
Neni 33 
Procedurat e hapura dhe të kufizuara 
1. Përveç nëse ndonjë dispozitë e neneve 34 – 37 të këtij ligji, posaçërisht e 
autorizon përdorimin e procedurave tjera të prokurimit, autoriteti kontraktues do të 
zgjedhë dhe përdorë procedurat e hapura ose të kufizuara gjatë zbatimit të 
aktiviteteve që kanë për qëllim dhënien e një kontrate publike. 
2. Autoriteti kontraktues mund të shfrytëzojë procedurat e kufizuara për të kryer 
një aktivitet prokurimi që çon te dhënia e ndonjë kontrate publike në bazë të 
faktorëve të verifikueshëm dhe pa qëllime diskriminuese. 
3. Pas pranimit të kërkesës për të marrë pjesë, autoriteti kontraktues do të ftojë 
me shkrim që të parashtrojnë tenderin ose propozimin të gjithë kandidatët të cilët 
përmbushin kriteret e përzgjedhjes të 
caktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit në përputhshmëri me 
nenin 51 të këtij ligji. 
Kandidatët që nuk përzgjidhen në këtë mënyrë eliminohen nga pjesëmarrja e 
mëtutjeshme. 
Neni 34 
Procedurat e negociuara pas publikimit të njoftimit të kontratës 
1. Në raste të veçanta, autoriteti kontraktues mund të përdorë procedurat e 
negociuara pas publikimit të një njoftimi të kontratës për të kryer aktivitetin e 
prokurimit. Zyrtari përgjegjës i Prokurimit, në bazë të faktorëve të verifikueshëm 
dhe pa qëllime diskriminuese, duhet që paraprakisht të bëjë konstatim formal me 
shkrim se: 
1.1. për arsye të natyrës së disa shërbimeve të sigurimeve, bankare dhe të 
investimeve, të menaxhmentit, të konsulencës apo shërbimeve tjera intelektuale 
është e pamundur të përgatiten specifikacionet e kontratës në mënyrë që të lejojnë 
dhënien e kontratës duke zgjedhur tenderin më të mirë sipas rregullave që 
drejtojnë procedurat e hapura ose të kufizuara. 
1.2. natyra e shërbimeve ose rreziqet që përcjellin ato nuk lejojnë caktimin 
paraprak të çmimit të përgjithshëm. 
1.3. natyra e shërbimeve financiare, e shërbimeve që përfshinë projektimin e 
punëve ose e shërbimeve tjera intelektuale është e atillë sa nuk mund të përgatiten 
specifikacionet e kontratës në përpikëri në mënyrë që të lejojnë dhënien e 
kontratës duke zgjedhur tenderin më të mirë sipas rregullave që drejtojnë 
procedurat e hapura ose të kufizuara. 
2. Konstatimi me shkrim i kërkuar sipas paragrafit 1. të këtij neni duhet të 
përfshihet në dosjen e tenderit. 
3. Pas pranimit të kërkesave për pjesëmarrje, autoriteti kontraktues do të ftojë të 
gjithë kandidatët të 
dorëzojnë një tender/propozim që përmbush kriteret minimale të specifikuara në 
njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit në përputhje me nenet 49-54 të këtij 



ligji. Kandidatët që nuk përzgjidhen në këtë mënyrë eliminohen nga pjesëmarrja e 
mëtutjeshme. 
4. Autoriteti kontraktues pastaj do të negociojë me çdo tenderues në përpjekje për 
të përshtatur tenderin/propozimin e tij me kërkesat e caktuara nga autoriteti 
kontraktues në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Gjatë këtij procesi, 
autoritetit kontraktues do t’i kërkohet të identifikojë dhe t’i jap kontratën 
tenderuesit që dorëzon tenderin/propozimin më të mirë dhe që është ekonomikisht 
më i 
përshtatshmi. 
