objekti:
VENDQËNDRIME E PARKIME PËR BIÇIKLETA
- SPECIFIKIME TEKNIKE I - TË PËRGJITHSHME
1.1
HYRJE
Qellimi i pregatitjes se ketij kapitulli eshte sqarimi i kerkesave per Kontraktorin ne lidhje me
Projektin, Ecurine e punes konform kushteve teknike te zbatimit, Kontrates, Legjislacionit ne fuqi
per mbrojtjen e Punonjesve, te ambientit dhe publikut si dhe detyrimeve qe duhet te plotesoje
Kontraktori gjate zbatimit te punimeve.
1.2
DOKUMENTAT DHE VIZATIMET
Te gjitha Vizatimet dhe Dokumentat e tjera teknike qe shoqerojne kete projekt do te jene baze per
vleresimin e sasise dhe cilesise se punes qe do te behet per zbatimin e ketij projekti.
Kontraktori duhet te shqyrtoje Projektin qe ne fillim te punes dhe perpara lidhjes se Kontrates me
Investitorin e Objektit. Kontraktori do te verifikoje te gjitha sasite, permasat, te dhenat teknike
dhe detajet e dhena ne Vizatimet dhe Dokumentat Teknike qe shoqerojne kete projekt.
Kontraktori do te marre persiper te gjithe pergjegjesine ne kryerjen e llogaritjeve per sasine dhe
llojet e materialeve, volumeve te punes si dhe pajisjeve te kerkuara per kryerjen e kesaj pune.
Cdo ndryshim apo pershtatje me kushtet aktuale te terrenit do te behet vetem ne bashkepunim
me Projektuesit ose Supervizorit te Punimeve dhe me aprovim te Investitorit.
1.3
ZEVENDESIMET
Zevendesimet e materialeve te specifikuara ne projekt do te behen vetem me aprovimin e
Supervizorit te Punimeve dhe Investitorit. Keto zevendesime do te behen vetem ne se materiali i
propozuar eshte me cilesi te njejta ose me te mira se materiali qe do te zevendesohet. Kerkesa per
zevendesimin e materialeve duhet te shoqerohet me dokumenta qe tregojne cilesine e materialit
te propozuar dhe te dhenat teknike te dhena nga prodhuesi i ketij materiali.
Duhet te kihet paraysh se nuk do te njihet asnje pagese shtese apo ndryshim mbi cmimin njesi te
dhene nga Kontraktori ne Oferten e tij dhe te pasqyruar ne Preventivin e objektit qe shoreron
Kontraten.
2. ANALIZA E ÇMIMIT NJESI TE VENDQENDRIMEVE DHE PARKIMEVEVE PER BIÇIKLETA (STENDAT)
Çmimi njesi per materialin e te stendave mbulon materialin qe do te merret nga vende te
aprovuara nga Supervizori, ngarkimin, shkarkimin, transportin, ngritjen, transportin me dore,
ngjeshjen ne shtresa, provat, makinerite, fuqine puntore dhe cdo aktivitet tjeter qe jane te
domosdoshme per ekzekutimin e punimeve per prodhimin e stendave.
Çmimi per nje cope stende: Model A, B dhe C, mbulon kostot dhe furnizimin e hekurit (tub hekuri
inoks per modelin A dhe B, dhe zinkat ose me boje per modelin C) ne diametrin dhe gjatesine e
kerkuar, transportin me krahe, prerjen, perkuljen (ne kalandër ose me krahë) dhe te gjitha
aktivitetet e tjera te domosdoshme per ekzekutimin e punimeve. Gjithashtu nen kete zë mbulohen
dhe saldimi i shufrave sipas projektit, lyerja me antindryshk dhe boje dhe fiksimi me bulona ne
terren (per modelin C).
Kjo vlen edhe per akesesorin promovues te modelit C.

Cdo ndryshim i volumit te punimeve te shtresave te rruges pertej limiteve te treguara ne vizatime
nuk do te paguhet pervec rasteve kur percaktohet ndryshe me shkrim nga Supervizori i punimeve.

