
Specifikimi i aktiviteteve  

NDËRRIMI I PLLAKAVE TË DYSHEMESË  NË OBJEKTE ME SIPËRFAQE PREJ 460 m2 

1. Çmontimi i instalimeve të ujësjellësve në këndet sanitare   

 Numri i përgjithshëm (8 nyje sanitare)   

 Çmontimi i  pisoarëve – sasia, sipas nevojës 

 Çmontimi i WC-guaca, sasia, 40  

 

2. Prishja e dyshemesë deri në pllakat e betonit dhe bartja e materialit ( mbeturinave) 

jashtë Universitetit 460 m2. 

3. Furnizimi dhe montimi me top-sifone në tualete, sasia 8.  

4. Vendosja e hybercugut me izolim prej stiropori  460 m2 

5. Përmirësimi dhe montimi i të gjitha pjesëve të instalimit të ujësjellësit jo funksional 

(nëse ka të tillë), ndërrimi i pjesëve  

 Montimi i pisoarëve, sasia, sipas nevojës  

 Montimi i WC-guacave, sasia 40  

6. Furnizimi dhe montimi i pllakave për dysheme dhe vendosja e bazamentit  

7. Çmimi i furnizimit të pllakave për dysheme nuk duhet të kaloj vlerën prej 12 euro për 

1 m². 

Për pajisjet (pllakave të dyshemesë) duhet të dorëzohet specifikacion        

Oferta duhet të dorëzohet si çmim, i cili duhet të përmbaj:  

 Çmimi i demontimit, meremetimi dhe montimi i pisoarëve  (çmimi për copë)  

 Çmimi i demontimit, meremetimi dhe montimi i WC-guacave  (çmimi për copë) 

 Çmimin e prishjes së dyshemesë në të gjitha objektet dhe bartja e mbeturinave 

(çmim paushall për tërë punën e kryer)  

 Çmimin për furnizimin dhe montimin e top-sifonit (çmimi për copë)  

 Çmimin për ybercug (çmimi për metër katror)  



 Çmimin për furnizimin dhe montimin i pllakave për dysheme (çmimi për metër 

katror) 

 Çmimin  për montimin e bazamentit (çmimi për metër gjatësi) 

 Të gjitha çmimet duhet të përfshinë edhe TVSH. 

 

LYERJA E FASADAVE TË OBJEKTEVE  

Informacione të përgjithshme për objektet  

 Sipërfaqja e përgjithshme e fasadave 3600 m² 

 Lartësia e objekteve, 12 metra 

 Numri i objekteve 4 

Specifikimi i aktiviteteve  

1. Montimi i skelës 

2. Furnizimi me ngjyrë, ngjyrë për fasadë ( Putz  Plast – Gjermani, ose SWISS Method – 

Zvicër), me garanci minimale nga fabrika prej 10 vjetësh.  

3. Lyerja e objekteve 

4. Meremetimi eventual i fasadës së dëmtuar 9 nëse është e nevojshme) 

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

aktivitetet tjera ( skelën, punën e dorës dhe furnizimin e ngjyrës) 

 

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 të kenë mundësi të ofrojnë ofertë më cilësore.   


