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I .   NJOFTIMI I KONTRATËS 

 

Seksioni 1.  Autoriteti Kontraktues 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktues 
 

Emri:    Ministria e Financave dhe Ekonomisë  

Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3, Tiranë 

Tel/Fax:   

E-mail:  […] 

Faqja e Internetit www.financa.gov.al  

Personi i kontaktit: Erjon Murataj  

 

1.2 Lloji i autoritetit kontraktues: 

 

Institucion qendror Institucion i pavarur 

X  

Njësi e qeverisjes vendore  Tjetër 

  

 

Seksioni 2 Objekti i kontratës 

 

2.1 Lloji i Kontratës 

Koncesion i Shërbimeve Publike   X 

 

2.2 Përshkrim i shkurtër i kontratës së koncesionit 

Objekti i kontratës:  “Për kontrollin ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të 

instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm të 

naftës (GLN)” 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë “Autoriteti Kontraktues”, fton Operatorët Ekonomikë në 

një procedurë të hapur Koncensioni për ofrimin e shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve 

matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm të 

naftës (GLN) (“Shërbimi”).  

Shërbimi objekt i kontratës përcaktohet në Shtojcën 12.  

1. Forma e kontratës:  Koncesion i Shërbimeve Publike 

2. Burimi i financimit: Privat  
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 2. 3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 

Kohëzgjatja e kontratës të Koncensionit do të jetë 20 (njëzet) vjet. 

 

2.4 Vendndodhja e objektit të kontratës: 

Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve 

shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm të naftës (GLN)” ka shtrirje në të gjithë territorin 

e Republikës së Shqipërisë.  

 

2.5  Vlera e kontratës 

Vlera e kontratës koncesionare është vlera e përllogaritur referuar pikës 2 të nenit 20 të Ligjit 

125/2013 “Për koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, të ndryshuar, e cila sipas vlerës së 

parashikuar të investimit në studimin e fizibilitetin është: 64,890,600 Lekë.  

 

Seksioni 3    Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik 

3.1   Kriteret e Pranimit janë përcaktuar në Shtojcën nr. 8. 

3.2 Sigurimi i Ofertës: Operatori Ekonomik, në këtë procedurë koncesioni, paraqet 

Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është 2% 

e vlerës së investimit. 

3.3 Në zbatim të pikës 7-të, të VKM-së nr.150, datë 22.03.2007 “Për Organizimin dhe 

funksionimin e Agjencisë së Trajtimit te Koncesioneve”, të ndryshuar me VKM-në nr.191, datë 

13.03.2012, parashikohet se ofertuesi fitues duhet te paguaje per llogari te Agjencise se Trajtimit 

te Koncesioneve, përpara nënshkrimit të kontratës, detyrimin si me poshtë vijon: 

a) për projektet koncesionare deri në 5 000 000 (pesë milionë) euro, shuma e pagueshme 

është 5 000 (pesë mijë) euro. 

b) 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. 

c) 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. 

ç)  për projektet koncesionare mbi 50 000 000 (pesëdhjetë milion) euro shuma e 

pagueshme eshte 30 000 (tridhjetë mijë)euro. 

 

Seksioni 4      Procedura 
 

4.1 Lloji i procedurës: 

E hapur             X Me negocim 

E kufizuar             

Me shpallje 

paraprake 



 

 

 

 
 

Dokumentet e tenderit për projektin “Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të 
instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data: 18/10/2018  (dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00  

Vendi: www.app.gov.al 

Oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike në faqen zyrtare të APP-së www.app.gov.al 

 

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data: 18/10/2018  (dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00  

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: 120 (njeqind e njezet) ditë 

Periudha e sigurimit të ofertës: 120 ditë +30 ditë (150 ditë) 

4.6 Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: 

 

 

 

Nr.  Kriteri Rezultati 

Maksimal 

KT1 

  

Pajisjet, Logjistika, Eksperienca dhe Sistemi i 

Informacionit. 

35 

  

KT2 

  

Plani i Zbatimit të Projektit dhe Riinvestimit 20 

  

KT3 Plani i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve 15 

KT4 Procedurat e Menaxhimit të Cilësisë  

 

10 

  KRITERET TOTALE TEKNIKE --- 

KF1 Oferta ekonomike për vlerën e investimit 

fillestar 

10 

KF2 Tarifa koncesionare 10 

  KRITERET TOTALE FINANCIARE --- 

  TOTALI 100 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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Shqip X Anglisht  

Tjetër _______________ 

 

 

Seksioni 5    Informacione plotësuese 

5.1 Dokumenta me pagesë: 

 

Po Jo X 

Nëse Po 

Monedha LEK  Çmimi _______ 

 

5.2i Vlera e tarifës që duhet të paguhet nga operatori ekonomik në rast të një ankese pranë 

Komisionit të Prokurimit Publik: 10 % e vlerës së sigurimit të ofertës  

 

5.3 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumenteve të tenderit) 

Dokumentet do të publikohen në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik.  

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 të tenderit eshte referues(orientues) per 

operatoret ekonomike pjesmarres ne proceduren e koncesionit.  

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 17/09/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Shtuar me VKM Nr. 401 date 13.5.2015 
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II. UDHËZIME PËR OFERTUESIT 

 

1. HYRJE 

Autoriteti Kontraktues ka vendosur të implementojë projektin për kontrollin ligjor të 

instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe 

gazit të lëngshëm të naftës (GLN). Përzgjedhja e Ofertuesit Fitues do të bëhet në bazë të një 

procedure konkurruese te hapur sipas kritereve kualifikuese dhe vlerësuese të specifikuara në 

këtë dokument. Kohëzgjatja e kontratës koncesionare është  20 (njëzet) vjet nga hyrja në fuqi 

e saj. 

 

1.1 Informacion i mëtejshëm: 

 

Përshkrim i përgjithshëm 

Objekti i Kontratës së Koncesionit do të jetë shërbimi i kontrollin ligjor të instrumenteve 

matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të 

lëngshëm të naftës (GLN). 

1.2 (vetëm për propozimet e pakërkuara) 

Projekti koncesionar për kontrollin ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet 

verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm të 

naftës (GLN) është propozimi i pakërkuar i miratuar nga Autoriteti Kontraktues. 

Bazuar në VKM nr. 365, datë 20.6.2018 “Për dhënien me koncesion të shërbimit të 

kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve 

shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm dhe miratimin e bonusit në 

procedurën konkurruese”, shoqëria “NOA Control” sh.p.k ka përfituar një bonus 

prej 10% të totalit të pikëve. 

1.3 Këto udhëzime ("Udhëzimet për 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 përballojë shpenzimet që lidhen me përgatitjen 

dhe dorëzimin e ofertës së tij si dhe çdo shpenzim tjetër ashtu siç parashikohet në 

këto dokumente dhe në përputhje me nenin 29 të ligjit nr.125/2013 “Për koncesionet 

dhe Partneritetin Publik Privat”, të ndryshuar.  

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. Dokumentet e Procedurës Konkurruese 

2.1 Përmbajtja 

2.1.1 Lloji i projektit dhe kërkesat teknike, procedura e konkurimit, kushtet e 

kontratës dhe kërkesat ligjore dhe ekonomike financiare përcaktohen në 

dokumentat e procedurës konkurruese të cilat përmbajne: 

 

SHTOJCAT 

Shtojca 1: Formulari i Ofertës  

Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë  

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës  

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial  

Shtojca 5: Deklaratë e përmbushjes së kërkesave të Dokumenteve të Tenderit  

Shtojca 6 Deklarata mbi konfliktin e interesave  

Shtojca 7: Formular deklarimi mbi disponueshmërinë e pajisjeve dhe automjeteve  

Shtojca 8: Kriteret e Kualifikimit/pjesëmarrjes  

Shtojca 9: Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore 

Shtojca 10: Kriteret e vlerësimit  

Shtojca 11: Vetëdeklarim për ofertuesit e huaj  

Shtojca 12: Termat e referencës/Specifikimet teknike  

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin e Skualifikimit  

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit  

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës  

Shtojca 16: Kushtet e Vecanta të Kontratës  

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit të Kontratës 

Shtojca 18: Publikimi i njoftimit të kontratës së nënshkruar 

Shtojca 19: Formulari i Ankesës ne Autoritetin Kontraktues  

Shtojca 20: Formulari i Prokurës 

 

2.1.2 Çdo ofertues duhet të marrë në konsideratë dhe pranojë udhëzimet, kriteret, kushtet, 

specifikimet, afatet dhe të gjithë informacionin në dokumentet e procedurës 

konkurruese. Në rast se ofertuesi: 
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i) nuk plotëson të gjithë dokumentacionin dhe informacionin në dokumentet e 

procedurës konkurruese; ose 

ii) paraqet nje ofertë e cila nuk eshte ne perputhje me kushtet dhe kerkesat e 

dokumentave e procedures konkurruese;  

autoriteti kontraktues do të përcaktojë se oferta nuk është në përputhje me kerkesat e 

dokumentave të procedures konkuruese dhe do të refuzojë oferten. 

 

2.2 Sqarime mbi Dokumentet e 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 brenda 10 ditëve nga dita e shpalljes së procedurës konkurrese. Të gjitha 

përgjigjet së bashku me sqarimet përkatëse, duhet tu bëhen të njohura te gjithë të 

interesuarve. 

 

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 tenderit  

2.3.1 Të gjitha ndryshimet e kryera nga Autoriteti Kontraktues do të publikohen në faqen e 

internetit të APP. Dokumentet e ndryshuara do të konsiderohen si dokumentet e 

procedurës konkurruese për këtë procedurë përzgjedhëse konkurruese. 

2.3.2  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 nr. 125/2013 “Për 

koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, të ndryshuar do të publikojë afatin e ri 

për dorëzimin e ofertave në faqen e internetit të APP  

 

3. OFERTA: PËRGATITJA 

 

3.1. Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm: 

a) Formulari i Ofertës, plotësuar në përputhje me modelin e bashkangjitur si Shtojca 1 

e dokumenteve të tenderit. 

b) Formulari i Sigurimit të ofertës, kur kërkohet, plotësuar në përputhje me modelin e 

bashkangjitur si Shtojca 3 e dokumenteve të tenderit. 

c) Dokumentet që lidhen me objektin e koncesionit (skica, projekte, etj) 
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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 

njeanëshme 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 vërteten, konsiderohet vepër penale. 

Ofertuesi duhet të përdorë vetem Dokumentet e Tenderit, pa i bërë asnjë ndryshim 

përmbajtjes së tyre. 

 

3.2 Sigurimi i Ofertës: 

3.2.1 Si pjesë e ofertës së tij, ofertuesi duhet të paraqesë Sigurimin e Ofertës, sipas Formularit 

të Sigurimit të Ofertës (Shtojca 3), në vlerën 2% të vlerës së investimit fillestar të 

projektit të propozuar nga Ofertuesi. 

