         

11.1 
Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem paushall 1.00 

                          
3,272.92  

                               
3,272.92  

 
     

  Rekapitulimi Shuma/Total (€)   

    

A TUALETET                       4,181.20    
B ASHENSORI 

                   25,572.65    
C PUNET E PAPARASHIKUESHME                      2,975.38    
D HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE                      3,272.92    

Total                     36,002.15    
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