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Ne Dokumentet Standarde te Procedures konkurruese per dhenien me 
Koncesion te Sherbimit te Markimit dhe Monitorimit te Karburanteve, pika 
5.2.3, kriteret e vleresimit, paragrafi i dyte “Shpjegime mbi kriteret e 
perzgjedhjes se fituesit dhe metodologjia e vleresimit gjate procedures se 
konkurimit:” pika 6 ndryshohet ne kete menyre: 
6. Cmimi – është çmimi i shitjes ne leke (pa TVSH) i shërbimit te markimit dhe 
monitorimit per 1000 litra. Pikët maksimale për këtë kriter i jepen ofertës me 
çmimin me te ulet. 

 
 

FORMULARI I PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATËS FITUESE 
 
 
Autoriteti Kontraktues:   Ministria e Punëve Publike dhe Transportit 
Adresa:    Sheshi Skënderbej, Nr.5, Tiranë  
Tel:     +355 4  2380767 
Website:    www.mppt.gov.al  
 
Lloji i autoritetit kontraktues: Institucion Qëndror 
 
ObjektiiKontratës:   Dhënia me konçesionekëtyreshëbimevedetare; 
 
Kryerja e shërbimit të rimorkimit të anijeve gjatë operacionit të futjes e daljes 
nëpër porte, akostimit në kalatat e porteve;  
Shërbimi i transportit të grupeve të praktikës së autoriteteve portuale gjatë 
marrjes së praktikave të lira në rada; 
Transportimi i ekuipazheve të anijeve nga rada në port dhe anasjelltas; 
Operacionet e ngarkim-shkarkimit të peshave të rënda në det”. 
 
Forma e Kontratës:   Konçesion Shërbimi  
 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  
 
Ministria e Punëve Publike dhe Transportit në vijim referuar si Autoritet 
Kontraktues ka vendosur të implementojë projektin koncesionar për: Dhënien 
me konçesiontëkëtyreshërbimevedetare; 
 
Kryerja e shërbimit të rimorkimit të anijeve gjatë operacionit të futjes e daljes 
nëpër porte, akostimit në kalatat e porteve;  
Shërbimi i transportit të grupeve të praktikës së autoriteteve portuale gjatë 
marrjes së praktikave të lira në rada; 
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Transportimi i ekuipazheve të anijeve nga rada në port dhe anasjelltas; 
Operacionet e ngarkim-shkarkimit të peshave të rënda në det”. 
 
Shërbimet e mësipërme do të kryhen në të gjitha portet publike të Republikës 
së Shqipërisë. 
 
 
Vendndodhja e objektit te Kontratës:  NëtëgjithaportetpublikenëShqipëri 
 
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:Deri në 5 vjet nga 
hyrja në fuqi e saj. 
 
Procedura:  Projekti është trajtuar si propozim i pakërkuar. Përzgjedhja e 
Ofertuesit Fitues  
 ështe bërë me një fazë, pa parakualifikim. 
 
Kriteret e përzgjedhjes së Ofertuesit Fitues: 
 
 
Nr. Kriteret Vlera 

maksimale e 
pikëve për: 

Vleresi
mi në 
pikë 
Pikët 
maksi
male 

Pikët  relative 
Oferta 

 Numri i rimorkiatorëve Vlerën 
maksimale 
të kriterit  

20 20 

 Fuqia e rimorkiatorëve Vlerën 
maksimale 
të kriterit 

30 30 

 Cmimi  për çdo shërbim   
 
 

Vlerën 
minimale të 
kriterit  

25 24.5 
 
 

 Koha e vënies në 
shfrytëzim (muaj) 

Vlerën 
minimale të 
kriterit 

 
5 

5 

 Vleresimi sipas 
formularit të përvojës 
 

Bazuar në 
llojin dhe 
kohëzgjatjen 
e 

 
10 
 

8 
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eksperiences 
 Vlera e “Fee 

koncesionare” (e 
shprehur në % të të 
ardhurave vjetore nga 
shitja) 

Vleren 
maksimale 
të kritërit 

 
10 

5 

 TOTALI I PIKËVE 100 92.5 
 
Bonusi i përftuar nga shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar” sh.a sipas VKM Nr. 
172, datë 10.03.2010, të ndryshuar është në masën 7% te pikëve.  
 
Subjekti “Anijet e Sherbimit Detar” u shpall fitues në shumën totale prej 99.5 
pikesh. 
 

 

 
NJOFTIME TE TJERA 

 
 
 

UNIVERSITETI I TIRANËS  
Njoftim për vend të lirë pune 

 
Universiteti i Tiranës shpall konkursin për vendin e punës për punonjës  
ndihmës mësimor në Shërbimin e Pediatrisë pranë Fakultetit të 
Mjekësisë. 

 
Kandidati për këtë vend pune duhet të plotësojë këto kritere: 
 
1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë. 
2. Të njohë me dëshmi programet e kompjuterit. 
3. Të ketë aftësi komunikuese dhe të dijë të punojë në grup. 
4. Preferohet kandidati që njeh një gjuhë të huaj. 
5. Preferohet të ketë eksperiencë pune në këtë drejtim. 
6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

 
    

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të 
Rektoratit të Universitetit të Tiranës, këto dokumenta: 


