
Specifikacion për renovim-lyerje 

 

1. Qendra e gjuhes  

Lyerje e mureve me POLIKOLOR (ngjyrë e bardhë si ajo egzistuese), hapësirat e 

brendshme të Qendrës së gjuhevë -përafërsisht 7000 m². 

Çmimi, duhet të përmbaj vlerën për metër katror, të përfshijë TVSh-në dhe të gjitha 

aktivitetet tjera.   

 

2. Fasada e jashtme 

2.1. Informacione të përgjithshme për objektet: 

 Sipërfaqja e përgjithshme e fasadave-përafërsisht 3000 m² 

 Lartësia maksimale objekteve 8 metra 

 Numri i objekteve 12 

2.2. Specifikimi i aktiviteteve:  

- Montimi i skelës; 

- Furnizimi me ngjyrë, ngjyrë për fasadë (Jupol-Slloveni, Putz  Plast–Gjermani, ose 

SWISS Method–Zvicër) ose ndonjë brend që propozohet nga ju, me garanci 

minimale nga fabrika prej 10 vjetësh, për çdo lloj të ngjyrës të jepet çmimi i 

veçantë; 

- Lyerja e objekteve; 

- Meremetimi eventual i fasadës së dëmtuar (nëse është e nevojshme). 

Çmimi, duhet të përmbaj vlerën për metër katror, të përfshijë TVSh-në dhe të gjitha 

aktivitetet tjera (skelet, punën e dorës dhe furnizimin e ngjyrës).   

 

3. Riparimi i dyshemeve dhe vendosja e pllakave  

Demolimi i dyshemeve dhe bartja e mbeturinave; 

Ybercug (me trashësi prej 5 cm) dhe izolim me trashesi-2 cm;  



Furnizim dhe montimi i pllakave  te qeramikes për dysheme-përafërsisht 270 m², çmimi i 

veçantë për pllakat e klasit të parë, dytë dhe brendi. 

 

Çmimi, duhet të përmbaj vlerën për metër katror, të përfshijë TVSh-në dhe të gjitha 

aktivitetet tjera.   

 

4. Riparimet në objektin 701  

4.1. Ndërtimi i mureve ndarëse me rigips, me trashësi 10 cm dhe izolim –me sipërfaqe 

përafërsisht 200 m²; 

- Vendosja e gledit në murin rrethues; 

- Lyerje e hapësirave ku është ndërtuar muri;  

4.2. Furnizim dhe montim i 5 dyerve për zyra (si dyert egzistuese). 

Çmimi, duhet të përmbaj vlerën për metër katror, të përfshijë TVSh-në dhe të gjitha 

aktivitetet tjera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VËREJTJE: 

Për shkak të karakterit të kërkesave operative rekomandohet që të gjitha kompanitë e interesuara të 

jenë të pranishëm në vendin e ngjarjes për të parë gjendjen faktike, me qëllim të krijimit të pasqyrës më 

të qartë dhe mundësi të ofrojnë ofertë më cilësore.   