3.2.2 Sigurimi i Ofertës, 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 aktivjett. Ofertuesi duhet të garantojë, qe Sigurimi i Ofertës të jetë i 

vlefshëm dhe për një periudhë 30 ditore pas përfundimit të vlefshmërisë së ofertës. Pra 

oferta duhet të sigurohet për 150 ditë nga data e fillimit te vlefshmërisë se saj. Për arsye 

te motivuara Autoriteti Kontraktues 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. 

3.2.3 Sigurimi i Ofertës, 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 Koncesionit. 

Sigurimi i Ofertës duhet te paraqitet ne emer te: 

i) Shoqerisë, ne rast se Ofertuesi eshte nje shoqeri e vetme; ose 

ii) Në emër te shoqërisë kryesuese ne rast se Ofertuesi eshte nje bashkim i perkohshem 

i shoqerive. 

3.2.4 Me kerkesë të Ofertuesit jofitues, Autoriteti Kontraktues do t`i kthejë atij Sigurimin e 

Ofertës, 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, do t’i kthehet atij pas dorëzimit të Sigurimit të 

Kontratës pranë Autoritetit Kontraktues. 
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3.2.6 Sigurimi i ofertës mund të mbahet nga Autoriteti Kontraktues, në rastet kur Ofertuesi: 

i) tërheq oferten e tij gjatë procedurës 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 14); 

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.  

3.3 Prokura: Çdo Ofertues (ose anëtar i Bashkimit të Perkohshëm, kur Ofertuesi është i 

tillë) duhet te dorezoje nje prokurë noteriale, ne formen e percaktuar ne Shtojcën 20, 

qe tregon se personi (personat) që kanë nenshkruar Oferten kane te drejten e 

nënshkrimit te saj. 

3.4 Periudha e Vlefshmërise së Ofertës: 

3.4.1 Ofertat duhet të jenë të vlefshme për 120 ditë duke filluar nga momenti i perfundimit 

të afatit i percaktuar për dorëzimin e ofertave.  Nje ofertë me një vlefshmeri me te 

shkurtër se afati i percaktuar do te refuzohet nga Komisioni i Koncesionit si e 

papranueshme. 

3.4.2 Në menyrë përjashtimore, 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, 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: 

i) Nenshkruar origjinalin e ofertes; dhe 

ii) Shenuar inicialet ne secilen faqe te origjinalit te dokumenteve qe shoqerojne 

oferten ekonomike. 

https://www.app.gov.al./
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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. DORËZIMI I OFERTËS ORIGJINALE 

4.1 Formati dhe nënshkrimi i ofertës 

4.1.1.   Në zbatim të VKM Nr. 268, date 18.4.2012 “Për kryerjen në menyrë elektronike të 

proçedurave konkurruese te dhënies së koncesionit” dhe VKM Nr. 575 datë 10.7.2013, 

“Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe te dhenies se koncesioneve/partneritetit 

publik privat”, të ndryshuar, 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 www.app.gov.al. 

4.1.2   Autoriteti Kontraktues 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 

infrastrutures se duhur nga ana e Autoritetit Kontraktues. 

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 “Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, 

nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të 

lëngshëm”. 

Oferta origjinale duhet të dorëzohet në adresën e mëposhtme: 

 

 

 

 

 

4.2 Afati për dorëzimin e Ofertave 

4.2.1 Ofertat duhet të dorëzohen në faqen e internetit të APP brenda 18/10/2018, ora11:00. 

Ofertuesi i shpallur fitues do të njoftohet me shkrim nga Autoriteti Kontraktues për 

afatin e dorëzimit të ofertës origjinale. 

 

Drejtuar: Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 

Në vemëndje: Komisioni i Dhënies së Koncesionit  

Adresa:  

 

http://www.app.gov.al./
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5. HAPJA DHE VLERESIMI I OFERTAVE 

5.1 Hapja e Ofertave 

 

5.1.1 Komisioni i Dhënies së Koncesionit bën identifikimin e ofertuesve dhe hapjen 

e ofertave të dorëzuara në faqen e internetit të APP pas mbarimit të afatit për 

dorëzimin e ofertave. 

5.2 Vlerësimi i Ofertave 

5.2.1 Pas hapjes së ofertave Komisioni i Dhënies së Koncesionit do t’i shqyrtojë ato për të 

përcaktuar nëse janë të pranueshme, nëse dokumentacioni i kërkuar është dorëzuar, nese 

dokumentacioni i kërkuar për tu nënshkruar nga ofertuesi është nenshkruar rregullisht, 

dhe nese Ofertat janë të rregullta. 

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 i Dhënies së Koncesionit 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 Kontraktues 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 Dhënies së Koncesionit has veshtirësi. 

 

5.2.3. Oferta do te konsiderohet e pavlefshme nese: 

i) ofertuesi nuk ka dorezuar Sigurimin e Ofertes 

ii) oferta permban te dhena te rreme; 

iii) nuk ka plotësuar një ose te gjitha kërkesat e ftesës per procedurën konkuruese. 

5.2.4 Komisioni i Dhënies së Koncesionit 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 pikë të njëjta, atëherë 

fituesi do të përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. 

5.2.6 Komisioni i i Dhënies së Koncesionit 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 Dhënies së Koncesionit është në kundërshtim me parashikimet e Ligjit 

Nr.125/2013 “Per koncesionet dhe partneritetin publik privat” të ndryshuar dhe VKM 

nr. 575, datë 10.7.2013 "Per miratimin e rregullave te vleresimit dhe te dhenies se 
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koncesioneve/partneritetit publik privat", të ndryshuar, duke perdorur formularin e 

ankesës, te percaktuar ne Shtojcen 19. 

5.2.7  Me mbarimin e procedures ankimore, Komisioni i Dhënies së Koncesionit 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 procedurës 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 paraqitur atë: 

i) 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 

ii)  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 Dhënies së Koncesionit. 

iii)  Ka dorëzuar dokumente/informacione të rreme, që lidhen me kërkesat e 

paraqitura ne Dokumentet e Tenderit. 

Autoriteti Kontraktues e informon me shkrim ofertuesin dhe Agjencinë e Prokurimit 

Publik për refuzimin e ofertës, si dhe për arsyet e 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. 
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Para nënshkrimit, Autoriteti Kontraktues i kërkon Ofertuesit Fitues paraqitjen e 

Sigurimit te Kontratës, ne masen 10 % te vlerës se investimit të vlefshme, gjate gjithe 

kohezgjatjes se kontrates. 

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, 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 

5.5.3   Nese brenda nje afati kohor 60 ditor 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 dhe do te ftoje 

Ofertuesit e tjere, sipas radhes ne klasifikimin perfundimtar, deri sa te marre Sigurimin 

e Kontrates dhe Kushtet e Pergjitshme 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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Shtojca 1 

FORMULARI I OFERTËS 

[ Shtojce per tu paraqitur nga operatori ekonomik] 

Emri i Ofertuesit_____________________ 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktues] 

Procedura e koncesionit/ [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. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH; 

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

 
Nr  

 
Kriteret 

 
Njësia e matjes 

 
Oferta ose 

referenca në 

material 

KT1 

 

Pajisjet, Logjistika, Eksperienca dhe 
Sistemi i Informacionit. 

  

KT2 

 

Plani i Zbatimit të Projektit dhe 
Riinvestimit 

  

KT3 Plani i Burimeve Njerëzore dhe 
Trajnimeve 

  

KT4 Procedurat e Menaxhimit të Cilësisë  

 

  

KF1 Oferta ekonomike për vleren e investimit 
fillestar  

Lek   

KF2  Tarifa koncesionare %  

Shuma pa TVSH 

TVSH 

SHUMATOTAL 

 

Nënshkrimi i Ofertuesit ________________________ 

Vula: 

 

Shenim: Çmimet  duhet te shprehen ne monedhen  __________(e kerkuar ne dokumentet e 

tenderit). 
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Shtojca 2 

 

(Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktues) 

 

FTESË PËR OFERTË 

 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë në rolin e "Autoritetit Kontraktues", fton Operatorët 

Ekonomikë në një procedurë të hapur Koncesioni për kontrollin ligjor të instrumenteve matëse, 

nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm të naftës 

(GLN) në përputhje me procedurat dhe kushtet e përcaktuara në këto dokumente tenderi dhe me 

kushtet e kontratës.  

 

Operatori ekonomik, në cilësinë e Koncesionarit do të përballojë me shpenzimet e veta të gjithë 

investimin. 

 

Autoriteti Kontraktues do të zbatojë procedurën e hapur në përputhje me nenin 22 të ligjit nr. 

125/2013 “Për  Koncesionet  dhe Partneritetit Publik Privat” të ndryshuar. Autoriteti Kontraktues 

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. 

 
 

Afati i ekzekutimit të kontratës është 20 (njezet) vjet. 

  
 

Oferta duhet të paraqitet në adresën:  

www.app.gov.al 

 
  

Përpara datës: 18/10/2018 (dd/mmmm/vvvv), ora 11:00 

 

 

Operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë oferten në mënyrë elektronike në faqen zyrtare 

të web-it të APP-së, www.app.gov.al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.app.gov.al/
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Shtojca 3 

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

[ Shtojce per tu paraqitur nga operatori ekonomik] 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS 

 [Data _______] 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktues] 

Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar] 

Procedura e koncesionit [lloji i procedurës] 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti] 

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në 

faqen e APP-se 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, 

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 lartpërmendur ekonomik. 

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktues ] vlerën e siguruar, 

brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar 

shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e 

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 publik privat kur 

autoriteti kontraktues 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 informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial) 

 

Lloji, natyra e Numri i faqes dhe Arsyet pse ky Afati kohor që ky 

informacionit që pikat e Dok.Tend. që informacion duhet informacion të 

duhet të mbetet dëshironi të mbeten të mbetet mbetet konfidencial 

konfidencial konfidenciale konfidencial  
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Shtojca 5 

 

[Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATE E PERMBUSHJES SË KËRKESAVE TË DOKUMENTEVE 

Të TENDERIT TË KONCESIONIT 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarres ne proceduren e koncesionit/ qe do të zhvillohet ne 

date _______________ nga Autoriteti Kontraktues ___________ me objekt 

_______________me vlerë të kontratës __________ 

Une i nënshkruari  __________________me cilesinë _______________të  operatorit ekonomik 

__________________ deklaroj se: 

 

Permbushim te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e Koncesionit\ 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. Ne përmbushim të gjitha kërkesat ligjore, finaniaro-ekonomike si dhe 

specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit, dhe vërtetojmë këtë me certifikata 

dhe dokumenta, të dorëzuara bashkë me këtë deklaratë. 

Oferta jonë është e vlefshme për periudhën e përcaktuar në dokumentat për procedurën 

konkuruese. 

Nuk do të marrim pjesë si ofertues në më shumë se një ofertë për këtë procedurë konkuruese. 

Ne autorizojmë autoritetin kontraktues të verifikojë informacionin/ dokumentat që i bashkëlidhën 

kësaj oferte. 

