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Legal, economic, financial and technical information and Criteria for the selection of the winner: 
 In accordance with Appendix 9 and 11 of DPK  

 

Deadline for submission of bids: Within and not later than: Date 26th of November 2021, 12:00; 
CET  

 
Deadline for opening of bids: Within and not later than: Date 26th of November 2021, 12:00; CET  

 
Period of validity of bids: 150 days  

 

 
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 

NJOFTIM FITUESI 
 
Për: Bashkimin e Përkohshëm të Shoqërive “AGBES CONSTRUKSION” sh.p.k. / NUIS 

K32807432W, “BESTA” sh.p.k. / NUIS J62903182B, “Premium Construction & Maintenance” 

sh.p.k. / NUIS M11816005V, “ITE. GRUP” sh.p.k. / NUIS K11323001H dhe “ARKONSTUDIO” 

sh.p.k. / NUIS L42019004I, me adresë: Rruga 365, Pallati Nr. 8, Kati 8, Apartamenti B, Tiranë. 
Procedura konkurruese: Dhënia me koncesion/partneritet publik privat për projektimin, ndërtimin 
dhe mirëmbajtjen e “Portit të Integruar” në Triport Vlorë 
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Projektim, ndërtim, dhe mirëmbajtje të “Portit të Integruar” në 

Triport me vendndodhje në pjesën qendrore-jugore të bregdetit shqiptar, rreth 2 km në veriperëndim 
të Vlorës dhe jo shumë larg (rreth 1,5 km në juglindje) Nartës dhe Lagunës Homogjene të Nartës. 
Kohëzgjatja e kontratës së koncesionit/PPP: 10 vjet  
Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 122 datë 16.8.2021 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë ofertuesit me vlerat përkatëse të ofruara: 

 Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “AGBES CONSTRUKSION” sh.p.k. / NUIS 

K32807432W, “BESTA” sh.p.k. / NUIS J62903182B, “Premium Construction & 

Maintenance” sh.p.k. / NUIS M11816005V, “ITE. GRUP” sh.p.k. / NUIS K11323001H dhe 

“ARKONSTUDIO” sh.p.k. / NUIS L42019004I, me vlerë totale të ndërtimit dhe të 
mirëmbajtjes prej 40,000,000 Euro;  

 Shoqëria “ALBAVIA” sh.p.k. / NUIS J81527001Q, nuk ka paraqitur ofertë etj. 
 Shoqëria “ED KONSTRUKSION” sh.p.k. / NUIS K61625001I, me vlerë totale të ndërtimit 

dhe të mirëmbajtjes prej 38,650,000 Euro. 
 

 Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 
 Shoqëria “ALBAVIA” sh.p.k. / NUIS J81527001Q, dhe 
 Shoqëria “ED KONSTRUKSION” sh.p.k. / NUIS K61625001I 

 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Shoqëria “ALBAVIA” sh.p.k. / NUIS J81527001Q, nuk ka paraqitur Formularin e Ofertës 
të plotësuar sipas shtojcës nr. 1 të DPK, nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës sipas shtojcës           
nr.3 të DPK, sipas kërkesës së germës a) pika 1 të pikës 2 “Kriteret e veçanta të 

kualifikimit” të shtojcës nr. 9 të DPK, dhe nuk ka dorëzuar të gjithë dokumentacionin e 
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kërkuar dhe në përputhje me kërkesat e parashikuara në shtojcën nr. 9 të DPK, si dhe nuk 
përmbushen kapaciteti ligjor, ekonomiko-financiar dhe teknik sipas Dokumenteve të 
Procedurës Konkurruese. 

 
 Shoqëria “ED KONSTRUKSION” sh.p.k. / NUIS K61625001I, nuk ka paraqitur Sigurimin 

e Ofertës sipas shtojcës nr. 3 të DPK, sipas kërkesës së germës a) pika 1 të pikës 2 “Kriteret 

e veçanta të kualifikimit” të shtojcës nr. 9 të DPK, dhe nuk ka dorëzuar të gjithë 

dokumentacionin e kërkuar dhe në përputhje me kërkesat e parashikuara në shtojcën nr. 9 të 
DPK, si dhe nuk përmbushen kapaciteti ligjor, ekonomiko-financiar dhe teknik sipas 
Dokumenteve të Procedurës Konkurruese. 

 
* * * 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë lajmëron Bashkimin e Përkohshëm të Shoqërive “AGBES 

CONSTRUKSION” sh.p.k. / NUIS K32807432W, “BESTA” sh.p.k. / NUIS J62903182B, 

“Premium Construction & Maintenance” sh.p.k. / NUIS M11816005V, “ITE. GRUP” sh.p.k. / 

NUIS K11323001H dhe “ARKONSTUDIO” sh.p.k. / NUIS L42019004I, me adresë: Rruga 365, 
Pallati Nr. 8, Kati 8, Apartamenti B, Tiranë, se oferta e paraqitur më datë 30 Shtator 2021, për 
marrjen me koncesion/PPP projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e “Portit të Integruar” në 

Triport Vlorë, është pranuar. 
 
AfatiinegocimittëKontratëstuajdotëjetë60 ditë nga marrja e njoftimit të fituesit. 
 
Bashkimi Përkohshëm i Shoqërive “AGBES CONSTRUKSION” sh.p.k. / NUIS K32807432W, 

“BESTA” sh.p.k. / NUIS J62903182B, “Premium Construction & Maintenance” sh.p.k. / NUIS 

M11816005V, “ITE. GRUP” sh.p.k. / NUIS K11323001H dhe “ARKONSTUDIO” sh.p.k. / NUIS 

L42019004I kërkohett’iparaqesëMinistrisë së Infrastrukturës dhe Energjisëdokumentet e 
mëposhtme: 
 

 KopjenevëniesnëdijenipërFormularineKushtevetëPërgjithshmedhetëVeçantatë Kontratës 
Koncesionare\Partneritetit Publik Privat,të nënshkruar. 

 Sigurimin eKontratës sipas formëssë kërkuar në Dokumentet e ProcedurësKonkurruese, në 
vlerën e 5% e vlerës së projektit.Sigurimiduhettëparaqitetjomëvonësenë momentin 
enënshkrimit të Kontratës ngatëdypalët. 

 Dokument që vërteton pagesën e vlerës së tarifës së ATRAKO-s, referuar nenit 12 të Ligjit 
nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat” të ndryshuar. 

 Ofertën origjinale e shtypur/printuar ose e shkruar me bojë, e cila nuk fshihet. Personi me të 
drejtë nënshkrimi (i autorizuar me prokurë) duhet të nënshkruajë Ofertën duke nënshkruar 
origjinalin e ofertës dhe firmosur në secilën faqe të origjinalit të dokumenteve që shoqërojnë 
ofertën ekonomike.  

 Në rast setërhiqeni ngalidhjaekontratës duhet tënjoftoni me shkrim. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 8.10.2021 
Ankesa: Nuk ka 
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