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NJOFTIMI I KONTRATËS
I Autoriteti Kontraktor
Seksioni 1

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri:
Adresa:
Tel/Fax:
Email:

Bashkia Kamëz
Bulevardi “Blu ” nr.492, Kamëz, Tiranë
+355 47 200 177
bashkiakamez@gmail.com

Faqja e Internetit:

www.kamza.gov.al

1.2

Lloji i autoritetit kontraktor dhe aktiviteti ose aktivitetet kryesore:
Institucion i pavarur
Institucion qëndror
Njesi e QeverisjesVendore X

Seksioni 2

Objekti i kontratës

2.1 Lloji i Kontratës
Shërbim

2.2

X

Përshkrim i shkurtër i kontratës së koncesionit/partneritetit publik privat
Objekti i kontratës: “PËR DHËNIEN ME KONÇESION TË SHËRBIMIT TË
PASTRIMIT, GRUMBULLIMIT, TRANSPORTIMIT, DHE SELEKSIONIMIT
TË MBETJEVE TË BASHKISË”

Bashkia e Kamzës ne rolin e "Autoriteti Kontraktor", fton Operatorët Ekonomik në një
procedurë ndërkombëtare Koncesioni/ Partneriteti Publik Privat për dhënien me konçesion të
shërbimit të pastrimit, grumbullimit trasportimit dhe seleksionimit të mbetjeve të Bashkisë Kamëz
nëpërmjet ndërtimit dhe të një stacioni trasferimi në përputhje me proçedurat dhe kushtet e
përcaktuara në këto dokumente tenderi dhe me kushtet e kontratës.
Vlera e parashikuar e projektit është 1 389 833 694 (një miliard e treqind e tetëdhjetë e nëntë
milion e tetëqind e tridhjetë e tre mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH.
Autoriteti Kontraktor ka parashikuar në lidhje me shlyerjen e vlerës së investuar nga koncesionari
faktin se koncesionari do të likujdohet per nje periudhe kohore prej 12 vitesh nga
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momenti i nënshkrimit të kontratës.
Koncesionari do të përballojë me të ardhurat e veta të gjthë investimin për makineritë dhe pajisjet
për kryerjen e shërbimit dhe ndërtimit të stacionit të trasnferimit. Stacioni trasferimit duhet të
ndërtohen si dhe të jetë funksionale në një afat kohor prej maksimumi 24 (njëzet e katër) muaj nga
data e lidhjes së kontratës.
Autoriteti Kontraktor do i paguajë koncesionarit/PPP një shumë të caktuar vjetore. Autoriteti
Kontraktor do të zbatojë procedurën e hapur në pajtim me nenin 22 të ligjitnr. 125/2013, i
ndryshuar “Për Koncesionet dhe Partneritetit Publik Privat”. Autoriteti kontraktor do të marrë
parasysh vetëm ofertat e atyre operatorëve ekonomikë apo Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, të
cilët kanë kaluar kufijtë minimalë, të përcaktuara në kriteret e kualifikimit.
Me kryerjen e kësaj procedure, objektivi i Autoritetit Kontraktor është të zgjidhë problemet të cilat
janë në lidhje me menaxhimin e mbetjeve të Bashkisë Kamëz.
Autoriteti Kontraktor do të ofrojë një sipërfaqe për ndërtimin e stacionit të transferimit vendosur
përkatësisht:Valias, Kamëz.
Koncensioni/PPP për kontratën është i hapur për operatorët ekonomikë si dhe bashkime te
operatorëve Ekonomikë të çdo vendi të cilat plotësojnë kushtet dhe kriteret e parashikuara me
poshtë.
1.
2.
3.

Forma e kontratës: Koncesion/Partneritet Publik Privat
Burimi i financimit: Bashkia Kamëz
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

2.3

Kohëzgjatja e kontratës PPP të Koncensionit do të jetë 12 (dymbëdhjetë) vite.

2.4

Vendndodhja e objektit të kontratës:
Bashkia Kamëz

Seksioni 3 :
3.1
3.2

Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik
Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës nr. 9.

Sigurimi i Ofertës (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të
lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor):
Operatori Ekonomik në një procedure koncesioni/partneritetit publik privat, paraqet
Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3.
Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është e barabartë me 2% të vlerës së parashikuar
të projektit ose në shumën prej 27 796 674 (njezet e e shtatë milion e e shtatëqind e
nëntëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e shtatëdhejtë e katër) lekë pa TVSH.

3.3

a)
b)
c)
ç)

Në zbatim të pikës 7-të, të VKM-së nr.150, datë 22.03.2007 “Për Organizimin dhe
funksionimin e Agjensise se Trajtimit te Konçesioneve”, i ndryshuar me VKM Nr.191,
datë 13.03.2012, i cili parashikon, Konçesionari fitues duhet te paguaje per llogari te
Agjensise se Trajtimit te Konçesioneve, detyrimin si me poshte vijon:
për projektet koncesionare deri në 5 000 000 (pesë milionë) euro, shuma e pagueshme
është 5 000 (pesë mijë) euro.
për projektet koncesionare mbi 5 000 000 (pesë milionë) euro deri në 15 000 000
(pesëmbëdhjetë milionë) euro, shuma e pagueshme është 10 000 (dhjetëmijë) euro.
për projektet koncesionare deri në 15 000 000 (pesëmbedhjetë milionë) euro deri në 50
000000 (pesëdhjetë milion) euro shuma e pagueshme është 20 000 (njezetë mijë) euro.
për projektet koncesionare mbi 50 000 000 (pesëdhjetë milion) euro shuma e
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pagueshme eshte 30 000 (tridhjetë mijë)euro.
Seksioni 4:
4.1

Procedura

Lloji i procedurës:
E hapur X

4.2

TC2
TC3
TC4

FC1
FC2

4.3

Me negocim
me shpallje
Paraprake

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

Nr.

TC1

E kufizuar

Kriteri

Rezultati
Maks.

Projekt-ideja dhe plani i funksionimit dhe
menaxhimit të stacionit të transferimit
Vlerësimi mbi ndikimin në mjedis dhe
ndikimin social
Makineritë dhe pajisjet që do përdoren

23

Afati ndërtimit të stacionit të trasferimit
(muaj)
KRITERET TOTALE TEKNIKE

6
60

Oferta ekonomike
FEE koncesionare %
KRITERET TOTALE FINANCIARE

36
4
40

TOTALI

100

14

Pragu
Mininimal/
Rezultati
Kalues
3
2

17

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 16/04/2018 Ora 10:00
Vendi: www.app.gov.al
Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhettë
dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së www.app.gov.al
4.4
Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave përpjesëmarrje:

Data: 16/04/2018 Ora 10:00
Vendi: 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.
4.5
Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 300 (treqind) ditë
Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave përpjesëmarrje:
Shqip X
Tjetër

Anglisht X

Seksioni 5 : Informacione plotësuese
5.1

Dokumenta me pagesë:
4

Po

Jo X

Nëse Po
Monedha

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DSK/PPP tekOperatorët
Ekonomik. Operatoret Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DSK/PPP para blerjes
së tyre.
5.2 Vlera e tarifës që duhet të paguhet nga operatori ekonomik në rast të një ankese pranë
Komisionit të Prokurimit Publik eshte sipas tarifave ligjore perkatese.
5.3

Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen eDSK/PPP)

Kujdes: Dokumentacioni i cili do te ngarkohet ne faqen e app-se si (studimi i fizibilitetit, detyrat e
projektimit, etj) i cili do ti bashkelidhet dokumentave standarte te koncesionit eshte referues
(orientues) per operatoret ekonomike pjesmarres ne proceduren ekoncesionit/PPP.

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 01.03.2018
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II. UDHËZIME PËR OFERTUESIT
1.

HYRJE

(Autoriteti

Kontraktues) ka vendosur të implementojë projektin për dhënien me
konçesion/partneritet public privat të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit, dhe
seleksionimit të mbetjeve të Bashkisë. Përzgjedhja e Ofertuesit Fitues do të bëhet në bazë të një
procedure konkurruese (lloji i procedurës) sipas kritereve kualifikuese dhe vlerësuese të
specifikuara në këtë dokument. Kohëzgjatja e kontratës koncesionare/ppp do të jetë për një
periudhë 12-vjeçare nga hyrja në fuqi e saj.
1.1 Informacion i mëtejshëm:
Përshkrim i përgjithshëm
Sistemi i menaxhimit të mbetjeve të ngurta në territorin e Bashkisë së Kamëz është nën
menaxhimin e vetë Bashkisë, e cila ka tagrin e transferimit të kësaj detyre në sektorin privat.
Aktualisht Bashkia e Kamzës kryen drejtpërdrejtë operimin dhe menaxhimin e
venddepozitimit të mbetjeve po kështu edhe grumbullimin dhe transportin e tyre. Nga
vëzhgimi në terren konstatohet se ky venddepozitim mbetjesh është jashtë kushteve të
pëercaktuara për të qenë një landfill sanitary, gjë e cila do të kërkojë mbylljen e tij shumë
shpejt duke iu referuar Planit Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve. Në këtë aspekt bashkia e
Kamzës do të ndodhet në vështirësi të lartë për depozitimin e mbetjeve dhe do të kërkojë
vende të tjera për këtë depozitim vënde te cilat do të rrisin kostot operative të shërbimit. Po
kështu situata e grumbullimit dhe e transportit të mbetjeve nuk është e një cilësie të
kenaqshme pasi ka shumë vendepozitime ilegale të mbetjeve si edhe mbetje te hedhura pranë
lumenjve duke shkaktuar një ndotje të lartë dhe duke krijuar problematika të ndryshme. Gjatë
muajit Gusht 2017 kur ky venddepozitim mbetjesh u përfshi nga flakët, ndotja dhe tymi që u
krijua shkaktoi problem deri në qytetin e Tiranës si edhe pati reagime te mëdha në forma
protestash nga komuniteti banues në Kamëz dhe fshatrat rreth saj.

