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Republika e Kosovës 
Republika Kosovo - Republic of Kosovo 

Kuvendi - Skupština - Assembly 

___________________________________________________________________________ 

 

Ligji Nr. 05/L -068 

 

 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-042 PËR 

PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, I 

NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 04/L-237 
 

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës; 

 

Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 

 

Miraton 

 

 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-042 

PËR PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, I 

NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 04/L-237 

 
 

Neni 1 

Qëllimi 

 

Qëllimi i këtij ligji është ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik 

të Republikës së Kosovës, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 04/L-237. 

 

 

 

Neni 2 

Përkufizimet 

 

1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë kuptimet si vijojnë: 

 

1.1. Ligji bazik – Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, 

i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237 

 

2. Shprehjet tjera të përdorura kanë kuptimin e përcaktuar në ligjin bazik. 
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Neni 3 

 

Neni 3 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

Neni 3 

Përjashtimet 

 

1. Ky ligj do të zbatohet për kontratat e prokurimit publik, të shpërblyera nga 

autoritetet kontraktuese në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, me përjashtim të 

kontratave të përmendura në paragrafin 2 të këtij neni. 

 

2. Rregullat e prokurimit për qëllime të mbrojtjes dhe të sigurisë, do të zbatohen për 

prokurimet si në vijim: 

 

2.1. Furnizimi i pajisjeve ushtarake, duke përfshirë çdo pjesë dhe/ose 

komponentë të tij; 

 

2.2. Furnizimi i pajisjeve të ndjeshme, duke përfshirë çdo pjesë dhe/ose 

komponentë të tij; 

 

2.3. Punët, furnizimet dhe shërbimet e ndërlidhura drejtpërdrejt me pajisjet e 

referuara në nënparagrafët 2.1 dhe 2.2,  të këtij paragrafi për secilin dhe të 

gjitha elementet e ciklit të jetës së tij; 

 

2.4. Punët dhe shërbimet për qëllime specifike ushtarake; dhe 

 

2.5. Punët dhe shërbimet e ndjeshme. 

 

3. Ky ligj ose rregullat e prokurimit për qëllime të mbrojtjes dhe të sigurisë, nuk do të 

zbatohen për kontratat e mëposhtme: 

 

3.1. Kontratat që rregullohen me rregullat e veçanta të prokurimit, në 

përputhje me një marrëveshje ndërkombëtare ose marrëveshje e lidhur 

ndërmjet Republikës së Kosovës dhe një ose më shumë vendeve të treta; 

 

3.2. Kontratat që rregullohen me rregulla të veçanta të prokurimit, sipas një 

marrëveshjeje ndërkombëtare lidhur me stacionimin e trupave ushtarake të 

Republikës së Kosovës; 

  

3.3. Kontratat që rregullohen me rregullat e veçanta të prokurimit të një 

organizate ndërkombëtare që blen për qëllimet e veta, apo kontrata të cilat 

Republika e Kosovës duhet  të veprojë në përputhje me këto rregulla; 

 

3.4. Kontratat për të cilat aplikimi i dispozitave të këtij ligji ose të rregullores 

mbi prokurimin për qëllime të mbrojtjes dhe të sigurisë, do të detyrojë 

Republikën e Kosovës për të dhënë informacion, zbulimi i të cilave është në 

kundërshtim me interesat thelbësore të sigurisë së tij; 
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3.5. Kontratat për qëllimet e organeve që kanë të bëjnë me sistemin e 

inteligjencës; 

 

3.6. Kontratat e dhëna në kuadër të programit të bashkëpunimit, bazuar në 

kërkim dhe zhvillim, të kryera bashkërisht nga Republika e Kosovës, me një 

apo më shumë shtete tjera, për zhvillimin e një produkti të ri dhe, kur është e 

zbatueshme, për fazat e fundit të të gjitha ose të një pjesë të ciklit të jetës së 

këtij produkti; 

 

3.7. Kontratat e dhëna në një vend të tretë, përfshirë edhe për qëllime civile, 

ku forcat janë të vendosur jashtë territorit të Republikës së Kosovës, nëse 

nevojat operacionale kërkojnë që kontratat të lidhen me operatorët ekonomikë, 

të vendosur në zonën e operacioneve; 

 

3.8. Kontratat e lidhura nga organet shtetërore ose njësitë e vetëqeverisjes 

lokale të Republikës së Kosovës me organet shtetërore ose organet e 

autoriteteve lokale të një shteti tjetër, dhe në lidhje me furnizimin e pajisjeve 

ushtarake apo pajisjeve të ndjeshme: 

 

3.8.1.punët dhe shërbimet, të lidhura drejtpërdrejt me pajisje të tilla, 

ose 

 

3.8.2. punët dhe shërbimet në mënyrë specifike për qëllime ushtarake, 

ose punët dhe shërbimet e ndjeshme. 

 

3.9. Për zbatimin e paragrafëve 3.4, 3.5 dhe 3.8, vendos Autoriteti Kontraktues 

dhe për këtë paraprakisht e njofton Kryeministrin e Republikës së Kosovës.  