5. Gjatë negociatave, autoriteti kontraktues do të sigurojë se të gjithë tenderuesit 
trajtohen në mënyrë të barabartë dhe të drejtë dhe se të gjithë tenderuesit kanë 
qasje të barabartë dhe me kohë në informatat e njëjta, me përjashtim të 
informatave që lidhen me ose që janë pjesë e ndonjë tenderi konkurrues. 
6. Me kusht që mundësia është përcaktuar në njoftimin për kontratë ose në dosjen 
e tenderit, autoriteti 
kontraktues mund të merr masa që procedurat e negociuara të përdoren në faza të 
njëpasnjëshme me 
qëllim që të reduktohet me kohë numri i tenderëve të negociuar duke aplikuar 
kriteret e dhënies që janë specifikuar në njoftimin e kontratës ose dosjen e 
tenderit. 
Neni 35 
Procedurat e negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës 
1. Autoriteti kontraktues që është autoritet publik ose ndërmarrje publike mund të 
përdorë procedurat e negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës për të 
ushtruar aktivitetin e prokurimit vetëm pasi që të jetë pajtuar me këtë nen dhe të 
ketë marrë autorizimin me shkrim nga APP. Nëse autoriteti kontraktues është APP-
ë, atëherë APP-ja do të veprojë në pajtim me këtë nen; megjithatë, në raste të 
këtilla, kërkesa për autorizim dhe deklarata e kërkuara sipas këtij neni do t’i 
dorëzohet ZKA-ja të APP-së, dhe autorizimi me shkrim i kërkuar sipas këtij neni 
mund të lëshohet vetëm nga ZKA-ja i APP-së. Autoriteti kontraktues që nuk është 
autoritet publik ose ndërmarrje publike nuk është i obliguar që të marrë autorizimin 
e APP-së për zbatimin e dispozitave të këtij neni. 
2. Autoriteti kontraktues që është autoritet publik ose ndërmarrje publike mund të 
kërkojë një autorizim 
nga APP-ja për përdorimin e procedurave të negociuara para publikimit të njoftimit 
të kontratës për zhvillimin e një aktiviteti të prokurimit që ka për qëllim dhënien e: 
2.1. çfarëdo kontrate publike:(i) nëse, për arsye objektive dhe të detyrueshme 
teknike ose artistike, kontrata duhet ti epet një operatori të caktuar ekonomik; (ii) 
nëse, për arsye të mbrojtjes e së drejtave të pronës intelektuale apo industriale apo 
të drejtave ekskluzive, kontrata mund t’i epet vetëm një operatori të caktuar 
ekonomik; (iii) nëse, për aq sa është shumë e nevojshme për arsye të 
emergjencave ekstreme që janë shkaktuar nga ngjarje objektivisht të 



verifikueshme të cilat nuk kanë pasur mundësi të parashikohen me arsye nga 
autoriteti përkatës kontraktues, autoriteti i tillë kontraktues nuk mund ta japë 
kohën e kërkuar për ushtrimin e cilësdo procedurë tjetër që parashtrohet në këtë 
ligj. Me kusht që kjo dispozitë të mos mund të shfrytëzohet nëse rrethanat që e 
kanë krijuar situatën emergjente ekstreme mund t’u atribuohen (mvishen) 
veprimeve neglizhente ose të qëllimta ose lëshimeve tëautoritetit kontraktues;(iv) 
nëse më pak se dy tenderë të përgjegjshëm ose kërkesa për pjesëmarrje janë 
dorëzuar duke iu përgjigjur një procedure të hapur, të kufizuar apo të negociuar 
pas publikimit të njoftimit për kontratë, shih nenin 32.4, me kusht që a) 
specifikacioni fillestar i kontratës nuk ndryshohet dhe b) se autoriteti kontraktues 
demonstron se për shkak të tregut konkurrues të kufizuar për kontratën në fjale 
nisja e një procedure të re të hapur, të kufizuar apo të negociuar pas publikimit të 
njoftimit për kontrate nuk do të rezultojë në një numër të shtuar të tenderëve të 
përgjegjshëm. 