Fig.1 Të dhëna mbi vendepozitimin aktual të mbetjeve për Bashkinë Kamëz.
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*Burimi: Ministria e Zhvillimit Urban dhe të Territorit
Aktualisht për shërbimin e pastrimit Bashkia e Kamëz disponon mjetet e mëposhtme:
Tabela nr.1 Makineritë aktuale për shërbimin e grumbullimit dhe trasnportit të mbetjeve në
Bashkinë Kamëz
Makinat per sherbimin e pastrimit per bashkine Kamez, situata aktuale
km te
lloji i mjetit
kapaciteti mbajtes
gjendja aktuale
pershkuara
Kamion Iveco
8 Ton
808267
amortizuar
Kamion Benz
2 Ton
554981
amortizuar
Kamioncine
1.5 Ton
243104
gjendje pune
Kamioncine
1.5 ton
195543
gjendje pune te keqe
Kamion Iveco
8 ton
38734
gjendje pune te mire
Kamion Iveco
8 ton
37125
gjendje pune te mire
Kamion Iveco
3.5 Ton
144325
gjendje pune te mire
Makine fshese
65
gjendje pune te mire
Fadrom Kamatsu
gjendje pune te keqe
a. Të dhëna mbi mbetjet
Referuar Strategjisë Kombëtare të Mbetjeve Bashkia e Kamëz është e integruar në zonën
nr.1 të mbetjeve (se bashku me të gjitha bashkitë e qarkut të Tiranës). Sipas kësaj strategjie
të hartuar në vitin 2009 (përpara ndarjes së re administrative) sasia ditore e mbetjeve e
gjeneruar për frymë për Bashkinë Kamëz ka qënë 1 kg/mbetje/banor/ditë ndërsa e
Paskuqanit 0.4 kg/mbetje/banor/ditë. Duke interpoluar këto dy shifra sasia ditore e mbetjeve
në këtë studim është marre 0.7 kg/mbetje/banor/ditë. Nga të dhenat e marra nga Bashkia
Kamëz raportohet se ne vitin 2016 janë gjeneruar 79.825 ton mbetje në vit ose mesatarisht
218 ton/ditë. Ashtu sic është përmendur dhe më lart kjo shifër është e diskutueshme për aq
kohe sa nuk ka peshore në vendepozitim por edhe per faktin se kjo shifër mund të jete edhe
si pasoje e mbetjeve inerte të depozituara në këtë fushë.
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b. Shpjegime me stacionin e transferimit
Kërkohet një stacion trasferimi me kapacitet përpunues 100 ton/ditë. Ky stacion të jetë i
instalueshëm brenda sipërfaqes së parashikuar dhe që do të vihet në dispozicion nga
Autoriteti Kontraktues për grumbullimin dhe seleksionimin e mbetjeve.

Zonaembetjeve/B
ashkia

Zona embetjeve 1
Tirane
Kamez
Vore
Kavaje
Rrogozhine
Komunat
Zona embetjeve 2
Durres
Shijak
Manez
Sukth
Kruje
Fush Kruje
Komunat
Zona embetjeve 3
Lezhe
Rreshen
Rubik
Lac
Mamurras
Komunat

Rregjistrimii
pergjithshe Banoret ePop.
mI
2009
pop.2001

Prodhimii
mbetjeve/p
erson/dite

Tonetper
dite

TonetperVit

341,453
44,443
12,885
24,776
7,071
167,298

468,718
59,952
16,350
28,193
9,398
217,439

1.5
1.0
0.7
1.0
0.7
0.4

703
60
11
28
7
87

256,623
21,882
4,177
10,290
2,401
31,746

98,792
8,097
7,587
13,093
13,075
18,441
86,084

127,851
7,892
6,314
15,784
8,102
12,154
132,286

1.0
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.4

128
6
4
11
6
9
53

50,735
2,016
1,613
4,033
2,070
3,105
19,314

14420
11,447
6,842
19,964
17,676
86,138

21,150
4,498
2,215
12,988
9,798
108,122

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.4

15
3
2
9
7
43

5,404
1,149
566
3,318
2,503
15,786

KUSHTE TE TJERA TE LIDHURA ME OBJEKTIN
(vetëm për propozimet e pakërkuara)
1.2
Projekt koncesionar është propozimi i pakerkuar i miratuar nga Autoriteti Kontraktues.
Bazuar në VKM nr. 575, datë 10.7.2013 “Per miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien
me koncesion/partneritet publik privat”, shoqëria ka përfituar një bonus prej __________ totalit të
pikëve, ose projekti është vlerësuar ________lekë.
1.3
Këto udhezime (Udhezimet per Ofertuesit) si dhe “Ftesa për Ofertë” i adresohet të
gjithë subjekteve juridike ose bashkimeve të tyre, që kanë për qëllim të marrin pjesë në këtë
procedurë konkuruese përzgjedhjeje.
1.4
Shpenzimet: Ofertuesi Fitues duhet të përballoje shpenzimet që lidhen me përgatitjen
dhe dorëzimin e ofertës së tij si dhe çdo shpenzim tjetër ashtu siç parashikohet në këto dokumente
në përputhje me nenin 25 dhe nenin 29 të ligjit nr.125/2013“Për koncesionet dhe partneritetin
publik privat”.
1.5
Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën për të ndërprerë përfundimisht këtë
Procedurë konkuruese përzgjedhëse. Ofertuesi nuk ka asnjë të drejtë për të kërkuar ndonjë
kompensim për kostot ose humbjet.
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2.
2.1

Dokumentet e Procedurës Konkuruese
Përmbajtja:

2.11
Lloji i projektit dhe kërkesat teknike, procedura e konkurimit, kushtet e
kontratës dhe kërkesat ligjore dhe ekonomike financiare përcaktohen në dokumentat e
procedurës konkuruese të cilat përmbajnë:
SHTOJCAT
Shtojca 1: Formulari iOfertës
Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë i Procedurës së Kufizuar ose Me Negocim me Shpallje
Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës
Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial
Shtojca 5: Deklarate mbi permbushjen e Specifikimeve teknike nga operatori
ekonomik
Shtojca 6: Deklarata për konfliktin einteresit
Shtojca 7: Formular i vlerësimit për realizimin e punimeve
Shtojca 8: Deklarata e disponueshmerise se makinerive
Shtojca 9: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes
Shtojca 10: Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore
Shtojca 11: Kriteret e vlerësimit
Shtojca 12: Vetëdeklarim për ofertuesit e huaj
Shtojca 13: Specifikimet teknike
Shtojca 14: Termat e References
Shtojca 15: Formulari për Njoftimin e S’kualifikimit
Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Fituesit
Shtojca 17: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
Shtojca18: Kushtet e Vecanta të Kontratës
Shtojca 19: Njoftimi Nënshkrimit të Kontratës
Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës
Shtojca 21: Formulari i Ankesës ne Autoritetin Kontraktor
Shtojca 22: Formulari i Prokurës
2.1.2
Çdo ofertues duhet të marrë në konsiderate udhezimet, kriteret, kushtet, specifikimet,
afatet dhe të gjithë informacionin në dokumentat e procedures konkuruese. Në rast se ofertuesi:
i) nuk plotëson të gjithë dokumentacionin dhe informacionin në dokumentat e procedurës
konkurruese;ose
ii) paraqet nje oferte e cila nuk eshte ne perputhje me kushtet dhe kerkesat e dokumentave
te procedures konkuruese.
Autoriteti kontraktues do te percaktoje se oferta nuk eshte ne perputhje me kerkesat e
dokumentave te procedures konkuruese dhe do te refuzoje oferten.
2.2 Sqarime mbi Dokumentet Standarte të Procedurës Konkuruese:
2.2.1
Ofertuesi i cili kërkon sqarime apo ndryshime të dokumentave të procedurës
konkuruese, duhet të paraqesë kërkesën e tij nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik. Të gjitha
pergjigjet së bashku me sqarimet përkatëse, duhet tu bëhen të njohura te gjithë të interesuarve.
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2.3
Ndryshimet në dokumentet e procedurës konkuruese:
2.3.1 Në çdo kohë para afatit të dorëzimit të ofertave, Autoriteti Kontraktues në cdo rast që bën
ndryshime në dokumentat e procedurës duhet të shtyjë afatin e dorëzimit të ofertave sipas ligjit.
AK mund për çdo arsye, me nismën e tij ose në përgjigje të kërkesave për ndryshime nga një
ofertues, të ndryshojë dokumentat e procedures ofertuese.
2.3.2 Të gjitha ndryshimet e kryera nga Autoriteti Kontraktues do të publikohen në faqen e
internetit të APP. Dokumentet e ndryshuara do të konsiderohen si dokumente te procedurës
konkuruese për këtë procedurë përzgjedhëse konkurruese.
2.3.3
Në mënyrë që ofertuesit të kenë kohë të mjaftueshme për të bërë ndryshimet përkatëse
në ofertën e tyre, Autoriteti Kontraktues mund, që me nismën e tij të shtyjë afatin e dorëzimit të
ofertave. Në këtë rast, Autoriteti Kontraktues sipas ligjit “Për koncesionet dhe partneritetin
public privat”, do të publikojë afatin e ri për dorëzimin e ofertave në faqen e internetit të APP.
3.
3.1

