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MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 
  

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me 

adresë: Rruga "Abdi Toptani" Nr.1, Tiranë. 

 

2. Lloji i procedurës: E hapur  

 

3. Numri i Referencës: REF-02746-12-28-2018  

 

4. Objekti i kontratës: Rehabilitimi dhe Vënia në Punë e Termocentralit të Vlorë-s si dhe të 

ndërtimit të tubacionit Fier-Vlorë të furnizimit me gaz të tij 

 

5. Vlera e parashikuar e projektit sipas studimit të fizibilitetit është 58,719,958 Euro.  

 

6. Arsyet e Anulimit: Bazuar në Ligjin nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik 

privat” i ndryshuar, dhe Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i 

ndryshuar, neni 24, pika ç) asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e 

përcaktuara në dokumentet e tenderit. 
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