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01 
PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM 

 

01.1. Vendi përfitues 

 

Bashkia Krujë, Bashkia Rrogozhinë, Bashkia Vorë, Bashkia Lezhë 

 

01.2. Autoriteti Kontraktor 

 

Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore 

 

Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, më poshtë IKTK, është institucion kombëtar i 

specializuar shkencor, në varësi të ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore.  

 IKTK-ja ushtron veprimtarinë në fushën e trashëgimisë kulturore materiale, me qëllim 

gjurmimin, hulumtimin, studimin, projektimin, konservimin, restaurimin, mbikëqyrjen, 

kolaudimin, promovimin, publikimin e trashëgimisë kulturore materiale.  

 IKTK-ja ushtron veprimtarinë në fushën e arkeologjisë parandaluese e të shpëtimit 

dhe studimit të trashëgimisë arkeologjike, si rrjedhojë e planifikimit urban e territorial 

në Republikën e Shqipërisë.  

 IKTK-ja harton kriteret e hulumtimeve arkeologjike, shqyrton dokumentacionin teknik 

në lidhje me to, si dhe kryen mbikëqyrjen e proceseve arkeologjike dhe ecurisë së 

projekteve zhvillimorë, në varësi të vendimeve të organeve vendimmarrëse 

kolegjiale.  

 IKTK-ja, në mbështetje të informacionit të siguruar nga veprimtaria e tij, nga 

institucionet e specializuara që kryejnë veprimtari të kërkimit arkeologjik, si dhe nga 

subjektet e licencuara në fushën e arkeologjisë, harton, përditëson dhe publikon 

platformën digjitale për veprimtarinë arkeologjike në Republikën e Shqipërisë. 

Institucionet dhe subjektet e sipërpërmendura kanë detyrimin të depozitojnë, 

rregullisht, pranë IKTK-së të dhënat në formën digjitale, pas çdo aktiviteti nga 

veprimtaria e kërkimit arkeologjik.  

 IKTK-ja, në përmbushje të funksioneve të veta, monitoron dhe bashkërendon punën 

me drejtoritë rajonale të trashëgimisë kulturore, bashkëpunon me njësitë e 

vetëqeverisjes vendore, subjektet publike dhe private, vendase apo të huaja, në 

fushën e trashëgimisë kulturore materiale.  
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01.3. Përshkrim i përgjithshëm i objekteve 

 

 Ura e Kurcajt në përroin e Zerzës, Krujë 

Objekti “Ura e Kurcajt në përroin e Zerzës" me vendndodhje në Krujë është monument 

kulture kategoria e I-rë, shpallur me Urdhër të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës Nr.786/1, 

datë 15.11.1984 

 

 
Ortofoto Ura e Kurcajt në përroin e Zerzës, Krujë 

 

Ura e Kurçajt ndodhet në jug të Krujës në hyrje të fshatit Kurçaj nga ana e Krujës, mbi 

lumin e Zezës që buron nga Qafa e Shtamës. Ura i shërbente rrugës së shkurtër të 

karvaneve Tiranë-Krujë sipas këtij itinirari: Tiranë-Zall Herr-Rradhesh-Mukaj-Buronjë-Kurçaj-

Barkanesh-Krujë. Në thembrat e qemerit të madh ruhen vrimat e trarëve të poshtëm të 

armaturës së harkut. 

Ura e Kurçajt është ndërtim i shekullit të XVIII-të. Është urë interesante me tre qemerë 

rrethorë. Qemeri i madh me hapësirë drite rreth 10 m është dëmtuar gjatë luftës II 

Botërore dhe është riparuar pas saj. Dy dritaret shkarkuese në brigjet janë të fazës 

origjinale të urës. Kalldrëmi origjinal ruhet në anën e djathtë, me gurë lumi me breza 

tërthorë në ngjitjet. Kalldrëmi ka parapet sigurues, me mur guri.  
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Foto Ura e Kurcajt, Krujë 

 

  Kalaja e Bashtovës, Rrogozhinë 

Objekti “Kalaja e Bashtovës" me vendndodhje në Rrogozhinë është monument kulture 

kategoria e I-rë, shpallur me Urdhër të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës Nr. 609, datë 

24.05.1948 

 

  
Ortofoto Ura e Kurcajt në përroin e Zerzës, Krujë 

 

Kalaja është ndërtuar në vitet 1467-1478 dhe ka marrë statusin monument kulture të 

kategorisë së parë në vitin 1948. Kjo kala ndodhet një kilometer larg fshatit Bashtovë 

dhe katërqind metra në veri të lumit Shkumbin,  3-4 kilometra larg derdhjes së tij në det. 
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Kështjella është prej guri dhe tulla, në qoshet e saj ka kulla, nga ana e brëndëshme 

muret janë ndërtuar me një sistem kontrafortesh në distancë prej tre metrash larg njëra-

tjetrës. Bedenat e kështjellës janë të pajisura me frëngjij, disa prej kullave ju mungojnë 

çatia, shkallët, ndarjet e kateve. 

 

 
Foto të objektit para tërmetit 

Kështjella është prej guri dhe tulla, në qoshet e saj ka kulla, nga ana e brëndëshme 

muret janë ndërtuar me një sistem kontrafortesh në distancë prej tre metrash larg njëra-

tjetrës. Bedenat e kështjellës janë të pajisura me frengjij, disa prej kullave ju mungojnë 

çatia, shkallët, ndarjet e kateve. 

 

Pas tërmetit të datës 26.11.2019, specialistët e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë 

Kulturore, DRTK Tiranë  dhe Specialistët e Misionit Italian në Shqipëri “Grupi Task Force 

MiBACT-U4H”, kanë bërë inspektimin e monumentit, i cili rezulton në gjëndjë mjaft të 

dëmtuar.  Vihen re kryesisht çarjet ne kullat e vrojtimit dhe në harqe, çarje të cilat kanë 

ekzistuese dhe janë thelluar më tepër për shkak të aktiviteti sizmik.  
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Foto të objektit pas tërmetit 

 

 Kalaja e Prezës (Kulla e Sahatit dhe Kulla verilindore) Prezë 
Objekti “Kalaja e Prezës" me vendndodhje në Prezë është monument kulture kategoria 

e I-rë, shpallur me Urdhër të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës Nr. 609, datë 24.05.1948 

 

 
Ortofoto Kalaja e Prezës 

Kështjella është ndërtuar në një nga majat e një vargu kodrinor, që kufizon fushën e 

Tiranës në anën veriperëndimore. Ajo ka formën e një pesëkëndëshi të çrregullt me 

kulla të rrumbu-llakëta në katër nga qos'het e tij dhe me një kullë drejtkëndëshe pranë 

mesit të njërit prej mureve. Kjo kullë ka shërbyer edhe si porta e vetme e kështjellës, 
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ndërsa një dalje e vogël katërkëndëshe, që luante rolin e një kulle, ndodhet në murin 

perëndimor. Për të kontro- lluar të vetmen qoshe të pesëkëndëshit, që nuk është pajisur 

me kullë, ka qenë ndërtuar një ballkon i vogël që mbështetej mbi një sistem kon- solash 

të lidhur me harqe tullash. Gjurmët e një ballkoni të tillë janë ruajtu r edhe në murin 

perëndimor. 

 

   
Foto të objektit para tërmetit 

 

Kalaja ka një gjatësi prej 80 m dhe gjerësi 50 m. Në oborrin e saj ndodhet një sterë e 

madhe, ndërsa mbi portë, në një fazë të dytë, është ndërtuar një xhami. Lar- tësia 

maksimale e ruajtur e mureve arrin në 6.40 m, ndërsa kullat në trajtë cilindrike me faqe 

vertikale ngrihen vetëm 0,50-0,60 m mbi lartë- sinë e tyre. Trashësia e mureve është 1,30-

1,40 m, Në pjesën e sipër- me ato kanë qenë kurorëzuar me bedena. Nga disa gjurmë 

të ruajtura del se lartësia e tyre ishte 1,70 m, ndërsa muri mbi të cilin mbështete- shin 1 

m. Për të çuar në shtegun e rojeve janë ndërtuar shkallë të gu- rta. Një shkallë e tillë 

ruhet në murin jugor, ajo është ndërtuar pjesërisht brenda trashësisë së murit. 

 

Pas tërmetit të datës 26.11.2019, specialistët e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, DRTK 

Tiranë dhe Specialistët e Misionit Italian në Shqipëri “Grupi Task Force MiBACT-U4H”, kanë bërë 

inspektimin e monumentit. Kulla e Sahatit, muri i fortifikuar dhe një nga kullat (ajo veri-

lindore), kanë pësuar dëme të mëdha, duke shfaqur një rrezik për rënien totale të 

strukturës dhe për zonën përreth. Pjesa prej murature guri të Kullës së Sahatit dhe murit 

të fortifikuar janë shkatërruar dhe kanë rënë. Çatia është shkatërruar plotësisht. 

Gjithashtu pjesa veriore e kullës nr. 2, është shembur.  

 

 Kalaja e Lezhës 
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Objekti “Kalaja e Lezhës” është monument kulture kategoria e I-rë, shpallur me Urdhër 

të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës me Nr.1886, datë 10.06.1973. 

 
Ortofoto Kalaja e Lezhës 

Keshtjella e Lezhes, fazat më të hershme të ndërtimit i ka në shek III p.k. Muret arrijnë 

lartësinë maksimale deri në 8 m dhe gjerësi nga 2,5-4 m. Ndërkohe mbi ndertimet 

helenistike kemi faza të mëvonshme, si ato romake, bizantine, veneciane dhe së fundmi 

otomane. Kështjella ka një sipërfaqe prej 2 ha, perimetri i mureve rrethuese shkon deri 

ne 850 m. Kalaja ka pjesën e poshtme të saj të karakterit mbrojtës dhe atë të sipërme ku 

dallojmë ndertimet e karakterit shoqëror si: objekte kulti, stera uji, depo armësh dhe 

banesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto të objektit para tërmetit 

Fazat e ndërtimeve më të hershme kanë tipologjinë antike, me gurë të mëdhenj të 

ndërtuar në të thatë dhe të vendosur në poligonal dhe trapezoidal. Faza e mëvonshme 

e ndryshme nga antikja është ajo mesjetare ku futen konstruksionet e periudhës 

bizantike, veneciane dhe së fundmi otomane. Konstruksionet e kësaj periudhe janë me 

gurë të vegjël të fugatuar mirë dhe kanë dhe elemente si qemere, kthina, kontraforte, 

frëngji topash dhe armësh. 
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Pas tërmetit të datës 26.11.2019, specialistët e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë 

Kulturore dhe Specialistët e Misionit Italian në Shqipëri “Grupi Task Force MiBACT-U4H”, 

kanë bërë inspektimin e monumentit. Kalaja ka pësuar rrëzim pjesor të muraturës së 

gurit dhe të blloqeve antike. Gjithashtu ka humbje nga vertikaliteti i murit të gurit në 

pjesen veriore të saj. Elementët strukturore kanë pësuar dëmtime të konsiderueshme.  

 

 
Foto të objektit pas tërmetit 
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Foto të objektit pas tërmetit 

 Kalaja e Krujës (Kulla e Sahatit dhe muret e fortifikimit), Krujë 

 

Objekti “Kalaja e Krujës" me vendndodhje në Krujë është monument kulture kategoria e 

I-rë, shpallur me Urdhër të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës Nr. 1886, datë 10.06.1973. 