OFERTA: PËRGATITJA
Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:
a) Formulari i Ofertës, plotësuar në përputhje me modelin e bashkangjitur si Shtojcat 1
e DSK/PPP.
b) Formulari i Sigurimit të ofertës, kur kërkohet, plotësuar në përputhje me modelin e
bashkangjitur si Shtojcat 3 e DSK/PPP.
c) Dokumentat që lidhen me objektin e koncesionit/partneritetit publik privat (skica,
projekte,etj)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.
Çdo e dhënë e rreme do të përbëjë për Autoritetin Kontraktues shkakun ligjor për skualifikimin
në çdo kohë të Ofertuesit. Nëse kjo zbulohet ose njoftohet pas lidhjes së kontratës, Autoriteti
Kontraktues ka të drejtë t`i japë fund marrëdhënieve të kontratës në mënyrë të njeanshme dhe të
marrë dëmshpërblim për humbjet aktuale. Sipas Kodit Penal te Republikes së Shqipërisë, dhënia
e informacioneve të rreme, përpilimi i dokumenteve të rreme apo të falsifikuara si dhe çdo
deklaratë apo ndonjë e dhënë tjeter, që nuk pasqyron të verteten, konsiderohet vepër penale.
Ofertuesi duhet të përdorë vetem Dokumentat e Procedurës Konkurruese, pa i bërë asnjë
ndryshim përmbajtjes së tyre.
3.2
Sigurimi i Ofertës:
3.2.1 Si pjesë e ofertës së tij teknike, ofertuesi duhet të paraqesë Sigurimin e Ofertës, kur
kërkohet, sipas Formularit të Sigurimit të Ofertës (Shtojca 3), deri në vlerën 2% të vlerës së
projektit të propozuar nga Ofertuesi.
3.2.2 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, është i detyrueshëm të paraqitet në formën e një
depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë ose një shoqëri sigurimi e licencuar nga shteti
për të ushtruar këtë aktivitet. Ofertuesi duhet të garantojë, qe Sigurimi i Ofertës të jetë i
vlefshëm për një periudhë 300 ditore pas përfundimit të vlefshmërisë së ofertës. Pra oferta duhet
të sigurohet për 300 ditë nga data e përfundimit të afatit të dorëzimit të saj.
Për arsye te motivuara Autoriteti Kontraktor mund të kërkojë nga Ofertuesi zgjatjen e periudhës
së vlefshmërisë së Sigurimit të Ofertës, nesë ka patur një të tillë, në rast se rrethana te caktuara
ndikojnë në shtyrjen e afatit të vlerësimit të ofertës përkatëse ose në dorëzimin e Sigurimit të
Kontratës ose në çdo rast tjetër që ndikon në shtyrjen e ndonjë afati të detyrueshëm. Mos shtyrja
e periudhës së vlefshmërisë së Sigurimit të Ofertës, kur kërkohet përbën shkak për skualifikimin
e Ofertuesit.
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3.2.3 Sigurimi i Ofertës, nese është kërkuar, duhet të dorëzohet bashke me oferten para
skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Çdo oferte e pashoqeruar me Sigurimin e
Ofertes do të refuzohet nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave.
Sigurimi i Ofertes duhet te paraqitet ne emer te:
i) shoqerisë, ne rast se Ofertuesi eshte nje shoqeri e vetme;ose
ii) ne emer te shoqerise kryesuese ne rast se Ofertuesi eshte nje bashkim i perkohshem i
shoqerive.
3.2.4 Me kerkesë të Ofertuesit jo fitues, Autoriteti Kontraktues do t`i kthejë atij Sigurimin e
Ofertës, kur është kërkuar, sa me shpejt të jetë e mundur por jo më vonë se 30 dite pas
perfundimit te periudhes se vlefshmerise se ofertes apo çdo zgjatje te afatit te saj.
3.2.5 Sigurimi i ofertes, i Ofertuesit Fitues, kur është kërkuar, do t’i kthehet atij pas dorëzimit
të Sigurimit të Kontratës pranë Autoritetit Kontraktues.
3.2.6 Sigurimi i ofertës, kur është kërkuar, mund të mbahet nga Autoriteti Kontraktues, kur
është kërkuar, në rastet kur Ofertuesi:
i) Tërheq oferten e tij gjatë procedures konkurruese pa mbaruar afati i vlefshmërisë së
ofertës;
ii) nuk paraqet Sigurimin e Kontrates (në rast se shpallet fitues);
iii) nuk nënshkruan kontratën koncesionare (në rast se shpallet fitues) brenda afateve kohore
te specifikuara ne Formularin e Njoftimit te Fituesit (Shtojca 16);
iv) ka deklaruar të dhëna të rreme në ofertën e tij;
v) ne rast se shpallet fitues dhe refuzon pagesen e shpenzimeve sipas pikes 1.4
mesiper.
3.3.
Prokura: Çdo Ofertues (ose anëtari Bashkimit të Perkohshëm, kur Ofertuesi është i
tillë) duhet te dorezoje nje prokurë noteriale, ne formen e percaktuar ne Shtojcën 22, qe tregon
se personi (personat) që kanë nenshkruar Oferten kane te drejten e nënshkrimit te saj.
3.4
Periudha e Vlefshmerise se Ofertes:
Ofertat duhet të jenë të vlefshme për 300 ditë duke filluar nga momenti i perfundimittë “afatit
kohor për dorëzimin e ofertave”. Nje oferte me nje vlefshmeri me te shkurter se afati i percaktuar
do te refuzohet nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave si e papranueshme.
Ne menyre perjashtimore, Autoriteti Kontraktues mund te kerkoje nga Ofertuesi zgjatjen e
Periudhes se Vlefshmerise se Ofertes. Kerkesa e Autoritetit Kontraktues dhe pergjigja e
Ofertuesit duhet te jene ne forme te shkruar. Ne rast te zgjatjes se Afatit te Vlefshmerise se
Ofertes, edhe afati i Sigurimit te ofertes, nese është kërkuar, do te zgjatet ne perputhje me piken
3.2.2.
3.5

Formati dhe nënshkrimi i Ofertës

3.5.1
Çdo ofertues duhet të përgatisë dhe dorëzojë ofertën në faqen e internetit të Agjencisë së
Prokurimit Publik (APP). Informacione të detajuara lidhur me ngarkimin e ofertës gjenden në
manualin e përdorimit, i cili është publikuar në adresën: https://www.app.gov.al.
3.5.2 Ofertuesi, i cili do të shpallet fitues i konkurimit, do të paraqesë pranë Autoritetit
Kontraktues ofertën origjinale. Oferta origjinale duhet të jetë e shtypur/printuar ose e shkruar
me bojë, e cila nuk fshihet. Personi ose personat me të drejtë nënshkrimi (te autorizuar me
prokuren e dorezuar si pjese te Ofertes Teknike, ne perputhje me piken 3.3 duhet te
nënshkruajnë Oferten duke:
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i)
ii)

Nenshkruar origjinalin e ofertes; dhe
Shenuar inicialet ne secilen faqe te origjinalit te dokumentave qe shoqerojne
oferten ekonomike.
3.5.3
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.

4.
4.1

DOREZIMI I OFERTES ORIGJINALE
Formati dhe nënshkrimi i ofertës

4.1.1 Në zbatim të VKM Nr.130, date 12.03.2014 “Për kryerjen në menyrë elektronike të
proçedurave konkurruese te dhënies së koncesionit” dhe VKM Nr.575, date 10.7.2013, “Per
miratimin e rregullave te vleresimit dhe te dhenies se koncesioneve/partneritetit publik privat”,
oferta do te dorezohet ne format elektronik ne perputhje me udhezimet e Agjencise se Prokurimit
Publik. Nje informacion me te qarte te kesaj procedure do te gjeni ne faqen zyrtare
ëëë.app.gov.al.
4.1.2 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnje pergjegjesi ndaj cdo Ofertuesi ndaj cdo pretendimi
apo ankese mbi paqartesi ne menyren e dorezimin te Ofertes me perjashtim te rastit kur nje
oferte nuk sigurohet ne menyren e duhur per shkak te mungeses se infrastructures se duhur nga
ana e Autoritetit Kontraktor.
4.1.3 Në cdo rast, Ofertuesit duhet te dorëzojnë në formë elektronike te gjithe
dokumentacionin e detyrueshëm si dhe të nevojshëm për prezantimin e ofertës së tyre.
4.1.4 Ofertuesi i shpallur fitues duhet të dorëzojë ofertën origjinale pranë Autoritetit
Kontraktues. Oferta origjinale duhet të vendoset në një zarf/kuti, të jetë e mbyllur dhe e vulosur.
Mbi zarf/kuti duhet të jetë pasqyruar emri dhe adresa e ofertuesit si dhe shënimi: Ofertë për
projektin“ ____________”.
Oferta origjinale duhet të dorëzohet në adresën e mëposhtme:

Drejtuar:
Në vemëndje:
Adresa:

(Autoriteti kontraktor)
Komisioni i Vlerësimit tëOfertave

4.2
Afati për dorëzimin e Ofertave
Ofertat duhet të dorëzohen në faqen e internetit të APP brenda dates, ora
.
Ofertuesi i shpallur fitues do të njoftohet me shkrim nga Autoriteti Kontraktues për afatin e
dorëzimit të ofertës origjinale.
5
5.1

HAPJA DHE VLERESIMI I OFERTAVE
Hapja e Ofertave

5.1.1 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave bën identifikimin e ofertuesve dhe hapjen e
ofertave të dorëzuara në faqen e internetit të APP pas mbarimit të afatit për dorëzimin e

12

ofertave.
5.2

Vlerësimi i Ofertave

5.2.1
Pas hapjes së ofertës Komisioni i Vlerësimit të Ofertave do t’a shqyrtojë atë për të
përcaktuar nëse oferta është e pranueshme, nëse dokumentacioni i kërkuar është dorëzuar, nese
dokumentacioni i kërkuar për tu nënshkruar nga ofertuesi është nenshkruar rregullisht, dhe nese
Oferta është e rregullt.
5.2.2
Vleresimi i Autoritetit kontraktues do te bazohet ne te dhenat dhe vete permbajtjen e
Ofertes duke mos iu drejtuar burimeve te tjera. Megjithate, nëse është e nevojshme, Komisioni i
Vlerësimit te Ofertave mund të kërkojë sqarime nga Ofertuesit, të cilat nuk perbejne nje ndryshim
te thelbit te Ofertes. Sqarimet duhet të jenë vetëm me shkrim ose/dhe të reflektuara në
procesverbalin perkates. Gjithashtu ne raste te veçanta Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten e
tij per te perfshire edhe eksperte te ndryshem te cilet mund te ndihmojne ne trajtimin e atyre
ceshtjeve per te cilat Komisioni i Vleresimit te Ofertave has veshtiresi.
5.2.3 Oferta do te konsiderohet e pavlefshme nese:
i) ofertuesi nuk ka dorezuar Sigurimin e Ofertes, nëse është kërkuar;
ii) oferta permban te dhena te rreme;
iii) nuk ka plotësuar një ose te gjitha kërkesat e ftesës per procedure konkuruese.
5.2.4 Komisioni i Vleresimit te Ofertave vlereson nje oferte te vlefshme edhe nese ajo permban
devijime te vogla, te cilat nuk ndryshojne materialisht ose nuk devijojne nga karakteristikat,
kushtet dhe kerkesat e tjera, te percaktuara ne dokumentat e procedures perzgjedhese, apo
gabime, te cilat mund te korrigjohen pa prekur permbajtjen e saj.
5.2.5 Nëse më shumë se një ofertë financiare ka të njëjtën vlerë ose ka pike të njëjta, atëherë
fituesi do të përcaktohet me short, në prani të ofertuesve.
5.2.6 Komisioni i Vlerësimit te Ofertave harton klasifikimin përfundimtar, i cili duhet te
njoftohet publikisht dhe t`i komunikohet Ofertuesve. Pas njoftimit te klasifikimit perfundimtar,
çdo ofertues mund të kërkojë rishikim administrativ të procesit të përzgjedhjes, kur gjykon se
një veprim i ndërmarrë nga Autoriteti Kontraktues dhe Komisioni i Vleresimit te Ofertave
është në kundërshtim me parashikimet e Ligjit Nr. 125/2013 “Per koncesionet dhe partneritetin
publik privat” dhe VKM nr. 575, datë 10.7.2013 "Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe te
dhenies se koncesioneve/partneritetit publik privat", duke perdorur formularin e Ankimit te
Procedures Konkurruese, te percaktuar ne Shtojcen 21.
5.2.7 Me mbarimin e procedures ankimore Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pergatit raportin
përfundimtar të vlerësimit të ofertave dhe i propozon Kryetarit te Autoritetit Kontraktues,
rezultatet e arritura per secilin prej ofertuesve.
5.3
Pavlefshmëria dhe Mossuksesi i Procedurës Konkurruese
Procedura konkurruese quhet e pasuksesshme kur:
i) Asnje nga ofertat e paraqitura nuk permbush kerkesat e fteses per procedurë konkuruese;
ii) Autoriteti kontraktues, për mungesë të leverdisë ekonomike të ofertave ose të vetë projektit,
shpall mbylljen e procedures konkurruese;
iii) Ose kur nuk ka pjesmarres ne gare.
5.4