Në rast se oferta jonë pranohet ne do të bëjmë sigurimin e kontratës, sic parashikohet në 

dokumentat e 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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Shtojca 6 

 

[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË 

Mbi konfliktin e interesave 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e koncesionit/partneritetit publik 

privat që do të zhvillohet në datë _________________ nga Autoriteti 

Kontraktues________________ me objekt ____________ me vlerë të kontratës __________. 

Konflikt i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë 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, Inspektori i 

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 administratës publike që nuk janë pjesë e 

shërbimit civil. 

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në 

nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtj ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për 

shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë 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 të këshillit 

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 privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, 

zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, 

ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një 

institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005). 
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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: 

 

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin nr.9367, datë 7.4.2005 “Për 

parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” të 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”, të ndryshuar. 

 

Në përputhje me to, deklaroj se asnjë zyrtar i 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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Shtojca 7  

[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik] 

 

FORMULAR DEKLARIMI MBI DISPONUESHMËRINË  

E PAJISJEVE DHE AUTOMJETEVE 

 

Operatori ekonomik: _________________________ 

 

Deklaroj se për zbatimin e këtij projekti disponoj pajisjet teknike dhe asete te tjera 

fizike per te realizuar kontraten me objekt _________________________, si më poshtë:  

1. ________ 

2. ________ 

 

  

Automjete në 

pronësi/qira    

Lloji i Mjetit Targa Nr. i Lejes Nr. i Shasisë Te tjera 

  Së Qarkullimit   

     

1     

2     

3     

4     

5     

 

• shto/fshi rreshta të tjerë nëse nevojitet. 

Ne autorizojme autoritetin kontraktues 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 8 

[Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktues] 

 

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

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

a.    nuk është në proces falimentimi, 

b. nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP, 

c. nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e 

profesional, te lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit. 

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 

Biznesit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës 9 “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, lëshuar nga Administrata Tatimore. 

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet te ndryshohen nga autoritetet kontraktuese. 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. Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë e 

elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. 

Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit 

ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të 

konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë; në 

përputhje me nenin 26, pika 7/c e VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.  

4. 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. Për këtë  

kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit, të leshuar nga 

Qendra Kombetare e Biznesit.. 

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

sipër. Nëse dokumentat e sipërmendur 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. 
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Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë 

dokumentat e lartpërmendur. 

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik, duhet të 

dorëzohen: 

a. Marrëveshja e noterizuar sipas se cilës bashkimi i operatoreve ekonomik eshte 

krijuar zyrtarisht; 

b. Prokura e posacme. 

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Për të vërtetuar se operatorët ekonomikë janë të kualifikuar ofertuesi duhet të paraqesë: 

a) Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve Teknike, sipas Shtojcës 5;  

b) Deklaratën mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 6; 

c) Përshkrimi i Ofertës i plotësuar dhe nënshkruar në mënyrë të duhur, sipas Shtojcës 1; 

d) Formular deklarimi mbi pajisjet dhe automjetet sipas Shtojcës 7. 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1. Kapaciteti Ligjor i operatorëve ekonomikë: 

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit dhe kualifikimit. 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 

a. Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm operatori ekonomik duhet të paraqesë 

kopje të Pasqyrave Financiare të viteve ushtrimore (2016-2017), të paraqitur në autoritetet 

përkatëse si Degët e DPT-së, të konfirmuara nga ky autoritet.  

b. Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 2 (dy) viteve të fundit ushtrimore (2016, 2017) 

lëshuar nga autoriteti përkatës. 

c. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumente që  provojnë se operatori ka mjete 

financiare për te përballuar vlerën e investimit fillestar të përcaktuar në ofertën e tij. Këto 

dokumente mund të jenë, përfshirë por pa u kufizuar, gjendje bankare në llogaritë e 

shoqërisë, vlera e kapitalit te shoqërisë sipas pasqyrave financiare, marrëveshje huaje të 

lidhura me qëllim financimin e projektit me institucione bankare apo me palë te tjera për 

vlerën e investimit te parashikuar në ofertë.  

d. Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vendet e ushtrimit te veprimtarisë.  

e. Ofertuesi duhet të paraqesë një model financiar pë këtë projekt, i cili duhet të përmbajë 

pasqyrat financiare të fluksit të parasë (Cash Flow),  të ardhurat, shpenzimet kapitale, 

shpenzimet operative,  burimet e financimit të projektit, riinevstimin si dhe indikatorët 

finaciare si IRR, NPV etj; për gjithë kohëzgjatjen e kontratës.   

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin 

lëshuar nga Autoriteti përkatës.    
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2.3 Kapaciteti teknik: 

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë 

kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktues si më poshtë: 

Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën: 

1. Eksperiencë në ekzekutimin e suksesshëm të punëve të ngjashme të një shërbimi ne 

fushen e inspektimit dhe matjes brenda 3 viteve të fundit. 

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. Kontratë; dhe 

2. Certifikatën e marrjes në dorëzim. 
 

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

 

1. Kontratë; dhe/ose 

2. Fatura tatimore për cdo shërbim. 

 

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. 

 

2.  Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht kualifikimet e mëposhtme: 

1. Çertifikatë Akreditimi ISO/IEC 17020:2012 “Kritere të Përgjithshme për Funksionimin 

e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektime” – në fushën e inspektimit 

për verifikimin e shpërndarëseve të karburantit dhe gazit të lëngshëm të lëshuar nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit 

2. ISO 9001:2008 “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”  

3. OHSAS 18001:2007 “Shëndeti dhe sigurimi në punë” 

4. ISO 14001:2015 “Sistemet e menaxhimit të mjedisit” 

5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me shkrim mbi disponueshmërinë e 

pajisjeve dhe automjeteve, ku të përcaktohen të dhënat teknike dhe sasitë përkatëse.  

 

Plotësimi i kushteve te sipërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.  

 

Për Operatorët e Huaj, dokumentacioni duhet të paraqitet në formën e kërkuar në përputhje me 

legjislacionin e Republikës së Shqipërisë në rastin e moslëshimit të dokumentave të mësipërm në 

vendin e origjinës te përcaktuara nga Autoriteti Kontraktues në Kriteret e Përgjithshme të 

Kualifikimit si dhe në Kriteret e Veçanta të Kualifikimitnë, kriteret e mësipërme  të rregullohen 
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sipas legjislacionit në vendin e origjinës pra operatori ekonomik i huaj mund të paraqesë 

dokumenta ekuivalentë me to ose deklaratë me shkrim )Në rastin e paraqitjes së ofertës apo 

dokumentacionit të parashikuar në Kriteret e Vecanta të Kualifikimit në monedhë të ndryshme 

nga ajo e aplikuar në Republikën e Shqipërisë , operatorët Ekonomikë do ti referohen kursit të 

këmbimit valutor të deklaruar nga Banka e Shqipërisë ditën e publikimit së procedurësnë sistemin 

elektronik te APP-së. 

 

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. 

  

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-

dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte 

për skualifikim. 
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Shtojca 9 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË MBI GJENDJEN GJYQËSORE 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën koncensionit që do të zhvillohet në 

datë ___________ nga Autoriteti Kontraktues ___________me objekt _____________ me vlerë 

të kontratës __________ 

 

Unë  i  nënshkruari  __________________në  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 10 

 

[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktues] 

KRITERET E VLERËSIMIT 

 

Ofertat do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme dhe fitues do të konsiderohet ai 

ofertues që ka pike më tepër në bazë të kritereve të vlerësimit. 

Komisioni i Dhënies së Koncesionit do të vlerësojë Ofertat Teknike dhe Financiare, në bazë 

të kritereve të meposhtme: 

VLERËSIMI I OFERTAVE 

   Kriteret e vlerësimit janë si më poshtë: 

 

Nr.  Kriteri Rezultati 

Maksimal  

KT1 

  

Pajisjet, Logjistika, Eksperienca dhe Sistemi i 

Informacionit. 

35 

  

KT2 

  

Plani i Zbatimit të Projektit dhe Riinvestimit 20 

  

KT3 Plani i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve 15 

KT4 Procedurat e Menaxhimit të Cilësisë  10 

  KRITERET TOTALE TEKNIKE --- 

KF1 Oferta ekonomike për vlerën e investimit 

fillestar 

10 

KF2 Tarifa koncesionare 10 

  KRITERET TOTALE FINANCIARE --- 

  TOTALI 100 
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KRITERET TEKNIKE 

 

KT1: Pajisjet, Logjistika, Eksperienca dhe Sistemi i Informacionit– 35 pikë  

Ofertuesi do të  paraqese zgjidhjen teknike për pajisjet dhe mjetet që  do të  përdorë  për kryerjen 

e shërbimit. Te dhenat mbi pajisjet/mjetet dhe specifikimet mbi detyrimin e kalibrimit te tyre 

gjenden ne seksionin mbi specifikimet teknike/termat e references.    

Ofertuesi duhet te paraqese ne oferten e tij nje plan te detajuar ne lidhje me kapacitetin logjistik 

te shoqërisë duke vene ne perdorim te gjitha burimet dhe aftesite që zoteron.  

Gjithashtu duhet ta paraqitet dhe nje përshkrim i programit kompjuterik (software) që  do të  

përdoret për te kryer dhe monitoruar në  kohe reale shërbimin.  

Ofertuesi duhet te paraqese dokumente (kontrata sherbimi, fatura, etj.,) qe provojne eksperiencen 

e tij ne kryerjen e inspektimeve dhe kontrolleve te ndryshme ne fushen e shitjes me pakice te 

karburanteve dhe gazit te lengshem.  

Ofertuesi do të paraqese nje plan te pergjithshem mbi disponueshmërinë e pajisjeve, mirëmbajtjen 

dhe zëvëndësimin e të  gjitha pajisjeve, mjeteve dhe programeve kompjuterike gjatë  periudhës 

së  Koncesionit.  

Operatori ekonomik me zgjidhjen teknike për pajisjet, logjistiken, eksperiencen dhe sistemin e 

informacionit më të favorshme, do të vlerësohet me pikët maksimale të kriterit.  

 

KT2: Plani i Zbatimit të Projektit dhe Riinvestimit– 20 pikë  

Ofertuesi duhet të  paraqesë  një  plan pune për fillimin e kryerjes së  Shërbimit. Ky plan pune 

duhet të  përfshijë  periudhën që  do kërkohet për vënien në  punë  të  shërbimit nga Koncesionari, 

periudhën kur do të  kryhen investimet kryesore, afatin kohor për rinovimet dhe mirëmbajtjen e 

pajisjeve. Gjithashtu plani i zbatimit të projektit do të përmbajë në mënyre te detajuar formen e 

parashikuar te Riinvestimit si dhe periudhen ne te cilen do te kryhet riinvestimit per gjate gjithe 

kohezgjatjes se kontrates. 

Operatori ekonomik me planin e zbatimit te projektit dhe riinvestimit më të favorshëm, do të 

vlerësohet me pikët maksimale të kriterit.  