 

 
Ortofoto Kalaja e Krujës 

 

Gërmimet arkeologjike të vitit 1978 dëshmojnë se kodra ka qenë e banuar që në shek e 

III p.e.r. ndërsa kalaja është ngritur në shek. V-VI e.r. Pranë saj është zbuluar një varrezë e 

http://sq.wikipedia.org/wiki/1978
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madhe e kulturës arbërore. Përmendet me emrin e sotëm në shek e IX bashkë me 

qytetin e Krujës si qëndër peshkopale. Në shek XIII-XIV ishte qëndra e shtetit të Arbrit. 

Gjatë periudhës së Skëndërbeut u bë kryefortesa e qëndresës së shqiptarëve kundër 

pushtimit osman. Edhe në ditët e sotme njihet një ndër vendet më të njohura dhe më të 

vizituar nga turistët. 

Kulla e Sahatit ruan të gjithë fazat e ndërtimit. Fillimisht ajo ka qënë kullë vrojtimi dhe 

sinjalizimi. Sipas traditës kulla ka qënë dhe këmbanore. Pjesa e poshtme në foremën e 

trungut të piramidës ruan mjaft qartë teknikën e kohës byzantine dhe flet për ndërtimin 

e saj në shek. XI – XII, në kohën kur kalaja ka pësuar një rindërtim të konsiderueshëm në 

terren. Ka mundësi që pjesa e sipërme e kullës të jetë prishur nga tërmeti I 1617. Pas 

kësaj kullës së vjetër ju ndryshuanë pjesën e sipërma forma e trungut të piramindës (gjë 

e cila shpjegon dhe funksionin e saj ushtarak fillestar) dhe ju dha forma prizmatike, duke 

u adaptuar si kullë sahati nga fundi i shek. XVII. Për këtë qëllim mbi kullë u ndërtua një 

kolonadë prej 8 kollonash me çati druri (restauruar 1967). Këtë pamje kulla e ruajti edhe 

pas meremetimit të saj në fund të shekullit të kaluar.  

 
Foto e objektit para tërmetit 

Siç gjëndet në dokumenta, kulla ka patur historikisht tre këmbana. Këmbana më e 

vjetër u vodh më 1903, prej austriakëve. Sahati i vjetër, i thjeshtë u zhduk në 1917 në 

kohën e austrohungarezëve, ndërsa një këmbanë u çua në sahatin e Prezës. Kollonada 

është restuaruar në 1967, sipas modelit ekzistues të fundit.  

Faza e parë të ndërtimit të kulles e shohim në faqen veriore, nëpermjet muraturës me 

gurë disi të punuar dhe rrjeshta tullash (shek. XI). Kjo faqe si dhe themelet e kulles që 

dolën nga sondazhet (marrë nga projekti i restaurimit 1980), tregojnë se basamenti i 

kullës ka qënë në përmasa më të medha se trupi i sipërm, dhe se pjesa e posthme e 

kullës është ndërtuar fillimisht në formë piramidale. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Kruja
http://sq.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%ABnderbeu
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Pas tërmetit të datës 26.11.2019, specialistët e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë 

Kulturore, DRTK Tiranë  dhe Specialistët e Misionit Italian në Shqipëri “Grupi Task Force 

MiBACT-U4H”, kanë bërë inspektimin e monumentit. Kulla paraqitet në gjëndje të 

dëmtuar. Në fasadën Jug-Perëndimore vërehen dy çarje të mëdha, të cilat 

shoqërohen me shkëputje të gurëve.  Në pjesën e anësore, çarja ka shkëputur 

pothuajse krejt cepin e kullës. Përshkak të kesaj dukurie, u vu re një mënjanim i kullës 

sipas drejtimit drejtimin verior. Vihet re një carje vartikale që nis nga kati i dytë, ka edhe 

në fasadën jugore. Gjithashtu shkëputje të gurëve ka edhe në pjesën e bashkimit të 

kullës me murin rrethues të kalasë. Në pjesën e oborrit të pasëm, u vunë re çarje në 

tokë, të cilat lidhen me çarjet e kullës. Pjesa shkëmbore pas kullës, është gjithashtu nuk 

është e qëndrueshme.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto e objektit pas tërmetit 

Gjithashtu muret rrethuese kanë pësuar çarje të muraturës ose rënië të gurëve në disa 

pjesë.  
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Foto e objektit pas tërmetit 

 

 
Foto e objektit pas tërmetit 
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02 
PËRSHKRIMI I DETYRËS 

 

02.1. Objektivi 

 

Në bazë të Nenit 29 dhe 30 të Ligjit 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë” 

dhe Vendimit Nr. 364, 25.05.2019 të Këshillit të Ministrave “Për organizimin dhe 

funksionimin e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore”, IKTK-ja ushtron veprimtarinë 

në fushën e trashëgimisë kulturore materiale, me qëllim gjurmimin, hulumtimin, studimin, 

projektimin, konservimin, restaurimin, mbikëqyrjen, kolaudimin, promovimin, publikimin e 

trashëgimisë kulturore materiale.  

 

Nga tërmeti i datës 26 Nëntor 2019, një numër i konsiderueshëm i pasurive kulturore 

pësuan dëmtime strukturore duke rrezikuar vlera të rëndësishme të trashëgimisë sonë 

kulturore. 

Sa më sipër, me Vendimin Nr. 213, datë 11.03.2020, IKTK caktohet si “njësi zbatuese” dhe 

për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar me buxhetin e vitit 2020 për financimin e 

restaurimit / rindërtimit të pasurive kulturore. 

 

Objektivi kryesor i kësaj detyre është hartimi i projekteve me objekt “Ndërhyrje 

përforcuese dhe restauruese në 5 objekte pasuri kulturore”.  

Katër objektet për të cilat do të hartohet projekt janë: 

 Ura e Kurcajt në përroin e Zerzës, Krujë 

 Kalaja e Bashtovës, Rrogozhinë 

 Kalaja e Prezës (Kulla e Sahatit dhe Kulla verilindore) Prezë  

 Kalaja e Lezhës - Park arkeologjik 

 Kalaja e Krujës (Kulla e Sahatit dhe muret e fortifikimit), Krujë 

 

02.2. Qëllimi 

 

Qëllimi kryesor është hartimi i projekteve për stabilizimin, përforcimin dhe restaurimin e 

këtyre pesë objekteve pasuri të trashëgimisë kulturore, me qëllim nxjerrjen e tyre nga 

gjendja e rrezikut si dhe identifikimin e shkallës së dëmtimit. Për të adresuar rreziqet e 

mundshme për njerëzit - punëtorët, vizitorët dhe ata në afërsi të sitit - dhe për të 

zvogëluar rrezikun e përkeqësimit të shpejtë dhe dëmtimit të strukturave të trashëgimisë 

në vend, objektivat e kësaj konsulence janë: 



 |15 
INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTORORE 

 

TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

i. Kryerja e studimeve, kërkimeve, inspektimeve në terren dhe rilevimeve të nevojshme 

përpara propozimit të ndërhyrjeve të nevojshme; 

ii. Për të dhënë përparësi në opsionet paraprake të propozuara, duke marrë në 

konsideratë impaktin në vlerën e trashëgimisë; 

iii. Të sigurojë projektin e detajuar për ndërhyrjet me prioritet të lartë të dakortësuara 

midis palëve të interesuara. 

 

02.3. Shërbimet e kërkuara 

Konsulenti kërkohet të kryeje detyrën e projektimit duke hartuar Planin e Konservimit, 

Inspektimin teknik, Projekt Idenë dhe Projektin e Detajuar të Zbatimit për sitet: 

 Ura e Kurcajt në përroin e Zerzës, Krujë 

 Kalaja e Bashtovës, Rrogozhinë 

 Kalaja e Prezës (Kulla e Sahatit dhe Kulla verilindore) Prezë  

 Kalaja e Lezhës - Park arkeologjik 

 Kalaja e Krujës (Kulla e Sahatit dhe muret e fortifikimit), Krujë 

 

PLANI I KONSERVIMIT, INSPEKTIMI TEKNIK, PROJEKT-IDE DHE PROJEKTI I DETAJUAR I 

ZBATIMIT PËR 8 OBJEKTE PASURI KULTURORE DHE MUZE 

 

Detyra 1: Aktivitete Paraprake 

 

Para fillimit të planifikimit, inspektimit teknik dhe zhvillimit të koncepteve për ndërhyrje, 

Konsulenti pritet të mbulojë aktivitetet e mëposhtme (pa u kufizuar në): 

 

a. Kryerja një studimi gjithëpërfshirës në tryezën e punës, përfshirë rishikimin e raporteve 

të inspektimit dhe dokumenteve të tjera përkatëse për secilin sit. Këto dokumente do të 

përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: 

(i) planet ekzistuese të konservimit dhe propozimet e ndërhyrjes së konservimit 

për të katërt sitët e trashëgimisë kulturore; 

(ii) studime të tjera teknike të disponueshme, sondazhe dhe dokumentacion të 

punimeve të kaluara në lidhje me konsolidimin / stabilizimin e katër siteve; 

(iii) konventat ndërkombëtare, kartat dhe modelet e praktikës më të mirë të 

ruajtjes në lidhje me detyrën në fjalë;  

(iv) ligjet dhe rregulloret kombëtare dhe lokale që lidhen me standardet dhe 

rregullat e ruajtjes për vendet e trashëgimisë kulturore në Shqipëri; 

b. Të përshkruajë metodologjinë për detyrën, duke përfshirë: fushën e studimeve shtesë 

që do të bëhen dhe sondazhe përpara zhvillimit të masave konceptuale të ndërhyrjes; 

si dhe metodologjinë për prioritizimin e ndërhyrjeve si pjesë e Detyra 2, e cila duhet të 
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përfshijë (por jo të kufizuara në): listën e ndërhyrjeve të nevojshme, kostot indikative, 

metodologjinë dhe caktimin e prioriteteve, identifikimin e kapaciteteve dhe aftësive të 

nevojshme për zbatim, ndikimin në vlerën e trashëgimisë dhe një ekzaminim fillestar të 

masave mbrojtëse që identifikojnë aspektet sociale, mjedisore dhe të qëndrueshmërisë, 

bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. 

c. Të propozojë një strategji për krijimin e kapaciteteve dhe angazhimin e palëve të 

interesuara. Kjo do të përfshijë identifikimin dhe renditjen e të gjithë palëve të 

interesuara përkatëse për t'u konsultuar në faza të ndryshme gjatë kësaj detyre dhe 

mënyrën e përfshirjes së tyre për të arritur qëllimin e kësaj detyre, me mbështetje nga 

Autoriteti Kontraktor. Strategjia e propozuar do të shërbejë si udhëzim për të gjitha 

proceset e konsultimit të bëra përgjatë fazës së projektimit. 

 

Dorëzohen: Konsulenti pritet të paraqesë dorëzimet e mëposhtme nën Detyrën 1: 

1. Raporti i Studimit Paraprak, duke përfshirë përmbledhjen e kërkimit në tryezën e 

punës (desktop study), metodologjinë për caktimin dhe ndërtimin e kapaciteteve dhe 

strategjinë e angazhimit të palëve të interesuara, siç përcaktohet në paragrafin e 

mësipërm. 