Veprimet e kundraligjshme

Në përputhje me legjislacionin per parandalimin e konfliktit te interesit, dhe etikën në
administratën publike, Autoriteti Kontraktues e refuzon një ofertë, nëse Ofertuesi që e ka
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paraqitur atë:
iv)

v)

vi)

i ka dhënë ose përgatitet t’i japë një punonjësi aktual ose të mëparshëm të Autoritetit
Kontraktues një dhuratë në para ose jo, si një përpjekje për të ndikuar një veprim ose vendim,
ose rrjedhën e procedurës së konkurrimit;dhe/ose
është në kushtet e konfliktit të interesit në këtë procedurë, si psh – një ofertues është i lidhur
me një person fizik ose juridik, që është ngarkuar nga Autoriteti Kontraktues të japë
shërbime këshilluese gjatë përgatitjes së projekteve, specifikimeve ose dokumentave të tjerë
lidhur me procedurën konkuruese, apo ka lidhje me anëtarë të Komisionit të Vlerësimit te
Ofertave.
Ka dorëzuar dokumenta/informacione të rreme, që lidhen me kërkesat e paraqitura ne
Dokumentet Standarte te Procedures Konkurruese.

Autoriteti Kontraktues e informon me shkrim ofertuesin dhe Agjencinë e Prokurimit Publik për
refuzimin e ofertës, si dhe për arsye te këtij refuzimi,dhe bën shënimin përkatës në raportin për
procedurën e konkurimit.
5.5
Percaktimi i Ofertuesit Fitues dhe Nenshkrimi i Kontrates
5.5.1 Pas perfundimit te afatit te ankimimit, te përcaktuar ne pikën 5.2.6, Autoriteti Kontraktues
informon Ofertuesin, oferta e të cilit është përzgjedhur si më e mira, përmes dërgimit të Njoftimit
te Fituesit, siç parashikohet në Formularin e Njoftimit te Fituesit. Një kopje e zgjeruar e këtij
njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike.
Para nënshkrimit, Autoriteti Kontraktues i kërkon Ofertuesit Fitues paraqitjen e Sigurimit te
Kontratës ne masen 10 % te vlerës se investimit.
Formulari i Sigurimit të Kontratës, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet sipas pikes 5.5.3.
Sigurimi i Kontrates mund të dorëzohet ne formen e nje:
i)
garancie bankare e pakushtëzuar ose
ii)
nepermjet nje police sigurimi.
5.5.2 Autoriteti Kontraktues dhe Ofertuesi Fitues do te negociojne ne mirebesim kushtet dhe
afatet perfundimtare te Kontrates Koncesionare/Partneritetit Publik Privat, duke pasur parasysh se
Ofertuesi Fitues do te kerkohet te nenshkruaje Kontraten Koncesionare sipas Kushteve te
Veçanta dhe te Pergjithshme te Kontrates te nenshkruara nga ai ne çdo faqe dhe te dorezuar si
pjese e Ofertes Teknike, te ndryshuara (nese eshte e aplikueshme) gjate procesit te negocimit te
Kontrates Koncesionare/ Partneritetit Publik Privat.
5.5.3 Nese brenda nje afati kohor 60 ditë nga data e Njoftimit te Fituesit dhe afatit të percaktuar
në Vendimin e Këshillit të Ministrave behet e qarte se, nëse Ofertuesi Fitues (per arsye te
pajustifikuara) nuk do te dorezoje Sigurimin e Kontrates dhe/ose nuk do te nenshkruaje Kushtet e
Veçanta dhe te Pergjithshme te Kontrates, Autoriteti Kontraktues do t`i mbaje Ofertuesit Fitues,
Sigurimin e Ofertes, nese është kërkuar, dhe do te ftoje Ofertuesit e tjere, sipas radhes ne
klasifikimin perfundimtar, derisa te marre Sigurimin e Kontrates dhe Kushtet e Pergjithshme dhe
te Veçanta te neshkruara ne çdo faqe nga Ofertuesit sipas radhes, apo te refuzoje te gjitha Ofertat
e mbetura.
5.5.4 Autoriteti Kontraktues do te publikoje ne Buletinin e Njoftimeve Publike emrin e
Koncesionarit dhe termat kryesore te Kontrates Koncesionare, brenda 30 diteve nga nenshkrimi i
kontrates.
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Shtojca1

FORMULARI I OFERTËS
[ Shtojce per tu paraqitur nga operatori ekonomik]
Emri i Ofertuesit
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
* * * Procedura e koncesionit/partneritetit publik privat: [lloji I
procedurës] Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri]
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1.
2.

Nr

Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Kriteret

Njësia ematjes Oferta ose
referenca në
material

TC1 Projekt-ideja dhe plani i funksionimit dhe
menaxhimit të stacionit të transferimit
TC2 Vlerësimi mbi ndikimin në mjedis dhe
ndikimin social
TC3 Makineritë dhe pajisjet që do përdoren
TC4 Afati ndërtimit të stacionit të trasferimit
(muaj)
FC1 Oferta ekonomike (lek pa TVSH) per 12
vjet
FC2 Tarifë koncesionare %

muaj
Lek
%

Shuma pa TVSH
TVSH
SHUMATOTAL

VLera
Nënshkrimi i ofertuesit_
Vula
Shënim:
1.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën (e kerkuar ne dokumentat e tenderit)

15

Shtojca2
(Shtojce per tu plotesuar nga autoriteti
kontraktor)

FTESA PER OFERTE

1

Bashkia Kamëz fton për të paraqitur oferta për kryerjen e Shërbimit të mëposhtme:
Bashkia e Kamzës ne rolin e "Autoriteti Kontraktor", fton Operatorët Ekonomikë në një
procedurë ndërkombëtare Koncesioni/ Partneriteti Publik Privat për dhënien me konçesion të
shërbimit të pastrimit, grumbullimit, trasportimit dhe seleksionimit të mbetjeve të Bashkisë
Kamëz nëpërmjet ndërtimit dhe të një stacioni trasferimi në përputhje me procedurat dhe kushtet
e përcaktuara në këto dokumente tenderi dhe me kushtet e kontratës.
Vlera e Parashikuar e Projektit është 1 389 833 694 (një miliard e treqind e tetëdhjetë e nëntë
milion e tetëqind e tridhjetë e tre nijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH,
Autoriteti Kontraktor ka parashikuar në lidhje me shlyerjen e vlerës së investuar nga
koncesionari faktin se koncesionari do të likujdohet per nje periudhe kohore prej 12 vitesh
nga momenti i nënshkrimit të kontratës. Koncesionari do të përballojë me të ardhurat e veta të
gjthë investimin për makineritë dhe pasjisjet për kryerjen e shërbimit dhe ndërtimit të stacionit
të trasnferimit.
Autoriteti kontraktor do të marrë parasysh vetëm ofertat e atyre operatorëve ekonomikë apo
Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, të cilët kanë kaluar kufijtë minimalë, të përcaktuara në
kriteret e kualifikimit.
Me kryerjen e kësaj procedure, objektivi i Autoritetit Kontraktor është të zgjidhë problemet të
cilat janë në lidhje me menaxhmin e mbetjeve të Bashkisë Kamëz.
Autoriteti Kontraktor do të ofrojë një siperfaqe për ndërtimin e stacionit të transferimit vendosur
përkatësisht: Valias Kamëz .
Koncensioni/PPP për kontratën është i hapur për operatorët ekonomikë si dhe Bashkimet e
operatorëve Ekonomikë të çdo vendi të cilat plotësojnë kushtet dhe kriteret e parashikuara me
poshte.
2.1

Vendndodhja e objektit te kontratës:
Bashkia Kamëz

2.2

Afati i ekzekutimit të kontratës Kohëzgjatja e kontratës PPP të Koncensionit do të jetë 12
(dymbëdhjetë) vite.
Oferta duhet të paraqitet Elektronikisht në web site të app-së www.app.gov.al
Përpara Data e hapjes: 12/04/2018 , ora10:00
Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të
dorëzojnë oferten në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të web-it tëAPP-së,
www.app.gov.al.
1 Kjo shtojcë ështe e aplikueshme për procedurën e kufizuar dhe procedurën me negocim me shpallje paraprake
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Shtojca3
[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]
[ Shtojce per tu paraqitur nga operatori ekonomik, kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]
FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS
[Data

]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]
Procedura e koncesionit/partneritetit publik privat [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në
faqen e APP-së.
Duke iu referuar procedurës së lart përmendur,
Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e
bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [ monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe
shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lart përmendur ekonomik.
Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri I autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar,
brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e pare me shkrim, pa kërkuar
shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushte te
mëposhtme:
- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e
ofertave ose para afatit perfundimtar, nese eshte percaktuar keshtu ne dokumentat e
tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se koncesionit/partneritetit public privat
kur autoriteti kontraktor e kerkon nje gje te tille;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta eshte shpallur fituese ose nuk
ka plotesuar ndonje kusht tjeter perpara nenshkrimit te kontrates se percaktuar ne
dokumentat e tenderit.
Ky Sigurim është i vlefshëm [] ditë, nga data e mbarimit të afatit të dorëzimit të ofertave në
faqen e internetit të APP-së.
[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]
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Shtojca 4
LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL
[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik]

(Shënoni më poshtë informacinin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e
Informacionit që
duhet të mbetet
konfidencial