 

KT3: Plani i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve – 15 pikë  

Ofertuesi duhet të  paraqesë  një  plan për burimet njerëzore që  do të  përdorë  në  projekt. Plani 

duhet të  përfshijë  një  plan rekrutimi, pozicionet kryesore të  punës, strategjinë  e trajnimit dhe 

motivimit të  stafit.  

Operatori ekonomik me planin e burimeve njerezore dhe trajnimeve më të favorshme, do të  

vlerësohet me pikët maksimale të kriterit.  
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KT4: Procedurat e Menaxhimit të Cilësisë -  10 pikë  

Ofertuesi duhet të  paraqesë  një  dokument që  do të  parashtrojë  një  përmbledhje të  procedurave 

të  manaxhimit të  cilësisë  që  do të  zbatojë  për kryerjen e shërbimit. 

Operatori ekonomik me procedurat më të favorshme, do të  vlerësohet me pikët maksimale të 

kriterit.  

 

KT: REZULTATI TEKNIK – maksimumi ----80 pikë 

KTi = KT1i + KT2i + KT3i + KT4i  

 

KRITERET FINANCIARE 

KF1: (vlera e investimit fillestar me e larte e ofruar) maksimumi ---- 10 pikë 

Rezultati për ofertën ekonomike për vleren e investimit llogaritet si vijon: 

KF1 = 10 x Vi/Vi max 

Ku:  

KF1 = Pikët totale për vlerën e investimit  

Vi max = vlera e investimit më e lartë e ofruar 

Vi= vlera e investimit e ofruar nga operatori 

Operatori ekonomik me vleren me te larte te investimit do te vleresohet me piket maksimale te 

kriterit. 

KF2: (vlera e tarifes koncesionare me e larte e ofruar) maksimumi ---- 10 pikë 

Rezultati për tarifën koncesionare llogaritet si vijon:  

Tarifa minimale e koncesionit e propozuar do të jetë 0.5% e të ardhurave vjetore. Ofertuesi me 

tarifën koncesionare të propozuar më të ulët se 0.5 % do të s`kualifikohet. 

KF2 = 10 x Cu/C 

Ku:  

KF2 = Piktët totale per tarifën e koncesionit  

C = tarifa e ofruar me përqindjen më të lartë  

Cu = tarifa e ofruar nga operatori 

KF1 + KF2 

Operatori ekonomik me vlerën më të lartë të tarifës së koncesionit do të vlerësohet me pikët 

maksimale të kriterit.  
 

VLERËSIMI I PERGJITHSHËM 

Pikët totale = T1 + T2  
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Shtojca 11 

[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik i Huaj] 

 

VETEDEKLARIM PËR OFERTUESIT E HUAJ 

 

Per pjesemarrjen ne proceduren per marrjen me koncesion  “__________________ ” 

 

 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 12 

(Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktues) 

 

TERMAT E REFERENCËS/SPECIFIKIMET TEKNIKE  

1. Termat e Referencës  

1.1 HYRJE  

1.1.1 Përfituesi /Autoriteti Kontraktues 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

1.1.2 Situata Aktuale në Sektor 

Sistemi kombëtar i metrologjisë në Republikën e Shqipërisë drejtohet dhe koordinohet nga Drejtoria 

e Përgjithshme e Metrologjisë (DPM) (institucion në varësi të Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë) dhe përfshin laboratorët e etalonëve kombëtare, laboratorët e kalibrimit, laboratorët e 

testimit dhe personat juridikë të autorizuar për kryerjen e aktivitetit të metrologjisë ligjore.  

DPM aktualisht kryen shërbimin e kontrollit të distributorëve (instrumenteve të shpërndarjes) të 

karburantit dhe të gazit të lëngshëm në tregun e shitjes me pakicë.  

Verifikimi i saktësisë së distributorëve të karburanteve dhe të distributorëve të gazit të lëngshëm 

realizohet nga 4 sektorët e shërbimeve të DPM-se me qendrat në Tiranë, Fier, Lezhë dhe Korçë.  

Secili sektor është i pajisur me auto-laboratorë (sisteme matës të lëvizshëm me pajisje matëse për 

verifikimin e distributorëve të karburantit dhe gazit), dhe kanë metrologë të autorizuar për kryerjen 

e shërbimeve, të cilët duhet të jenë të trajnuar, e të pajisur me certifikata trajnimi. Numri i 

metrologëve që kryejnë kontrollin ligjor të karburanteve dhe gazit të lëngshëm është rreth 10 

persona.  

Verifikimi periodik (pasardhës) për të ruajtur saktësinë e matjes së distributorëve të karburanteve 

dhe të gazit të lëngshëm bëhet çdo 6 muaj, sipas urdhrit të ministrit Nr.195, datë 09/03/2009 “Për 

verifikimin fillestar dhe pasardhës të instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluara”.  

Për shërbimin e verifikimit periodik të saktësisë së matjes së distributorëve të karburanteve dhe gazit 

të lëngshëm subjektet paguajnë një tarifë prej 7,200 Lekë (përfshirë TVSH) për çdo distributor.  

Tarifa është përcaktuar në udhëzimin e përbashkët të ministrit për ekonominë dhe ministrit për 

financat nr.2, datë 08/02/2013 “Për tarifat dhe pagesat e shërbimeve të Drejtorisë së Përgjithshme 

të Metrologjisë”. 
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1.2 REZULTATET E PRITURA 

 

Delegimi i shërbimit tek një pala private, e mbështetur në praktikat ndërkombëtare, do të sjellë këto 

përfitime:  

 Cilësi dhe shpejtësi në shërbimin ndaj bizneseve, 

 Shteti merr një rol mbikëqyrës dhe organizon një program efektiv inspektimi, 

 Sistemi i gjobave do të funksionojë në përmbushje të detyrimeve ligjore në fuqi, 

 Metodat që përdoren për matjet në terren do të jenë në përputhje me udhëzimet dhe 

rekomandimet e OIML-së, 

 Inspektorët e emëruar janë të kualifikuar si dhe kanë kompetencat dhe trajnimet e duhura, 

sipas praktikave ndërkombëtarë, 

 Përdorimi i pajisjeve testuese dhe laboratorëve të teknologjisë bashkohore, të shoqëruara 

me certifikata kalibrimi, 

 Në rastin e një instrumenti matës / shpërndarës, jo të saktë, instrumenti matës t`i 

nënshtrohet riparimit në një afat të caktuar kohor ashtu siç përcaktohet nga politikat e 

verifikimit. 

 Realizimi i investime periodike për mirëmbajtjen e pajisjeve testuese dhe aplikimi i 

teknologjive të fundit. 

 Informacion, statistika të plota dhe të besueshme. 

 Ndërgjegjësimi i bizneseve për standardet që duhen të përmbushin në kryerjen e 

aktivitetit. 
 

Përmes zbatimit të një skemë të verifikimit ligjor të shpërndarësve, e cila do drejtohet nga një subjekt 

i juridik i pavarur, që garanton kompetencë teknike, synohet të ofrohet në treg një shërbim cilësor, 

me efikasitet të lartë. Ofrimi i një Shërbimi cilësor, është kusht i nevojshëm për përmirësimin e 

gjendjes aktuale dhe për t’u klasifikuar si vend me standarde Evropiane. 

Gjithashtu, aplikimi i teknologjive bashkëkohore në procesin e verifikimit do të garantonte 

besueshmëri në matje, duke sjellë në këtë mënyrë mbrojtje të konsumatorit, si dhe mbështetje në 

veprimtarinë e bizneseve që operojnë aktualisht në këtë fushë. 
 

1.3 PËRSHKRIMI I PROJEKTIT TEKNIK 

1.3.1 Kërkesa të përgjithshme objekt i kontrollit metrologjik 
 

Kërkesat për shpërndarësit e hidrokarbureve të cilat zbërthehen plotësisht në R-117 të OIML 

(Organizata Ndërkombëtare e Metrologjisë Ligjore) mund t`i ndajmë në:  
 

 klasa e saktësisë, gabimi maksimal i lejuar, kushtet e aplikimit të gabimit maksimal të lejuar, 

kërkesat për treguesit e kthimit, gabimi maksimal i lejuar në llogaritës, kërkesat për treguesit,  

 prani e eliminuesit të ajrit ose gazrave, treguesi i gazit, pika transferimit,   

 mbushja e plotë e sistemit, rrjedhjet (shfryrjet), ndryshimet në volumin e brendshëm të të 

gjitha tubave, degëzimet dhe devijimet (bypass), mekanizmat e kontrollit dhe të mbylljes, 

markerimet, pajisjet e plumbosjes dhe pllaka e stampuar. 
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1.3.2 Kërkesa metrologjike për shpërndarësit e hidrokarbureve 

Në kërkesat metrologjike për këto lloje sisteme matës përfshihen edhe klasa e saktësisë, gabimi 

maksimal i lejuar, kushtet e aplikimit të gabimit maksimal të lejuar, kërkesat për treguesit e kthimit, 

gabimi maksimal i lejuar në llogaritës, kërkesat për treguesit dhe përsëritshmëria. 

1.3.3 Kontrollet metrologjike ligjore 

Qëllimi i kontrolleve metrologjike ligjore të shpërndarësve është që të verifikojë që karakteristikat 

e tyre të jenë në përputhje me kushtet e rekomanduara si të veçanta dhe të përgjithshme. Këto 

kontrolle përfshijnë operacionet vijuese: 

 Miratimi i tipit 

- Miratimi tipit bëhet para futjes së tij në prodhim industrial.  

- Bëhet kërkesa me dokumentacionin e plotë teknik dhe metrologjik, në përputhje me ligjin 

në fuqi për metrologjinë e vendit dhe i paraqitet institucionit të ngarkuar për miratim.  

- Importuesi, në përputhje me ligjin shqiptar bën kërkesë në instancën e ngarkuar duke 

paraqitur dokumentacionin e miratimit e tipit për t’u lejuar futja e pajisjeve në treg.  

- Në dokumentacion përfshihet edhe verifikimi fillestar i shpërndarësit. Kur gjykohet e 

arsyeshme bëhet verifikim fillestar, ose paraprak, para vënies në përdorim të pajisjes. 

 

 Verifikimi fillestar 

 

1. Verifikimi fillestar i shpërndarësve të hidrokarbureve bëhet me një ose dy faza: 

- Me një fazë kur sistemi prodhohet tërësisht nga i njëjti prodhues, kur sistemi mund të 

transportohet pa u dëmtuar dhe kur mund të verifikohet në kushtet e caktuara të 

përdorimit. 

- Në fazën e parë provat bëhen në një bango prove, mundësisht në fabrikën ku 

prodhohen, ose në sisteme matjeje të instaluara. Në këtë fazë ekzaminimet metrologjike 

bëhen me lëngje të ndryshme nga ato për të cilat do të përdoret. 