 

DETYRA 2: Përgatitja e Planit të Konservimit dhe Takim me pjesëmarrjen e palëvë të 

interesuara 

 

Konsulenti pritet të kryejë aktivitetet e mëposhtme duke përfshirë (por jo kufizuar në): 

(i) Në vlerësimin e sitit dhe identifikimin e të gjitha ndërhyrjeve të nevojshme për 

ruajtjen, konservimin e rikonstruksionin; 

(ii) studim në lidhje me vlerat e trashëgimisë kulturore të siteve pasuri kulturore 

dhe muze si dhe kryerja e vëzhgimeve arkeologjike apo të sondazheve 

arkeologjike në rastin e siteve që ndodhen brenda zonave arkeologjike; 

(iii) studim mjedisor; 

(iv)siç do të përcaktohet nga Konsulenti, të kryejë sondazhe dhe vlerësime 

teknike të kërkuara për të identifikuar rreziqet që prekin sitin (për shembull, 

rrëshqitjet e tokës, humbje të materialeve, kushtet që shkaktojnë dëme 

strukturore progresive, etj) dhe vendet që mund të jenë më të rrezikuara. 

Studimet e kërkuara ka të ngjarë të përfshijnë: një studim topografik, studim 

gjeologjik, sondazhe gjeoteknike, një studim hidrologjik për sitin, analiza 

strukturore, si dhe modelim dhe analiza të strukturave dhe kushteve të tokës. 

 

Këto studime kanë për qëllim të: rikonfirmojnë fushat me përparësi më të lartë për 

ndërhyrje urgjente të identifikuara në studimet e mëparshme, si dhe të identifikojnë çdo 
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fushë të re me përparësi shqetësimi për ndërhyrje në një plan afatshkurtër, afatmesëm 

ose afatgjatë. 

 

Gjatë kryerjes së studimeve, Konsulenti duhet të marrë në konsideratë ligjin dhe 

rregulloret që mbrojnë pasuritë kulturore. Sondazhet në sit mund të përfshijnë teste jo 

destruktive dhe teste minimale invazive të mostrave të materialit siç kërkohet për 

hartimin e ndërhyrjeve, pa shkaktuar dëm shtesë ose humbje materiali në sit. Nëse 

testimi shkatërrues strukturor dhe / ose sondazhet tokësore konsiderohen të nevojshme, 

ndikimet arkeologjike dhe trashëgimia duhet të vlerësohen paraprakisht për rishikim nga 

Autoriteti Kontraktor dhe palët e interesuara. Sondazhet destruktive duhet të 

aprovohen paraprakisht nga Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale në 

Ministrinë e Kulturës.  

 

Një takim konsultimi me palët e interesit do të mbahet në këtë fazë. Qëllimi i takimit 

është që Konsulenti, bazuar në rishikimin e desktopit dhe feedback-ut në fazën fillestare, 

të propozojë dhe pajtohet me palët përkatëse për planin e ruajtjes për secilin sit. Në 

këtë kohë, dokumentet dhe informacionet përkatëse mund të ndahen nga palët e 

interesuara. Këto plane do të formojnë një kornizë për të udhëhequr ndërhyrjet dhe 

monitorimin e mëvonshëm që zbatohet në fazat në vazhdim të projektit. 

 

Do të ketë konsultime të rregullta ndërvepruese midis ekipit të Konsulentëve dhe 

Autoritetit Kontraktor (përfshirë përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, Institutit Kombëtar të 

Trashëgimisë Kulturore dhe Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Shkodër, Tiranë, 

Bashkisë përkatëse për secilin sit, dhe palëve të tjera të interesuara). 

 

Dorëzimet do të vlerësohen nga Autoriteti Kontraktor; është përgjegjësia e IKTK-së që të 

marrë komentet dhe të sigurohet për ndryshimet në dorëzimet finale përpara se të 

vazhdohet me Detyrën 3 dhe 4.  

 

Dorëzohen: Konsulenti pritet të paraqesë dorëzimet e mëposhtme nën Detyrën 2: 

i. Prezantimet që do të paraqiten në Takimin midis palëve të interesuara (në formatin 

PP) përfshirë materialin prezantues për planet e propozuara të konservimit; dhe 

ii. Plani i Konservimit: lista e të gjitha ndërhyrjeve të nevojshme që çojnë në ruajtjen e 

plotë të siti; metodologjia për prioritizimin e ndërhyrjeve; caktimi i ndërhyrjeve dhe 

kostot e tyre respektive. Të gjitha studimet e kryera të regjistruara në raporte me shkrim, 

etj. 
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Raportet e formateve të prezantimit A4, A3, etj. Nëse është e nevojshme, dhe nëse do 

të kërkohet nga Autoriteti Kontraktor, Konsulenti mund të kërkohet të përgatisë dhe 

prezantime të tjera gjatë procesit të konsultimit.  

 

Detyra 3: Projekt – Ide Paraprake / Lista e ndërhyrjeve prioritare 

Detyra 3 do të hyjë në fuqi pas miratimit të rezultateve të Detyra 2 nga Autoriteti 

Kontraktor. Ekipi i Konsulentëve do të hartojë detyrat e mëposhtme për shërbimet e 

projektimit: 

a. Bazuar në rezultatet e Detyrave 1, dhe 2, Konsulenti do të përgatisë një listë 

përparësie (listë të gjatë) të ndërhyrjeve për ruajtjen dhe për të adresuar shqetësimet e 

sigurisë në një plan afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë për sitet.  

b. Vlerësimet e ndikimit në trashëgimi do të përgatiten për rishikim dhe miratim nga 

Autoriteti Kontraktor për listën e gjatë të opsioneve të ndërhyrjes. 

c. Një listë me përparësi të ndërhyrjeve të propozuara do të përgatitet së bashku me 

një plan veprimi në faza (afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë), i cili duhet të marrë 

parasysh dokumentacionin në dispozicion dhe nevojën e studimeve dhe sondazheve 

të mëtejshme. Konsulenti do të aplikojë metodologjinë e përparësisë, e cila u dorëzua 

në Detyrat 1 dhe 2 bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Bazuar në këtë 

përparësi, hartimet paraprake të konceptit do të hartohen për ndërhyrjet me përparësi 

(lista e shkurtër) si pjesë e një plani veprimi urgjent. Kjo duhet të përfshijë fusha me 

përparësi të lartë për të zbatuar një program monitorimi afatgjatë. 

 

Në zhvillimin e opsioneve të ndërhyrjes, duhet të merren parasysh këto: ruajtja e 

autencitetit të materialit dhe mbrojtja e pasurive kulturore, favorizimi i masave të 

ndërhyrjes që janë të kthyeshme, dhe ndikimet direkte dhe indirekte në trashëgiminë 

kulturore për masat e propozuara. Për më tepër, duhet të paraqiten arsye për secilën 

ndërhyrje të propozuar së bashku me mënyrën se si projekti konsideron statusin, vlerat 

dhe gjendjen ekzistuese të pasurive të trashëgimisë kulturore të prekura. 

 

Në përgatitjen e modeleve paraprake të konceptit për çdo ndërhyrje të zgjedhur me 

përparësi (listë e shkurtër), Konsulenti do të marrë në konsideratë pikat si më poshtë (por 

jo të kufizuar në) për të siguruar prezantimin teknik të përshtatshëm, siç janë: 

 

i. Modelet paraprake arkitektonike / inxhinierike do të paraqiten me Skica dhe 

vizatime / vizualizim konceptual 3D, etj. Për propozime më të mira vizuale; 

ii. Planimetritëdhe seksionet përkatëse / lartësitë / fasadat / detajet duhet të 

paraqiten në shkallë të përshtatshme vizatimi (psh. 1:50 - 1: 500, etj.). Për detaje 
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të sakta shkallët nga 1: 1- deri në 1:25, etj. Duhet të përdoren për të siguruar 

lexueshmëri dhe saktësi teknike. 

iii. Metodologjia e rehabilitimit dhe konservimit e përdorur duke përfshirë 

vlerësimet e propozuara gjatë fazës së zbatimit; 

iv. Preventivat Paraprakë; 

v. Specifikimet paraprake teknike; 

vi. Raportet teknike paraprake; 

vii. Vlerësimet paraprake të ndikimit në trashëgimi; 

viii. Vlerësimet paraprake të ndikimit në mjedis; 

ix. Plani i Punës për të garantuar sigurinë në vend; 

x. Udhëzim për zbatimin e punëve dhe planeve të mirëmbajtjes; 

 

Sondazhet Teknike: Për të prodhuar projektin paraprak arkitektonik / inxhinierik të 

qëndrueshëm, do të zhvillohen (por jo vetëm në kufizime): (i) sondazhe shtesë në terren, 

përfshirë studime topografike dhe arkitekturore në 4 sitet e trashëgimisë kulturore, 

vizatime të dimensionuara të ndërtesave / fasadat / elementet e tjera ku do të 

ndërhyhet. 

 

Do të ketë diskutime dhe raportime interaktive të rregullta ndërmjet ekipit të 

Konsulentëve dhe Autoritetit Kontraktor, gjithashtu palë të interesuara (Ministria e 

Kulturës, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Tiranë, Shkodër, Bashkitë respektive 

të secilit sit, anëtarët e komunitetit) dhe të siguroheni që ndërhyrjet e propozuara janë 

të realizueshme dhe në përputhje me fushën e konsulencës dhe janë zhvilluar duke 

marrë parasysh udhëzimet dhe rregulloret që veprojnë si dhe në përputhje me 

legjislacionin në fuqi. 

Pas këtyre konsultimeve, dokumentet paraprake të konceptit dhe raportimi do të 

azhornohen për shqyrtimin përfundimtar deri në miratim. 

 

Projekt – Ide Paraprake e rishikuar (lista e shkurtër) pas konsultimeve në komunitet 

vlerësohet nga Autoriteti Kontraktor, përfshirë Ministrinë e Kulturës (përfaqësues nga 

subjektet teknike të trashëgimisë kulturore) përmes një procesi konsultimi dhe të jenë të 

pranueshme për financimin e mëtejshëm. Vetëm atëherë, Konsulentit do t'i lejohet të 

vazhdojë me përgatitjen e Projektit të Detajuar (Detyra 4). 

 

Pasi të ketë përfunduar procesi i miratimeve, nëse masat urgjente të zgjedhura mund të 

gjurmohen shpejt për hartimin dhe zbatimin e detajuar, Konsulenti duhet të bëjë 

rekomandime për Autoritetin Kontraktor.  
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Dorëzimi: Konsulenti pritet të paraqesë dorëzimet e mëposhtme nën Detyrën 3: 

Projekt – Idenë Paraprake dhe raportet paraprake: duke përfshirë të gjitha aspektet e 

listuara në paragrafët mësipër. 

Prezantimi (në PP): Prezantimi i Projekt Ides dhe Ndërhyrjeve të propozuara. Ky 

prezantim relatohet gjatë procesit të konsultimit dhe miratimeve të palëve të 

interesuara ose sa herë që vlerësohet e nevojshme nga Autoriteti Kontraktor. 

 

 

DETYRA 4: Projekti i Detajuar i Zbatimit 

 

Bazuar në listën e miratuar të ndërhyrjeve (lista e shkurtër), Projekt Ideja Paraprake dhe 

Raportimet Paraprake të miratuara nën Detyrën 3 nga Autorieti Kontraktor, Konsulenti 

do të kryejë, por pa u kufizuar në: 

 

Sondazhe dhe Rishikim të Projekt-Idesë Paraprake: Kjo mund të përfshijë aktivitete të 

tilla si (por jo të kufizuara në): (i) rishikimin e materialit grafik dhe teknik nga ndërhyrjet e 

propozuara në Projekt-Ideja Paraprake ku do të pasqyrojnë modifikimet / komentet e 

nevojshme për këto vizatime dhe specifikime ku është e nevojshme; (ii) inspektime të 

detajuara / vlerësime të detajuara / sondazhe në terren, siç gjykohet e nevojshme për 

të prodhuar një projekt sa më të saktë të detajuar. 

