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1. Hyrje 

Ky raport ka si objekt paraqitjen e rezultateve përfunditare të supervizionit të punimeve të kryera 

në objektin shkolla fillore “Koto Hoxhi”, punimet e së cilës u zbatuan gjatë periudhës 10 janar 

2022 - 19 maj 2022, nga shoqëria “2RC” Sh.p.k. & “ED Konstruksion Sh.p.k”, me investitor 

Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore. 

2. Informacion i përgjithshëm 

a) Të përgjithshme 

 

Kontrata: “Masat e Integruara të Efiçencës së Energjisë së Shkollës Fillore 

“Koto Hoxhi”, Bashkia Gjirokastër, Shqipëri, Projekti Target. 

Investitor:   Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 

Kontraktor:   2RC Sh.p.k. & ED Konstruksion Sh.p.k 

Supervizor:   Ing. Teuta Thimjo (Liçensa Nr. MK.3543 

Afati i punimeve:  10 janar 2022 ÷ 19 maj 2022 

Vlera e Kontratës :  37,478,204.80 lekë (pa TVSH) ose 

 44,973,845.76 lekë (me TVSH) 

b) Qëllimi i punimeve 

E vendosur në Shqipërinë jugore, Gjirokastra qëndron në shpatet e pjerrëta të luginës së lumit 

Drino, në një pozicion mbisundues mbi një peizazh të pasur me histori, kufijtë e të cilit 

përvijohen nga maja malesh të larta. Ky është “qyteti i një mijë shkallëve” që përfshin qindra 

shtëpi-kullë të tipit osman me çatitë dalluese të gurta, ballkonet e drunjta dhe muret e gurta herë-

herë të zbardhura me gëlqere. E mbisunduar nga ana e vet prej kalasë madhështore që ngrihet 

mbi një kodër të thiktë, Gjirokastra është një qytet magjik me një të shkuar të trazuar. Qyteti me 

popullsi 40 000 banorë, është qendra ekonomike e administrative e rrethit me të njëjtin emër. 

Në Gjirokastër, objekt i kësaj kontrate ishte rikonstruksioni i shkollës fillore “Koto Hoxhi“. Në 

të përfshihej rehabilitimi i të gjithë infrastrukturës brenda shkollës me qëllim përmirësimin e 

shërbimit dhe funksionalitetit. 

 

 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Rrethi_i_Gjirokastr%C3%ABs
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3. Progresi i punimeve (Datë 10 janar 2022 ÷ 19 maj 2022) 

Referuar situacioneve pjesore të punimeve, gjithsej 5, mund të themi se është realizuar 100% e 

vlerës totale të kontratës.  

Nga inspektimi i fundit i realizuar nga supervizori, në prani të kontraktorit, u konkludua që 

punimet janë kryer në kohë dhe me cilësi të mirë. Në vazhdim të këtij raporti do të gjeni 

rezultatet e inspektimit përfundimtar të kryer në objekt të demostrauara dhe me foto. 

4. Përshkrim i punimeve që janë kryer gjatë muajit 10 janar 2022- 19 maj 2022 

Nga dt. 10 janar 2022 deri më 19 maj 2022 janë kryer këto punime: 

1. Punime termoizolimi në tarracë janë realizuar plotësisht. 

- Prishje e shtresave ekzistuese të soletës së tarracës; 

- Shtresë termoizoluese; 

- Shtresë termoizoluese me polistiren; 

- Shtresë avullizoluese gjeotekstili; 

- Ullukë vertikal llamarine metalike; 

2. F.V. Dritare të reja dopioxham plastike janë realizuar plotësisht. 

- Heqje e dritareve ekzistuese dhe transporti i mbeturinave; 

- F.V. Dritare të reja dopioxham plastike; 

- Heqje e dyerve të brendshme ekzistuese dhe transporti i mbeturinave; 

- F.V.Dyer të reja tamburate dhe alumini; 

- Heqje e davancaleve ekzistuese dhe transporti i mbeturinave; 

- F.V. e davancaleve të mermerit; 

 

3. Punime Termoizolimi të jashtëm janë kryer plotësisht. 

- Prishje e suvatimeve të jashtme dhe riparimi i tyre. Ndërtimi i skelerive; 

- F.V. i Sistemit kapot; 

 

4. Punime tavani janë kryer plotësisht. 

- Ndërtim tavan i varur me pllaka 60x60 në korridore; 

 

5. Punime lyerje janë kryer plotësisht. 

- Riparimi i tavaneve, mureve dhe lyerje me bojë plastike; 

 

6. Punimet e jashtme jane kryer plotësisht. 

- Prishje e shkallëve të hyrjes dhe verandës dhe shtrimi me pllaka me mermer; 

 

7. Punime Elektrike janë kryer plotësisht. 

- Çmontim i instalimeve të vjetra elektrike; 
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- F.V. e instalimeve të reja elektrike, kuadrot elektrike, ndriçimi, interneti dhe pajisje 

smart për monitorim; 

- Rrjeti i prizave të fuqisë; 

- Rrjeti i kabllove të fuqisë; 

- Panelet dhe kuadrot shpërndarës elektrike; 

- Rrjeti i dedektimit të zjarrit; 

 

8. Rehabilitimi i paneleve diellore; 

- Punime mekanike; 

- Rehabilitimi i pajisjeve të sistemit ekzistues ngrohës. 

- Rehabilitimi i sistemit ekzistues së paneleve diellore dhe integrimi i tij me sistemin 

ekzistues. 

 

9. Prishje e banjove ekzistuese, transporti i mbeturinave. 

- F.V. i hidrosanitareve dhe pllakave të banjove, ndërtimi i gropës septike. 

- F.V. veshje me pllakë të sipërfaqes së dyshemesë tualete; 

- F.V. veshje me pllaka të mureve të tualeteve.  
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Fotografi të proceseve të punimeve të kryera: 

 

Fig. 1: Pamje e fasadës kryesore 

 

Fig. 2: Prishje e shkallëve të hyrjes dhe verandës dhe shtrimi me pllaka me mermer 
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Fig. 3: Ndërtim tavan i varur me pllaka 60x60 në korridore dhe Instalimi i Smart Grid-ready MBS. 

 

 

Fig. 4: Rrjeti i dedektimit të zjarrit dhe ndriçimit 
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Fig. 5: F.V e davancaleve të mermerit 

 

Fig. 6: F.V Dritare të reja dopioxham plastike 
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Fig. 7: F.V të Ullukëve vertikal prej llamarine metalike; 

 

 

Fig. 8: Punime termoizolimi në tarracë dhe rehabilitimi i sistemit ekzistues së paneleve diellore dhe 

integrimi i tij me sistemin ekzistues  
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Fig. 9: Panelet dhe kuadrot shpërndarës elektrike 

 

Fig. 10: Rrjeti i prizave të fuqisë 



10 

 

Fig. 11: Panelet dhe kuadrot shpërndarës elektrike 

 

Fig. 12: F.V e paisjeve te internetit 
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Fig. 13: F.V. i hidrosanitareve dhe pllakave të banjove 
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