
 
 
 
 
 

KONCESIONE 

 
 
 
 
 
 

   BASHKIA ELBASAN 

   NJOFTIMI I KONTRATËS 

Seksioni I Autoriteti Kontraktor 

I.1    

I.2 I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri  Bashkia Elbasan. 
Adresa Rr. “11 Nentori”, Elbasan. 
Tel/Fax (+355) 54 400152 / (+355) 54 52246 

E-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.al 
Adresa e Internetit ___________________________________________ 

I.3    

I.4 I.2 Emri dhe adresa e personit përgjegjës: 
I.5 Emri  Komisioni PPP 

Adresa Bashkia Elbasan 

Tel/Fax (+355) 54 400152 

E-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.al 
 

 

I.3 Lloji i autoritetit kontraktor dhe aktiviteti ose aktivitetet kryesore: 
Institucion qëndror Institucion i pavarur 

  

Njesite e Qeverisjes Vendore Tjetër 

X  

Seksioni II Objekti i kontratës  

II.1  Lloji i Kontratës  

Punë Shërbime 

 X 
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II.2 Përshkrim i shkurtër i kontratës së koncesionit/partneritetit publik 

privat 
 

5. Objekti i kontratës « SISTEMI I MENAXHIMIT TË PARKIMIT NË 

QYTETIN E ELBASANIT»  

6. Forma e kontratës PPP  
7. Oferta ekonomike e paraqitur nga operatori ekonomik nuk duhet te jete 

me e ulet se 11.000.000 (njembedhjetemilion) leke. Kjo shume eshte e 

perllogaritur per 12 muaj.  
 
II. 3  Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   

Kohëzgjatja në muaj 240 nga data e hyrjes ne fuqi te kontrates. 
 

II.4 Vendndodhja e objektit te kontratës:  
Rruget dhe sheshet e qytetit te Elbasanit 

 

Seksioni III Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe 

teknik III.1 Kriteret e Pranimit  
1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 
Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:  
1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): 
a) nuk është në proces falimentimi,  
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP, c) 

nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me 

aktivitetin e profesional, te lëshuar nga Qendra Kombetare te Regjistrimit. 
 

2. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): 

a) ka plotësuar detyrimet fiskale,  
b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore, te lëshuar nga 
Administrata Tatimore.  
Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet te ndryshohen nga autoritetet 
kontraktore. Keto kritere (pikat 1,2,) duhet te vërtetohen përmes dokumentave 
të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.  
3. Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës 
profesionalë ose tregtarë të shtetit në te cilin ata janë themeluar, duke 

vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, per kete kandidatët duhet të dorëzojnë një 
kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit te leshuar nga Qendra 
Kombetare e Regjistrimit. 

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat 

e renditura më sipër. Nëse dokumentat e sipërpërmendur nuk lëshohen në 

shtetin e tyre të origjinës, atëherë mjafton një deklaratë me shkrim. Nëse gjuha 

e përdorur në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj 

duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.  
____________________Per me shume informacion_______________  
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Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të 

dorëzojë dokumentat e lartpërmendur.  
Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik, 

duhet te dorezohen:  
a. Marrëveshja e noterizuar sipas se ciles bashkimi i operatoreve 

ekonomik eshte krijuar zyrtarisht;  
b. Prokura e posacme.  

 

 

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT   
1. Për të vërtëtuar se operatorët ekonomikë janë të kualifikuar ofertuesi duhet 
të paraqesë:  
a. Sigurimi i ofertes, sipas Shtojces 3; 
b.Deklarate mbi permbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojces 5; 
c. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojces 6;  

ç .Përshkrimi i Ofertës i plotësuar dhe nënshkruar në mënyrë të duhur, sipas  
Shtojces 1; 

d Formular vleresimi sipas Shtojces 7; e. 
Deklarate mbi disponueshmerine e mjeteve sipas Shtojces 8 

2. Për të vërtëtuar se operatorët ekonomikë janë të kualifikuar, ofertuesi duhet 
të paraqesë:  
Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 
 