 

Projekti i Detajuar i Zbatimit: Konsulenti do të përgatisë si vijon, por pa u kufizuar në: (i) 

vizatime të hollësishme të projektimit (arkitektonike, inxhinierike, eletrike, etj.) Planet / 

vizatimet / vizatimet 3D vizatime / detajet teknike / specifikimet e hartuara me saktësi 

duke përdorur standardet dhe praktikat më të mira të projektimit të paraqitura në 

shkallën e duhur të vizatimit (p.sh. 1:50 - 1:500, etj.) Për detaje të sakta duhet të 

përdoren shkallët nga 1:1 deri në 1:25, etj. lexueshmëria dhe saktësia teknike; (ii) 

specifikimet teknike që mbulojnë të gjitha aspektet e projektit të detajuar të zbatimit; 

(iii) raportet teknike; (iv) preventivat; (v) Grafiku i Punimeve (vi) Strategjia e Sigurimit të 

Cilësisë dhe (vii) Vlerësimi Përfundimtar i Ndikimit në Trashëgimi, (viii) Plani përfundimtar i 

ruajtjes dhe menaxhimit të sitit. 

 

Miratimet dhe Lejet e Detyruara: Konsulenti përgatit dosjen e dokumenteve, përfshirë 

vlerësimin e ndikimit në trashëgiminë dhe Projektin e Detajuar të Zbatimit për lejet e 

detyruara për tu marrë nga organet vendore dhe të gjitha miratimet e tjera të kërkuara 

në proces (miratimi në Këshillin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Materiale). Miratimet 

e kërkuara do të identifikohen dhe kryhen nga Konsulenti, për të marrë miratimet dhe 

për të kompletuar Dokumentat për Tenderim. 

 

Përgatitja e Dosjes së Dokumentave për Tender: Dokumentet e tenderit do të 

përfundohen bazuar në komentet e Autoritetit Kontraktor në lidhje me Projektin e 

Detajuar të Zbatimit duke përfshirë të gjitha komentet, rishikimet e kërkurar. 
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

  

Planet e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis: Konsulenti duhet të përgatisë draftin e 

Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, i cili do të jetë në përputhje me kërkesat 

legjislative kombëtare për marrjen e një leje mjedisore / autorizim. Draft raportet do të 

konsultohen nga palët e interesuara.  

 

Dorëzohet: Konsulenti do të dorëzojë paketat e punëve bazuar në planin e 

planifikuar të zbatimit të aprovuar nga Autoriteti Kontraktor, dhe secila paketë e 

punimeve do të përfshijë për secilin projekt investimi: (i) dokumentacionin e detajuar 

të projektimit përfshirë vizatimet e planeve / prerjeve tërthore / pamje 3D / detaje 

teknike / specifikimet teknike bazuar në sondazhet teknike dhe duke përdorur 

standardet dhe praktikat më të mira të projektimit; (ii) specifikimet teknike 

përfundimtare; (iii) raportet teknike përfundimtare; (iv) planet e menaxhimit dhe 

konservimit përfundimtar; (v) metodologjia përfundimtare për prioritizimin e 

ndërhyrjeve, listën përfundimtare të ndërhyrjeve me përparësi dhe planin e veprimit; 

(vi) preventivat përfundimtarë dhe (vii) vlerësimet përfundimtare të ndikimit mjedisor 

dhe social. Për detaje të mëtejshme referojuni tabelës së dorëzimeve. 

Prezantimet (në PP): Siç do të gjykohet e nevojshme për të gjithë procesin e 

konsultimeve që do të zhvillohen nën këtë detyrë deri në përfundimin e tij. 

 

 

DORËZIMI I DOKUMENTACIONIT SIPAS 4 SITEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE, AFATET DHE 

MIRATIMET 

 

Lista e mëposhtme përfshin dorëzimet që kërkohen nga Konsulenti për secilin sit dhe 

paketë projekti, afatet për dorëzim dhe afatet për miratim nga organet kompetente. 

Kjo listë shërben si një udhëzues për konsulencën. Konsulenti pritet të propozojë një plan 

pune që përshkruan nën-detyrat e projektit (p.sh. seanca shtesë për konsultim të 

brendshëm me përfaqësues të Autoritetit Kontraktor) për të përmbushur objektivat e 

detyrës në mënyrë efektive. 

 

Tabela e Dorëzimeve 1: Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në 

Objektin Pasuri Kulturore: Ura e Kurcajt në përroin e Zercës, Krujë 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në Objektin Pasuri Kulturore: Ura e 
Kurcajt në përroin e Zercës, Krujë 
 

60 ditë 

kalendarike 

Detyra 1: Aktivitete Paraprake 8  ditë 
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

Raporti i Studimit 

Paraprak 

 Studimi, rilevimi, mbledhja e 

dokumenteve; 

 Dokumentimi grafik 

Pozicionin në hartë; 

Fotografi të gjëndjes ekzistuese të objektit; 

Rilevimi gjeometrik dhe arkitektonik i 

gjëndjes ekzistuese të objektit; 

Plan vendosje; 

Planet në çdo nivel; 

Prerje; Pamje; Elementë arkitektonike, etj. 

 Analiza Historike 

 Analiza e ndërhyrjeve në periudha 

kohore të ndryshme 

 Analiza e strukturave 

 Analiza e materialeve 

 Analiza Statike- Strukturale 

 Diagnostifikimi i gjendjes së 

objektit, degradimi i materaleve, 

degradimi i elementëve të 

strukturës 

 5 kopje të raportit të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

1 do të bëhet 8 

ditë pasi kontrata 

është aktive 

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 2 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 1 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 1  2 ditë 

DETYRA 2: Përgatitja e Planit të Konservimit dhe Takim me pjesëmarrjen e palëvë të 
interesuara 

8 ditë  

Plan i Konservimit 

ku përcaktohet e 

gjithë lista e 

nevojshme e 

ndërhyrjeve dhe 

organizimi i 

takimit midis 

Konsulentit dhe 

palëve të 

interesuara. 

 Plani i Konservimit 

Vlerësimi i sitit dhe identifikimi i të gjitha 

ndërhyrjeve të nevojshme për ruajtjen dhe 

konservimin e tij; lista e të gjitha 

ndërhyrjeve të nevojshme që çojnë në 

ruajtjen e plotë të siti; metodologjia për 

prioritizimin e ndërhyrjeve; caktimi i 

ndërhyrjeve dhe kostot e tyre respektive. Të 

gjitha studimet e kryera të regjistruara në 

raporte me shkrim, studim në lidhje me 

vlerat e trashëgimisë kulturore të sitit dhe 

vëzhgimit arkeologjik; studim mjedisor; 

studim topografik, studim gjeologjik, analiza 

strukturore, si dhe modelim dhe analiza të 

zgjedhura të strukturave dhe kushteve të 

tokës;  

 5 kopje të raportit të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

2 do të bëhet 8 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 1.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 3 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 2.  

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 2 3 ditë 

Detyra 3: Projekt – Ide Paraprake / Lista e ndërhyrjeve prioritare  12 ditë 
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

Projekt Ide 

Paraprake dhe 

Raportet teknikë 

paraprakë 

Prezantim PP për 

takimin me 

përfaqësues të 

palëve të interesit  

 

 

 

 Raporti Studimit Gjeologjik 

 Raporti i Studimit Sizmik të zonës 

 Raporti i Analizës strukturore të objektit 

dhe analiza e materialeve. 

 Raporti i vëzhgimit arkeologjik 

sipërfaqësor 

 Lista e Ndërhyrjeve Prioritare 

 Projekt Ide Arkitektonik dhe Restaurimi 

të sitit së bashku me Raportin Paraprak 

Arkitektonik  

 Projekt idetë ndërhyrjeve strukturore, 

projekti konstruktiv së bashku e 

Raportin Paraprak Konstruktiv 

 Përgatitja e Preventivave Paraprak për 

çdo nderhyrje që propozohet në listën 

prioritare 

 Prezantimi PP i cili do të prezantohet 

nga Konsulenti gjatë takimit me palët e 

interest dhe mbrojtjes së projektit në 

KKTKM.   

 5 kopje të raporteve të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

3 do të bëhet 12 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 2.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 4 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 3. 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 3  3 ditë 

DETYRA 4: Projekti i Detajuar i Zbatimit 20 ditë 

Projekti i Detajuar 

i Zbatimit dhe 

Raportet Teknik 

Prezantim PP për 

takimin me 

përfaqësues të 

palëve të interesit  

 

 Projekti i Detajuar Arkitektonik dhe i 

Restaurimit, Raporti Arkitektonik dhe 

Restaurues 

- Analiza e gjendjes ekzistuese. 
- Analiza historike. 
- Rilevimi arkitektonik  
- Rilevimi gjeometrik dhe fotografik- 

identifikimi i tipologjisë së 
ndërtimit, teknikat.  

- Dokumentimi dhe rilevimi i gjendjes 
aktuale të elementëve artistiko- 
arkitektonike 

- Ndërhyrjet restauruese dhe 
metodologjia e ndërhyrjeve: 
konsolidim, përforcime,  pastrime,  
shtesa. 

- Planimetria (dimensionimi); 
- Prerje teknike; 
- Pamje teknike (specifikimi i 

materialeve të rifiniturave të 
ndryshme); 

- Ndërhyrjet restauruese në detajet 
artistiko-arkitektonike. 

- Fotomontazh; 

 5 kopje të raporteve të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

. 

Dorëzimi i Detyrës 

4 do të bëhet 20 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 3.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

përgatitjen e 

dokumentacionit 

të nevojshëm dhe 

dosjen e projektit 

siç përcaktohet. 
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

- Animacion. 

 Projekti i Detajuar Konstruktiv, Raporti 

Konstruktiv 

- Analiza e gjendjes ekzistuese 
- Analiza strukturale e objekteve që i 
nënshtrohen restaurimit; 
Në varësi të nivelit dhe llojit të 
ndërhyrjes përforcuese duhen: 
- Planet; 
- Prerjet; 
- Detaje konstruktive (analiza 
shpjeguese të ndërhyrjeve); 
- Llogaritje dhe skema të vendosjes; 

 Preventivi i Projektit të Zbatimit 

 Specifikime Teknike 

 Grafiku i Punimeve 

 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 4     4 ditë 

Lejet e Nevojshme  

Dosja e Projektit 

të Detajuar të 

Zbatimit duhet të 

përfhsijë të gjithë 

dokumentacionin 

e nevojshëm për 

të marrë Lejet e 

nevojshme në 

organet lokale.  

 

Konsulenti duhet të dorëzojë Dosjet e 

Projektit të Detajuar të Zbatimit 2 ditë pas 

miratimit në KKTKM.  