2.2.. një kontrate për furnizim (i) për dërgesa shtesë nga furnizuesit fillestar kur 
dërgesat e tilla shtesë janë zëvendësime për produktet ose instalimet e dërguara 
ose kur përbejnë një zgjatje të dërgesave aktuale të produkteve ose instalimeve 
nëse ndryshimi i furnizuesit domosdo kërkon nga autoriteti kontraktues që të 
pranojë produktet ose instalimet që kanë karakteristika të ndryshme teknike ose 
karakteristika të tjera që janë materialisht të ndryshme nga produktet ose 
instalimet që janë blerë më parë, dhe këto ndryshime do të rezultonin në 
mospërputhshmëri apo vështirësi teknike të jashtëzakonshme në funksionim dhe 
mirëmbajtje. Më kusht që, sidoqoftë, ky nën-paragraf (i) të mund të përdoret 
vetëm për të mbuluar një ose më shumë kontrata për dërgesa shtesë që vetëm, 
ose së bashku, e kanë një vlerë që nuk është më e madhe se dhjetë përqind (10%) 
e vlerës së kontratës që mbulonte dërgesat fillestare me kusht që për autoritetet 
kontraktues veprimtaria e të cilave kryesisht ka të bëjë me promovimin kulturor, 
ekspozimin e veprave të artit, artet skenike ose transmetimin e programeve 
radiotelevizive nuk janë të obliguara që të marrin autorizimin paraprak të APP-së 
për përdorimin e këtij nënparagrafi; ose(ii) Nëse autoriteti përkatës kontraktues 
është operator i shërbimeve publike, për blerjen e mallrave në një treg mallrash, 
vend-shkëmbim mallrash apo platformë ose sistem të ngjashëm tregtar ose për një 
blerje të volitshme kur është e mundshme blerja e furnizimeve përmes shfrytëzimit 
të një mundësie veçanërisht të mirë për një periudhë të shkurtër kohore dhe me 
një çmim që është në masë të konsiderueshme më i ulët se çmimi normal i tregut. 
2.3. një kontrate të shërbimeve: (i) që pason nga një konkurs projektimi i ushtruar 
përmes procedurave të hapura ose të kufizuara, dhe që kërkohet , sipas rregullave 
në fuqi, t’i epet kandidatit të suksesshëm, (ii) që do ti epet një autoriteti 
kontraktues që sipas një akti legjislativ ose rregullativ normativ ose nën-normativ e 
gëzon një të drejtë ekskluzive për të siguruar shërbimin e tillë. 
2.4. një kontrate të shërbimeve ose punëve (i) për zbatimin ose ekzekutimin e 
shërbimeve ose punëve shtesë që nuk ishin përfshirë as në konceptimin fillestar të 



një projekti të punëve të dhënë më parë dhe as të paraqitura në kontratën 
përkatëse të punëve që është përmbyllur më parë, por të cilat, përmes rrethanave 
të paparashikuara, janë bërë të nevojshme për kryerjen e shërbimeve ose punëve 
të përshkruara në projektin ose kontratën e tillë. Me kusht që ky nen 35.2.d (i) të 
mund të shfrytëzohet vetëm nëse (a) kontrata që i mbulon shërbimet ose punët e 
tilla shtesë ti jepet operatorit ekonomik që është duke i ekzekutuar shërbimet ose 
punët fillestare dhe (b) shërbimet ose punët e tilla shtesë, teknikisht ose 
ekonomikisht nuk mund të ndahen nga kontrata kryesore pa i shkaktuar dëme 
autoritetit kontraktues apo (c) kur punët apo shërbimet e tilla, edhe pse të ndara 
nga ekzekutimi i kontratës origjinale, janë rreptësishtë të domosdoshme për atë 
