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KONCESIONE / PARTNERITET 

PUBLIK PRIVAT 

 
 

 

 

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË 
 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktues 

Emri:    Ministria e Financave dhe Ekonomisë  

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

Tel/Fax:  00355422811133 

E-mail:  info@financa.gov.al 

Faqja e Internetit www.financa.gov.al  

 

1.2 Lloji i autoritetit kontraktues: Institucion Qëndror 

 

Seksioni 2 Objekti i kontratës 

 

1. Lloji i Kontratës: Shërbime 

 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)” 

 Forma e kontratës:  Koncesion i Shërbimeve Publike 

 Burimi i financimit:Privat  

 

 2. 3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 

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

 

Seksioni 3 Procedura 

3.1 Lloji i procedurës: E hapur 

3.2 Numri i ofertave të dorëzuara: 1 Numri i ofertave të rregullta: 1 

 

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën 

4.1 Numri i Kontratës: 15326  Data e Kontratës: 21/08/2019 
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4.2 Emri dhe adresa e Koncesionarit 

Emri Koncesionari: Shoqëria “Noa Control” shpk 

 Shoqëria Koncesionare: “Shoqëria Koncesionare Noa Inspect” shpk 

Adresa Koncesionari: Rr.”Nikolla Tupe”, Ndërtesa 3, Kati 1, Tiranë 

 Shoqëria Koncesionare: Rr.”Nikolla Tupe”, Ndërtesa 3, Kati 1, Tiranë 

E-mail info@noacontrol.al 

Adresa e Internetit www.noacontrol.al 

4.3 Vlera Totale 

Vlera:70,000,000 (pa TVSH) Monedha: Lekë 
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