Ofertuesi duhet të ketë burime financiare të nevojshme për realizimin e objektit 

te konkurimit dhe mban përsipër çdo rrezik që mund të ndodhë, siç 

parashikohet apo nënkuptohet në Kushtet e Përgjithshme dhe të veçanta të 

Kontratës.  
Dokumentat që provojnë burime të mjaftueshme financiare përfshijnë: 

Pasqyra financiare të audituara, për dy (2) vitet e plota financiare të fundit,  
ƒ  Kopje të bilanceve të dy viteve të fundit, të paraqitura nga autoritet 

përkatëse.  
ƒ  Xhiroja mesatare vjetore e realizuar gjatë 2 viteve te fundit duhet të ketë një 

vlerë minimalisht prej 11.000.000 (njembedhjetemilion) lekë -pa TVSH-, te 

vertetuar me nje dokument te leshuar nga administrata tatimore.  
 
ƒ  Deklarate per gjendjen financiare nga nje ose me shume banka ku vlera ne 

leke (apo ekuivalentja ne valute) ne llogarine e operatorit te jete jo me pak se   
1.100.000 (njemilion e njeqindmije) leke. Ky dokument duhet te jete leshuar 

jo me pare se 10 dite nga data e hapjes se ofertave.  
 

 

Kapaciteti teknik: 
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ƒ  Kompania pjesmarrese ne tender duhet te kete nje kontrate te ngjashme 

per sistemin qe do te ofroje.  
 

ƒ  Duhet te paraqese nje demostrim Demo te sistemit me te gjitha 

funksionet e tij perpara komisionit.  
 

ƒ  Duhet te deklaroje qe i gjithe sistemi operon si nje i vetem pra sistemi i 

parkimit me ane te (parkingmetrit me LCD) dhe ai i parkimit me ane te 

telefonit celular jane te nderthurur me njeri-tjetrin.  
 

ƒ  Kompania duhet te marre persiper qe garanton sinjalistiken H dhe V ne 

te gjithe hapesiren e parkimit (rruget kryesore dhe zonat e banuara te 

qytetit.  
 

ƒ  Listë të personelit kryesor përgjegjës për zbatimin e kontrates, që 

përfshin CV e tyre, kualifikimet arsimore dhe profesionale.  
 

 

III.2 Sigurimi i ofertes:  
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. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është 2% të vlerës së projektit 

të propozuar nga Ofertuesi. 
 

 

Seksioni IV Procedura 

 

IV.1  Lloji i procedurës: 
 

 

E kufizuar Me negocim me 

E hapur shpallje paraprake 
 
 

 

X 

 

IV.2  Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: 
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    Kriteret e Vlerësimit   Vlera e pikëve   Piket e Kriterit  
 

            
 

    Kriteri Teknik       
 

            
 

 
1. 

  Kriteri teknik ne baze te        
 

   vlerësimit te kushteve dhe   Vlera   60  
 

         
 

    kapacitete teknike        
 

            
 

    Kriteri Financiar       
 

            
 

 
2. 

  Kriteri financiar ne baze te   
Vlera 

  
30 

 
 

   
kapaciteteve finaciare 

     
 

           
 

            
 

    Koha e venies në funksionim       
 

            
 

 
3. 

  Koha e venies në funksionim te   
Vlera 

  
10 

 
 

   
sherbimit 

     
 

           
 

            
 

    

Totali i pikëve 
 

   

 

100 

  

        
 

            
 

 
 
 
 

 

IV.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data: 02/12/2013 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00  
Vendi: Prokurim elektronik ne websitin zyrtar te Agjencise se Prokurimit 

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

Kur 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 
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IV.4  Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data: 02/12/2013 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00 

Vendi: Prokurim elektronik ne websitin zyrtar te Agjencise se Prokurimit 

Publik: http://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. 
 

IV.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 dite (e shprehur në ditë) 

IV.6 Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

 Shqip X Anglisht  

 Tjetër _______________  
 

Seksioni V Informacione plotësuese 

 

V.1 Dokumenta me pagesë: 
 

Po X   Jo  
Nëse Po 

Monedha LEK   Çmimi   1000 
 

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. 
 

Dokumentat e tenderit mund të tërhiqen në rrugë elektronike nga adresa 

zyrtare e APP - së (www.app.gov.al). 
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