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KONCESIONE / PARTNERITET 

PUBLIK PRIVAT 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 
NJOFTIM FITUESI 

 
Date: 25 Shtator 2019 

Për: Bashkimin e Përkohshëm të Shoqërive “Kastrati” sh.a. / NUIS K21711502V dhe “Edil – AL – 
IT” sh.p.k. / NUIS J61911003I, me adresë: Rruga “Perlat Rexhepi”, Ndërtesa 1, Hyrja 14, Ap. 7, 

Njësia Bashkiake nr. 5, Tiranë. 
Procedura  konkurruese:  Dhënia  me  koncesion/partneritet  publik  privat  të portit  turistik  dhe  të 

shërbimeve “Marina Limion”, propozim i kërkuar. 
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Projektim, financim, ndërtim, vënien në operim, administrim dhe 

mirëmbajtjen e portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion” me vendndodhje në veri të qytetit 

të Sarandë. Kohëzgjatja e kontratës së koncesionit/PPP: 35 vjet 

Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 31 datë 5.8.2019 

 
Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë ky ofertues me ofertën përkatëse të ofruar: 

 

 

 Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Kastrati” sh.a. / NUIS K21711502V dhe “Edil – AL – 

IT” sh.p.k. / NUIS J61911003I, me vlerë investimi prej 1,374,984,000 Lekë, pa TVSH; 

 
Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

1.   Nuk është skualifikuar asnjë ofertues 
 

 
 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë lajmëron Bashkimin e Përkohshëm të Shoqërive “Kastrati” 

sh.a. / NUIS K21711502V dhe “Edil – AL – IT” sh.p.k. / NUIS J61911003I, me adresë: Rruga 

“Perlat Rexhepi”, Ndërtesa 1, Hyrja 14, Ap. 7, Njësia Bashkiake nr. 5, Tiranë, se oferta e paraqitur 

më datë 2 Shtator 2019, për marrjen me koncesion/PPP të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina 

Limion”, është pranuar. 

 
Afati i negocimit te Kontratës tuaj do të jetë 60 ditë nga marrja e njoftimit të fituesit. 

http://www.app.gov.al/
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Bashkimi Përkohshëm i Shoqërive “Kastrati” sh.a. / NUIS K21711502V dhe “Edil – AL – IT” 

sh.p.k.  /  NUIS  J61911003I  kërkohet  t’i  paraqesë  Ministrisë  së Infrastrukturës dhe Energjisë 

dokumentet e mëposhtme: 

 
    Kopjen e vënies në dijeni për Formularin e Kushteve të Përgjithshme dhe të Veçanta të 

Kontratës Koncesionare\Partneritetit Publik Privat, të nënshkruar. 

 Sigurimin e Kontratës sipas formës së kërkuar në Dokumentat e Procedurës Konkurruese, 

në vlerën e 10% të Investimit (pa TVSH). Sigurimi duhet të paraqitet jo më vonë se në 

momentin e nënshkrimit të Kontratës nga të dy palët. 

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

drejtë nënshkrimi (i autorizuar me prokurë) duhet të nënshkruajë Ofertën duke nënshkruar 

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

shoqërojnë ofertën ekonomike. 

    Në rast se tërhiqeni nga lidhja e kontratës duhet të njoftoni me shkrim. 

 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.9.2019 

Ankesa: Nuk ka 

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