Dosja e Projektit të Detajuar 

të Zbatimit duhet të 

dorëzohet në 5 kopje pranë 

Autoritetit Kontraktor  

 

 

Raporti i 

Vlerësimit të 

Ndikimit në 

Mjedis dhe Social 

Konsulenti duhet të marrë miratimin 

paraprak të VNM-së pranë Agjencisë 

Kombëtare të Mjedisit 1 javë para  dorëzimit 

të Projektit të Detajuar të Zbatimit 

- 2 kopje të printuara dhe të 

firmosura, duke përfshirë 

licensat/certifikatat e 

nevojshme  

- Një kopje elektronike e 

raporteve në format Ëprd 

dhe PDF 

Përfundimi i Detyrës së Projektimit për Sitin 1  

 

 

 Tabela e Dorëzimeve 2: Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në 

Objektin Pasuri Kulturore: Kalaja e Bashtovës, Rrogozhinë 

 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në Objektin Muze: Kalaja e 
Bashtovës, Rrogozhinë 

70 ditë 

kalendarike 

Detyra 1: Aktivitete Paraprake 10 ditë 

Raporti i Studimit 

Paraprak 

 Studimi, rilevimi, mbledhja e 

dokumenteve; 

 Dokumentimi grafik 

Pozicionin në hartë; 

Fotografi të gjëndjes ekzistuese të objektit; 

Rilevimi gjeometrik dhe arkitektonik i 

gjëndjes ekzistuese të objektit; 

Plan vendosje; 

Planet në çdo nivel; 

Prerje; Pamje; Elementë arkitektonike, etj. 

 Analiza Historike 

 Analiza e ndërhyrjeve në periudha 

kohore të ndryshme 

 Analiza e strukturave 

 Analiza e materialeve 

 Analiza Statike- Strukturale 

 Diagnostifikimi i gjendjes së 

objektit, degradimi i materaleve, 

degradimi i elementëve të 

strukturës 

 5 kopje të raportit të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

1 do të bëhet 10 

ditë pasi kontrata 

është aktive 

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 2 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 1 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 1  2 ditë 

DETYRA 2: Përgatitja e Planit të Konservimit dhe Takim me pjesëmarrjen e palëvë të 
interesuara 

10 ditë  

Plan i Konservimit 

ku përcaktohet e 

gjithë lista e 

nevojshme e 

ndërhyrjeve dhe 

organizimi i 

takimit midis 

Konsulentit dhe 

palëve të 

interesuara. 

 Plani i Konservimit 

Vlerësimi i sitit dhe identifikimi i të gjitha 

ndërhyrjeve të nevojshme për ruajtjen dhe 

konservimin e tij; lista e të gjitha 

ndërhyrjeve të nevojshme që çojnë në 

ruajtjen e plotë të siti; metodologjia për 

prioritizimin e ndërhyrjeve; caktimi i 

ndërhyrjeve dhe kostot e tyre respektive. Të 

gjitha studimet e kryera të regjistruara në 

raporte me shkrim, studim në lidhje me 

vlerat e trashëgimisë kulturore të sitit dhe 

vëzhgimit arkeologjik; studim mjedisor; 

studim topografik, studim gjeologjik, analiza 

strukturore, si dhe modelim dhe analiza të 

zgjedhura të strukturave dhe kushteve të 

tokës;  

 5 kopje të raportit të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

2 do të bëhet 10 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 1.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 3 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 2.  

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 2  3 ditë 
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

Detyra 3: Projekt – Ide Paraprake / Lista e ndërhyrjeve prioritare 15 ditë 

Projekt Ide 

Paraprake dhe 

Raportet teknikë 

paraprakë 

Prezantim PP për 

takimin me 

përfaqësues të 

palëve të interesit  

 

 

 

 Raporti Studimit Gjeologjik 

 Raporti i Studimit Sizmik të zonës 

 Raporti i Analizës strukturore të objektit 

dhe analiza e materialeve. 

 Raporti i vëzhgimit arkeologjik 

sipërfaqësor 

 Lista e Ndërhyrjeve Prioritare 

 Projekt Ide Arkitektonik dhe Restaurimi 

të sitit së bashku me Raportin Paraprak 

Arkitektonik  

 Projekt idetë ndërhyrjeve strukturore, 

projekti konstruktiv së bashku e 

Raportin Paraprak Konstruktiv 

 Përgatitja e Preventivave Paraprak për 

çdo nderhyrje që propozohet në listën 

prioritare 

 Prezantimi PP i cili do të prezantohet 

nga Konsulenti gjatë takimit me palët e 

interest dhe mbrojtjes së projektit në 

KKTKM.   

 5 kopje të raporteve të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

3 do të bëhet 15 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 2.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 4 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 3. 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 3 4 ditë 

DETYRA 4: Projekti i Detajuar i Zbatimit 21 ditë 

Projekti i Detajuar 

i Zbatimit dhe 

Raportet Teknik 

Prezantim PP për 

takimin me 

përfaqësues të 

palëve të interesit  

 

 Projekti i Detajuar Arkitektonik dhe i 

Restaurimit, Raporti Arkitektonik dhe 

Restaurues 

- Analiza e gjendjes ekzistuese. 
- Analiza historike. 
- Rilevimi arkitektonik  
- Rilevimi gjeometrik dhe fotografik- 

identifikimi i tipologjisë së 
ndërtimit, teknikat.  

- Dokumentimi dhe rilevimi i gjendjes 
aktuale të elementëve artistiko- 
arkitektonike 

- Ndërhyrjet restauruese dhe 
metodologjia e ndërhyrjeve: 
konsolidim, përforcime,  pastrime,  
shtesa. 

- Planimetria e çdo niveli, 
(dimensionimi); 

- Prerje teknike; 
- Pamje teknike (specifikimi i 

materialeve të rifiniturave të 
ndryshme); 

- Ndërhyrjet restauruese në detajet 

 5 kopje të raporteve të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

. 

Dorëzimi i Detyrës 

4 do të bëhet 21 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 3.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

përgatitjen e 

dokumentacionit 

të nevojshëm dhe 

dosjen e projektit 

siç përcaktohet. 
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

artistiko-arkitektonike. 
- Fotomontazh; 
- Animacion. 

 Projekti i Detajuar Konstruktiv, Raporti 

Konstruktiv 

- Analiza e gjendjes ekzistuese 
- Analiza strukturale e objekteve që i 
nënshtrohen restaurimit; 
Në varësi të nivelit dhe llojit të 
ndërhyrjes përforcuese duhen: 
- Planet; 
- Prerjet; 
- Detaje konstruktive (analiza 
shpjeguese të ndërhyrjeve); 
- Llogaritje dhe skema të vendosjes; 

 Projekti i Detajuar Elektrik, Raporti 

Elektrik 

- Planet e instalimeve elektrike; 
- Ndriçimi i brendshëm dhe i 

jashtëm; 
- Planet e instalimeve të fuqisë; 
- Llogaritjet dhe skemat e paneleve 

elektrike; 

 Projekti i Detajuar i Instalimeve 

Hidroteknike, Raporti i Instalimeve 

Hidroteknike 

- Plani i kullimit, grumbullimit dhe 
shpërndarjes së ujrave të shiut; 

- Instalimet hidrosanitare; 
- Plani i kullimit, grumbullimit dhe 

shpërndarjes së ujrave të shiut; 

 Projekti i Detajuar i Instalimeve 

Mekanike, Raporti i Instalimeve 

Mekanike 

- Sistemi i Mbrojtjes nga zjarri 

 Shfrytëzimi i hapësirave nga PAK – 

personat me aftësi të kufizuara 

 Preventivi i Projektit të Zbatimit 

 Specifikime Teknike 

 Grafiku i Punimeve 

 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 4  5 ditë 

Lejet e Nevojshme  

Dosja e Projektit 

të Detajuar të 

Zbatimit duhet të 

Konsulenti duhet të dorëzojë Dosjet e 

Projektit të Detajuar të Zbatimit 2 ditë pas 

miratimit në KKTKM.  

Dosja e Projektit të Detajuar 

të Zbatimit duhet të 

dorëzohet në 5 kopje pranë 
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

përfhsijë të gjithë 

dokumentacionin 

e nevojshëm për 

të marrë Lejet e 

nevojshme në 

organet lokale.  

 

Autoritetit Kontraktor  

 

Raporti i 

Vlerësimit të 

Ndikimit në 

Mjedis dhe Social 

Konsulenti duhet të marrë miratimin 

paraprak të VNM-së pranë Agjencisë 

Kombëtare të Mjedisit 1 javë para  dorëzimit 

të Projektit të Detajuar të Zbatimit 

- 2 kopje të printuara dhe të 

firmosura, duke përfshirë 

licensat/certifikatat e 

nevojshme  

- Një kopje elektronike e 

raporteve në format Ëprd 

dhe PDF 

Përfundimi i Detyrës së Projektimit për Sitin 2  

 

 

 

 Tabela e Dorëzimeve 3: Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në 

Objektin Pasuri Kulturore: Kalaja e Prezës (Kulla e Sahatit dhe Kulla Verilindore, 

Prezë 

 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

 Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në Objektin Pasuri 
Kulturore: Kalaja e Prezës (Kulla e Sahatit dhe Kulla Verilindore, Prezë 

 

90 ditë 

kalendarike 

Detyra 1: Aktivitete Paraprake 12 ditë 

Raporti i Studimit 

Paraprak 

 Studimi, rilevimi, mbledhja e 

dokumenteve; 

 Dokumentimi grafik 

Pozicionin në hartë; 

Fotografi të gjëndjes ekzistuese të objektit; 

Rilevimi gjeometrik dhe arkitektonik i 

gjëndjes ekzistuese të objektit; 

Plan vendosje; 

Planet në çdo nivel; 

Prerje; Pamje; Elementë arkitektonike, etj. 

 Analiza Historike 

 Analiza e ndërhyrjeve në periudha 

kohore të ndryshme 

 Analiza e strukturave 

 5 kopje të raportit të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

1 do të bëhet 12 

ditë pasi kontrata 

është aktive 

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 2 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 1 
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

 Analiza e materialeve 

 Analiza Statike- Strukturale 

 Diagnostifikimi i gjendjes së 

objektit, degradimi i materaleve, 

degradimi i elementëve të 

strukturës 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 1  3 ditë 

DETYRA 2: Përgatitja e Planit të Konservimit dhe Takim me pjesëmarrjen e palëvë të 
interesuara 

15 ditë  

Plan i Konservimit 

ku përcaktohet e 

gjithë lista e 

nevojshme e 

ndërhyrjeve dhe 

organizimi i 

takimit midis 

Konsulentit dhe 

palëve të 

interesuara. 

 Plani i Konservimit 

Vlerësimi i sitit dhe identifikimi i të gjitha 

ndërhyrjeve të nevojshme për ruajtjen dhe 

konservimin e tij; lista e të gjitha 

ndërhyrjeve të nevojshme që çojnë në 

ruajtjen e plotë të siti; metodologjia për 

prioritizimin e ndërhyrjeve; caktimi i 

ndërhyrjeve dhe kostot e tyre respektive. Të 

gjitha studimet e kryera të regjistruara në 

raporte me shkrim, studim në lidhje me 

vlerat e trashëgimisë kulturore të sitit dhe 

vëzhgimit arkeologjik; studim mjedisor; 

studim topografik, studim gjeologjik, analiza 

strukturore, si dhe modelim dhe analiza të 

zgjedhura të strukturave dhe kushteve të 

tokës;  

 5 kopje të raportit të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

2 do të bëhet 30 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 1.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 3 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 2.  

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 2  4 ditë 

Detyra 3: Projekt – Ide Paraprake / Lista e ndërhyrjeve prioritare 20 ditë 
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

Projekt Ide 

Paraprake dhe 

Raportet teknikë 

paraprakë 

Prezantim PP për 

takimin me 

përfaqësues të 

palëve të interesit  

 

 

 

 Raporti Studimit Gjeologjik 

 Raporti i Studimit Sizmik të zonës 

 Raporti i Analizës strukturore të objektit 

dhe analiza e materialeve. 