Numri i faqes dhe
pikat e DSK/PPP që
dëshironi të mbeten
konfidenciale

Arsyet pse ky
Informacion duhet
Të mbetet
konfidencial

Afati kohor që ky
Informacion të
Mbetet konfidencial
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Shtojca 5
[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE E PERMBUSHJES SË KËRKESAVE TË DOKUMENTAVE
STANDARTE TË KONCESIONIT/PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT
Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarres ne procedure e koncesionit/partneritetit publik privat
qe do të zhvillohet ne date
nga Autoriteti Kontraktor
me
objekt
me fond limit
Une I nenshkruari

me cilesine

te operatorit ekonomik

Deklaroj se:
Permbushim te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e
Koncesionit\Partneritetit publik Privat dhe i pranojme pa rezerva dhe asnje verejtje ato. Deklarojme
nen pergjegjesine tone ligjore se jemi dakord me te gjitha specifikimet teknike te dhena dhe I
plotesojme ato sipas percaktimit ne dokumentat e Koncesionit\Partneritetit publik Privat. Ne
përmbushim të gjitha kërkesat ligjore, finaniaro-ekonomike si dhe specifikimet teknike të
përcaktuara në dokumentat standarte të procedurës konkuruese, dhe vërtetojmë këtë me certifikata
dhe dokumenta, të dorëzuara bashkë me këtë deklaratë.
Oferta jonë është e vlefshme për periudhën e përcaktuar në dokumentat standarte për procedurën
konkuruese.
Nuk do të marrim pjesë si ofertues në më shumë se një ofertë për këtë procedure konkuruese.
Ne autorizojmë autoritetin kontraktor të verifikojë informacionin/ dokumentat që i bashkëlidhën
kësaj oferte.
Në rast se oferta jonë pranohet në do të bëjmë sigurimin e kontratës, sic parashikohet në
dokumentat standarte të procedurës konkuruese.
Në rast se shpallemi fitues të procedurës konkuruese, biem dakord për të nënshkruar Kontratën
sipas formularit të kushteve të kontratës.
Data e dorëzimit të deklaratës
Përfaqësuesi I ofertuesit Nënshkrimi
Vula
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Shtojca6
[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik]
DEKLARATË
Mbi konfliktin e interesave
Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedure e koncesionit/partneritetit publik
privat
që do të zhvillohet në datë
nga Autoriteti
Kontraktor
me objekt
me fond limit
.
Konflikti interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave private të
një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të
ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe
përgjegjësive të tij publike.
Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar
në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:
-

Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,
Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i
Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin
e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektorii Përgjithshëm
i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të
Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes I Bankës së
Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës,
telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë;
mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në
çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët
e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administrates publike që nuk janë pjesë e
shërbimit civil.
Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues si pas nenit 31,dhe për zyrtarët e parashikuar në
nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtj ligji, ndalimi sipas pikës1të këtij neni, për shkak
të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pike zbatohet vetëm në lidhjen e
kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose tëkëshillit
të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të
qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë
pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshilli ne
qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur pale në kontratë është një
institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).
Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me
përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në
kuptim të këtij ligji janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit
e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.
Unë I nënshkruari

, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik
deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:
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Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin nr.9367, datë7.4.2005 “Për
parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar si dhe në
aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të
Pasurive si dhe të Ligjit nr. 125/2013 “Për koncesionet/partneritetin publik privat”.
Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtari përcaktuar në Kreun III, Seksioni II te ligjit nr.
9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.
Data e dorëzimit të deklaratës
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula
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Shtojca7
[ Shtojce per tu paraqitur nga Operatori
Ekonomik]
FORMULAR VLERESIMI
( Ky formular do te shoqerohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)
Autoriteti kontraktor/Investitori
Adresa/Tel.
Emri I Titullarit/Administratorit
VERTETOJ SE:
Autoriteti kontraktor/Investitori ka nenshkruar kontraten me
Emri i operatorit NIPT/
Bashkimit te operatoreve
NIPTET/ NenkontraktoretNIPTET
Adresa/t
Objekti I kontrates:

Data e fillimit tekontrates

Data e mbarimit te kontrates

Vlera sipas kontrates

Vlera e realizuar

% e bashkimit te O.E. dhe pershkrimi i
puneve te kryera nga secili anëtar
Nen kontraktoret.
Vleresimi

(shprehur me fjale)
E permbushur
E papermbushur

Firma
Vula e Autoritetit Kontraktor
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Shtojca 8
[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik]
MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE
Operatori ekonomik:
Deklaroj se zoteron mjetet pajisjet teknike dhe asete te tjera fizike per te realizuar
kontraten me objekt:

Nepronesi
Lloji iMjetit

Targa

Nr.Lejes

Nr.Shasise

Te tjera

qarkullimit
1
2
3
4
5
Dhe

Meqera
Lloji i

Targa

Nr.Lejes

Nr.Shasise

Nr. Kont se

Afati i

Mjetit

e

qarkullimit

Se mjetit

qerase

kontrates

mjetit

Te mjetit

(noterise)

qerase(Datae
fillimitdhe
mbarimit)

1
2
3
4
5
6
• shto/fshi rreshta të tjerë nëse nevojitet.
Ne autorizojme autoritetin kontraktor të verifikojë informacionin e dhene ne kete tabele.

PERSONI I KONTAKTIT (për këtë ofertë)
Emri:
Adresa:
Nr.Telefonit:
Faks:
E-mail:
Nenshkrimi Vula
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Shtojca 9
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]
1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
Ofertuesi duhet të deklarojnë se:
a) 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.
Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit të Regjistrit Tregtar për të Dhënat e
Subjektit, Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga Qendra Kombëtare e
Regjistrimit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës 10 “Deklaratë mbi Gjendjen
Gjyqësore.
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.
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
ekonomikë,duhet të dorëzohen:
a.
b.

Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar
zyrtarisht;
Prokura e posaçme.
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2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT
1. Për të vërtetuar se operatorët ekonomikë janë të kualifikuar ofertuesi duhet tëparaqesë:
a.
b.
c.
ç.

Sigurimi i ofertes sipas Shtojces 3;
Deklarate mbi permbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojces 5;
Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojces 6;
Përshkrimi i Ofertës i plotësuar dhe nënshkruar në mënyrë të duhur, sipas
Shtojces1;
d. Formular vleresimi sipas Shtojces 7;
e. Deklarate mbi disponueshmerine e mjeteve sipas Shtojces 8.
f. Deklarat në përputhje me shtojcën 10
g. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri.
2. 1

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

Kapaciteti Ligjor i operatorëve ekonomikë:
Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit dhe kualifikimit.
Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
a. Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit ushtrimore (2015,
2016, 2017) lëshuar nga autoriteti përkatës, vlera mesatare e tyre duhet te jete jo me e
vogel se: 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë paTVSH.
b. Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të
paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit ushtrimore (2014,
2015, 2016 ), të paraqitur në autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të
konfirmuara nga ky autoritet si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit
Kontabel teAutorizuar.
c. Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore ku operatori ekonomik ushtron apo ka
ushtruar aktivitet, të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2015, 2016, 2017
sipas QKB;
d. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB.
e. Ofertuesi duhet të demonstrojë me anë të dokumentacionit respektiv se ka qasje ose
ka në dispozicion, aktive likuide, pasuri të paluajtshme të pa bllokuara, linja krediti,
si dhe mjete të tjera financiare të mjaftueshme për të përmbushur fluksin monetar të
ndërtimit të stacionit të transferimit, vlerësuar jo më pak se 200.000.000 (dyqind
milionë) lekë.

25

Kapaciteti teknik:
Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë
kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si mëposhtë:
Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:
a. Eksperiencë në Ndërtim
Përvojë të suksesshme në ekzekutimin e:
Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo me te vogel: 60 000 000
(gjashtëdhjetë milion) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë tre viteve të fundit

i.

ose,
ii.

Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e
marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit është në një vlerë jo me të vogel se: 120
000 000 (njeqind e njëzet milion) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë tre viteve të
fundit.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.
Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në
deklaratat e dokumentat e mëposhtme:
a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë
dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Deklaratën sipas shtojcës Nr.7, shoqëruar me:
2. Kontratë
3. Situacionin përfundimtar;
4. Certifikaten e marrjes nedorezim.
b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë
dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Deklaratën sipas shtojcës Nr. 7, shoqëruar me:
2. Kontrate;
3. Situacionin përfundimtar;
4. Certifikaten e marrjes ne dorezim te objektit;
5. Fatura tatimore per cdo situacion punimesh.
Të dy pikat e mësipërme, në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë duhet të plotësohen
nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
b. Eksperiencë në shërbim pastrimi
Operatori ekonomik ose bashkimi i operatorëve ekonomikë duhet të paraqesi si më poshtë:
1. Shërbime në fushën e pastrimit të ngjashme me objektin e koncesionit me vlerë: 400 000
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000 (katër qind milion) lekë pa TVSH, të kryera gjatë tri viteve të fundit.
Për të vërtetuar këtë Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:
a) Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me institucione shtetërore, Operatori
ekonomik duhet të paraqesë Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar me: a)
situacionet dhe faturat tatimore perkatese te konfirmuara për shërbimet e kryera;
b)vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e plote dhe te suksesshëm
të kesaj kontrate, ku të jetë e përcaktuar kohëzgjatja e shërbimit, vlera e shërbimit të
realizuar; c) vërtetim nga fushë depozitimi përkatës mbi depozitimin e mbetjeve.
b) Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private, Operatori ekonomik
duhet te paraqese: a) faturat tatimore perkatese, te konfirmuara (ku te shprehen qarte
datat, shumat dhe shërbimet e realizuara)dhe situacionet për shërbimet e kryera; b)
vërtetim nga fushë depozitimi përkatës mbi depozitimin e mbetjeve.

Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i
shoqërisë) Drejtuesin Teknik, i cili duhet të ketë një eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në
fushën e ofrimit të shërbimit të pastrimit shoqeruar me dokumentacionin e mëposhtme:
a)
b)
c)
d)

Librezë pune (përkatëse)
Diplomë
CV përkatëse
Kontrate pune midis tij dhe operatorit ekonomik (e vlefshme). Në rast të
mosplotësimit në këtë kontratë të eksperiencës 5 vjeçare të punës së kërkuar më
sipër, Drejtuesi Teknik duhet të paraqesë vërtetim lëshuar nga punëdhënësi i
mëparshem për eksperiencën e punës në ofrimin e shërbimit të pastrimit. Drejtuesi
Teknik duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë të paktën 6 muajt e fundit dhe të
figurojë dhe në licensën profesionale të shoqërisë.

Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet te ketë të punësuar staf teknik i cili duhet të figurojë në
listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit si dhe në liçensën profesionale të
shoqërisë, për punonjësit si më poshtë:
-

1 (një) Inxhinier Mekanik, për të cilin duhet të paraqitet kontratë pune e vlefshme, diplomë,
CV dhe librezë pune.