kompletim. Më tutje, me kusht që, ky nen 35.2.d(i) të mund të shfrytëzohet nga 
një autoritet publik ose ndërmarrje publike vetëm për të mbuluar një ose më 
shumë kontrata për shërbime ose punë shtesë që vetëm ose së bashku kanë një 
vlerë që nuk është më e madhe se dhjetë përqind (10%) e vlerës së kontratës 
fillestare, (ii) për punë apo shërbime të reja që bëjnë pjesë në përsëritjen e punëve 
apo shërbimeve të ngjashme dhe që iu besuan operatorit ekonomik të cilit i njëjti 
autoritet kontraktuese i dha kontratën fillestare, me kusht që punët e tilla të janë 
në përputhje me një projekt bazik për të cilin kontrata origjinale ishte dhënë sipas 
procedurës së 
hapur ose të kufizuar. Sa më herët që projekti i parë të është paraqitur për tender, 
përdorimi i mundshëm i kësaj procedure do të deklarohet dhe kostoja totale e 
parashikuar e punimeve apo shërbimeve pasuese duhet të merren në konsideratë 
nga autoritetet kontraktuese, kur ata të aplikojnë rregullat e vlerësimit të Kapitullit 
IV. Autoritetet publike mund të përdorin këtë procedure vetëm gjatë një periudhe 
prej dy viteve pas përfundimit të kontratës fillestare. Me kusht që, sidoqoftë, neni 
35.2.d (ii) mund të shfrytëzohet nga një autoritet publik ose ndërmarrje publike 
vetëm për të mbuluar një ose më shumë kontrata për shërbime të reja që, vetëm 
ose së bashku kanë një vlerë që nuk është më e madhe se dhjetë përqind (10%) e 
vlerës së kontratës të mëhershme të shërbimeve. 
3. Autoriteti kontraktues që dëshiron të marrë autorizimin e kërkuar në paragrafin 1 
të këtij neni së pari 
duhet të përgatisë një deklaratë me shkrim në të cilën vërteton se autoriteti 
kontraktues, pa qëllim për të diskriminuar në dëm ose në favor të cilitdo operator 
ekonomik, ka vendosur se një dispozite e paragrafit 2. të këtij neni lejon përdorimin 
e procedurave të negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës për ushtrimin e 
aktivitetit përkatës të prokurimit. Në deklaratën e lartpërmendur, autoriteti 
kontraktues gjithashtu duhet të japë një shpjegim të hollësishëm të arsyetimit dhe 
faktorëve të përdorur në arritjen e këtij vendimi. 
4. Autoriteti kontraktues më pas dorëzon në APP-ë një kërkesë për autorizim dhe 
deklaratën me shkrim të përcaktuar në paragrafin 3. të këtij neni. APP-ja ose e 
lëshon autorizimin e kërkuar ose e refuzon kërkesën me shkrim brenda pesë (5) 
ditëve të punës pas pranimit të kërkesës. 



5. APP mund të autorizojë një autoritet kontraktues që të përdore procedurat e 
negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës vetëm nëse (i) APP-ja ka pranuar 
nga autoriteti përkatës kontraktues 
kërkesën për autorizim dhe deklaratën e lartpërmendur, dhe (ii) APP e ka shqyrtuar 
këtë deklaratë në 
mënyrë objektive dhe vendos se deklarata dëshmon bindshëm se vendimi i 
autoritetit kontraktues për 
përdorimin e këtyre procedurave është i vlefshëm. 
6. Kurdo që APP autorizon një autoritet kontraktues që të përdore procedurat e 
negociuara pa publikimin e njoftimit të kontraktues, APP-ja duhet të publikojë një 
kopje të këtij autorizimi në Regjistrin e Prokurimit Publik. 