 Raporti i vëzhgimit arkeologjik 

sipërfaqësor 

 Lista e Ndërhyrjeve Prioritare 

 Projekt Ide Arkitektonik dhe Restaurimi 

të sitit së bashku me Raportin Paraprak 

Arkitektonik  

 Projekt idetë ndërhyrjeve strukturore, 

projekti konstruktiv së bashku e 

Raportin Paraprak Konstruktiv 

 Përgatitja e Preventivave Paraprak për 

çdo nderhyrje që propozohet në listën 

prioritare 

 Prezantimi PP i cili do të prezantohet 

nga Konsulenti gjatë takimit me palët e 

interest dhe mbrojtjes së projektit në 

KKTKM.   

 5 kopje të raporteve të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

3 do të bëhet 20  

ditë pasi është 

miratuar Detyra 2.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 4 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 3. 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 3 4 ditë 

DETYRA 4: Projekti i Detajuar i Zbatimit 25 ditë 

Projekti i Detajuar 

i Zbatimit dhe 

Raportet Teknik 

Prezantim PP për 

takimin me 

përfaqësues të 

palëve të interesit  

 

 Projekti i Detajuar Arkitektonik dhe i 

Restaurimit, Raporti Arkitektonik dhe 

Restaurues 

- Analiza e gjendjes ekzistuese. 
- Analiza historike. 
- Rilevimi arkitektonik  
- Rilevimi gjeometrik dhe fotografik- 

identifikimi i tipologjisë së 
ndërtimit, teknikat.  

- Dokumentimi dhe rilevimi i gjendjes 
aktuale të elementëve artistiko- 
arkitektonike 

- Ndërhyrjet restauruese dhe 
metodologjia e ndërhyrjeve: 
konsolidim, përforcime,  pastrime,  
shtesa. 

- Planimetria e çdo niveli, 
(dimensionimi); 

- Prerje teknike; 
- Pamje teknike (specifikimi i 

materialeve të rifiniturave të 
ndryshme); 

- Ndërhyrjet restauruese në detajet 
artistiko-arkitektonike. 

 5 kopje të raporteve të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

. 

Dorëzimi i Detyrës 

4 do të bëhet 25 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 3.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

përgatitjen e 

dokumentacionit 

të nevojshëm dhe 

dosjen e projektit 

siç përcaktohet. 
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

- Fotomontazh; 
- Animacion. 

 Projekti i Detajuar Konstruktiv, Raporti 

Konstruktiv 

- Analiza e gjendjes ekzistuese 
- Analiza strukturale e objekteve që i 
nënshtrohen restaurimit; 
Në varësi të nivelit dhe llojit të 
ndërhyrjes përforcuese duhen: 
- Planet; 
- Prerjet; 
- Detaje konstruktive (analiza 
shpjeguese të ndërhyrjeve); 
- Llogaritje dhe skema të vendosjes; 

 Projekti i Detajuar Elektrik, Raporti 

Elektrik 

- Planet e instalimeve elektrike; 
- Ndriçimi i brendshëm dhe i 

jashtëm; 
- Planet e instalimeve të fuqisë; 
- Llogaritjet dhe skemat e paneleve 

elektrike; 

 Projekti i Detajuar i Instalimeve 

Hidroteknike, Raporti i Instalimeve 

Hidroteknike 

- Plani i kullimit, grumbullimit dhe 
shpërndarjes së ujrave të shiut; 

- Instalimet hidrosanitare; 
- Plani i kullimit, grumbullimit dhe 

shpërndarjes së ujrave të shiut; 

 Projekti i Detajuar i Instalimeve 

Mekanike, Raporti i Instalimeve 

Mekanike 

- Sistemi i Mbrojtjes nga zjarri 

 Shfrytëzimi i hapësirave nga PAK – 

personat me aftësi të kufizuara 

 Preventivi i Projektit të Zbatimit 

 Specifikime Teknike 

 Grafiku i Punimeve 

 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 4  7 ditë 

Lejet e Nevojshme  

Dosja e Projektit 

të Detajuar të 

Zbatimit duhet të 

përfhsijë të gjithë 

Konsulenti duhet të dorëzojë Dosjet e 

Projektit të Detajuar të Zbatimit 2 ditë pas 

miratimit në KKTKM.  

Dosja e Projektit të Detajuar 

të Zbatimit duhet të 

dorëzohet në 5 kopje pranë 

Autoritetit Kontraktor  
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

dokumentacionin 

e nevojshëm për 

të marrë Lejet e 

nevojshme në 

organet lokale.  

 

 

Raporti i 

Vlerësimit të 

Ndikimit në 

Mjedis dhe Social 

Konsulenti duhet të marrë miratimin 

paraprak të VNM-së pranë Agjencisë 

Kombëtare të Mjedisit 1 javë para  dorëzimit 

të Projektit të Detajuar të Zbatimit 

- 2 kopje të printuara dhe të 

firmosura, duke përfshirë 

licensat/certifikatat e 

nevojshme  

- Një kopje elektronike e 

raporteve në format Ëprd 

dhe PDF 

Përfundimi i Detyrës së Projektimit për Sitin 3  

 

 

 

 Tabela e Dorëzimeve 4: Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në 

Objektin Pasuri Kulturore: Kalaja e Lezhës – Park Arkeologjik 

 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

 Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në Objektin Pasuri 
Kulturore: Kalaja e Lezhës – Park Arkeologjik 

 

90 ditë 

kalendarike 

Detyra 1: Aktivitete Paraprake 12 ditë 

Raporti i Studimit 

Paraprak 

 Studimi, rilevimi, mbledhja e 

dokumenteve; 

 Dokumentimi grafik 

Pozicionin në hartë; 

Fotografi të gjëndjes ekzistuese të objektit; 

Rilevimi gjeometrik dhe arkitektonik i 

gjëndjes ekzistuese të objektit; 

Plan vendosje; 

Planet në çdo nivel; 

Prerje; Pamje; Elementë arkitektonike, etj. 

 Analiza Historike 

 Analiza e ndërhyrjeve në periudha 

kohore të ndryshme 

 Analiza e strukturave 

 Analiza e materialeve 

 Analiza Statike- Strukturale 

 5 kopje të raportit të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

1 do të bëhet 12 

ditë pasi kontrata 

është aktive 

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 2 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 1 
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

 Diagnostifikimi i gjendjes së 

objektit, degradimi i materaleve, 

degradimi i elementëve të 

strukturës 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 1  3 ditë 

DETYRA 2: Përgatitja e Planit të Konservimit dhe Takim me pjesëmarrjen e palëvë të 
interesuara 

15 ditë  

Plan i Konservimit 

ku përcaktohet e 

gjithë lista e 

nevojshme e 

ndërhyrjeve dhe 

organizimi i 

takimit midis 

Konsulentit dhe 

palëve të 

interesuara. 

 Plani i Konservimit 

Vlerësimi i sitit dhe identifikimi i të gjitha 

ndërhyrjeve të nevojshme për ruajtjen dhe 

konservimin e tij; lista e të gjitha 

ndërhyrjeve të nevojshme që çojnë në 

ruajtjen e plotë të siti; metodologjia për 

prioritizimin e ndërhyrjeve; caktimi i 

ndërhyrjeve dhe kostot e tyre respektive. Të 

gjitha studimet e kryera të regjistruara në 

raporte me shkrim, studim në lidhje me 

vlerat e trashëgimisë kulturore të sitit dhe 

vëzhgimit arkeologjik; studim mjedisor; 

studim topografik, studim gjeologjik, analiza 

strukturore, si dhe modelim dhe analiza të 

zgjedhura të strukturave dhe kushteve të 

tokës;  

 5 kopje të raportit të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

2 do të bëhet 15 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 1.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 3 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 2.  

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 2  4 ditë 

Detyra 3: Projekt – Ide Paraprake / Lista e ndërhyrjeve prioritare 20 ditë 
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TERMA REFERENCE 

“Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse  në 5 objekte pasuri kulturore” 

 

 
 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

Projekt Ide 

Paraprake dhe 

Raportet teknikë 

paraprakë 

Prezantim PP për 

takimin me 

përfaqësues të 

palëve të interesit  

 

 

 

 Raporti Studimit Gjeologjik 

 Raporti i Studimit Sizmik të zonës 

 Raporti i Analizës strukturore të objektit 

dhe analiza e materialeve. 

 Raporti i vëzhgimit arkeologjik 

sipërfaqësor 

 Lista e Ndërhyrjeve Prioritare 

 Projekt Ide Arkitektonik dhe Restaurimi 

të sitit së bashku me Raportin Paraprak 

Arkitektonik  

 Projekt idetë ndërhyrjeve strukturore, 

projekti konstruktiv së bashku e 

Raportin Paraprak Konstruktiv 

 Përgatitja e Preventivave Paraprak për 

çdo nderhyrje që propozohet në listën 

prioritare 

 Prezantimi PP i cili do të prezantohet 

nga Konsulenti gjatë takimit me palët e 

interest dhe mbrojtjes së projektit në 

KKTKM.   

 5 kopje të raporteve të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

3 do të bëhet 20 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 2.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 4 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 3. 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 3 4 ditë 

DETYRA 4: Projekti i Detajuar i Zbatimit 25 ditë 

Projekti i Detajuar 

i Zbatimit dhe 

Raportet Teknik 

Prezantim PP për 

takimin me 

përfaqësues të 

palëve të interesit  

 

 Projekti i Detajuar Arkitektonik dhe i 

Restaurimit, Raporti Arkitektonik dhe 

Restaurues 

- Analiza e gjendjes ekzistuese. 
- Analiza historike. 
- Rilevimi arkitektonik  
- Rilevimi gjeometrik dhe fotografik- 

identifikimi i tipologjisë së 
ndërtimit, teknikat.  

- Dokumentimi dhe rilevimi i gjendjes 
aktuale të elementëve artistiko- 
arkitektonike 

- Ndërhyrjet restauruese dhe 
metodologjia e ndërhyrjeve: 
konsolidim, përforcime,  pastrime,  
shtesa. 

- Planimetria e çdo niveli, 
(dimensionimi); 

- Prerje teknike; 
- Pamje teknike (specifikimi i 

materialeve të rifiniturave të 
ndryshme); 

- Ndërhyrjet restauruese në detajet 
artistiko-arkitektonike. 

 5 kopje të raporteve të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

. 

Dorëzimi i Detyrës 

4 do të bëhet 25 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 3.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

përgatitjen e 

dokumentacionit 

të nevojshëm dhe 

dosjen e projektit 

siç përcaktohet. 
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DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

- Fotomontazh; 
- Animacion. 

 Projekti i Detajuar Konstruktiv, Raporti 

Konstruktiv 

- Analiza e gjendjes ekzistuese 
- Analiza strukturale e objekteve që i 
nënshtrohen restaurimit; 
Në varësi të nivelit dhe llojit të 
ndërhyrjes përforcuese duhen: 
- Planet; 
- Prerjet; 
- Detaje konstruktive (analiza 
shpjeguese të ndërhyrjeve); 
- Llogaritje dhe skema të vendosjes; 

 Projekti i Detajuar Elektrik, Raporti 

Elektrik 

- Planet e instalimeve elektrike; 
- Ndriçimi i brendshëm dhe i 

jashtëm; 
- Planet e instalimeve të fuqisë; 
- Llogaritjet dhe skemat e paneleve 

elektrike; 

 Projekti i Detajuar i Instalimeve 

Hidroteknike, Raporti i Instalimeve 

Hidroteknike 

- Plani i kullimit, grumbullimit dhe 
shpërndarjes së ujrave të shiut; 

- Instalimet hidrosanitare; 
- Plani i kullimit, grumbullimit dhe 

shpërndarjes së ujrave të shiut; 

 Projekti i Detajuar i Instalimeve 

Mekanike, Raporti i Instalimeve 

Mekanike 

- Sistemi i Mbrojtjes nga zjarri 

 Shfrytëzimi i hapësirave nga PAK – 

personat me aftësi të kufizuara 

 Preventivi i Projektit të Zbatimit 

 Specifikime Teknike 

 Grafiku i Punimeve 

 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 4  7 ditë 

Lejet e Nevojshme  

Dosja e Projektit 

të Detajuar të 

Zbatimit duhet të 

përfhsijë të gjithë 

Konsulenti duhet të dorëzojë Dosjet e 

Projektit të Detajuar të Zbatimit 2 ditë pas 

miratimit në KKTKM.  

