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NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË 

KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË 

SAJ 
 
 

AUTORITETI PORTUAL DURRËS 
NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË 

ZBATIMIT 

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri    Autoriteti Portual Durrës    

Adresa    Lagja 1, Rruga Tregtare, Durrës 

Tel/Faks   052293402   

E-mail      info@durresport.al 

Ueb-faqe   www.durresport.al  

 

2.Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin: 

Emri:         S.Mece      

E-mail:      s.mece@durresport.al    

 

3. Lloji i procedurës së prokurimit:  Shërbim konsulence –Mbi kufirin e lartë monetar (Me mjete 

elektronike) 

 

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes kuader: Shërbime konsulence 

 

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: REF-97696-06-08-2021 

 

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Hartimi i Projektit të detajuar teknik (Detailed 

Design) të Portit të ri tregtar të  Integruar të Durrësit në Porto Romano”   

 

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):  Projekte   -   22114311‐5 

 

8. Fondi limit: 

1.145.354.372,96 (një miliard e njëqind e dyzet e pesë milion e treqind e pesëdhjetë e katër mijë e 

treqind e shtatëdhjetë e dy / presje nëntëdhjetë e gjashtë) lekë, pa tvsh 

 

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:    

Mbështetur në nenin 127, pika 1/c, të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” 

dhe në nenin 23, pika 2, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, të ndryshuar, ky modifikim është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të 

paparashikueshme nga AK dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës së prokurimit me 

objekt “Hartimi i Projektit të Detajuar Teknik (Detailed Design) të Portit të Ri Tregtar të Integruar 

të Durrësit në Porto Romano”, me Nr. REF-97696-06-08-2021.  

Një aspekt thelbësor i këtij projekti është ndërtimi i një baze autonome detare për Forcën Detare të 

R.SH., të ndërlidhur me rrjetin rrugor dhe hekurudhor. Komanda e Forcës Detare, duke u 
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koordinuar me përfaqësuesit Amerikanë, të cilët nëpërmjet Shtabit të Përgjithshëm kanë dërguar 

kërkesat specifike, i ka përcjellë Autoritetit Portual Durrës kapacitetet që nevojiten, duke u bazuar 

në: inventarin aktual të anijeve të Forcës Detare, anijet që kanë vizituar vëndin tonë në kuadër të 

stërvitjeve të vendeve aleate si “defender Europe 21” dhe mundësinë për akomodimin e të gjitha 

anijeve të tipit “destroyer”.  

Kjo ide, e artikuluar në nivel koordinimi politik, gjatë Ministerialit të Ministrave të Mbrojtjes së 

NATO-s në Bruksel, në datat 15-16 qershor, ka gjetur parimisht dhe mbështetjen e SACEUR, duke 

kërkuar që autoritetet shqiptare të detajojë edhe më tej projektin e tyre, duke bere zevendesimin e 

zerit projektimit per  bazen autonome detare per forcen detare  te R.Sh , ne zone per perdorimin e 

forcave te NATO-s. 

Projekti i infrastruktures i destinuar per  akostimin e mjeteve detare dhe sheshet ne sherbim per 

Forcat e armatosura sipas MASTERPLANIT nuk  i permbahet kapaciteteve te kerkuara nga NATO.  

Për sa më lart argumentuar, paraqitet nevoja për amendimin e kontratës fillestare, duke u ndryshuar 

afati i zbatimit dhe vlera totale e kontratës së prokurimit në fjalë. Vlera e amendimit nuk tejkalon 

masën prej 20% të vlerës së kontratës fillestare. 

I gjithë dokumentacioni, ku përfshihen komunikimet ndër-institucionale, relacionet dhe 

argumentimet teknike përkatëse, janë pjesë e dosjes së prokurimit me Nr. REF-97696-06-08-2021. 

 

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose 

vlerën e mallrave: 

 Të gjitha kushtet, të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në Kontratën e firmosur më 24.12.2021 me 

Nr. Prot. 4314, me objekt “Hartimi i Projektit të detajuar teknik (Detailed Design) të Portit të ri 

tregtar të Integruar të Durrësit në Porto Romano”, mbeten të pandryshuara dhe janë të vlefshme dhe 

për këtë amendament  kontrate. 

Ky Amendament Kontrate përbëhet nga i gjithë dokumentacioni i kontratës së firmosur më 

24.12.2021 me Nr. Prot. 4314, duke përfshirë ndryshimet përkatëse të dokumentacionit të 

poshtëcituar i cili bëhet pjesë integrale e kësaj kontrate: 

- Shtojca A: Formulari i Sigurimit të Kontratës 

- Shtojca B. Termat e Referencës e ndryshuara 

- Shtojca C: Propozimi Financiar i negociuar 

- Shtojca D: Grafiku i ekzekutimit i ndryshuar 

- Shtojca F: Kushtet e pagesës të ndryshuara 

 

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:  

Çmimi i kontratёs me tvsh, në lekë ishte:   1.142.530.800 (një miliard e njëqind e dyzet e dy mijë e 

pesëqind e tridhjetë mijë e tetëqind ) lekë. 

 

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):          

 Çmimi i kontratёs me tvsh në Lekë, bëhet: 1,365,777,813.60 (një miliard e treqind e gjashtëdhjetë 

e pesë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e trembëdhjetë e gjashtë të dhjeta)   

Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër : Afati i kryerjes së shërbimit ishte 8 muaj (tetë) 

muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.  

 

Dhe afati i ri (nëse është rasti): Afati i ri i kryerjes së shërbimit bëhet 15 muaj (pesëmbëdhjetë) 

muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.  

 

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë: 

Emri:  BOE  
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 "HASKONINGDHV NEDERLAND B.V."- Adresa:  Laan 1914 nr.35, 3818 EX 

AMERSFOORT - Nederland Numër Regjistrimi 56515154 

 "ADEC ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C."  - Adresa:   P.O. Box 109433,Plot No. 

44 Zone M01 - Musafah Industrial Area, Abu Dhabi, United Arab Emirates Numri i Licencës 

Tregtare CN-1333649 

 "ABKONS" SH.P.K. NIPT: K61926012O  - Adresa: Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga 

Themistokli Gërmenj, perballe RTSH, kati i II, TIRANE, Albania NIPT: K61926012O 

 "TAULANT" SH.P.K. NIPT: K61617040L  - Adresa: Gjik Kuqali", pallati nr. 23/2, shkalla 

nr 1, apartamenti nr. 1, kati 1, Tirane . Albania NIPT: K61617040L 

 "GEO-ENG" SH.P.K. NIPT: L91308053P  - Adresa: Rruga e Bogdaneve, Ndertesa 34, hyrja 

2, Apartamenti 47, Kodi Postar 1001, Njesia Bashkiake nr. 10, Tirane NIPT: L91308053P   
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