7. Nëse APP pranon një kërkesë nga një autoritet kontraktues i cili dëshiron të 
përdorë paragrafin 2.1 (iii) të këtij neni, APP menjëherë do t’i kushtojë prioritetin 
më të lartë përgjigjes së kësaj kërkese. APP mund të autorizojë një autoritet 
kontraktues që të përdore procedurat e negociuara pa publikimin e njoftimit të 
kontratës në bazë të paragrafit 2.1(iii) të këtij neni vetëm nëse APP së pari 
verifikon me shkrim se (i) ka ndodhur një ngjarje e cila shfaq nevojën për një 
prokurim urgjent, (ii) kjo ngjarje nuk ka mundur të parashikohet në mënyrë të 
arsyeshme nga autoriteti kontraktues, (iii) kjo ngjarje ka krijuar nevojën për 
zhvillimin e procedurës së prokurimit me shpejtësi më të madhe se afatet kohore të 
përcaktuara në nenin 46 të këtij ligji, dhe (iv) ngjarja nuk ka ndodhur për shkak te 
veprimeve ose lëshimeve neglizhente ose të qëllimshme të autoritetit kontraktues. 
8. Edhe nëse APP konstaton se kriteret e përcaktuara në paragrafin 7. të këtij neni 
janë plotësuar, kurdo që të jetë e mundshme APP duhet të rezultojë kërkesat e 
këtilla dhe në vetëm të kësaj të udhëzojë autoritetin kontraktues që të përdore 
procedurat për kuotimin e çmimeve të përcaktuara në nenin 36 të 
këtij ligji. Kërkesa në paragrafin 1 i nenit 36 të këtij ligji i cili e kufizon përdorimin e 
procedurës së kuotimit të çmimeve vetëm për kontratat me vlertë të ulët dhe 
minimale nuk do të aplikohet në këto raste. 
9. Ushtrimi i procedurës së negociuar pa publikimin e njoftimit të kontratës nuk e 
liron në asnjë mënyrë 
autoritetin kontraktues nga obligimi i tij që (i) të ketë një rol aktiv në përcaktimin e 
kushteve të kontratës dhe posaçërisht çmimeve, afateve të realizimit, sasisë, 
karakteristikave teknike dhe garancive, (ii) të sigurojë që çmimi i kontratës nuk 
është më i lartë se çmimi i tregut përkatës, dhe (iii) të vlerësojë me kujdes cilësinë 
e produktivit, shërbimit ose punëve përkatëse. 
Neni 36 
Procedurat për kuotimin e çmimeve 
1. Autoriteti kontraktues mund të përdorë procedurat për kuotimin e çmimeve për 
të ushtruar një aktivitet të prokurimit që ka për qëllim dhënien e një kontrate të 
punëve, furnizimeve ose shërbimeve me vlerë minimale ose të vogël nëse 
1.1. në rast të kontratave për punë përfshinë vetëm riparime apo mirëmbajtje, ose  



1.2. në rast të mallrave ose shërbimet (i) mallrat ose shërbimet përkatëse 
aktualisht janë në dispozicion nga operatorët ekonomik, (ii) mallrat ose shërbimet 
përkatëse nuk ka nevojë që të prodhohen ose përpunohen posaçërisht, në mënyrë 
që t’i përmbushin kërkesat e autoritetit kontraktues, dhe (iii) vetëm ekziston një 
treg për mallrat ose shërbimet e tilla. 
2. Autoriteti kontraktues do t’u dërgojë njëkohësisht, së paku tre (3) operatorëve 
ekonomik një kërkesë 
më shkrim për kuotimin e çmimeve dhe, aq sa është e mundshme, sa më shumë 
operatorëve ekonomik 
sa është e nevojshme për të siguruar se konkurrenca efektive për kontratën 
përkatëse nuk dëmtohet. 
3. Autoriteti kontraktues do t’i zgjedhë operatorët e tillë ekonomik dhe përndryshe 
të kryejë aktivitetin e prokurimit në një mënyrë që nuk ka për qëllim që të 
diskriminojë kundër një apo më shumë operatorëve ekonomik. 