2. Me dy faza në të gjitha rastet e tjera. 

- Në fazën e dytë provat bëhen në vendin e instalimit në kushtet e punës dhe me lëngun 

që përdoret. Ky kontroll quhet kontroll paraprak. 

 

 Verifikimi periodik/jashtë radhe 

Koncesionari do të kryejë verifikimin periodik dy herë në vit me ose pa lajmërim paraprak ndaj 

subjektit që do të verifikohet. Numri i verifikimeve periodike të detyrueshme për çdo vit 

kalendarik mund të ndryshojë me dakordësi midis Autoritetit Kontratues dhe Koncesionarit. 

Gjithashtu Koncesionari ka të drejtë të kryejë verifikime shtesë të subjekteve, pa pagesë, bazuar 

mbi politikat e brendshme të Koncesionarit për menaxhimin e riskut dhe cilësisë.  
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3. Kontrolli vizual-teknik  
 

- Kontrollohen nëse janë shënuar në mënyrë të rregullt karakteristikat sipas kërkesave. 

- Kontrollohen nëse janë në rregull plumbçet sipas Certifikatës së miratimit të tipit apo të 

rivendosura në verifikimin paraardhës nga metrologet. 

- Vihet shpërndarësi në punë duke përdorur 4-5 herë pistoletën dhe nëse me hedhje të lire të 

karburantit në prurjen maksimale, pa kryer matje, duke kontrolluar njëkohësisht nëse ai 

plotëson kërkesat për kushtet e përdorimit. 
 

4. Kontrolli i sasisë së dhënies  

- Kryhen të paktën tri matje të sasisë së dhënë të hidrokarburit, respektivisht: për hapje të plotë 

të levës së pistoletës dhënëse, për hapje minimale të levës dhe për hapje të ndërmjetme të 

kësaj leve. 

- Për kryerjen e kontrollit të sasisë së dhënies veprohet: 

 Shënohet vlera e enës matëse kampion. 

 Matet dhe shënohet volumi real i hidrokarburit të dhënë nga pistoleta.  

 Matet dhe shënohet koha e matur me kronometër, gjatë së cilës bëhet dhënia e 

vëllimit. 

 Përcaktohet prurja  

 Përcaktohet gabimi absolut i sasisë së dhënë nga shpërndarësi 

 Përcaktohet gabimi relativ i sasisë së dhënë të shpërndarësit 
 

5. Vlerësimi i kontrollit 

- Në vlerësimin e kontrollit mbahet parasysh prurja maksimale, prurja minimale, gabimi i 

matjes, persëritshmeria, gjendja e pajisjes elektronike për kontrollin automatik. 

 Prurja maksimale e sasisë së dhënë të karburantit për hapjen maksimale të levës së 

pistoletës dhe nëse duhet të plotësojë kushtin që të jetë arritur së paku 60 % e prurjes 

maksimale të shënuar në pllakën e markerimit dhe raporti prurjes maksimale me atë 

minimale të mos jetë më i vogël se 5. 

 Çdo sasi provë që matet duhet të jetë jo më e vogël ( ≥) se dhënia minimale e cila 

jepet në të dhënat e shpërndarësit (në pllakën e markerimit). 

 Për çdo sasi të matur duhet të kemi një gabim më të vogël ose të barabartë me gabimin 

maksimal të lejuar. 

 Në projektin e shpërndarësve elektronike është parashikuar edhe pajisja automatike 

e kontrollit. Verifikimi i sistemit elektronik të tyre varet nga njohja e tij, kërkesat për 

të dhe metodika e kontrollit. 
 

6. Veprime të domosdoshme 

- Të dhënat për çdo matje hidhen në formularin e protokoll matjes, i cili plotësohet dhe 

mbahet nga metrologu duke ja bashkangjitur kartelës përkatëse të mjeteve matëse. 

Metrologu të dhënat e protokoll- matjes/verifikimit i pasqyron në regjistrin përkatës. 

Regjistrimet do te kryhen ne kohe reale në sistemin online.  

- Plotësohet dhe i jepet pronarit libreza e verifikimit të shpërndarësit. 
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- Plotësohet kartela përkatëse e mjeteve matëse që mbahet nga metrologu. 

- Pistoletat që plotësojnë të gjitha kërkesat e lidhur me gabimet e lejuara dhe që do të 

lejohen pët të punuar do të plumbosen në vendet e përcaktuara, sipas skemës së 

plumbosjes, për të mos lejuar manipulime elektronike apo mekanike. Numrat e 

plumbçeve do të shënohen në raportin që do të mbahet për distributorët e 

hidrokarbureve. 

- Lëshimin e certifikatës së verifikimit, sipas formës dhe përmbajtjes të përcaktuar. 

Certifikata do te përmbajë elemente sigurie. Pavarësisht dispozitave të tjera të 

zbatueshme, certifikata duhet të afishohet (ngjitet) në çdo shpërndarës të karburantit 

dhe gazit të lëngshëm të naftës që i nënshtrohet procesit të verifikimit. 

- Në rast se gjatë kontrollit, vërehen parregullsi lidhur me kërkesat teknike e 

metrologjike, ndërpritet verifikimi i mëtejshëm dhe bëhet bllokimi i shpërndarësit të 

hidrokarbureve dhe do të plumbosen në vendet e përcaktuara, sipas skemës së 

plumbosjes. Bllokimi i tij bëhet gjithashtu në rast se: 

 Shpërndarësi punon jashtë limiteve të dhëna të prurjeve Qmax dhe Qmin. 

 Nuk plotësohet kërkesa që duhet të jetë arritur së paku 60 % e prurjes 

maksimale. 

 

7. Mjetet e nevojshme për verifikimin janë: enët volumore kampion, cilindra të shkallëzuar 

me te pakten 100 ml dhe 250 ml (nëse duhen), kronometër, termometër, pompë e vogël për 

thithje, shiringe ose pipete, pajisje për vulosje. 
 

8. Pasiguria 

- Pasiguria (në një nivel besimi 95%) në përcaktimin e gabimit të shpërndarësit të 

hidrokarbureve nuk duhet të kalojë 1/3 e gabimit maksimal të lejuar që zbatohet. 

Pra, gabimi i metodës së përdorur është jo më i madh se (≤ ) 1/3 e gabimit 

maksimal të lejuar që zbatohet. 

Autoriteti Kontraktues angazhohet, brenda një afati minimal nga nënshkrimi i Kontratës së 

Koncesionit, se do të propozojë të gjitha ndryshimet e nevojshme për përshtatjen e kuadrit ligjor dhe 

nënligjor përkatës dhe do të marrë iniciativën për miratimin e të gjitha ligjeve, akteve nënligjore 

dhe/ose rregulloreve që të lejojë Koncesionarin të kryeje shërbimin e treguar në këtë dokument 

(Terma Reference), përfshirë këtu veprimtarinë e inspektimit metrologjik sipas legjislacionit të 

zbatueshëm shqiptar mbi metrologjinë, përfshirë por pa u kufizuar të drejtën e Koncesionarit për të 

bllokuar subjektet në shkelje. 

 

1.3.4 Sistemet e Informacionit 

Koncesionarit, përtej ofrimit të shërbimit në fjalë, do t’i kërkohet të zhvillojë një platforme 

elektronike Online si dhe një baze të dhënash për: 
 

1. Qëllime kontrolli / mbikëqyrjeje nga institucionet shtetërore kompetente. Pasi të kryhet 

Shërbimi, çdo e dhënë/proces/dokument duhet regjistruar në sistemin online, të cilat 

mund të ekstraktohen ose shkarkohen në formën e dokumenteve ose  
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certifikatave. Çdo dokument duhet të pajiset me një kod sigurie për të çertifikuar 

vertetësinë e dokumentit.  

Nga ana tjetër, sistemi do t’u japë akses klientëve, të cilët mund të kontrollojnë të dhënat 

e Shërbimit ndaj tyre direkt nëpërmjet internetit.  

 

2. Qëllime statistikore raportimi. 

 

1.4 RAPORTIMI 

Kontraktuesi do të paraqesë raportet e mëposhtme në gjuhën shqipe në format elektronik dhe fizik: 

 Raportet Periodike të cilat do të pasqyrojnë aktivitetin operacional mujor/tremujor të 

Kompanisë dhe do të përfshijnë raporte statistikore të gjithë inspektimeve të kryera gjatë 

periudhës.  

 Raporti Vjetor, i cili krahas përmbledhjes së të dhënave nga raportet periodike do të 

përfshijë dhe analiza dhe sugjerime të tjera mbi monitorimin e aktivitetit operativ të 

inspektimit të pikave të karburanteve. 

 

1.5 AFATI KOHOR I IMPLEMENTIMIT TË SHPENZIMEVE KAPITALE 

 

Koncesionari duhet të kryejë të gjitha shpenzimet kapitale të nevojshme për kryerjen e aktivitetit 

operativ brenda një harku kohor deri në 9 muaj. 

 

Nr. Emërtimi i fazës / Periudha kohore 

 

 

T+ 9 muaj 

1 Vënia në punë e pajisjeve dhe makinerive Afati i përfundimit  

2 
Gjetja e ambienteve të zyrave, pajisja e tyre  dhe 

parkimit të autolaboratorëve 

Afati i përfundimit 

3 Zhvillimi i Platformës on-line Afati i përfundimit 
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2. SPECIFIKIMET TEKNIKE  

 

2.1 Specifikimet Teknike për sistemet matëse/laborator kontrolli/pajisje testimi që duhet 

të vihen në dispozicion për kryerjen e shërbimit. 

a. Sistemet matëse/laborator kontrolli/pajisje testimi për shpërndarësit e karburanteve 

duhet të kenë këto karakteristika teknike: 

 Pajisje testimi me tre enë volumore metalik (20 l, 50 l dhe 100 l) për 

shpërndarësit e karburanteve. 

 Pajisjet duhet të shoqërohen me certifikatë kalibrimi (origjinal/kopje e 

vërtetuar nga noteri) të lëshuara nga një Laborator Kalibrues të akredituar. 

b. Sistemet matëse/laborator kontrolli/pajisje testimi për shpërndarësit e GLN duhet të 

kenë këto karakteristika teknike: 

 Kalimatës (Flowmeter) testimi për shpërndarësit e GLN. 

 Pajisjet në pronësi të Operatorit Ekonomik duhet të shoqërohen me certifikatë 

kalibrimi (origjinal/kopje e vërtetuar nga noteri) të lëshuara nga një Laborator 

Kalibrues të akredituar,  

 

2.2 Specifikimet Teknike per sistemet e informacionit që do të ofrohen nga Operatori 

Ekonomik gjatë zbatimit të projektit. 

Sistemet e Informacionit  

 Operatori Ekonomik si pjesë të shërbimit të ofruar për kontrollin ligjor të 

instrumenteve matës duhet të përfshijë edhe ndërtimin e një platforme 

elektronike Online si dhe krijimin e një baze të dhënash mbi kontrollet 

periodike të bërë dhe rezultatet e tyre për qëllime evidence. 