Dosja e Projektit të Detajuar 

të Zbatimit duhet të 

dorëzohet në 5 kopje pranë 

Autoritetit Kontraktor  
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DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

dokumentacionin 

e nevojshëm për 

të marrë Lejet e 

nevojshme në 

organet lokale.  

 

 

Raporti i 

Vlerësimit të 

Ndikimit në 

Mjedis dhe Social 

Konsulenti duhet të marrë miratimin 

paraprak të VNM-së pranë Agjencisë 

Kombëtare të Mjedisit 1 javë para  dorëzimit 

të Projektit të Detajuar të Zbatimit 

- 2 kopje të printuara dhe të 

firmosura, duke përfshirë 

licensat/certifikatat e 

nevojshme  

- Një kopje elektronike e 

raporteve në format Ëprd 

dhe PDF 

Përfundimi i Detyrës së Projektimit për Sitin 4  

 

 

 Tabela e Dorëzimeve 5: Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në 

Objektin Pasuri Kulturore: Kalaja e Krujës (Kulla e Sahatit dhe muret e fortifikimit), 

Krujë 

 

DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

 Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në Objektin Pasuri 
Kulturore: Kalaja e Krujës (Kulla e Sahatit dhe muret e fortifikimit), Krujë 

 

90 ditë 

kalendarike 

Detyra 1: Aktivitete Paraprake 12 ditë 

Raporti i Studimit 

Paraprak 

 Studimi, rilevimi, mbledhja e 

dokumenteve; 

 Dokumentimi grafik 

Pozicionin në hartë; 

Fotografi të gjëndjes ekzistuese të objektit; 

Rilevimi gjeometrik dhe arkitektonik i 

gjëndjes ekzistuese të objektit; 

Plan vendosje; 

Planet në çdo nivel; 

Prerje; Pamje; Elementë arkitektonike, etj. 

 Analiza Historike 

 Analiza e ndërhyrjeve në periudha 

kohore të ndryshme 

 Analiza e strukturave 

 Analiza e materialeve 

 Analiza Statike- Strukturale 

 5 kopje të raportit të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

1 do të bëhet 12 

ditë pasi kontrata 

është aktive 

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 2 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 1 
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DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

 Diagnostifikimi i gjendjes së 

objektit, degradimi i materaleve, 

degradimi i elementëve të 

strukturës 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 1  3 ditë 

DETYRA 2: Përgatitja e Planit të Konservimit dhe Takim me pjesëmarrjen e palëvë të 
interesuara 

15 ditë  

Plan i Konservimit 

ku përcaktohet e 

gjithë lista e 

nevojshme e 

ndërhyrjeve dhe 

organizimi i 

takimit midis 

Konsulentit dhe 

palëve të 

interesuara. 

 Plani i Konservimit 

Vlerësimi i sitit dhe identifikimi i të gjitha 

ndërhyrjeve të nevojshme për ruajtjen dhe 

konservimin e tij; lista e të gjitha 

ndërhyrjeve të nevojshme që çojnë në 

ruajtjen e plotë të siti; metodologjia për 

prioritizimin e ndërhyrjeve; caktimi i 

ndërhyrjeve dhe kostot e tyre respektive. Të 

gjitha studimet e kryera të regjistruara në 

raporte me shkrim, studim në lidhje me 

vlerat e trashëgimisë kulturore të sitit dhe 

vëzhgimit arkeologjik; studim mjedisor; 

studim topografik, studim gjeologjik, analiza 

strukturore, si dhe modelim dhe analiza të 

zgjedhura të strukturave dhe kushteve të 

tokës;  

 5 kopje të raportit të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

2 do të bëhet 15 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 1.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 3 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 2.  

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 2  4 ditë 

Detyra 3: Projekt – Ide Paraprake / Lista e ndërhyrjeve prioritare 20 ditë 
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DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

Projekt Ide 

Paraprake dhe 

Raportet teknikë 

paraprakë 

Prezantim PP për 

takimin me 

përfaqësues të 

palëve të interesit  

 

 

 

 Raporti Studimit Gjeologjik 

 Raporti i Studimit Sizmik të zonës 

 Raporti i Analizës strukturore të objektit 

dhe analiza e materialeve. 

 Raporti i vëzhgimit arkeologjik 

sipërfaqësor 

 Lista e Ndërhyrjeve Prioritare 

 Projekt Ide Arkitektonik dhe Restaurimi 

të sitit së bashku me Raportin Paraprak 

Arkitektonik  

 Projekt idetë ndërhyrjeve strukturore, 

projekti konstruktiv së bashku e 

Raportin Paraprak Konstruktiv 

 Përgatitja e Preventivave Paraprak për 

çdo nderhyrje që propozohet në listën 

prioritare 

 Prezantimi PP i cili do të prezantohet 

nga Konsulenti gjatë takimit me palët e 

interest dhe mbrojtjes së projektit në 

KKTKM.   

 5 kopje të raporteve të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

3 do të bëhet 20 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 2.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

Detyrën 4 pas 

miratimit nga AK 

të Detyrës 3. 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 3 4 ditë 

DETYRA 4: Projekti i Detajuar i Zbatimit 25 ditë 

Projekti i Detajuar 

i Zbatimit dhe 

Raportet Teknik 

Prezantim PP për 

takimin me 

përfaqësues të 

palëve të interesit  

 

 Projekti i Detajuar Arkitektonik dhe i 

Restaurimit, Raporti Arkitektonik dhe 

Restaurues 

- Analiza e gjendjes ekzistuese. 
- Analiza historike. 
- Rilevimi arkitektonik  
- Rilevimi gjeometrik dhe fotografik- 

identifikimi i tipologjisë së 
ndërtimit, teknikat.  

- Dokumentimi dhe rilevimi i gjendjes 
aktuale të elementëve artistiko- 
arkitektonike 

- Ndërhyrjet restauruese dhe 
metodologjia e ndërhyrjeve: 
konsolidim, përforcime,  pastrime,  
shtesa. 

- Planimetria e çdo niveli, 
(dimensionimi); 

- Prerje teknike; 
- Pamje teknike (specifikimi i 

materialeve të rifiniturave të 
ndryshme); 

- Ndërhyrjet restauruese në detajet 
artistiko-arkitektonike. 

 5 kopje të raporteve të 

printuar në formatin 

A4; materiali grafik i 

printuar në format A3 

dhe/ose A1 për planin 

e përgjithshëm.  

 Një kopje elektronike 

në CD me 

raportin/materialin 

grafik/prezantimin në 

PPT dhe çdo document 

tjetër në format CAD, 

Excel, Word, PDF, etj. 

 

Dorëzimi i Detyrës 

4 do të bëhet 25 

ditë pasi është 

miratuar Detyra 3.  

Konsulenti do të 

procedojë me 

përgatitjen e 

dokumentacionit 

të nevojshëm dhe 

dosjen e projektit 

siç përcaktohet. 
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DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

- Fotomontazh; 
- Animacion. 

 Projekti i Detajuar Konstruktiv, Raporti 

Konstruktiv 

- Analiza e gjendjes ekzistuese 
- Analiza strukturale e objekteve që i 
nënshtrohen restaurimit; 
Në varësi të nivelit dhe llojit të 
ndërhyrjes përforcuese duhen: 
- Planet; 
- Prerjet; 
- Detaje konstruktive (analiza 
shpjeguese të ndërhyrjeve); 
- Llogaritje dhe skema të vendosjes; 

 Projekti i Detajuar Konstruktiv, Raporti 
Konstruktiv për përforcimin e shpatit 
shkëmbor 

- Analiza e gjendjes ekzistuese 
- Analiza strukturale  
- Detaje konstruktive (analiza 

shpjeguese të ndërhyrjeve); 
- Llogaritje dhe skema e përforcimit 

të shpatit shkëmbor 

 Projekti i Detajuar Elektrik, Raporti 

Elektrik 

- Planet e instalimeve elektrike; 
- Ndriçimi i brendshëm dhe i 

jashtëm; 
- Planet e instalimeve të fuqisë; 
- Llogaritjet dhe skemat e paneleve 

elektrike; 

 Projekti i Detajuar i Instalimeve 

Hidroteknike, Raporti i Instalimeve 

Hidroteknike 

- Plani i kullimit, grumbullimit dhe 
shpërndarjes së ujrave të shiut; 

- Instalimet hidrosanitare; 
- Plani i kullimit, grumbullimit dhe 

shpërndarjes së ujrave të shiut; 

 Projekti i Detajuar i Instalimeve 

Mekanike, Raporti i Instalimeve 

Mekanike 

- Sistemi i Mbrojtjes nga zjarri 

 Shfrytëzimi i hapësirave nga PAK – 

personat me aftësi të kufizuara 

 Preventivi i Projektit të Zbatimit 

 Specifikime Teknike 
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DETYRA PËRMBAJTJA FORMATI  
KOHËZGJATJA E 

DETYRËS 

 Grafiku i Punimeve 

 

Koha e llogaritur për Komente dhe Aprovim nga AK të Detyrës 4  7 ditë 

Lejet e Nevojshme  

Dosja e Projektit 

të Detajuar të 

Zbatimit duhet të 

përfhsijë të gjithë 

dokumentacionin 

e nevojshëm për 

të marrë Lejet e 

nevojshme në 

organet lokale.  

 

Konsulenti duhet të dorëzojë Dosjet e 

Projektit të Detajuar të Zbatimit 2 ditë pas 

miratimit në KKTKM.  

Dosja e Projektit të Detajuar 

të Zbatimit duhet të 

dorëzohet në 5 kopje pranë 

Autoritetit Kontraktor  

 

 

Raporti i 

Vlerësimit të 

Ndikimit në 

Mjedis dhe Social 

Konsulenti duhet të marrë miratimin 

paraprak të VNM-së pranë Agjencisë 

Kombëtare të Mjedisit 1 javë para  dorëzimit 

të Projektit të Detajuar të Zbatimit 

- 2 kopje të printuara dhe të 

firmosura, duke përfshirë 

licensat/certifikatat e 

nevojshme  

- Një kopje elektronike e 

raporteve në format Word 

dhe PDF 

Përfundimi i Detyrës së Projektimit për Sitin 5  

 

 

KONSIDERATA TË RËNDËSISHME 

 

Standardet 

Çdo ndërhyrje e propozuar duhet të jetë në përputhje me: 

- Parimet e “Kartës Shqiptare të Restaurimit” , VKM. Nr.426, 13.07. 2007; 

- Ligjit 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”; 

- Rregullores për administrimin e  “Zonës Arkeologjike A dhe B të qytetit të Lezhës”, 

shpallur me VKM Nr. 782, datë 01.09.2010; 

- Rregullores për administrimin e  “Zonës Arkeologjike A dhe B të qytetit të Krujës”, 

shpallur me VKM Nr. 427, datë 20.06.2012; 

- Konventat Ndërkombëtare të Restaurimit. 