-

1 (një) Inxhinier Mjedisi, për të cilin duhet të paraqitet kontratë pune e vlefshme, diplomë,
CV, librezë pune

-

1 (një) Inxhinier Ndërtimi, për të cilin duhet të paraqitet kontratë pune e vlefshme, diplomë,
CV dhe librezë pune.

-

1 (një) Inxhinier gjeolog, për të cilin duhet të paraqitet kontratë pune e vlefshme, diplomë,
CV dhe librezë pune.

-

1 (një) Inxhinier Gjeodet, për të cilin duhet të paraqitet kontratë pune e vlefshme, diplomë,
CV dhe librezë pune.
Inxhinierët e mësipërm nuk duhet të figurojnë të dypunësuar me kohë të plotë. Operatori
Ekonomik duhet të lëshojë një deklaratë për të vërtetuar se inxhinieret nuk janë të
dypunësuar me kohë të plotë,

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten te verifikoje vertetesine e deklarates. Ne rast
deklarimi te rreme do te veprohet ne perputhje me nenin 13, pika 3, germa a, te Ligjit
Nr.9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, “Per Prokurimin Publik”.
1. Operatoret ekonomike duhet te kene te punësuar 1 zjarrfikes per te cilin të paraqesë dëshmitë
përkatëse dhe i cili duhet të figurojnë në listepagesat e operatorëve per te pakten 6 muajt e
fundit.
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2. Operatoret ekonomike duhet te kene te punësuar 2 manovratorë, të paraqesë dëshmitë
përkatëse. Këta punonjës duhet të figurojnë në listepagesat e operatorëve per te pakten 6 muajt
e fundit.
3. Operatoret ekonomike duhet te kene te punësuar 1 ekspert për ndikimin në mjedis per te cilin të
paraqesë dëshminë përkatëse dhe i cili duhet të figurojnë në listepagesat e operatorëve per te
pakten 6 muajt e fundit.
4. Një punësim mesatar i të paktën 150 (njëqind e pesëdhjetë) personave, për periudhën Gusht
2017- Janar 2018 të vërtetuar me:
a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për
secilin muaj; per periudhen Gusht 2017- Janar 2018.
b. List-pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per
periudhen Gusht 2017- Janar 2018 shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për
sigurimet shoqërore dhe shendetesore.
5. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatë ISO 9001 – 2008 për ushtrim te
aktivitetit objekt i prokurimit, (te vlefshme) (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë,
çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë certifikaten ISO)ose ekuivalente.
6. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatë ISO 14001 – 2004 për ushtrim te
aktivitetit objekt i prokurimit, (te vlefshme) (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë,
çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë certifikaten ISO)ose ekuivalente.
7. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatë BS OHSAS 18001 – 2007, për
ushtrim te aktivitetit objekt i prokurimit, (te vlefshme) (Në rastet e bashkimit të operatorëve
ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë certifikaten BS OHSAS)ose ekuivalente.
8. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatë ISO 39001:2012 mbi ( sistemet e
menaxhimit te sigurise rrugore) për ushtrim te aktivitetit objekt i prokurimit, (te vlefshme) (Në
rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë certifikaten
ISO) ose ekuivalente.
9. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatë ISO PAS -99-2012 mbi ( sistemin e
integruar te menaxhimit) për ushtrim te aktivitetit objekt i prokurimit, (te vlefshme) (Në rastet
e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë certifikaten
ISO)ose ekuivalente
10. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatë ISO SA 8000:2014 mbi ( sistemet e
menaxhimit te pergjegjshmerise sociale.) për ushtrim te aktivitetit objekt i prokurimit, (te
vlefshme) (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të
dorëzojë certifikaten)ose ekuivalente.
11. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur nga Qëndra Kombëtare e Licensimit me;


Leje Mjedisore të lëshuar nga Qëndra Kombëtare e Licensimit për veprimtari që kanë
ndikim ndaj mjedisit (për pastrim, larje dhe fshirje rrugësh), (Kodi III.1.A)



Licensë e lëshuar nga Qëndra Kombëtare e Licensimit për grumbullim dhe transportim të
mbetjeve jo te rezikshme (kodi III.2.B)



Licensë e lëshuar nga Qëndra Kombëtare e Licensimit “Sherbime Nderhyrese Higjeno
Sanitare”(Kodi II 8 B)
Ne rast te bashkimit te operatoreve ekonomik cdo anetar i bashkimit duhet te paraqese leje/
licensat si me lart.

12. Operatori ekonomik duhet të paraqesë liçensë profesionale të Shoqërisë e vlefshme për
kategorinë NP-12 (punime te inxhinierise se mjedisit), sipas modelit të lëshuar nga MPPTT ose
MTI.
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(Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i
origjinës pranë Institucionit përkatës, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për
ekzekutimin e kontratës ose të paraqesin dokument ekuivalent me të).
13. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me shkrim mbi disponueshmërinë e
mjeteve që do shërbejnë për ofrimin e shërbimit të pastrimit, ku të përcaktohen të dhënat
teknike dhe sasitë përkatëse për mjetet e mëposhtme:
a) Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës
10-12 ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, i vitit të prodhimit jo më poshtë se 2010, jo më pak
se 1 (një) copë;
b) Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës jo
më pak se 7-9 ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, i vitit të prodhimit jo më poshtë se 2010,
jo më pak se 2 (dy) copë;
c) Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës jo
më pak se 2-5 ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, i vitit të prodhimit jo më poshtë se 2010,
jo më pak se 2 (dy) copë
d) Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës 6
ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, i vitit të prodhimit jo më poshtë se 2010, jo më pak se 1
(një) copë
e) Makine transportuese të kontenierëve me platformë ngarkimi nga pas, për të mundësuar
ngarkimin dhe shkarkimin e kontenierëve pa sjellë dëmtimin e tyre, i vitit të prodhimit jo
më poshtë se 2010, jo më pak se 1 (një) copë;
f) Makinë vetëshkarkuese e hapur nga sipër, me hapje të spondit anësor ose nga pas, të pajisur
me mbulesë, për grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve te vëllimshme dhe të ndërtimit
dhe mirëmbajtje të pikave gjatë ditës, etj;. Viti i prodhimit jo më poshtë se 2010. Jo më
pak se 3 (tre ) copë;
g) Makina teknologjike për fshirjen e rrugëve, me kapacitet mbajtës 4-6 m3, te pajisura me 2
fshesa anësore (majtas dhe dhjathtas) dhe një fshesë qëndrore rrul, sistem thithës të
pluhurave (aspirator) dhe sistem spërkatje me ujë gjatë punës, mundësisht me tub aspirimi
të jashtëm thithës, i vitit të prodhimit jo më poshtë se 2010, jo më pak se 2 (dy) copë;
h) Makinë për larjen e rrugëve, (autobot) i pajisura me pompë për larjen e rrugëve me presion,
me dy ose më shumë pjata larëse në pjesën e përparme, me kapacitet mbajtes jo më pak se
10000 litra ujë, i vitit të prodhimit jo më poshtë se 2010 jo më pak se 1 (një) copë.
14.
Për Mjetet teknologjike të kërkuara në pikën 11, gërma a – f, operatori ekonomik duhet të
paraqesë dokumentacionin si më poshtë:
a) Mjetet në pronësi duhet të shoqërohen me akt pronësie origjinal ose kopje të noterizuar
(kontrata shitblerje ose kontrata dhurimi).
b) Mjetet me qira duhet të shoqërohen me kontratë qiraje si dhe me aktin e pronësisë së
qiradhënësit (origjinal ose kopje e noterizuar). Kontrata e qerasë duhet të përmbajë
objektin dhe afatin e marrjes me qera të mjeteve.
c) Për mjetet qe shënohen në regjistra publike duhet të paraqitet dokumenti që vërteton
regjistrimin si: - leje qarkullimi; - çertifikatën e kontrollit teknik; - siguracionin e mjetit.
Ky dokumentacion duhet të jetë i vlefshëm.
d) Per mjetet me qira, duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin e tij: - çertifikatën
e kontrollit teknik; - siguracionin e mjetit; - kontratën përkatëse të qerasë/furnizimit, e
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vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi. Ky
dokumentacion duhet të jetë i vlefshëm.
e) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar në pronësi ose me
qira, ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.

16. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me shkrim mbi disponueshmërinë e
mjeteve, ku të përcaktohen të dhënat teknike dhe sasitë përkatëse për mjetet e mëposhtme:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Emri i mjetit
Mjet trasnportues (mbi 15 ton)
Kamioncina (1-5 ton)
Eskavator
Fadroma
Pompe uji
Elektrotraxh
Kostibator Vibrues
Gjenerator
Kompresor ajri
Depozitë Uji 5000 l
Skela metalike
Rjetë mbrojtëse teli
Elektrobetoniere
Aparat Saldimi

Njesi
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë

Sasi
1
4
2
1
2
2
2
2
2
2
2000m2
2000m2
3
2

Statusi
Në pronësi ose me qera
Në pronësi ose me qera
Në pronësi ose me qera
Në pronësi ose me qera
Në pronësi ose me qera
Në pronësi ose me qera
Në pronësi ose me qera
Në pronësi ose me qera
Në pronësi ose me qera
Në pronësi ose me qera
Në pronësi ose me qera
Në pronësi ose me qera
Në pronësi ose me qera
Në pronësi ose me qera

a) Makineritë dhe paisjet me qira të shoqërohen me kontrata qiraje të lidhura para noterit
publik me emër objekti, si dhe të shoqërohen me aktin e pronësise të qiradhënësit (orgjinal
ose fotokopje e noterizuar).
Për mjetet që shënohen në regjistrat publik duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin
(leje qarkullimi, akt kolaudimi, siguracion,). Për paisjet e tjera duhet të jenë aktet e zhdoganimit
ose faturat e blerjes, orgjinale ose fotokopje e noterizuar.
Operatori ekonomik duhet të lëshojë një deklaratë me shkrim ku merr përsipër, në rast të shpalljes
fitues të depozitimit të mbetjeve pranë landfilldit të licensuar për këtë qëllim. Kjo deklaratë duhet
të shoqërohet dhe me marrëveshjen paraprake midis Operatorit Ekonomik dhe shoqërisë së
licensuar për këtë qëllim me vendodhje ushtrim aktiviteti kjo e fundit, në Qarkun e Tiranës.
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për
skualifikim.
Kandidati, ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se plotëson të gjitha kërkesat e renditura më
sipër. Operatorët e huaj ekonomikë duhet të paraqesin të gjithë dokumentacionin e tyre në
gjuhën shqipe ose angleze, të bëjnë noterizimet përkatëse si dhe t’i certifikojnë me vulën
”Apostille”. Për vendet që nuk e kanë ratifikuar Konventën e Hagës, datë 05.10.1961 për
”Heqjen e kërkesës për legalizim diplomatik e konsullor të dokumentave zyrtare të huaj”,
duhet të bëhen legalizimet e ketyre dokumentave në ambasadat, konsullatat ose zyrat
respektive nga vendi i origjinës.
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Shtojca 10
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]
DEKLARATË MBI GJENDJEN GJYQËSORE
Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën koncensionit/PPP që do të zhvillohet
në datë _______________ nga Autoriteti Kontraktues ___________ me objekt
_______________me vlere projekti __________.
Unë i nënshkruari __________________me cilësinë___________të operatorit ekonomik
___________________ deklaroj se:
• Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje
me Nenin 45/1 të LPP,
• Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës
së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional.
Data e dorëzimit të deklaratës _____________
Përfaqësuesi i ofertuesit
Nënshkrimi
Vula
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Shtojca 11
[ Shtojce per tu plotesuar nga
AutoritetiKontraktor]

