
I. NJOFTIMI I KONTRATËS 
 

1. Autoriteti Kontraktor 
 

1.1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
 

Emri              Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës  

Adresa           Blv. “Deshmorët e Kombit” Nr. 2 Tirane 

Tel/Fax  +355 42380767 

E-mail  Klejda.tabaku@transporti.gov.al 

Faqja e Internetit  www.transporti.gov.al 

 

1.2. Lloji i autoritetit kontraktor dhe aktiviteti ose aktivitetet kryesore: 
 

 
Institucion Qëndror Njësi e Qeverisjes Vendore 

 

 

 

 

 
2. Objekti i kontratës 
 

2.1. Lloji i Kontratës 
 

Koncesion Shërbimi Koncesion i punëve publike 

 

 

 

        

 

2.2. Përshkrim i shkurtër i kontratës së koncesionit/partneritetit publik privat 
 

2.2.1. Objekti i kontratës:     financimi, rehabilitimi, operimi, mirëmbajtja dhe 
transferimit te se drejtës se operimit dhe pronësisë (forma ROT) e shërbimit 
te anijeve detare.        

2.2.2. Forma e kontratës:   Koncesion 
 



60

2.2.3. Burimi i financimit:  Private 

2.2.4. Vlera e parashikuar e projektit është1: 191.800.000 lekë 

2.3. Kohëzgjatja e kontratës:                          Muaj    

2.4. Vendndodhja e objektit të kontratës: 
 
Porti i Durrësit, Porti i Vlorës, Porti i Shëngjinit, Porti i Sarandës, Romano Port, Porti i 
Petroliferes dhe të gjitha portet e hapura në Republikën e Shqipërisë.  
 

3. Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik 

3.1. Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës nr. 9 
 

3.2. Sigurimi i Ofertës:  

(i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri 

i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor)  

Operatori Ekonomik në një procedurë koncesioni/partneritetit publik privat, 

paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e 

kërkuar e sigurimit të ofertës është 2% e vlerës së investimit të parashikuar nga 

ofertuesi.            

3.3. Sigurimi i kontratës 
Ofertuesi fitues, përpara nënshkrimit të kontratës, duhet të paraqesë sigurimin e 
kontratës në masën 10 % të vlerës së projektit te ofertuesit. 

 

4. Procedura 

4.1. Lloji i procedurës:  E hapur 

4.2. Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: 
 

1- Çmimet  për çdo shërbim   
2- Cilësia e pajisjeve hidromekanike, elektrike, komandimit 
3- Koha e vënies në shfrytëzim (muaj) 
4- Ndikimi social dhe mjedisor 
5- Vlera e “Fee koncesionare” (e shprehur në % të të ardhurave) 
6- Fuqia e rimorkiatoreve 
7- Vlerësimi sipas formularit të përvojës.  
 

                                                      
1 Vlera e parashikuar e projektit eshte vlera e parashikuar e investimit dhe nuk eshte detyruese si ta 



Kriteret e kualifikimit janë të parashikuara në Shtojcën 9 
 

4.3. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
 
Data: 24/02/2017              (dd/mm/vvvv)     Ora:      16:30 

 
Vendi:  www.app.gov.al  

 

4.4. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  
 

Data:   23/02/2017               (dd/mm/vvvv)     Ora:  16.30     
 

Vendi:  www.app.gov.al  
 

Informacioni që komunikohet gjatë hapjes publike të ofertave, qe paraqiten me 
mjete elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë 
që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre. 
 

4.5. Periudha e vlefshmërisë së ofertave:                             ditë. 
 

4.6. Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
 

 
 
 
 
 
 

4.7. Monedha e ofertës    
 
 

 
 
 
  

5. Informacione plotësuese 
 

5.1. Dokumente me pagesë: 
 

 

Shqip Anglisht 

  

                               ...përshkruaj alternativën tjetër... 

Lekë Euro 

      

                               ...përshkruaj alternativën tjetër... 

Kursi i këmbimit dhe data në të cilën është kryer konvertimi:_______ 

Tjetër
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Jo

Tjetër

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/


 
 
 
 

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DSK/PPP tek Operatorët 
Ekonomik. Operatoret Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DSK/PPP 
para blerjes së tyre. 

 

5.2. Tarifa e ankimimit 
 

Vlera e tarifës që duhet të paguhet nga operatori ekonomik në rast të një ankese 
pranë Komisionit të Prokurimit Publik: është 10% e sigurimit të ofertës të 
ofertuesit.  
 

5.3. Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e DSK/PPP) 
 
www.app.gov.al  

 
 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   24/01/2017 
 
 
 
[Titullari i Autoritetit Kontraktor] 
 
            Nënshkrimi  
 
 

 
Çmimi   __________  Po

http://www.app.gov.al/

