NJOFTIMI I KONTRATËS
Seksioni I Autoriteti Kontraktor
I.1
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1001, Tiranë
Tel/Fax
+355 4 22222245
Adresa e Internetit
www.energjia.gov.al
I.2
Emri dhe adresa e personit përgjegjës:
Emri
Ervin Duraj
Adresa
Ministria e Energjisë dhe Industrisë
E-mail
ervin.duraj@energjia.gov.al; cc: etleva.kondi@energjia.gov.al
I.3

Lloji i autoritetit kontraktor dhe aktiviteti ose aktivitetet kryesore:
Institucion qëndror
Institucion i pavarur
x
Njesite e Qeverisjes Vendore
Tjetër

Seksioni II Objekti i kontratës
II.1

Lloji i Kontratës
Punë

Shërbime

x
II.2
1.
2.
3.
4.
5.

Përshkrim i shkurtër i kontratës së koncesionit/partneritetit publik privat
Objekti i kontratës
Dhënie me koncesion te hidrocentralit “Shalë”
Forma e kontratës
B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)
Burimi i financimit
Shoqëri tregtare private / Kapital privat
Vlera e parashikuar e projektit: Nuk aplikohet për koncesionet
Kohëzgjatja e kontratës :
35 vjet

II.4

Vendndodhja e objektit te kontratës:

Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për ujërat e lumit te Shalës, midis kuotave 486.00
m.m.n.d – 176.00 m.m.n.d..
Seksioni III Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik
III.1

Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës nr. 9

III.2 Sigurimi i ofertës:
Që një Operator Ekonomik të marrë pjesë në një procedurë koncesioni/partneritetit publik privat,
kërkohet që të paraqesë Sigurimin e Ofertës, shoqëruar me Formularin e Sigurimit të Ofertës, që
gjendet në Shtojcën 3.

Seksioni IV Procedura
IV.1

Lloji i procedurës:

E hapur

E
kufizuar

Me
negocim
me shpallje
paraprake

x
IV.2

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

lidhur me rëndësinë:
Fuqia e instaluar e përcaktuar me prurjen llogaritëse
25 pikë
Vlera e “Fee” Koncesionare (e shprehur ne % te en. ele. vjetore te prodhuar) 15 pikë
Analiza ekonomike dhe financiare
15 pikë
Kapaciteti financiar
13 pikë
Ndikimi ekologjik dhe social
13 pikë
Skema e lidhjes se centralit me sistemin elektroenergjetik
10 pikë
Koha e zbatimit te punimeve
6 pikë
Kosto njësi per makineritë e pajisjet
3 pikë
Kriteret e kualifikimit te operatoreve janë sipas Shtojcës 9
IV.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave:
Brenda dhe jo me vone se: Data: 25/07/2017 Ora: 12:00 A.M.

Oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë
ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al
IV.4 Afati kohor për hapjen e ofertave:
Brenda dhe jo me vone se: Data: 25/07/2017 Ora: 12:00 A.M.
Vendi: Ministria e Energjisë dhe Industrisë me mjete elektronike.
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.
IV.5

Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 dite

IV.6

Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Shqip
Tjetër

Anglisht
x
_______________

Seksioni V Informacione plotësuese
V.1

Dokumenta me pagesë:
Po

Jo

x

Nëse Po
Monedha

_________ Çmimi

_______

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.
Vlera e tarifës që duhet të paguhet nga operatori ekonomik në rast të një ankese pranë Komisionit të
Prokurimit Publik është 10% e vlerës se Sigurimit te Ofertës.
V.2
Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)
_________________________________________________________________________________
Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 23/6/2017
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