Formular Aplikimi
Formular aplikimi për vendburimet e prodhimit të naftës bruto Gorisht-Kocul, Cakran-Mollaj dhe
Amonicë

Aplikues
Data e plotësimit të aplikimit
Datë (dd/mm/vvvv)

Emri i personit të kontaktit
Emër, mbiemër.

Numër telefoni

Adresë e-mail

Adresa postare.

A. Informacion i përgjithshëm
a. Zona e Kontratës
Zona e Kontratës (vendburimi) per te cilen aplikohet.

b. Emri tregtar i aplikuesit
Emri tregtar i plotë i aplikuesit në përputhje me regjistrimin tregtar përkatës.

b.i. Forma juridike e aplikuesit



Person Juridik

c. Kontakte
Numër telefoni

Adresë e-mail

d. Numri unik i identifikimit
Numri unik i identifikimit sic rezulton në
regjistrin tregtar

e. Vendi i regjistrimit
Adresa e vendit të regjistrimit të selisë qendrore të shoqërisë.

Qyteti

Shteti

f. Përshkrim i aktiviteteve kryesore
të aplikuesit

Përshkrim i shkurtër i aktiviteteve dhe objektivave zhvilluese të aplikuesit
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A. Informacion i përgjithshëm (vazhdim)
g. Deklaratë mbi pronësinë



Deklaratë mbi pronësinë e shoqërisë (bashkëngjit).

h. Deklaratë mbi pronësinë



Njoftim në lidhje me ndonjë kontroll të veçantë që ushtron një ose
me shumë nga aksionerët e shoqërisë apo bashkëpronarët
(bashkëngjit).

a.i. Detaje mbi aktivet e aplikuesit



Pasqyra e fitimit dhe humbjes të aplikuesit dhe bilanci kontabël i
hartuar në fund të tre viteve (bashkëngjit).

a.ii.



Raportin financiar gjatë tre viteve të fundit, të aplikuesit dhe të
personave juridik, të cilët sipas aplikuesit mund të jenë shoqëritë e
tij mëmë dhe/ose të lidhura (bashkëngjit).

a.iii.



Pasqyrë e konsoliduar të fitimit dhe humbjes dhe bilanci kontabël,
duke përfshirë paraqitjen e parimeve të vlerësimit të konsolidimit
(bashkëngjit).

b. Aftësitë financiare



Të dhëna për aftësitë financiare të aplikuesit, të ndara sipas llojit
(bashkëngjit).

c. Kapitalet financiare



Të dhëna për kapitalet e kredituara të aplikuesit, të ndara sipas
llojit (bashkëngjit).

B. Të dhënat financiare

d. Mënyra e financimit

Përshkrim i shkurtër për mënyrën se si aplikuesi mendon të financojë aktivitetet
hidrokarbure (bashkëngjit shpjegimin e detajuar).

C. Të dhëna teknike
Përvoja që lidhet me aktivitetin e mëparshëm për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve
a. Shtetet zonat ku kryen dhe/ose
ku ka kryer aktivitet
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a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

a.6
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C. Të dhëna teknike (vazhdim)
b. Ekspertizat teknike të aplikuesit



Shpjegime të detajuara bashkëngjitur

c. Përshkrim i eksperiencës në
kryerjen e operacioneve
hidrokarbure të aplikuesit



Përshkrim i operacioneve të zhvillimit dhe prodhimit të
hidrokarbure të kryera, në natyrë dhe në vlerë (bashkëngjit). Të
jepen shpjegime të detajuara, si dhe periudhat përkatëse të
kryerjes së operacioneve hidrokarbure përkatëse.

d. Përshkrim i eksperiencës në
vendburime të ngjashme



Përshkrim i operacioneve të zhvillimit dhe prodhimit të
hidrokarbure të kryera, në natyrë dhe në vlerë në vendburime të
ngjashme (bashkëngjit). Të jepen shpjegime të detajuara, si dhe
periudhat përkatëse të kryerjes së operacioneve hidrokarbure
përkatëse.

e. Të dhëna për stafin



Kapacitetet teknike të stafit që kanë kryer dhe drejtuar punimet e
mëparshme të zhvillimit dhe prodhimit si dhe ata që do të
angazhohen për kërkimin dhe zhvillimin në zonën e kërkuar
(bashkëngjit). Të jepen shpjegime të detajuara, si dhe kopje të
curriculum vitae individuale.

f. Të dhëna për operatorin



Të dhëna për operatorin e ngarkuar për menaxhimin teknik të
punës, sipas operacioneve të kryera (bashkëngjit). Të jepen
shpjegime të detajuara, si dhe kopje të pasqyrave financiare
përkatëse.

