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Informacione plotësuese 

 

Dokumente me pagesë: 

 

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË 
 

KOMISIONI I DHËNIES SE KONCESIONIT  

 

Nr.________Prot.     Tiranë, më____/____/2017 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

 

Procedura e koncesionit/partneritetin publik privat 

 

...përshkruaj alternativën tjetër... 

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

http://www.app.gov.al/
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Përshkrim i shkurtër i kontratës: 

Objekti  i kontratës:    Dhënie me koncesion te hidrocentralit “Guri i Bardhe” 

Forma e kontratës:   B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim) 

Lloji i kontratës:    Pune 

Vendndodhja e objektit te kontratës: Pellgu ujëmbledhës te përrenjve te Zallit te Dishit dhe te 

Shehut. 

Kohëzgjatja e kontratës: 35 vjet 

 

Buletini i Njoftimeve PublikeNr. 52 date 30.12.2016 

Njoftojmë se, kane qene pjesëmarrës ne procedure këta ofertues me ofertën përkatëse te ofruara: 

1. Alko-Impex General Construction” dege e shoqërisë se huaj – Skualifikohet pasi nuk ka 

dorëzuar te gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe ne përputhje me kërkesat e parashikuara 

ne shtojcën nr. 9 te DSK, si dhe nuk përmbush kapacitetin ekonomik dhe financiar sipas 

Dokumentave Standarte te Procedurës Konkurruese.  

2. Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Sina 98” sh.p.k., “Besland” sh.p.k. dhe “Albmerkuri” 

sh.p.k.,  

 Prodhimi i energjise elektrike  37,177,164 kWh 

 Fuqia e vendosur    8,805 kW 

 Koha e zbatimit te punimeve   24 muaj 

 Vlera e investimit (pa TVSH)  800,908,292 Leke / 5,889,032 € 

 Kosto per njesi e makinerive dhe’ 

 Pajisjeve per kW fuqi te instaluar 56,481 leke/kW 

 Vlera e “Fee koncesionare”   2.2% (817,897 kWh) 

 

* * * 

Ministria e Energjisë dhe Industrisë lajmëronZ. Genc Merkuri,Përfaqësues ligjor i shoqërisë 

“Albmerkuri” sh.p.k., Përfaqësues i Bashkimit te Përkohshëm te Shoqërive “Sina 98” sh.p.k., 

“Besland” sh.p.k. dhe “Albmerkuri” sh.p.k. me adrese: Rruga “Murat Zhabolli”, Pallati 3, Shkalla 

4/2, pranë zyrave te Komunës Martanesh, Kraste, Dibër, se oferta e paraqitur më datë 31 Janar 

2017,për marrjenme koncesionte hidrocentralit “Guri i Bardhe”,është pranuar. 

 

AfatiinegocimitteKontratëstuajdotejetebrenda 60 ditëve nga marrja e njoftimit te fituesit. 
 

Bashkimi Përkohshëm i Shoqërive “Sina 98” sh.p.k., “Besland” sh.p.k. dhe “Albmerkuri” 

sh.p.k.kërkohett’iparaqesëMinistrisë se Energjisë dhe Industrisëdokumentet e mëposhtme: 

 
KopjenevëniesnëdijenipërFormularineKushtevetePërgjithshmedheteVeçantate 

Kontratës Koncesionare\Partneritetit publik Privat,të nënshkruar. 
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 Sigurimin eKontratës sipas formës se kërkuar ne Dokumentat Standarte te 

ProcedurësKonkurruese, ne vlerën e 10% te Investimit (pa 

TVSH).Sigurimiduhetteparaqitetjomevonesene momentin enënshkrimit te Kontratës 

ngatedypalët. 

 

 Ofertën origjinale e shtypur/printuar ose e shkruar me bojë, e cila nuk fshihet. Personi me të 

drejtë nënshkrimi (i autorizuar me prokure) duhet te nënshkruajnë Ofertën duke nënshkruar 

origjinalin e ofertës; dhe firmosur në secilën faqe të origjinalit të dokumentave që shoqërojnë 

ofertën ekonomike. Oferta nuk duhet të ketë ndryshime, fshirje apo shtesa, me përjashtim te 

rastit kur korrigjimet nënshkruhen nga personi apo personat me të drejtë nënshkrimi të ofertës. 

Oferta origjinale duhet të jetë identike me ofertën e ngarkuar në faqen e internetit të APP. 

 

Ne rast setërhiqeni ngalidhjaekontratës duhet tenjoftoni me shkrim. 
 
 
 
 

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 8.3.2017 

Ankesa: Nuk ka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