KRITERET E VLERESIMIT
Ofertat do te vleresohen ne baze te kritereve te meposhteme, dhe fitues do te konsiderohet ai
ofertues qe ka pike me teper ne baze te kritereve te vleresimit.
Komisioni i Vlersimit te Ofertave do te vleresoje Ofertat Teknike dhe Financiare, ne baze te
kritereve te meposhtme:

VLERESIMI I OFERTAVE
Kriteret e vlerësimit janë si mëposhtë:
Nr.

Kriteri

Rezulta
ti Maks.

Pragu
Mininimal
/ Rezultati
Kalues

TC1

Projekt-ideja dhe plani i funksionimit dhe
menaxhimit të stacionit të transferimit

23

3

TC2

Vlerësimi mbi ndikimin në mjedis dhe
ndikimin social.

14

2

TC3

Makineritë dhe pajisjet që do përdoren

17

TC4

Afati ndërtimit të stacionit të trasferimit (muaj)

6

KRITERET TOTALE TEKNIKE

60

FC1

Oferta ekonomike (lek pa TVSH) per 12 vjet

36

FC2

Tarifë koncesionare %

4

KRITERET TOTALE FINANCIARE

40

TOTALI

100
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KRITERET TEKNIKE
TC1: Projekt-ideja dhe plani i funksionimit dhe menaxhimit të stacionit të transferimit –
23 pikë (pragu minimal/rezultat kalues – 3pikë)
Ofertuesit do të vlerësohen ne bazë të konceptit të projektit të paraqitur dhe tërësinë e ideve që
gjenerojnë formën finale të objektit dhe hapësirave përreth tij. Ofertuesit duhet të paraqesin një
shtjellim të detajuar nga ideja fillesare deri tek zgjidhja përfundimtare e projektit. Koncepti i
projektit do të vlerësohet mbi bazën e marrëdhënies dhe ndërveprimit.
TC2: Vlerësimi mbi ndikimin në mjedis dhe ndikimin social–14 pikë (pragu
minimal/rezultat kalues – 2 pikë)
Do të vlerësohet me piket maksimale paraqitja e një plani monitorimi të masave zbutëse në lidhje me
ndikimin që stacioni trasferimit do të ketë në mjedis (florën, faunën, token, ujin, ajrin) si dhe në
mikroklimën e ambientit.

Shënim: Informacioni dhe çështjet që duhet të trajtohen në raportin e vlerësimit të ndikimit në
mjedis përshkruhen Ligjin Nr. 10 440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis“. i
ndryshuar. Megjithatë në raportin VNM mund të trajtohen edhe çështje të tjera të identifikuara
gjatë plotësimit të saj.
TC3: Makineritë dhe pajisjet që do përdoren – 17 pikë (pragu minimal/rezultat kalues – 3
pikë)
Do të vlerësohet me pikë maksimale paraqitja e mjeteve dhe pajisjeve qe mesatarja e vitit te
prodhimit te makinerive dhe pajisjeve te jete sa më e re (në vit prodhimi) që do shërbejnë për
kryerjen e shërbimit të pastrimit. Kufiri minimal kalues është viti 2010 (për mjetet dhe pajisjet që
do shërbejnë për shërbimin e pastrimit).
TC4: Afati ndërtimit të stacionit të transferimit (muaj) - 6 pikë (Afati maksimal i lejuar 24
muaj)
Do të vlerësohet me pikë maksimale paraqitja e kohës më të shkurtër të ndërtimit të stacionit të
trasnferimit.
Formula e përllogaritjes së këtij kriteri do të jetë:
TC4 = 6 x C/Cu
Ku:
TC 4= Pikët totale për ofertën ekonomike
C = Koha e ofertës më e shkurtër e ofruar
Cu = Koha e ofertës e rradhës
TC: REZULTATI TEKNIK – maksimumi 60pikë
TC = TC1 + TC2 + TC3

33

KRITERET FINANCIARE

FC1: Oferta ekonomike (Vlera totale e ofertuar për të gjithë kohëzgjatjen e koncesionit
pa TVSH) 36 pikë
Rezultati për ofertën ekonomike llogaritet si vijon:
FC = 36 xC/Cu Ku:
FC= Pikët totale për ofertën ekonomike
C = çmimi i ofertës me te ulet të propozuar
Cu = çmimi i ofertes se rradhes
Shënim: Ofertat financiare më të larta se vlera e projektit e parashikuar ne Seksionin 2 te
dokumenteve te tenderit do skualifikohen.
FC2: Tarifë koncesionare (Vlera e tarifës koncesionare më e ulët të ofruar 1%) 4 pikë
Rezultati për fee konccesionare llogaritet si vijon:
FC2 = 4 x Cu / C
Ku:
FC2= Pikët totale për fee konccesionare
C = tarifa e oferuar me përqindjen më të lartë
Cu = tarifa e rradhës e ofruar
Shënim: Ofertat financiare me tarifën koncesionare me te ulet se 1% do skualifikohen.
FC: REZULTATI FINANCIAR – maksimumi 40pikë
FC= FC1+FC2

VLERESIMI I PERGJITHSHEM
Pikët totale = TC+FC
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Shtojca12
[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik I Huaj]

VETEDEKLARIM PËR OFERTUESIT E HUAJ
Per pjesemarrjen ne proceduren per marrjen me koncesion/ppp te “_”

Per:
Date:

[Emri i Ofertuesit /Anetari Kryesues i Bashkimit te Perkohshem] deklaroj dhe garantoj qe, ne
daten e kesaj letre [Emri I Ofertuesit/Anetari Kryesues I Bashkimit te Perkohshem] dhe cdo
anetar i Bashkimit te Perkohshem (kur është rasti)
(a)

nuk i eshte nenshtruar procedurave te falimentimit ose likuidimit;

(b)

nuk eshte denuar per shkelje penale;

(c)

nuk eshte denuar me Vendim te Gjykates se Formes se prere, qe lidhet me
aktivitetin profesional;

(d) kapitalet/asetet nuk po vleresohen nga Zyra e Permbarimit apo ekziston një urdhër
sekuestroje për to;
(e)

ka përmbushur të gjitha detyrimet fiskale;

(f)

ka përmbushur të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqerore.

Me respekt

Nenshkrimi i Personit te Autorizuar
Emri dhe Pozicioni I Nenshkruesit
Emri i Ofertuesit/Kryesuesit të Bashkimit të Përkohshëm
Adresa
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Shtojca 13
Specifikimet teknike (bashkelidhur)
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Shtojca14
TERMAT E REFERENCES SE PUNIMEVE PËR
SHËRBIMIN E PASTRIMIT
(Shtojce per tu plotesuar nga autoritetikontraktor)
Dokumenta Standarde te Koncesionit\Partneritetit PublikPrivat

EMERTIMI I SHERBIMEVE

GRUMBULLIMI DHE
TRANSPORTIMI I
MBETURINAVE URBANE DHE
TREGJEVE (kontenier 1.7 m3)
LARJA DHE DEZIFEKTIMI I
KONTENIEREVE

NJESIA

VOLUMET VOLUME
PUNIMEVE NE DITE

Zbrazje/dite

532

cope /
30 dite

532

18

365

287

144

365

MIREMBAJTJA E VEND
GRUMBULLIMIT TË MBETJEVE
GJATE DITES DHE
GRUMBULLIMI I MBETJEVE
NDERTIMORE DHE TE
VELLIMSHME(1 here ne 2 dite)

532

DITE
PUNE /VIT

365

FSHHIRJA E RRUGEVE DHE
TROTUAREVE ME KRAHE

m2/dite

104,600

104,600

365

FSHIRJA E RRUGEVE ME
MAKINERI(1 here ne 7 dite)

ml/ditë

3,237

3,237

305

LARJA E RRUGEVE NJE HERE
NE DITE (parashikuar per 10
muaj te vitit)

m2/ditë

115,576

115,576
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Tabela e mësipërme do të shërbejë si tregues performances për konccesionarin gjatë implimentimit
të kontratës.
Volumet e paraqitura dhe ditët e punës si më lart përshkruhen, paraqesin detyrimet e konccesionarit
përsa i përket kryerjes së shërbimit të pastrimit të qytetit të Kamzës gjatë 1 viti. Ky detyrim do të
zbatohet gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës (12 vjet)
Gjithashtu, me shpalljen fitues të kësaj procedure Operatoret ekonomik duhet të marrin në
konsiderate se nga ana e Autoritetit kontraktor kërkohet vendosja e 532 kontienereve të rinj etalik.
Të cilët duhet të kenë të dhënat si më poshtë:
Me përforcues të tërthortë për ekstra rezistencë.Profil i harkuar ose i drejtë për rrjedhje të ujrave të
shiut. Sistemi i hapjes së kapakut me pedale qëndrore. Ndër të tjera kapaku duhet jetë i pajisur edhe
me një dorezë, në pjesën e përparme ose anesore, për raste të hapjes së kapakut në mënyrë manuale.
Ngjyra e kapakut blu.
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Shtojca15
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]
NJOFTIM STANDART PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR
[Vendi dhe data]
[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
[Adresa e ofertuesit]
I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>
Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedure e lartpërmendur të koncesionit/partneritetit publik
privat. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr.125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin
public privat” dhe VKM nr.575, datë10.7.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe
dhënien me koncesion/partneritet public privat”.
Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u [s’kualifikuat] për shkak të arsyes
(-ve) së/të mëposhtme