 Regjistrimi i kontrollit duhet të kryhet direkt në vendndodhjen e distributorit 

nga stafi i Operatorit Ekonomik, i cili duhet të pajisë stafin me pajisje dore 

(handheld) për të bërë regjistrimin e kontrollit. 

 Sistemi online duhet të jenë i aksesueshme nga institucionet shtetërore 

kompetente, të cilat do të kenë mundësin të ekstraktojn ose shkarkohen në 

formën e dokumenteve të dhënë/proces/dokument e regjistruar në sistemin 

online. Çdo dokument duhet të pajiset me një kod sigurie për të çertifikuar 

vertetësinë e dokumentit. 

 Sistemi gjithashtu duhet të jetë i aksesueshëm dhe të ofrojë mundësinë e 

krijimit të llogarive online, ku çdo klient mund të shikojë kontrollet periodike 

që janë bërë dhe rezultatin e tyre. Platforma online si element sigurie shtesë 

duhet të përfshijë edhe aksesin (login) me dy faza verifikimi (2FA – Two 

Factor Authentication). 

 Ne kuadër të forcimit të standardeve të sigurisë, platforma elektronike online 

duhet të jetë e pajisur me një plan të mbrojtjes dhe rikuperimit të të dhënave 

në raste fatkeqësie (Disaster Recovery Plan), për të mos lejuar fshirjen e 

informacioneve në asnjë rast. 
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Shtojca 13 

 

[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktues] 

 

NJOFTIM PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR 

[Vendi dhe data] 

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktues] 

[Adresa e ofertuesit] 

 

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit> 

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të koncesionit. Procedura e kryer në 

përputhje me Ligjin nr.125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” të ndryshuar  dhe 

VKM-së nr. 575, datë 10.7.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me 

koncesion/partneritet publik privat”, të ndryshuar.  

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 Kontraktues ka Ligjin nr.125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin 

publik privat” të ndryshuar  dhe VKM-në nr. 575, datë 10.7.2013 “Për miratimin e rregullave për 

vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat”, të ndryshuar, gjatë procedurës së 

koncesionit, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Ligjin 

nr.125/2013.  

 

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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Shtojca 14 

 

[ Shtojce per tu plotesuar Autoriteti Kontraktues] 

 

  FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[Data________] 

 

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] 

 

Procedura e koncesionit 

 

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: 

____________________________________________________________________________ 

 

* * * 
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(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, të nënshkruar. 

• Sigurimin e Kontrates sipas formes se kerkuar ne Dokumentat e 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 Kontraktues] 
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Shtojca 15 

 

KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS 

Shërbimet 

 

Neni 1: Qëllimi 

1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Sherbimeve të 

prokuruara ne bazë të legjislacionit të koncesionit/partneritetit publik privat. 

1.2 Ligji për koncesionet/partneritetin publik privat në Republikën e Shqipërise parashikon se 

dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e koncesionit/partneritetit publik 

privat. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën 

e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë 

zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate. 

1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi koncesionet dhe partneritetin publik privat 

janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin 

publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e 

dispozitave të tjera të Ligjit mbi koncesionet dhe partneritetin publik privat mbi të drejtat, 

detyrat dhe detyrimet e palëve. 

1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e 

parashikuara në pjesë të tjera të kontratës. 

1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka 

një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK. 

 

Neni 2: Përkufizime 

2.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktues dhe 

Koncesionarit që përbëhet nga Dokumentet e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha 

bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentet e tjera që përfshihen në 

referimin e çdo dokumenti. 

2.2 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Koncesionari do të sigurojë sipas 

kushteve të kontratës.  

2.3 “Palë(t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.  

2.4 “Çmimi/et” është çmimi që i paguhet Koncesionarit për Shërbimin siç përcaktohet në nenin 6 

të kësaj Kontrate; 
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2.5  “Përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti 

Kontraktues që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktues.  

2.6 “Autoritet Kontraktues” do të thotë Autoriteti Kontraktues qe eshte pjese e kesaj kontrate dhe 

që kontrakton punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të njëjtë me 

ate te perkufizuar ne ligj. 

2.7 “Koncesionar” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas 

dispozitave të kësaj kontrate siguron Sherbimet. 

2.8 “Shërbimi” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Koncesionari sipas kontratës.  

2.9 “Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posacëm standartizimi 

për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore 

ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i 

përgjigjen qëllimit. 

2.10 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojne detyrat, 

kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.  

2.11 “Projekti” është projekti per kontrollin ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të 

instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm të naftës (GLN), i paraqitur 

nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues pas Datës Efektive në përputhje me afatet e 

përcaktuara në nenin 5 të kësaj Kontrate, i cili përmban përshkrimin e detajuar teknik të të gjitha 

fazave të zbatimit të Shërbimit. 

2.12 “Sistemi Operativ” quhet tërësia e pajisjeve dhe materialeve të përdorura nga Koncesionari për 

realizimin e Kontratës së Koncesionit, përfshirë pajisjet dhe sistemet informatike. 

2.13 “Subjektet e Detyruara” janë të gjithë subjektet të cilat ushtrojne veprimtari ne fushen e shitjes 

me pakice te karburanteve, që janë të detyruar sipas legjislacionit në fuqi dhe sipas kësaj 

Kontrate t`i nenshtrohen shërbimit te kontrollit ligjor të instrumenteve matës, nëpërmjet 

verifikimit të instrumenteve shpërndarës të karburantit dhe gazit të lëngshëm të naftës (GLN). 

2.14 “Data e Fillimit/Efektive” eshte data/t siç eshte percaktuar ne kontrate. 

2.15 “Ligji i Zbatueshem” jane te gjitha ligjet dhe aktet nenligjore te dala ne zbatim te tyre ne fuqi 

ne daten e nenshkrimit te kontrates.  

Neni 3: Hartimi i Kontratës 

3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të sherbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të 

firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit. 

3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke 

sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve 

 

Neni 4: Hyrja ne Fuqi e Kontratës 
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Kjo kontratë hyn ne fuqi me nënshkrimin nga palët dhe pas miratimit me Vendim të Këshillit të 

Ministrave në përputhje me ligjin 125/2013 “Për koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat” të 

ndryshuar. 

 

Neni 5: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve 

4.1 Autoriteti Kontraktues mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse 

zbulon se koncesionari ka kryer veprime të korruptuara. Veprimet e korruptuara përfshijnë 

veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik. 

4.2 Koncesionari nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që 

ka marrë pjesë në pregatitjen e dokumentave të tenderit për këtë koncesion. 

4.3 Koncesionari duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që 

kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar 

nga Autoriteti Kontraktues. 

 

Neni 5: Informacioni Konfidencial 

5.1 Koncesionari dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në kofidencë të gjitha dokumentat, të 

dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën, që klasifikohen 

si si “Sekret Tregtar”, referuar Ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqëritë 

tregtare” të ndryshuar, si dhe konsiderohet nga palët si informacion konfidencial i mbrojtur  

nga pikat 1 dhe 3 te të nenit 17 të Ligjit nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” 

5.2 Koncesionari mund t’i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të 

tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar qe nënkontraktuesin të zbatojë 

punën e tij sipas kontatës. Në rast të tillë, Koncesionari duhet të përfshijë në kontratën e tij me 

nënkontraktuesin një dispozitë që premton ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 

më sipër. 

 

Neni 6: Prona Intelektuale 

6.1 Me përjashtim të rasteve te parashikuara në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të 

siguruara nga Koncesionari gjatë zbatimit të kontratës do t’i përkasin Autoritetit Kontraktues i 

cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij. 

6.2 Me përjashtim të rasteve te parashikuara në kontratë, Koncesionari, pas përfundimit të 

kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, 

diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose 

materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga ai vetë gjatë zbatimit të kontratës. 

Koncesionari mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t’i 
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përdorë për qëllime që s’kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti 

Kontraktues. 

6.3 Koncesionari duhet të garantojë Autoritetin Kontraktues zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje 

të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose 

çdo prone tjetër sipas kontratës. 

6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktues në lidhje me ndonjë 

shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i 

materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, Koncesionari 

duhet t’i japë Autoritetit Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të 

Koncesionari që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim. 

 

Neni 7: Origjina e Materialeve 

7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë 

përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. 

7.2 Koncesionari mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve. 

7.3 Për qëllime verifikimi, “origjinë” do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose 

prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së 

mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i 

ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij. 

7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e Koncesionari ose nënkontraktuesit që furnizon 

me materiale. 

 

Neni 8: Komunikimi 

8.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim. 

 

Neni 9: Detyrimet e pergjithshme te Koncesionarit 

9.1 Koncesionari  duhet të zbatojë kontraten ne perputhje me dispozitat dhe anekset e saj  

9.2 Koncesionari duhet të siguroje burimet e nevojshme financiare apo te cdo lloji tjeter te kerkuara 

per realizimin e kesaj kontrate.  

9.3 Koncesionari duhet të zbatoje legjislacionin shqiptar ne fuqi per gjate gjithe kohezgjatjes se 

kontrates.  

9.4 Koncesionari duhet t’i kryejë Shërbimet dhe  të përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, 

eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te pranuara ne 

përgjithësi. 
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9.5 Koncesionari duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të 

avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.  

9.6 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Koncesionari duhet të 

ushtrojë kujdes të plotë në marrdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të 

marrë pjesë në veprime që janë jashte kompetences së tij në përfaqesimin e Autoritetit 

Kontraktues. 

 

Neni 10: Detyrimet e veçanta te Koncesionarit 

10.1 Koncesionari duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References dhe 

Specifikimet Teknike. 

10.2 Koncesionari duhet t’i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha sherbimet, në sasitë e 

përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, 

dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.  

10.3 Koncesionari duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në 

kontratë.  

10.4 Koncesionari duhet te kryej raportime periodike sipas afatit dhe formes se parashikuar ne kete 

kontrate kundrejt Autoritetit Kontratues me qellim monitorimin e zbatimit te kushteve te kesaj 

kontrate. 

 

Neni 11: Lejet dhe Licensat  

11.1 Koncesionari do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose licensave sipas kërkesave të 

Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur 

palet bien dakord ndryshe.  

 

Neni 12: Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale  

12.1 Koncesionari duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe 

praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për 

dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve. 

12.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Koncesionari duhet të 

sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e 

Shërbimeve që po sigurohen.  

 

Neni 13: Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve  

13.1  Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose 

procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe 
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ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i 

kontratës do të rregullohen në atë masë sa palët janë ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të 

tyre sipas kontratës.  

 

Neni 14: Forca Madhore  

14.1  Koncesionari nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit te kontrates, dëmeve të 

likuidueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim 

ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e 

ngjarjeve të Forcës Madhore.  

14.2   Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të 

Koncesionari dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen 

nga veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual; lufta 

ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo 

tranziti.  