D. Të dhënat e Termave dhe Kushteve Kryesore të Marrëveshjes Hidrokarbure
a. Zona e Kontratës
Zona e Kontratës (vendburimi) për të cilën aplikohet.

b. Programi minimal i punës



Programi minimal i punës për periudhën e vlerësimit dhe zgjatja
kohore e saj (bashkëngjit). Të jepen shpjegime të detajuara.

b.i Periudha e vlerësimitt
b.i.a kohëzgjatja në muaj

b.i.b vlera minimale në USD

b.i.c llojet e investimit (lloji i operacioneve që parashikohet të kryhen)

b.ii Periudha e prodhimit
b.ii.a kohëzgjatja në muaj

b.ii.b përshkrim i vizionit të zhvillimit të vendburimit
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D. Të dhënat e Termave dhe Kushteve Kryesore të Marrëveshjes Hidrokarbure
(vazhdim)
c. Ndarja e prodhimit

c. i. Pjesa e Prodhimit të Palës
Shqiptare - PPPS



Mënyra e ndarjes së prodhimit dhe mekanizmi i mbulimit të
kostos, duke përfshirë dhe klauzolat për vendosjen e një tavani tek
shpenzimet për mbulimin e kostove hidrokarbure (bashkëngjitur).
Të jepen shpjegime të detajuara.

c.i. Vlera e Pjesës së Prodhimit të Palës
Shqiptare - PPPS - e shprehur në
përqindje mbi prodhimin gjithsej, pasi
zbritet PPE, nëse ka (%)

c. ii. Prodhimi Para Ekzistues - PPE
c.ii.a Vlera e Prodhimit Para Ekzistues,
të puseve që do të merren në dorëzim
(
), e shprehur në përqindje të
prodhimit mesatar të gjashtë muajve
që paraprijnë datën e marrjes në
dorëzim (%)

c. iii. Tavani i mbulimit të kostove
hidrokarbure

c. iv. Tavani i naftës së
disponushme për të mbuluar
kostot hidrokarbure

d. Bonuset

c.ii.b Formula e rënies mujore të
vlerës së Prodhimit Para Ekzistues, të
puseve që do të merren në dorëzim
(formulë me rënie eksponenciale
zbritëse ),
koeficenti eksponencial (D) i
shprehur në përqindje (%).

c.iii. Vlera e tavanit të mbulimit të
kostove hidrokarbure e shprehur në
përqindje (%), por jo më shumë se 90%

c.iv. Vlera e tavanit të naftës së
disponueshme për të mbuluar kostot
hidrokarbure e shprehur në përqindje
(%), por jo më shumë se 90%



Bonuset e ndryshme që ofrohen për trajnime dhe firmosje të
marrëveshjes hidrokarbure, bonuse prodhimi, etj. (bashkëngjit). Të
jepen shpjegime të detajuara.

d.i Bonus nënshkrimi
d.i. Vlera e bonusit të nënshkrimit (USD)

d.ii Bonus trajnimi
d.ii. Vlera e bonusit vjetor të trajnimit për
punonjësit e Palës Shtetërore (USD/vit)

d.iii Bonusi i prodhimit



Bonus i prodhimit për Palën Shtetërore, për arritje të niveleve të
caktuara të prodhimit (të shprehura në bbl/ditë), e paguar dhe
shprehur në USD, për çdo nivel prodhimi të propozuar
(bashkëngjit). Të jepen shpjegime të detajuara.

e. Legjislacioni



Deklaratë me shkrim për konfirmimin që ligjet e Republikës së
Shqipërisë janë të aplikueshme për marrëveshjen hidrokarbure
(bashkëngjit).

f. Propozime të tjera



Propozime të tjera (bashkëngjit).
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Shpjegime
Dokumentacioni duhet të jete origjinal dhe të dërgohet në adresë të Albpetrol sh.a. që shqyrton aplikimin. Një
aplikues mund të paraqesë aplikime për një ose më shumë se një vendburim, me kushtin që çdo aplikim të
dërgohet në zarf të veçantë të vulosur.
Për të lidhur një Marrëveshje Hidrokarbure mund të aplikojë çdo subjekt i interesuar dhe që plotëson kriteret e
parashikuara në aktet ligjore.

Nënshkrimi
Ky formular duhet të nënshkruhet në çdo faqe nga personi i autorizuar i aplikuesit (të vendoset bashkëngjitur
autorizimi përkatës), së bashku me vulën përkatëse të shoqërisë.
Gjithashtu, duhet të nënshkruhen në çdo faqe edhe çdo dokument apo shpjegim shoqërues që i bashkëngjitet
këtij formulari aplikimi.
Ky formular aplikimi nënshkruhet sot më datë:
Data e nënshkrimit (dd/mm/vvvv)

Ky formular aplikimi nënshkruhet nga:
Nënshkrimi i personit të autorizuar (vula e shoqërisë)

Emri tregtar i aplikuesit
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