4. Operatori ekonomik që nuk e ka marrë kërkesën për kuotimin e çmimeve që u 
është dërguar operatorëve të tjerë ekonomik, ka të drejtë që, menjëherë pasi që ta 
kërkojë, të marrë kërkesën e tillë për kuotimin e çmimeve nga autoriteti përkatës 
kontraktues. Operatori ekonomik që nuk e ka marrë kërkesën për kuotimin e 
çmimeve, kërkesë kjo që u është dërguar operatorëve të tjerë ekonomik, gjithashtu 
ka të drejtë që të dorëzojë një kuotim të çmimeve si përgjigje ndaj kërkesës së 
tillë, edhe nëse operatori ekonomik e ka marrë kopjen e kërkesës ose informacion 
mbi kërkesën për kuotimin e çmimeve nga dikush tjetër dhe jo nga autoriteti 
kontraktues. 
5. Kërkesa me shkrim për kuotimin e çmimeve do të (i) përshkruajë, në 
përputhshmëri me nenin 28, punët, mallrat ose shërbimet, (ii) informojë të gjithë 
operatorët ekonomik se kuotimet e tyre duhet të 
përmbajnë një shumë të përgjithshme të çmimit të saktë që autoriteti kontraktues 
duhet ta paguajë në 
mënyrë që të marrë mallrat ose shërbimet përkatëse dhe se shuma e tillë e çmimit 
të saktë duhet të përfshijë çfarëdo dhe të gjitha tatimet dhe doganat e aplikueshme 
si dhe të gjitha tarifat e tjera të transportimit, sigurimit, instalimit ose tarifat, 
ngarkesat ose shpenzimet e tjera të çfarëdo lloji; dhe (iii) 
specifikojë datën deri në të cilën duhet të dorëzohen kuotimet e çmimeve. 
6. Për një aktivitet të prokurimit që ushtrohet sipas paragrafit 1. të këtij neni data 
deri në të cilën duhet të pranohet të gjitha kuotimet e çmimeve duhet që të mos 
jetë më pak se pesë (5) ditë nga data e dërgimit të kërkesës për kuotimin e 
çmimeve. 
7. Nëse, në një aktivitet të prokurimit që ushtrohet sipas paragrafit 1. të këtij neni, 
më pak se tre (3) operatorë ekonomik që rregullisht i ofrojnë punët, mallrat ose 
shërbimet përkatëse në treg dorëzojnë 
kuotime të përgjegjshme të çmimeve më shkrim në apo para afatit të fundit kohor 
të specifikuar në kërkesën për dorëzimin e kuotimeve të çmimit, autoriteti 



kontraktues do të anulojë aktivitetin e prokurimit. Në raste të tilla, nëse autoriteti 
kontraktues ende dëshiron që të prokurojë mallrat ose shërbimet përkatëse, 
atëherë ai do të fillojë një aktivitet të ri të prokurimit për mallrat ose shërbimet e 
tilla. 
8. Operatori ekonomik mund të dorëzojë vetëm një kuotim të çmimeve gjatë 
aktivitetit përkatës të prokurimit. Operatori ekonomik nuk mund të ndryshojë 
kuotimin e tij të çmimeve pasi që kuotimi i tillë të jetë dorëzuar. 
9. Për qëllime të aplikueshmërisë së dispozitave të tjera të këtij ligji, kërkesa për 
kuotim të çmimeve do të formohet në “ftesën për tenderim”. 
Neni 37 
Procedurat për kontratat me vlerë minimale dhe kontratat e pronës së 
paluajtshme 
KRPP është e autorizuar që në rregullat e prokurimit publik të përcaktojë një 
procedurë të veçantë për të rregulluar dhënien e kontratave me vlerë minimale. 
KRPP gjithashtu është e autorizuar që të përcaktojë procedura të veçanta për 
dhënien e kontratave të pronës së paluajtshme. KRPP do të sigurojë që procedurat 
e tilla përmbushin kushtet e neneve 6 dhe 7 të këtij ligji. 


