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83 333 333 (tetëdhjetë e tre milionë e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind tridhjetë e tre) lekë, pa 
tvsh, është vlera e financimit për vitin 2016;  
 
133 333 333 (njëqind e tridhjetë e tre milionë e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e 
tre) lekë, pa tvsh, është vlera e financimit për vitin 2017. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  10 (dhjetë) muaj 
 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave: 13/06/2016Ora: 11.00 
 
7- Afatikohorpërhapjen e ofertave: 13/06/2016Ora: 11.00 
 

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË 
 
Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë, adresa: Blvd 
“Dëshmorët e Kombit” 1001 Tiranë, tel.+35542222245  
Emri dhe adresa e Personit Përgjegjës: Etleva Kondi, Ministria e Energjisë dhe Industrisë (email: 
etleva.kondi@energjia.gov.al );  
 
Lloji i Autoritetit Kontraktues: Institucion Qendror  
 
Objekti dhe lloji i kontratës: Dhënie me koncesion të hidrocentralit “Katundi i Ri”, dhe lloji i 
kontratës është “Pune”  
 
Kohëzgjatja e kontratës: 35 vjet  
 
Vendodhjen e objektit të kontratës: Në rrjedhën e sipërme të lumit Drin i Zi, nga kuota 400 m.m.n.d 
(vendi i mundshëm i ndërtimit të digës), deri në kuotën 445 m.m.n.d në kufirin shteteror të 
Shqipërisë me Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë.  
 
Informacion ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik: Në përputhje me shtojcën 9 të DSK  
 
Kriteret e përzgjedhjes se fituesit: Në përputhje me shtojcën 10 të DSK  
 
Afati kohor për dorëzimin e ofertave: Brenda dhe jo më vonë se: Data 11.07.2016, ora 1200  
Vendi: Në websitin zyrtar të Agjencisë së Prokurimit Publik www.app.gov.al  
 
Afati kohor per hapjen e ofertave: Brenda dhe jo më vonë se: Data 11.07.2016, ora 1200  
Vendi: Në websitin zyrtar të Agjencisë së Prokurimit Publik www.app.gov.al  
 
Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 ditë  
 
 
 
 