III- HEKURI
3.1 MATERIALET
Përgatitja e çelikut për të gjitha strukturat e stendave dhe te betonit dhe komponentët e metalit,
që duhen prodhuar në kantier, duke konsideruar çelikun që plotëson të gjitha kërkesat e projektit
dhe pa prezencën e ndryshkut, në format dhe përmasat sipas vizatimevedhe standarteve teknikolegale për bashkimin, lidhjen dhe duke e shoqëruar me çertifikatën e prodhuesit për të verifikuar
që çeliku plotëson kushtet e kërkuara që nevojiten për punë të tilla dhe duke përfshirë të gjitha
kërkesat e tjera jo të specifikuara.
Tubat e çelikut te parashikuara per modelin A dhe B te stendave, duhet te jene inoks, me diameter
40mm dhe spesor 2mm.
3.2 DEPOZITIMI NË KANTIER
Faqe -14-Depozitimi i hekurit në kantier duhet të bëhet i tillë, që të mos dëmtohet
(shtrëmbërohet, pasi kjo gjë do të shtonte proçesin e punës së paranderjes) si dhe të mos pengojë
punimet ose materialet e tjera të ndërtimit
3.3 KTHIMI I HEKURIT
a) Hekurat duhen kthyer sipas dimensioneve të treguara në projekt.
b) Përveç pjesës së lejuar më poshtë, të gjitha shufrat duhen kthyer dhe kthimi duhet bërë
ngadalë dhe pa ushtrim force.
3.4 MBULIMI I HEKURIT
Termi mbulimi në këtë rast do të thotë minimumin e pastër të shtresës mbrojtëse ndërmjet
sipërfaqes së hekurave dhe faqes së betonit.
Mbulimi minimal do të bëhet sipas normave të KTZ.
3.5 NGJITJA E HEKURAVE
Paranderja ose bashkimi i shufrave të hekurit do të bëhet vetëm sipas vizatimeve të treguara të
aprovuara nga Investitori.
Gjatësia e mbivendosjes në një lidhje, nuk duhet të jetë më e vogël se ajo e treguara në vizatimet e
punës.

4. STRUKTURA E STENDAVE
4.1 TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
Në projektimin e konstruksioneve prej çeliku, duhen marrë parasysh kërkesat që pasqyrojnë
veçoritë e punës së këtyre konstruksioneve, më anë të udhëzimeve përkatëse në mbështetje të
këtyre kushteve teknike.
Soliditeti dhe qëndrueshmëria e konstruksioneve prej çeliku duhet të garantohet si gjatë proçesit
të shfrytëzimit, ashtu edhe gjatë transportimit dhe montimit.
4.2 PRODHIMI
Prodhimi i çelikut duhet të jetë bërë nga kompani të liçensuara dhe ata duhet të garantojnë për
cilësinë si dhë të dhënat (përbërja kimike, karakteristikat e forcës/bajtëse, etj) e çelikut.
Çeliku që përdoret për konstruksionet mbajtëse, duhet t‘u përgjigjet kërkësave të standarteve dhe
kushteve teknike përkatëse dhe të ketë garanci përsa i përket kufirit të rrjedhshmërisë dhe
përmbajtjes max. të squfurit dhe fosforit; kurse për konstruksionet e salduara, edhe për
përmbajtjen max. të karbonit.
Prerja, saldimi si dhe lidhja e elementeve prej çeliku bëhet në kantierin e firmës kontraktuese dhe
ata transportohen në kantier ose këto punime mund të bëhen në vëndin e punës (në objekt).
Sidoqoftë, duhet që punimet para montimit të elementeve të kontrollohen nga Supervizori dhe
duhet të protokollohen.
4.3 SALDIMI
Përgatitja për saldim përfshin atë që detajet para se të saldohen, të kenë marrë formën e tyre
përfundimtare. Po ashtu, buzët dhe sipërfaqet e pjesëvë që do të saldohen duhet të përgatiten
sipas kërkesave të proçedurës së saldimit dhe formave që jepen në pasqyrat 6,7,8 te K.T.Z. 206-80
ose në ndonjë tjetër normë/standart evropian.
Pas saldimit, detajet duhet të trajtohen termikisht për të zvogëluar ndarjet e brendshme, për të
mënjanuar të plasurat dhe për të përmisuar vetitë fiziko-mekanike.
Gjithashtu pikat e saldimit duhet të trajtohen me gur flesibël qe te zmerilohen dhe te kene
njetrajtshmeri ne siperfaqet planare, si dhe te rifinohen ne pikat e bashkimit (prerjes), xhuntimet,
etj.
Gjatë zbatimit të punimeve për saldimin e çeliqeve duhet të mbahet dokumentacioni teknik më të
dhëna për çertifikatën e materialeve të përdorura, ditarin e punimeve, etj.
4.4 MBROJTJA NGA AGJENTËT ATMOSFERIKË
Mbrojtja e çelikut bëhet në dy mënyra:
•Duke e lyer çelikun me disa shtresa, të cilat e mbrojnë çelikun prej korrosionit. Ajo bëhet duke e
lyer, zhytur ose duke e spërkatur me shtresa.
Shtesa e pare eshte boja antindryshk e cila do te piqet ne furre, kurse shtresa tjetër
përdoret edhe si dekorim i elementit dhe mund të ketë ngjyrë të ndryshme. Edhe kjo shtrese do
te thahet (piqet) ne furre. Temperatura optimale e pjekjes varion nga 180-220°C (per te dyja
shtrasat), gjithmone duke konsultuar manualin e perdorimit te bojes.
Materiali në të cilin do të vendosen shtresat duhet më parë të përpunohet dhe të jetë i lirë nga
pluhuri, vaji si dhe nga ndryshku.
•Shtresë prej metali: kjo mbrojtje është e përhershme. Çeliku duhet zhytur në zink të nxehtë (450
°C) dhe sipërfaqja e tij të jetë e lirë prej pluhurit, vajit si dhe prej ndryshkut. Përmbi atë, mund të
vendoset ndonjë shtresë tjetër si dekorim i elementit prej çeliku (si psh. bojë).