14.3  Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Koncesionari duhet të njoftojë menjehere 

Autoritetin Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep udhëzime të ndryshme, 

Koncesionari duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht 

të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet 

nga Forca Madhore.  

 

Neni 15: Negociatat dhe Amendamentet  

15.1    Kontrata mund  të ndryshohet duke i shtuar kontratës një aneks, në përputhje me ligjin 125/2013   

“Për koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat” të ndryshuar 

15.2   Ndryshimet në kontratë bëhen nga autoriteti kontraktues dhe koncesionari /partneri privat.  

15.3   Ndryshimet në kontratë mund të bëhen me iniciativën e të dyja palëve kontraktuese veçanërisht 

në rastet e mëposhtme:  

 a) kur rrezikohet siguria kombëtare dhe mbrojtja e vendit, rrezikohet mjedisi, natyra dhe 

shëndeti i njerëzve;  

 b) kur humbet objekti i kontratës ose kur ekziston një pamundësi objektive për përdorimin e tij, 

në rastin e forcës madhore;  

 c) gjatë ndryshimit të kuadrit ligjor; 

 ç) në raste të tjera që çojnë në ndryshimin e situatës reale ose ligjore për përdorimin e objektit 

apo ofrimin e shërbimeve, ose në realizimin e kontratës.  
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15.4  Ndryshimet e kushteve thelbësore të kontratës që nuk parashikohen në dokumentacionin e 

tenderit dhe/ose në vetë kontratën kërkojnë zbatimin e një procedure të re të dhënies së kontratës 

së koncesionit  

15.5   Pa shkelur dispozitat e neneve 32 dhe 33 të Ligjit nr. 125/2013 “Për Koncesionet dhe 

Partneritetin Publik Privat”, të ndryshuar, termi “kushtet thelbësore” u referohen në veçanti 

kushteve të cilat, nëse do të kishin qenë të përfshira në njoftimin fillestar të kontratës ose në 

dokumentacionin e tenderit, do të kishin bërë të mundur që ofertuesit të dorëzonin një ofertë në 

thelb të ndryshme, si dhe nëse ndryshimet do të kishin tejkaluar objektin e kontratës në atë masë 

që këto ndryshime do të përfshinin shërbimet që nuk mbulohen fillimisht.  

15.6   Autoriteti kontraktues kërkon një miratim paraprak nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

për të gjitha ndryshimet e planifikuara, të cilat ndikojnë ose krijojnë riskun e ndikimit direkt 

ose indirekt në buxhetin e shtetit ose në buxhetin e organeve vendore apo të cilat mund të 

ndryshojnë në ndonjë mënyrë mbështetjen financiare siç përcaktohet nga ligji i sipërmendur.   

15.7  Autoriteti kontraktues njofton jo më vonë se 20 ditë Ministrinë e Financave për ndryshimet e 

bëra në kontratë në përputhje me këtë nen.  

 

Neni 16: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit  

16.1  Autoriteti Kontraktues mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Koncesionari falimenton 

ose bëhet i paaftë të paguajë.  

16.2 Autoriteti Kontraktues duhet t’i japë Koncesionarit njoftim me shkrim për ndërprerjen.  

 

Neni 17: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik  

17.1  Autoriteti Kontraktues mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet 

ndërmarrë për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik.  

17.2 Autoriteti Kontraktues duhet t’i japë Koncesionarit lajmërim me shkrim për ndërprerjen si dhe 

angazhohet te ndermarre çdo veprim per mundesimin e shperblimit te demeve qe rrjedhin nga 

nderprerja e kontrates . Per kete qellim, palet bien dakord te perckatojne bashkerisht procedurat 

dhe modalitet per shperblimin e demeve si pasoje e nderprerjes se kontrates per shkak te 

interesit publik.   

 

Neni 18: Nënkontraktimi  

18.1 Autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga tenderuesit që të tregojnë në ofertat e tyre përqindjen 

e vlerës totale të kontratës që ata planifikojnë t’u caktojnë palëve të treta.  
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Neni 19: Transferimi i të Drejtave  

19.1  Në përputhje me dispozitat e nenit 32 të Ligjit nr. 125/2013 “Për Koncesionet dhe Partneritetin 

Publik Privat” të ndryshuar, me pëlqimin paraprak me shkrim nga autoriteti kontraktues, 

kontrata e koncesionit mund të transferohet te një person i tretë që përmbush kërkesat e 

përshtatshmërisë, të përcaktuara në dokumentacionin e tenderit, në bazë të cilit kontrata ishte 

dhënë fillimisht, përveç se nëse këto kërkesa u referohen kushteve që nuk janë më të nevojshme 

për përmbushjen e kontratës, për shkak të faktit se këto detyrime dhe kërkesa të përmendura 

janë tashmë duke u konsumuar ose duke u realizuar nga koncesionari /partneri privat i 

mëparshëm.  

19.2  Transferimi i kontratës së koncesionit nuk prish cilësinë dhe nuk përkeqëson vazhdimësinë e 

realizimit dhe të përmbushjes së kontratës.  

19.3  Kur koncesionari/partneri privat është një subjekt për qëllime të veçanta, atëherë ndryshimi i të 

drejtave të pronësisë apo i menaxhimit të Subjektit për qëllime të veçanta (SPV), si rezultat i 

transferimit të kapitaleve ose të aksioneve të biznesit, nuk mund të zbatohet pa miratimin e 

Autoritetit Kontraktues dhe të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, përveç se nëse ky është 

një rezultat i tregtimit të rregullt të aksioneve në një treg të rregulluar të kapitalit.  

19.4  Autoriteti kontraktues kërkon një miratim paraprak nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

për të gjitha transferimet e planifikuara të kontratës, të cilat ndikojnë ose krijojnë rrezikun e 

ndikimit në ndonjë mënyrë në buxhetin e shtetit ose në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore, 

ose të cilat mund të ndryshojnë në ndonjë mënyrë mbështetjen financiare, siç përcaktohet nga 

Ligji nr. 125/2013 “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat” të ndryshuar. 

19.5  Autoriteti kontraktues njofton Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për transferimet e 

kontratës të bëra në përputhje me këtë nen.  

 

Neni 20: Sigurimi i Kontrates  

20.1  Brenda 60 ditëve nga marrja e njoftimit për fitimin e kontratës, Koncesionari duhet t’i dorëzoje 

Autoritetit Kontraktues sigurimin e kontrates në vlerën dhe formën siç parashikohet në kontratë. 

Deshtimi për të dhene sigurimin e kontrates në formën dhe në vlerën e kërkuar brenda 60 ditëve 

do të rezultojë në anullimin e kontratës dhe humbjen e sigurimit të Ofertës të Koncesionari.  

 

Neni 21: Baza Ligjore 

21.1  Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë.  

 

Neni 22: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve  

22.1  Autoriteti Kontraktues dhe Koncesionari duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin 

mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me 

negociata direkte.  
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22.2  Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, ato zgjedhin procedurat e 

arbitrazhit per zgjidhjen e mosmarëveshjes ose konfliktit sipas percaktimeve te kontratës dhe 

procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.  

 

Neni 23: Përfaqësimi i Palëve  

23.1  Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukture organizative, që do të jetë 

përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në 

çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.  

23.2  Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e 

përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje 

të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.  

23.3  Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqsuar palën në 

veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të 

përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqsuesit.  

 

Neni 24: Lajmërimet  

24.1  Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën 

e specifikuar në kontratë.  

24.2  Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.  

 

Neni 25: Llogaritja e Afateve  

25.1  Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe. 
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Shtojca 16 

[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktues] 

 

KUSHTET E VEÇANTA TË KONTRATËS 

Shërbimet 

Kushtet e veçanta të mëposhtme të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. 

Në rast se e rast se do të ndodhë ndonjë konflikt, dispozitat e mëposhtme do të mbizotërojnë ato të 

Kushteve të Përgjithshme.  

 

Neni 1: Përkufizime 

1.1 Autoriteti Kontraktues është __________________________________________________ 

1.2 Koncesionari është ________________________________________________ 

 

Neni 2: Sigurimi i Kontrates 

2.1 Sigurimi i kontrates në shumën ___________________duhet të ofrohet nga Koncesionari për 

të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

2.2 Sigurimi i kontrates do t’i mbahet koncesionarit per gjate gjithe kohezgjatjes se kontrates 

_____________________________________________________________________ 

 

Neni 3: Përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues 

3.1 Përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues: __________________________________________ 

3.2 Adresa/pika e kontaktit:_____________________________________________________ 

 

Neni 4: Data e Fillimit 

4.1 Kjo kontratë: ____________________________________________________________ 

 

Neni 5: Lloji i Kontratës 

 

Neni 6: Çmimi, Tarifa Koncesionare dhe Mënyra e Pagesës 

6.1 Çmimi i Shërbimit për njësi do të jetë [...] leke (pa TVSH).  
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6.2.  Koncesionari do të jetë përgjegjës për ofrimin e Shërbimit ndaj çdo Subjekti të Detyruar. 

Koncesionari do të jetë përgjegjës për krijimin dhe administrimin e […].Koncesionari mbledh 

drejtpërdrejtë Çmimin e Shërbimit.  

6.3.  Subjektet e Detyruara, do t’i paraqesin Koncesionarit një dokument që provon pagesën e 

Çmimit të Shërbimit, në mënyrë që të përfitojnë nga Koncesionari Shërbimin.  

6.4.  Cdo muaj, Koncesionari do t’i japë Autoritetit Kontraktues një përmbledhje të detajuar në 

lidhje me Sherbimin e kryer. 

6.5 Nëse në cdo kohë, pas Datës Efektive Koncesionari pëson një rritje në kosto apo pakësim në 

rezultatin neto pas taksimit apo barrë të tjera, në masën mbi 10%, të justifikuar me 

dokumentacionin përkatës, përfshirë por pa u kufizuar kur rritja apo pakësimi vjen vetëm si 

pasojë e një ndryshimi në Ligjin e Zbatueshem, Koncesionari mund të njoftojë me shkrim 

Autoritetin Kontraktues dhe të propozojë shtesa/ndryshime të kësaj Kontrate me qëllim që 

Koncesionari, të vendoset në të njëjtën pozitë financiare siç do të kishte qenë nëse nuk do të 

kishte ndodhur ky ndryshim në Ligjin e Zbatueshem, që ka sjellë si rrjedhim rritje të kostove, 

pakësim në të ardhurat apo barrë tjetër financiare. Autoriteti Kontraktues do ti komunikojë me 

shkrim Koncesionarit qëndrimin e tij në lidhje me pranimin ose refuzimin e propozimit të 

Koncesionarit për ndryshim të Kontratës si rrjedhojë e ndryshimit në Ligjin e Zbatueshem, 

brenda 90 (nëntëdhjetë) ditësh nga data e njoftimit të Koncesionarit.  

Palët bien dakord se Autoriteti nuk do të refuzojë në mënyrë të paarsyeshme ndryshime të 

kësaj Kontrate të propozuara nga Koncesionari, në mënyrë që Koncesionari të ruajë pozitën 

financiare që gëzonte përpara ngjarjes.  