 

4. Rregullorja mbi prokurimin për qëllime të mbrojtjes dhe të sigurisë që rregullon 

rregullat, kushtet dhe procedurat e prokurimit të përmendura në paragrafin 2 të këtij 

neni, miratohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës. 

 

5. Ky ligj nuk zbatohet për aktivitetet e prokurimit që qojnë në dhënien e një kontrate 

publike, që bie në fushën e veprimit të një marrëveshje, që parashikon zbatimin e 

rregullave dhe/ose procedurave të tjera të prokurimit, ku (i) kjo marrëveshje e 

kushtëzon disponueshmërinë e financimit të kontratës në fjalë me zbatimin e 

rregullave dhe/ose procedurave të tjera, dhe (ii) marrëveshja është lidhur ndërmjet 

Qeverisë dhe një institucioni financiar ndërqeveritar, dypalësh, shumëpalësh ose 

ndërkombëtar.  

 

6. Ky ligj nuk do të zbatohet për një kontrate të punësimit, nëse aktiviteti i tillë i 

prokurimit është lëndë e rregullave të tjera që vendosen me një ligj ose rregullore 

tjetër. Njëjtë, ligji aktual nuk do të aplikohet për kontratat në lidhje me trajnimet 

pasuniversitare apo trajnime profesionale nga punëdhënësit për zhvillimin e aftësive 

specifike të punëtorëve individualë. Për më shumë, ligji nuk do të aplikohet në 

prokurim ekskluzivisht të orientuar në përfaqësimin në formë të ofrimit të ushqimit 

dhe pijeve.  

 

7. Ky ligj aplikohet për një Ndërmarrje në Pronësi Shoqërore nën administrimin e 

Agjencisë Kosovare të Privatizimit, vetëm nëse ndërmarrja në pronësi shoqërore është 
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e angazhuar në një aktivitet të shërbimeve publike, në bazë të të drejtave ekskluzive, 

të cilat i janë dhënë nga një autoritet kompetent publik. Në raste të këtilla, ndërmarrja 

konsiderohet se është edhe ndërmarrje publike dhe operator i shërbimeve publike dhe 

do të zbatojë dispozitat përkatëse të këtij ligji.  

 

8. Aktivitetet e prokurimit të cilat qojnë drejt dhënies së një kontrate të koncesionit 

për punë ose shërbime i nënshtrohet dispozitave të Ligjit për Partneritet Publiko-

Privat. Këto aktivitete të prokurimit u nënshtrohen dispozitave të këtij ligji vetëm deri 

në masën e përcaktuar në Ligjin për Partneritet Publiko-Privat. 

 

9. Ky ligj nuk aplikohet nga autoritetet kontraktuese për blerjen apo marrjen me qira, 

përmes çfarëdo metode të financimit, të tokës, objekteve ekzistuese apo pronave tjera 

të paluajtshme apo në lidhje me të drejta të tilla, përveç nëse me ligjet e veçanta është 

paraparë ndryshe. 

 

 

Neni 4 

 

1. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafët 1.4, 1.35 dhe 1.43 riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

1.4. Kandidat - një operator ekonomik që ka kërkuar të ftohet ose është ftuar të marrë 

pjesë në një aktivitet të prokurimit që është duke u ushtruar me procedurë të kufizuar, 

të negociuar pa publikim ose procedurë konkurruese me negociata. 

 

1.35. Procedura e negociuar - procedura e prokurimit që i lejon autoritetit kontraktues 

të ftojë dhe të këshillohet me operatorët ekonomik të zgjedhur nga ai për ti negociuar 

kushtet e kontratës me njërin ose më shumë prej tyre. 

 

1.43. Zyrtari i prokurimit - personi i caktuar i autoritetit kontraktues sipas paragrafit 1 

të nenit 23. 

 

2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafit 1.19 i shtohet një pasusi, si vijon: 

 

Për qëllim të këtij ligji, edhe organizatat e shoqërisë civile konsiderohen operator 

ekonomik. 

 

3. Neni 4 i ligjit bazik, pas paragrafit 1.74., shtohet paragrafi i ri me numër rendor 1.75., me 

tekstin si në vijim: 

 

1.75.  Konfliktet e interesit - çdo situatë ku anëtarët e personelit të autoritetit 

kontraktues ose të një ofruesi të shërbimeve të prokurimit që vepron në emër të 

autoritetit kontraktues që janë të përfshirë në kryerjen e procedurës së prokurimit ose 

të cilët mund të ndikojnë në rezultatin e asaj procedure kanë, drejtpërdrejt ose 

tërthorazi, një interes personal financiar, ekonomik apo ndonjë interes tjetër që mund 

të perceptohet për kompromis të paanshmërisë dhe pavarësisë së tyre në kontekstin e 

procedurës së prokurimit. 