Për hartimin e projektit të këtyre aseteve, konsulenti duhet të përdori standardet më të 

mira ndërkombëtare për këto tip objektesh (KTP89, EUROKODE etj.). 

 

Projektet elektrike duhet të respektojnë të gjitha konditat projektuese dhe standardet 

që janë sot në fuqi në Shqipëri (KTP – STASH) dhe për elementë speciale që nuk 
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parashikohen në këto standarde duhet t`i referohemi Euronorms (EN), Eurostandarteve 

(EN, ED) dhe rekomandimeve të CEI, CENELC, DIN, VDI/VDE. 

Gjatë gjithë fazave të projektimit, grupi i projektimit do të analizojë e të japë të dhëna 

të hollësishme për ecurinë duke u mbështetur e bashkëpunuar me Autoritetin 

Kontraktor.  

 

Projekti do të hartohet në përputhje me të gjitha normat dhe standardet për projektim 

që parashikon legjislacioni në fuqi. Projektimi duhet të sigurojë respektimin e 

standardeve, madje edhe atyre gjatë zbatimit. Është përgjegjësi e projektuesit saktësia 

dhe respektimi i të gjitha standardeve dhe normave. Projektuesi mund të rekomandojë 

edhe prezantimin e standardeve të reja për përcaktimin me normat e BE-së, si dhe të 

praktikave më të mira ndërkombëtare në projektim dhe zbatim. 

Rekomandimet duhet të përmbajnë elemente të fizibilitetit dhe realizueshmërisë me 

praktikën shqiptare dhe kufizimet për financimin e veprës, 

 

Kërkesa arkitektonike e konstruktive të objektit 

Konsulentit i kërkohet të analizojë e çertifikojë të gjithë elementet arkitektonikë e 

konstruktivë, inxhinierike të kësaj zone ndërhyrjeje si: qëndrueshmëria, gjendja e 

konservimit, materialet, detajet, etj, dhe të propozojë një projekt per restaurimin dhe 

rikualifikimin e sitit të pasurisë kulturore. 

Si objekt me interes shoqëror dhe publik duhet të parashikohet përdorimi dhe aksesi i 

këtyre faciliteteve edhe për personat me aftësi të kufizuara lëvizëse. Ndërhyrjet duhet 

të jenë sipas parashikimeve të VKM Nr.1503, datë 19.11.2008 “Për miratimin e rregullores 

"Për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuar”. 

 

Preventivi i projektit të zbatimit 

- Preventivin e zbatimit  (bazuar ne VKM nr.2. datë 8.5.2003. “Për klasifikimin dhe 

strukturën e kostos në punimet e ndërtimit“) ; 

- Analizën teknike të çmimeve për të gjitha zërat në preventiv bazuar në Vendim i KM 

Nr. 627, datë 15.7.2015. “Për miratimin e manualeve tekniketë çmimeve 

të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”, si dhe Manualeve Teknik 

të Restaurimit të miratuar. 

Për zërat që nuk përfshihen në këto Manuale të bëhet analiza e çmimit bazuar në 

testimin e tregut duke marrë tre oferta nga operatorë ekonomike që operojnë në 

vendin tonë (oferta që do të bëhen pjesë e dokumentit të dorëzuar). 

 

Specifikime Teknike   
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Kontraktori duhet të përgatisë specifikimet teknike për secilin nga materialet që do të 

përdoren. Për secilin zë të përfshirë në preventiv duhet të bëhet analiza sipas kësaj 

skeme: 

- Përshkrimi i detajuar i zërit të punimeve; 

- Mënyra e vendosjes; 

- Cilësia e kërkuar; 

- Formatet e lejuara; 

- Ngjyra e rekomanduar; 

- Skica, vizatime ose foto. 

 

I gjithë dokumentacioni që përmbajnë CD sipas formatit PDF do të jenë të firmosura 

elektronikisht sipas kërkesave për pajisje me leje ndërtimi të përcaktuara në bazë të 

Ligjit Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, si dhe VKM-së nr. 408 datë 

13.5.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, të ndryshuar me VKM Nr. 

271, datë 6.4.2016. 

 

Gjuha specifike e kontratës  

Gjuha në këtë kontratë pune do të jetë shqip.  

 

Nënkontraktimi 

Nënkontraktimi nuk është i lejuar. 

 

03 
KËRKESAT PËR STAFIN 

 

03.1. Numri i ekspertevetë kërkuar 

 

Konsulenti do të sigurojë një ekip me përvojë në projektim, që mbulon disiplinat e 

nevojshme për kryerjen e duhur të shërbimeve.Ekipi i projektimit duhet të ketë 

eksperiencë në: projektimin e ndërtesave civile, në restaurim, në infrastrukturë; në 

mënyrë që të mbulojë çdo disiplinë të nevojshme për përgatitjen e këtij projekti.  

Për shkak të natyrës së veçantë të shërbimeve, përfshirja e ekspertëve në mënyrë të 

përshtatshme të kualifikuar do të jetë një kërkesë thelbësore për marrjen e projektit 

optimal me kosto efektive si dhe sigurinë për investime të qëndrueshme. 

 

03.1. Profili i ekspertëve 
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Pjesë e grupit të projektimit duhet të jenë: 

- Projektues Konstruktor; 

- Projektues Restaurator; 

- Arkeolog; 

- Projektues Arkitekt; 

- Projektues Instalator mekanik dhe elektrik; 

- Projektues Ura dhe Vepra Arti 

- Projektues Gjeodet; 

- Studiues Projektues Gjeologo – Inxhinierik – Hidrogjeologjik; 

- Studime të Sizmologjisë Inxhinierike; 

- Ekspert mjedisi; 

- Ekspert për Mbrojtjen nga Zjarri; 

Në Kriteret e Vecanta të Kualifikimit të Dokumentave Standarde të Konkurimit Publik, 

paraqiten profilet e ekspertëve dhe kriteret që duhet të plotësohen. Operatori 

ekonomik do të duhet të demonstrojë në ofertën e tij që ata kanë marreveshje me 

ekspertët e profileve të kërkuara. 

 

 

04 
KOHËZGJATJA  

 

04.1. Periudha e fillimit 

 

Data e parashikuar e fillimit për ofrimin e shërbimeve do të jetë pas lidhjes së kontratës 

me Konsulentin. 

 

4.2.Periudha e përfundimit e parashikuar ose kohëzgjatja 

Kohëzgjatja e shërbimeve do të jetë siç specifikohet në tabelat e dorëzimeve në 

seksionin 3 për secilin sit.  

 

Duhet të theksohet se kohëzgjatja e përgjithshme të detyrës është vlerësim. 

Konsulenti duhet të konsiderojë se takimi fillestar do të organizohet me pjesëmarrjen e 

Autoritetit Kontraktor, ekipit projektues dhe përfaqësues të përfituesve. 
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Përveç kësaj, ekipi projektues duhet të përgatisë 2 prezantime, respektivisht një për 

projekt idenë dhe një për projektin e zbatimit. Prezantimet do të organizohen në 

ambientet e Autoritetit Kontraktues.  

Përfituesi ka të drejtë të bëjë komente dhe të kërkojë sqarime në lidhje me aspektet 

teknike të projektimit. Me pas, projekti i rishikuar (projekt ideja dhe projekti i detajuar i 

zbatimit) do të dorëzohet zyrtarisht për miratim në Këshillin Kombëtar të Trashëgimisë 

Kulturore Materiale. 

Udhëheqësi i Grupit të Projektimit do të jetë përgjegjës për organizimin e takimeve dhe 

prezantimeve. Konsulenti duhet të paraqesë planin e punës për të siguruar përdorimin 

efikas të burimeve dhe për të përshtatur kërkesat aktuale të punës së bashku me 

ofertën. 

 

4.3 Vendndodhja e objektit 

Siti 1 – Bashkia Krujë 

Siti 2 – Bashkia Rrogozhinë 

Siti 3 – Bashkia Vorë 

Siti 4 – Bashkia Lezhë 

Siti 5 – Bashkia Krujë 

 

05 
RAPORTIMI 

 

Përmbajtja, gjuha, dorëzimi/ kohëzgjatja e komenteve, numri i kopjeve të raportit janë të 

përcaktuara në tabelën e dorëzimeve për secilin në seksionin 3.  

Nga ana e Autoritetit Kontraktor do të merren përsipër vënia në dispozicion e të gjitha 

materialeve arkivore që disponon për kryerjen sa më saktë të Analizës Historike. 

Gjithashtu Konsulentit do ti vihet në dispozicion foto të vjetra të objektit (nëse 

diponohen nga arkiva e IKTK-së), materiale bibliografike, studime dhe projekte të 

mëparshme. Në rast të mungesës së dosjeve në arkivën e IKTK-së për objekte të 

caktuara, Autoriteti kontraktor do të suportojë Konsulentin për marrjen e informacionit 

nga Burime të tjera arkivore. Në çdo raport duhet të përfshihen burimet e informacionit 

duke i referuar ato. 

Dokumentet duhet të dorëzohen zyrtarisht me fletën e inventarit. Të gjitha dokumentet 

e shtypura fillimisht duhet të nënshkruhen nga të gjithë projektuesit. 
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06 
PËRGJEGJËSITË E KONSULENTIT  

 

06.1. Konsulenti do të jetë përgjegjës për zbatimin në tërësi të detyrave të përcaktuara 

në dokumentin e ToR. Për këtë qëllim, Konsulenti do të mbartë të gjitha shpenzimet që 

lidhen me punësimin dhe mobilizimin e ekipit të tij të ekspertëve. Kjo përfshin shpenzimet 

e udhëtimit dhe shpenzimet e qëndrimit. 

06.2. Asnjë objekt nuk do të sigurohet nga Autoriteti Kontraktues. 

06.3. Konsulenti do të jetë përgjegjës për kostot e prodhimit, përkthimit, shtypjes dhe 

shpërndarjes së të gjithë materialeve informative, dokumenteve dhe raporteve të 

kërkuara për kryerjen e detyrës. 

06.4. Konsulenti do të jetë i vetmi përgjegjës për përmbushjen në kohë dhe në mënyrë 

cilësore të të gjitha çështjeve të përmendura më lartë në këtë detyrë.  

 

 

 

07 
MONITORIMI DHE VLERËSIMI 

 

7.1. Përcaktimi i treguesve 

07.1. Konsulenti do të punojë në koordinim të plotë me Institutin Kombëtar të 

Trashëgimisë Kulturore, i cili është përgjegjës për menaxhimin e zbatimit të projektit, 

aspektet teknike të projekteve specifike të investimeve, si dhe programin e 

përgjithshëm të investimeve. Një menaxher i projektit do të emërohet në emër të 

Autoritetit Kontraktor. 

07.2. Në nivel qendror, Konsulenti do të ndërveprojë me Institutin Kombëtar të 

Trashëgimisë Kulturore, e cila është përgjegjëse për menaxhimin e zbatimit të saj. 

07.3. Në nivel vendor, Konsulenti do të punojë në koordinim të plotë me Bashkitë 

respektive për secilin objekt. 

07.4. Konsulenti duhet të mbajë bashkërendim të mirë dhe ndërveprim me Autoritetin 

Kontraktor gjatë gjithë fazave të caktuara dhe do të ofrojë asistencë nëse kërkohen 

ndryshime nga Autoriteti Kontraktues për specifikimet. 

 