Nëse mendoni se, Autoriteti Kontraktor ka shkelur Ligjin nr.125/2013 “Për koncesionet dhe
partneritetin publik privat” dhe VKM nr.575, date 10.7.2013 “Për miratimin e rregullave për
vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat”, gjatë procedurës së
koncesionit/ppp, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Ligjin
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”.
Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i
interesuar në nismat tona të koncesionit/ppp-ve.
Me respekt
< Emri>
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Shtojca16
[ Shtojce per tu plotesuar Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data

]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]
Procedura e koncesionit/partneritetin publik privat
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri]
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1.
Vlera (me numra dhe fjale)
2.
Vlera (me numra dhe fjale)
Etj.
Vlera (me numra dhe fjale)
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
1.
2.
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

***
(Autoriteti Kontraktues) lajmëron [emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]se oferta e paraqitur më
datë [data] për marrjen me koncesion te [emri dhe përshkrimi i përgjithshëm i objektit te
kontrates] është pranuar.
Afati i negocimit te Kontrates tuaj do te jete
Ofertuesi [emri] kërkohet t’i paraqesë (Autoriteti Kontraktues) dokumentet e meposhtme:
•

Kopjen e vënies në dijeni për Formularin e Kushteve te Pergjithshme dhe te Vecanta te
Kontratës Koncesionare\Partneritetit publik Privat, të nënshkruar.
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•

Sigurimin e Kontrates sipas formes se kerkuar ne Dokumentat Standarte te Procedures
Konkurruese. Sigurimi duhet te paraqitet jo me vone se ne momentin e nenshkrimit te
Kontrates nga te dy palet.

•

Dokument bankar qe verteton pagesen e kryer per shpenzimet e publikimit dhe shpenzimet e
konsulences se specializuar (ne rast se ka). Kjo pagese do te kryhet para fillimit te
negociatave.

•

Ne rast se, terhiqeni nga lidhja e kontrates duhet te njoftoni me shkrim.

……………………….. Autoriteti kontraktues
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë
Ankesa: ka ose jo
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

[Drejtuesi i Autoritetit Kontraktor]
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Shtojca 17
KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS

Sipas Draft kontrates bashkelidhur
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Shtojca18
[ Shtojce per tu plotesuar nga AutoritetiKontraktor]
KUSHTET EVEÇANTA
Punët
Sipas Draft kontrates bashkelidhur
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Shtojca19
[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve][
Shtojce per tu paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS
[Data

]

Për : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]
Procedura e koncesionit/ ppp: [lloji I procedurës)
Përshkrim i shkurtër i kontratës:(objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data][Numri]
Duke qene se:
-

-

(emri i Ofertuesit Fitues) eshte shpallur fitues ne Proceduren Konkurruese per Marrjen me
Koncesion/PPPte , me vendndodhje ne
, sipas shkreses se (emri iAutoritetit
Kontraktor) (me poshte referuar si "Autoriteti Kontraktor"), Nr.
Prot, date
. .
,
"Njoftimi i Fituesit" ;dhe
Ofertuesi Fitues ka paraqitur prane nesh Draftin e Kontrates te lidhur ndermjet tij dhe
Autoritetit Kontraktor, "Per marrjen me koncesion/ppp te
; dhe
ne Kontraten tuaj kerkohet leshimi i nje Sigurimi Kontrate ne vleren e specifikuar si me poshte, si
garanci per permbushjen e detyrimeve te Koncesionarit te parashikuara ne Kontrate; dhe
(emri i Bankes/i shoqerise se sigurimit) eshte dakord te leshoje ketegaranci.

Deklarojme se:
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Dokumenta Standarde te Koncesionit\Partneritetit PublikPrivat
-

jemi garantuesit e kontrates se siper permendur deri ne shumën totale prej (shuma ne shifer
dhe fjale), shume e cila është e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne
kontrate ; dhe

-

marrim persiper te paguajme, sapo te beni kerkesen e pare me shkrim dhe pa qene nevojat e
beni argumentim te kerkeses, cdo shume brenda kufirit prej (shuma e garancise);dhe
per marrjen e kesaj garancie, nuk eshte nevoja t’i drejtoheni me
pare Koncesionarit\Partneritetit Publik Privat per te realizuar pagesen sipas kerkeses suaj;dhe

-

asnje shtesë apo ndryshim I kushteve te Kontrates, per te cilen ju mund te bini dakord me
Koncesionarin, nuk na cliron nga detyrimet e kesaj Garancie.

Kjo garanci eshte e vlefshme deri ne daten qe perfshin
te Certifikates se Perfundimit.

dite nga data e leshimit

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]
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Shtojca 20
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI I PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATËS SE NËNSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Adresa
Tel/Fax
E-mail
Faqja në Internet
Lloji i autoritetit kontraktor dhe aktiviteti ose aktivitetet kryesore:
Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesi e Qeverisjes Vendore

Seksioni 2 Objekti I Kontratës
Lloji I Kontratës
Shërbime
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Përshkrim i shkurtër ikontratës
1.Objekti I kontratës
2. Forma e Kontratës
3. Burimi I Financimit
2. 3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohëzgjatja në muaj
ose ditë
ose
duke filluar nga

/

/

/

me përfundim në

/

Seksioni 3 Procedura
3.1

Lloji I procedurës:
E
kufizuar

E hapur

3.2

Numri i ofertave të dorëzuara:

Me
negocim
Me shpallje
paraprake

Numri i ofertave të rregullta:

Seksioni 4 Informacion mbikontratën
4.1

Numri i Kontratës: _

_

Data eKontratës/

/

4.2
Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
Adresa
Tel/Fax
E-mail
Adresa e Internetit
4.3

VleraTotale
Vlera

(pa TVSH)

Monedha
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4.4

Informacione shtesë (nëse ka)

Data e shpërndarjes së këtijnjoftimi

//
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Shtojca 21
FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR
Ankesë drejtuar:

Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi I Ankimuesit
Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet,në
bashkëpunim, në bashkim shoqërish).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Nr. Telefoni (duke përfshirë
edhe prefiksin e zonës)

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem,shtypeni)

Firma e zyrtarit tëautorizuar

Data(viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (dukepërfshirë
prefiksin ezonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin ezonës)
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Seksioni II. Informacion përProcedurën
1.

NumërIdentifikimi
Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, dukepërfshirë
llojin e procedurës së përdorur për koncesionin/ppp në fjalë (Procedurë e Hapur(PH),
Procedurë e Kufizuar (PK), Procedurë me Negociim me shpallje paraprake(PN).

2.

Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e koncesionit/ppp.

3.

Vlera e Përllogaritur eKoncesionit/PPP
Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhefjalë)

4.

Objekti iKontratës
Përshkrim i shkurtër i punëve/ shërbimeve qëblihen.

5.

Afati Përfundimtar për Dorëzimin eOfertës
Afati përfundimtar për dorëzimin eofertave.

6.

Data(viti/muaji/dita)
Data e Përcaktimit të KontratësFituese
Data (viti/muaji/dita) nësezbatohet

Seksioni III. Përshkrimi iankesës
1. Baza Ligjore eAnkesës
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta,etj)
2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dheArgumenteve
Jepninjëdeklaratëtëhollësishmetëfaktevedheargumenteveqëmbështesinankesëntuaj.Për çdo arsye
të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyete ankesës.
Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen.Përdorni faqe
shtesë, nëse është enevojshme.
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3.

Lista eShtojcave
Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë eplotë.
Mundësisht bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje meankesën
tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalishtçdo
njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat,
propozimin tuaj. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni
se përse informacioni është I tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët
konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për koncesionin/ ppp, të gjitha shtojcat e nevojshme dhedisa
kopje shtesë, pranë autoritetitkontraktor
4.Kundërshtimi Paraprak ndaj Autoritetit Kontraktues
Kundërshtim quhet një ankesë e drejtuar drejpërdrejt autoritetit kontraktues. Bashkangjisni një kopjetë
çdo ankese me shkrim, duke përfshirë edhe përgjigjen, nëse ka njëtillë.
1.

Keni bërë ndonjë kundërshtim të tillë? Nëse po, atëherë specifikoni mënyrën e
kundërshtimit (psh, me shkrim, nepermjet faksit, etj).
Po

2.

Jo

Autoriteti Kontraktues pranë të cilit është bërë kundërshtimi
Emri i autoritetit kontraktues.

Emri dhe pozicioni i zyrtarit ndaj të cilit është bërë kundërshtimi.

3.

4.

Natyra e Masës së KërkuarKorrigjuese
Çfarë mase korrigjuese kërkoni?

Lista
Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të
lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre
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dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht çdo njoftim të publikuar, të gjitha
dokumentat e procedures konkuruese, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj;të
gjithë korrespondencën dhe çdo informacion me shkrim që lidhet me një kundërshtim që keni
bërë. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse
informacioni është I tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët
konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.
Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për konkurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesë, pranë: Autoriteti perkates sipas ligjit nr. 125/2013 “Per koncensionet dhe partneritetin
public privat”
Nr. Faks: E-mail:
Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shënim:
Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë
nga ky institucion.
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Shtojca 22
[ Shtojce per tu plotesuar nga OperatoriEkonomik]
FORMULARI I PROKURËS
Sot më datë, muaji, viti………….
Perpara meje
Noterit/es
I/E nenshkruari/az./zj.
ne cilesine e tij/saj

Mbajtes i Pasaportes ose Dokumentit te Identifikimit nr. Leshuar nga_
Me date
Banues ne

Emeroj z./zj.
te:

ne cilesine e tij/saj si

, per

(a)

Nenshkruar ose vulosur dhe per te dorezuar tek autoritetet kompetente te gjithe
dokumentet e renditura ne Pasqyrën 1 bashkelidhur;

(b)

Dorezuar dhe marre ne dorezim cdo lloj dokumenti apo instrumenti ne lidhje me
dokumentet e renditura në Pasqyrën 1 bashkelidhur; dhe

(c)

Te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme ose shtese ne lidhje me ceshtjet e percaktuara ne
kete dokument, perfshire edhe nenshkrimin dhe zbatimin e cdo akti, i cili nevojitet per te
zbatuar per te plotesuar dokumentet e listuar ne Pasqyrën 1, ose qe keto dokumente te
sjellin pasoja.

Dhe eshte i/e autorizuar te emeroje persona te tjere per te ushtruar te gjitha ose nje pjese te tagrave
te percaktuara ne kete Prokure
i

Shtuar me VKM Nr. 401 date 2015
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