4.5 ANALIZA E CMIMIT NJESI PER PRODHIMIN E STENDAVE TE BIÇIKLETAVE
Çmimi eshte perllogaritur per nje cope stende:
4.5.1 Stenda - model A
Mbulon kostot per prodhimin e kesaj stende duke perfshire furnizimin e hekurit (tub çeliku inoks
me diameter 50mm dhe spesor 2mm) ne gjatesine e kerkuar, transportin, prerjen, perkuljen (ne
kalandër ose me krahë) dhe te gjitha aktivitetet e tjera te domosdoshme per ekzekutimin e
punimeve. Hekurin qe do te sherbeje per fiksimin e stendes ne beton, i cili do te jete ne gjatesine
dhe me diametrin e percaktuar nga projekti, si dhe saldimi ne pikat e caktuara. Ne kete analize
eshte parashikuar edhe rondelat qe sherbejne per mbulimin e pikes se puthitjes me terrenin.
Per lehtesi punimi keshillohet qe rondela te vendoset ne stende, para se te saldohen shufrat e
hekurit ne tubin inoks.
4.5.2 Stenda - model C
Mbulon kostot dhe furnizimin e hekurit (tub çeliku me diameter 60mm dhe spesor 3mm, si dhe
shufren e çelikut te plote me diameter 16mm) ne gjatesite e kerkuara, transportin, prerjen,
perkuljen, saldimin, lyerjen me shtresat e nevojshme (antindryshk dhe boje) dhe te gjitha
aktivitetet e tjera te domosdoshme per ekzekutimin e punimeve. Ne kete analize eshte
parashikuar edhe fiksimi me bulona ne terren.
4.5.3 Aksesor promovues per modelin C
Mbulon kostot dhe furnizimin e hekurit (tub çeliku me diameter 40mm dhe spesor 2mm) ne
gjatesite e kerkuara, transportin, prerjen, perkuljen, saldimin, lyerjen me shtresat e nevojshme
(antindryshk dhe boje) dhe te gjitha aktivitetet e tjera te domosdoshme per ekzekutimin e
punimeve. Gjithashtu eshte parashikuar vendosja e tabeles promovuese me mbishkrimin dhe
logon e percaktuar, si dhe fiksimi me bulona i tabeles me tubin fi-40mm. Ne kete analize eshte
parashikuar edhe zgjatimi shtese qe i behet modelit C.
Meqe ky aksesor integrohet plotesisht ne modelin C, per arsye estetike keshillohet qe te prodhimi i
aksesorit te behet duke perdorur nje tub fi-60mm, te gjate sipas projektit, pa patur nevoj per ta
prodhuar veçmas aksesorin dhe pastaj per ta salduar ne piken e puthitjes me modelin C.
4.5.3 Aksesor promovues per modelin D
Mbulon kostot dhe furnizimin e hekurit ne gjatesite e kerkuara, transportin, prerjen, perkuljen,
saldimin, lyerjen me shtresat e nevojshme (antindryshk dhe boje) dhe te gjitha aktivitetet e tjera
te domosdoshme per ekzekutimin e punimeve. Ne kete analize eshte parashikuar edhe fiksimi me
bulona ne terren.

Kjo lloj stende perbehet nga vellimi i çelikut (telajo) ne forme „makine“ e cila sherben si per te
treguar qe stendat po zënë një vendparkim makine, si dhe per te mbrojtur biçikletat e parkuara
nga trafiku i makinave, si dhe nga stendat ku lidhen bicikletat.
Forma e makines (telajoja) realizohet me piaster (llamarine) metalike 3mm te trashe e salduar
sipas formes se treguar ne projekt. Duhet te kurohen te gjitha imperfeksionet e saldimit, duke u
zmeriluar me gur flesibel, duke krijuar uniformitet dhe rakordim ne çdo detaj. Kjo telajo do te
ndertohet ne dy pjese te barabarta dhe bashkohet me 2 profile (nje lart nje poshte – siç tregohet
ne foton me poshte), te cilat sherbejne jo vetem si bashkuese, por edhe si perforcuese te
struktures se telajos.

Stendat e biçikletes realizohen me tub çeliku inoks me diameter 5cm dhe spesor 2mm ne formen e
percaktuar ne projekt. Duhet te perdoren unaza per pikat e bashkimit te stendave me telajon në
formë makine.
Keto dy vellime prodhen ne ofiçine dhe montohen ne vend, duke kompensuar disnivelin qe mund
te kete pjerresia e seksionit te rruges.
Nuk tolerohen vendosjet kaotike. Telajoja duhet te qendroje vertikalisht.
Nuk do te behen pagesa per volume qe nuk tregohen ne vizatime.

VI. SPECIFIKIME PER DISA ZERA TE PREVENTIVIT
Punoi:
Ark. Nektar DUMA