6.6 Nëse në çdo kohë, pas Dates Efektive Koncesionari pëson një pakësim në të ardhurat e tij 

sipas kësaj Kontrate, për rrjedhojë të rënies se numrit te inspektimeve me mbi 10%, që vjen 

vetëm si pasojë e ndryshimeve ligjore, Koncesionari mund të njoftojë me shkrim Autoritetin 

Kontraktues dhe të propozojë shtesa/ndryshime të kësaj Kontrate me qëllim që Koncesionari, 

të vendoset në të njëjtën pozitë financiare siç do të kishte qenë nëse nuk do të kishte ndodhur 

ky pakësim ne numrin e inspektimeve si treguar ne kete paragraf. Autoriteti Kontraktues do ti 

komunikojë me shkrim Koncesionarit qëndrimin e tij në lidhje me pranimin ose refuzimin e 

propozimit të Koncesionarit për ndryshim të Kontratës.  

Palët bien dakord se Autoriteti nuk do të refuzojë në mënyrë të paarsyeshme ndryshime të 

kësaj Kontrate të propozuara nga Koncesionari, në mënyrë që Koncesionari të ruajë pozitën 

financiare që gëzonte përpara ngjarjes.  

6.7 Koncesionari do t’i paguajë Autoritetit Kontraktues një Tarifë Koncesionare  të barabartë me 

[…]% (me fjale) të të ardhurave vjetore që realizohen nga shitja e Shërbimit, siç rezulton nga 

Pasqyrat Financiare të po atij viti.  

6.8  Tarifa Koncesionare do të paguhet nga Koncesionari brenda […] muajve të parë të secilit vit 

kalendarik bazuar në Pasqyrat Financiare të audituara, që i përkasin vitit financiar paraardhës.  
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Neni 7 Detyrime te veçanta te Autoritetit Kontraktues 

7.1 Autoriteti Kontraktues ka të drejtën që të monitorojë, inspektojë, kontrollojë dhe mbikqyrë 

çdo fazë të zbatimit të Kontratës, nëpërmjet personave të autorizuar prej tij, me qëllim që të 

verifikojë përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga Kontrata e Koncesionit.  

7.2.  Autoriteti Kontraktues merr përsipër përmbushjen e detyrimeve të mëposhtme:  

i. Të ndërmarrë të gjitha hapat dhe të bëjë të gjitha përpjekjet që të përmbushë brenda 

afateve të arsyeshme dhe pa vonesa veprimet e përcaktuara ne kete Kontrate.  

ii. Të garantojë vazhdimësinë e zbatimit të Kontratës së Koncesionit, pavarësisht nga 

ndryshimet e objektivave apo të legjislacionit në Shqipëri në lidhje me sektorin ku 

vepron Koncesionari.  

iii. Të bëjë të gjitha përpjekjet për të ndihmuar Koncesionari (kur eshte e zbatueshme) 

në raportet me organet e administratës shtetërore, qendrore dhe lokale dhe entitetet 

private, në lidhje me çdo pengesë që mund të haset gjatë procedurave të lëshimit të 

lejeve, licencave, autorizimeve ose çdo lloj tjetër dokumenti i cili është i nevojshëm 

për zbatimin e objektit të Koncesionit, brenda përcaktimeve të legjislacionit në fuqi në 

Republikën e Shqipërisë.  

iv. Të bëjë përpjekjet e duhura, përmes udhëzimeve apo akteve të tjera normative në 

kompetencë të saj, për të siguruar që të gjitha organet e administratës shtetërore që 

ushtrojnë autoritetin e tyre në lidhje me Koncesionari, të jenë të informuara në 

mënyrën e duhur në lidhje me ekzistencën e kësaj Kontrate dhe që të bashkëpunojnë 

pa vonesa të paarsyeshme, me Koncesionarin për të mundësuar kryerjen e Shërbimit.  

v. Të angazhohet dhe bëjë perpjekjet maksimale bazuar ne legjislacionin e zbatueshem 

per të mundësojë aksesin e lirë të Konçesionarit në të gjitha pikat të Karburantit dhe 

Gazit të Lëngëzuar të Naftës (GLN). Ky akses është vendimtar për aftësinë e 

Koncesionarit për të realizuar detyrimet e marra përsipër prej tij në Kontratën e 

Koncesionit.  

vi. Autoriteti Kontraktues angazhohet, brenda një afati 12 muaj nga nënshkrimi i 

Kontrates, se do të propozojë të gjitha ndryshimet e nevojshme për përshtatjen e 

kuadrit ligjor dhe nënligjor përkatës dhe do të marrë iniciativën për miratimin e të 

gjitha ligjeve, akteve nënligjore dhe/ose rregulloreve që te lejoje Koncesionarin te 

kryeje shërbimin objekt te Kontratës perfshire këtu veprimtarinë e inspektimit 

metrologjik sipas legjislacionit te zbatueshëm shqiptar mbi metrologjinë, perfshire por 

pa u kufizuar te drejtën e Koncesionarit per te bllokuar subjektet ne shkelje.  

 

SHËNIM: Dispozitat e parashikuara në Kushtet e Përgjithshme dhe Kushtet e Vecanta të 

Kontratës janë subjekt i ndryshimeve, nëse është e nevojshme, gjatë fazës së 

negocimit të kontratës me ofertuesin e perzgjedhur fitues.
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Shtojca 17 

[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 kontraktues] 

Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar] 

Procedura e koncesionit: [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 te  , me vendndodhje ne  ,  sipas shkreses se (emri i Autoritetit 

Kontraktues) (me poshte referuar si "Autoriteti Kontraktues"), Nr.  Prot, date 

"Njoftimi i Fituesit" ; dhe        

- Ofertuesi Fitues ka paraqitur prane nesh Draftin e Kontrates te lidhur ndermjet tij dhe 

Autoritetit Kontraktues, "Per marrjen me koncesion 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 kete garanci. 

 

Deklarojme se: 
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- jemi garantuesit e kontrates se siperpermendur 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 nevoja te 

 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 parë Koncesionarit  

    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 _____ dite nga data e leshimit te 

Certifikates se Perfundimit. 

 

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

 

 

 

 

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve] 
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Shtojca 18 

 

[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktues] 

 

 

FORMULARI I PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATËS SE NËNSHKRUAR 

 

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktues 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktues 

 

Emri ___________________________________________ 

 

Adresa ___________________________________________ 

 

Tel/Fax ___________________________________________ 

 

E-mail ___________________________________________ 

 

Faqja në Internet ___________________________________________ 

 

1.2 Lloji i autoritetit kontraktues dhe aktivjetti ose aktivjettet kryesore: 

 

Institucion Qëndror Institucion i Pavarur 

  

Njesi e Qeverisjes Vendore  
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Seksioni 2 Objekti i Kontratës 

 

2.1 Lloji i Kontratës 

 

Shërbime 

 

2.2 Përshkrim i shkurtër i kontratës 

 

 

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 Me negocim 

E hapur Me shpallje paraprake 

3.2 Numri i ofertave të dorëzuara:  Numri i ofertave të rregullta: 
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Seksioni 4 Informacion mbi kontratën 

4.1 

Numri i Kontratës: 

_______________  Data e Kontratës/   / 

 

4.2 Emri dhe adresa e Koncesionarit 

 

Emri ___________________________________________ 

 

Adresa ___________________________________________ 

 

Tel/Fax ___________________________________________ 

 

E-mail ___________________________________________ 

 

Adresa e Internetit ___________________________________________ 

 

 

4.3 Vlera Totale 

 

Vlera _____________(pa TVSH) Monedha ____________ 

 

4.4 Informacione shtesë (nëse ka) 

_________________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________________

___ 

 

_______________________________________________________________ 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi /  /     
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Shtojca 19 

 

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 Shteti Kodi Postar/Kodi Zip 

 

 

 

Nr. Telefoni (duke përfshirë 

edhe prefiksin e zonës) 

 

 

 

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe 

prefiksin e zonës) 
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E-mail 

 

 

 

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

shtypeni) 

 

 

 

Firma e zyrtarit të autorizuar 

 

 

 

Nr. Telefoni (duke përfshirë 

prefiksin e zonës) 

 

 

 

Data (viti/muaji/dita) 

 

 

 

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e 

zonës) 
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Seksioni II. Informacion për Procedurën 

 

1. Numër Identifikimi 

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë 

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 e Koncesionit/PPP 

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

4. Objekti i Kontratës 

Përshkrim i shkurtër i punëve/ shërbimeve që blihen. 

 

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës 

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave. 

 

 

Data (viti/muaji/dita) 

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese 

 

 

 

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet 

 

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës 

 

1. Baza Ligjore e Ankesës 

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj) 
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2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve 

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo 

arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e 

ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni 

faqe shtesë, nëse është e nevojshme. 
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3. Lista e Shtojcave 

 

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. 

 

Mundësisht bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën 

tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht çdo 

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 dhe 

disa kopje shtesë, pranë autoritetit kontraktor 

 

4.Kundërshtimi Paraprak ndaj Autoritetit Kontraktues 

 

Kundërshtim quhet një ankesë e drejtuar drejpërdrejt autoritetit kontraktues. Bashkangjisni një kopje 

të çdo ankese me shkrim, duke përfshirë edhe përgjigjen, nëse ka një tillë. 

 

1. Keni bërë ndonjë kundërshtim të tillë? Nëse po, atëherë specifikoni mënyrën e 

kundërshtimit (psh, me shkrim, nepermjet faksit, etj). 

 

Po Jo 

 

 

2. Autoriteti Kontraktues pranë të cilit është bërë kundërshtimi 

 

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

 

 

 

3. Natyra e Masës së Kërkuar Korrigjuese 

 

Çfarë mase korrigjuese kërkoni? 

 

 

4. 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 

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 

publik 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. 



 

 

 

 
 

Dokumentet e tenderit për projektin “Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të 
instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm” 

 
 

Shtojca 20 

 

[ Shtojce per tu plotesuar nga Operatori Ekonomik] 

 

FORMULARI I PROKURËS 

 

Sot më datë, muaji, viti …………. 

 

Perpara meje 

 

Noterit/es 

 

I/E nenshkruari/a 

z./zj. ne cilesine e 

tij/saj 

 

Shtetesia 

 

Mbajtes i Pasaportes ose Dokumentit te Identifikimit nr. Leshuar nga  

 

Me date 

Banues 

ne 

 

Emeroj z./zj. ne cilesine e tij/saj si , per te: 

 

(a) nenshkruar ose vulosur dhe per te dorezuar tek autoritetet kompetente te gjithe dokumentet e 

renditura ne Pasqyrën 1 bashkelidhur; 

 



 

 

 

 
 

Dokumentet e tenderit për projektin “Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të 
instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm” 

 
 

(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 13.5.2015 

 
  


