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MINISTRIA E MJEDISIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Data 24/08/2017
Për: Shoqëria "Integrated Energy B.V."me adresë Hoogoorddreef 15 1101 BA Amsterdam, The
Netherlands
Procedura e koncesionit/partneritetin publik privat
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Dhënia Me Koncesion E Ndërtimit Të Landfillit, Inceneratorit
Dhe Rehabilitimi I Venddepozitimeve Ekzistuese Tiranë” dhe kohëzgjatja e kontratës 30 vjet
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. Shoqëria "Integrated Energy B.V."Vlera 128 248 330 (njëqind e njëzetë e tetë milion e dyqind
e dyzetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë) Euro pa T.V.Sh, ose 17 139 106 821 (shtatëmbëdhjetë
milliard e njëqind e tridhjetë e nëntë milion e njëqind e gjashtë mijë e tetëqind e njëzetë e një)
lekë pa T.V.Sh.
2._________________________________ Vlera (me numra dhe fjale) ___________________
Etj.________________________________Vlera (me numra dhe fjale) ___________________
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 1._________________________________
2._________________________________
Përkatesisht per arsyet e meposhtme:
______________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________

***
Ministria e Mjedisit lajmëron Shoqëria "Integrated Energy B.V." adresa Hoogoorddreef 15 1101
BA Amsterdam, The Netherlands se oferta e paraqitur më datë 12.06.2017 për marrjen me
koncesion te “Dhënia Me Koncesion E Ndërtimit Të Landfillit, Inceneratorit dhe Rehabilitimi i
Venddepozitimeve Ekzistuese Tiranë” është pranuar.
Afati i negocimit te Kontrates tuaj do te jete 30 dite
Ofertuesi Shoqëria "Integrated Energy B.V kërkohet t’i paraqesë Ministrisë së Mjedisit
dokumentet e meposhtme:
Kopjen e vënies në dijeni për Formularin e Kushteve te Pergjithshme dhe të Veçanta të Kontratës
Koncesionare\Partneritetit publik Privat, të nënshkruar.
Dokumenta Standarde te Koncesionit\Partneritetit Publik Privat
• Sigurimin e Kontratës sipas formes se kerkuar ne Dokumentat Standarte te Procedures
Konkurruese. Sigurimi duhet te paraqitet jo me vone se ne momentin e nenshkrimit te Kontrates
nga te dy palet.
• Dokument bankar qe verteton pagesen e kryer per shpenzimet e publikimit dhe shpenzimet e
konsulences se specializuar (ne rast se ka). Kjo pagese do te kryhet para fillimit te negociatave.
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• Ne rast se, terhiqeni nga lidhja e kontrates duhet te njoftoni me shkrim.
Ministria e Mjedisit Autoriteti kontraktues
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.08.2017
Ankesa: nuk ka

