FORMULAR DOKUMENTACIONI TË PROJEKTEVE - KANALIZIME
Nr. ____, datë ___________

Bazuar në Urdhërin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit nr.18, datë 30.01.2008, në
lidhje me kushtet që duhet të plotësojë projekti që financohen nga buxheti i shtetit,
Bashkia / Qarku____________e përfaqesuar nga
z.___________________me cilësinë e ___________________ sjell projektin e objektit
i cili ka në përbërje :
PO
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Detyra e projektimit e hartuar nga specialist i fushes dhe miratuar nga titullari i Institucionit
(shiko detyren e projektimit tip , bashkelidhur).
Relacioni teknik i hartuar dhe firmosur nga projektuesi me licencen perkatese se bashku me
llogaritjet hidraulike , tubacione, etj.
Projekt-preventivi i plote i hartuar nga specialiste te lincensuar me kategorite perkatese te
objektit qe projektohet, projekti te shoqerohet me fotokopjen e licences se projektuesve.
Projekti te jete ne format A3 i punuar ne kompjuter dhe i lidhur ne forme albumi.
Planimetria e zones ku ndodhet objekti se bashku me skemen teknike te kanalizimeve.
Azhornimet e rrjeteve inxhinierike ekzistuese.
Profilat gjatesore, terthore, kuotat , detaje dhe shenime teknike.
Specifikimet teknike te hartuara nga projektuesi.
Cdo flete e projekt-preventivit do te jete e firmosur dhe vulosur nga projektuesi dhe porositesi
i projektit : Bashkia/ Qarku.
Preventivi të hartohet sipas çmimeve të VKM nr.629datë 15.07.2015, shoqëruar me
analizat teknike të çmimeve për zerat që mungojnë.
Relacioni Teknik, Preventivi, Analizat Teknike dhe Specifikimet Teknike te jene ne format A4
dhe te lidhura album.
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Kontrata e Sherbimit te Projektimit lidhur midis Porositesit (Bashki/Qark) dhe Projektuesit.
Miratimi i pikes se shkarkimit ne D.Sh.P.-ne e rrethit perkates.
Vertetim qe s`ka shpronesime dhe vleresimi i tyre ne qofte se ka.
Miratimi si prioritet i projektit ne Keshillin e Bashkise
Oponenca e projektit te behet sipas ligjislacionit ne fuqi.
Miratimi i projekt-preventivit nga Bashkia ku te jete e shenuar vlera e objektit.
I gjithe dekumentacioni te shoqerohet me shkrese percjellese nga Njesia Vendore
17 (Bashki/Qark).

Përfaqësuesi Bashkisë / Qarkut : __________________________

Datë: ___________________
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