 

Neni 5 

 

1. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 1 riformulohet me tekstin si në vijim: 
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1. Jo më pak se tridhjetë (30) ditë para fillimit të çdo viti fiskal, secili autoritet 

kontraktues duhet të përgatisë planifikimin paraprak të prokurimit, dhe në rast të një 

autoriteti publik apo një ndërmarrje publike, duhet të dorëzoj me shkrim te Zyrtari 

Kryesor Administrativ i Autoritetit Kontraktues, në të cilat identifikohen me detale të 

arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët, që autoriteti kontraktues 

parasheh ti prokurojë gjatë vitit fiskal në fjalë. Planifikimi i tillë paraprak i prokurimit 

saktëson: 

 

 

Neni 6 

 

1. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafit 1 i shtohet një pasus si vijon: 

 

Ruajtja e dokumenteve përkatëse bëhet sipas legjislacionit në fuqi për Arkivat 

Shtetërore. 

 

2. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafët 3 dhe 5 riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

3. Me kërkesën me shkrim nga cilado palë e interesit, autoriteti kontraktues i siguron 

qasje të arsyeshme palës që kërkon të ketë qasje në të dhënat e përshkruara në 

paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, përveç informatave sekrete afariste të cilat vërtetohen 

si të tilla nga një autoritet përkatës që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit 

që është mbyllur. Për qëllime të paragrafit 3. të këtij neni, aktiviteti i prokurimit 

konsiderohet i mbyllur (i) në datën e publikimit të njoftimit për dhënien e kontratës 

ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit, (ii) në datën e dhënies së 

kontratës në rast të tenderëve sipas nenit 37 të këtij ligji, ose (iii) nëse aktiviteti i 

prokurimit formalisht është anuluar ose përndryshe është përfunduar para dhënies ose 

zgjedhjes së fituesit, atëherë në datën e njoftimit për anulim sipas paragrafit 2 të nenit 

62 të këtij ligji ose në datën kur  aktivitetet ishin përmbyllur. 

 

5. Autoriteti kontraktues, me kërkesë të një pale të interesuar, do të bëjë dhe do ti 

sigurojë  palës së tillë të interesuar një kopje të çfarëdo materiali në të cilin pala e tillë 

e interesuar ka të drejtë e qasjes sipas paragrafit 3 të këtij neni. 

 

 

Neni 7 

 

Neni 21 i ligjit bazik, paragrafi 2 fshihet nga teksti i ligjit. 

 

 

Neni 8 

 

Pas nenit 21 të ligjit bazik, shtohet një nen i ri me numër rendor 21/A, si vijon: 

 

Neni 21/A 

Ekonomizimi i aktivitetit të prokurimit 

 

1. Për qëllime të ekonomizimit të aktiviteteve të prokurimit, Kuvendi i Republikës së 

Kosovës, Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Ministritë përkatëse kryejnë procedurat e 
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prokurimit të Agjencive të pavarura që i përgjigjen atyre, të cilat kanë më pak se pesëdhjetë 

(50) punonjës. 

 

2. Me aprovimin e KRPP-së bazuar në kërkesën e arsyetuar të autoritetit kontraktues, 

agjencitë që kanë më pak se pesëdhjetë (50) punonjës mund të zhvillojnë procedurat e 

prokurimit. 

 

 

Neni 9 

 

1. Neni 23 i ligjit bazik, në reshtin e parë të paragrafit 3 termi “Zyrtar i Prokurimit” 

zëvendësohet me “Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit”. 

 

2. Neni 23 i ligjit bazik, në reshtin e tretë të paragrafit 4 termi “Zyrtar i Prokurimit” 

zëvendësohet me “Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit ose si punonjës i njësisë së prokurimit”. 

 

 

Neni 10 

 

Neni 24 i ligjit bazik, paragrafi 4 termi “Zyrtar i Prokurimit” zëvendësohet me “Zyrtar 

Përgjegjës i Prokurimit ose punonjës i njësisë së prokurimit”. 

 

 

Neni 11 

 

1. Neni 25 i ligjit bazik, paragrafët 1, 2, 4, 5, 6,7, 8, 9, riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

 

1. KRPP-ja është përgjegjëse për zhvillimin e moduleve të trajnimit dhe kurrikulës 

për kualifikimet në prokurim. KRPP-ja duhet të identifikojë personat, me përvojë në 

prokurimin publik, të përshtatshëm për mësimdhënie në kurset e prokurimit të 

hartuara nga KRPP-ja. KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP-in duhet të aranzhojnë 

zhvillimin dhe mbajtjen e kurseve profesionale të prokurimit me kohëzgjatje të paktën 

pesëmbëdhjetë (15) ditë për trajnime bazike dhe dhjetë (10) ditë për trajnime te 

avancuara. KRPP-ja siguronë që kurse të tilla të përgatiten dhe mbahen nga një person 

i trajnuar ose Institucion i trajnimeve që ka ekspertizë substanciale në praktikat më të 

mira ndërkombëtare të prokurimit dhe në sistemin e prokurimit të BE-së. 

 

2. KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP-in do të jenë përgjegjës për organizimin e 

provimeve. 

 

4. KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP-in do të lëshojnë “certifikatën themelore 

profesionale të prokurimit” vetëm për personat të cilët i kanë përfunduar në mënyrë të 

kënaqshme të gjitha kurset themelore dhe të cilët rekomandohen nga trajnuesi. KRPP-

ja në bashkëpunim me IKAP-in do të lëshojnë “certifikatën e avancuar profesionale të 

prokurimit” vetëm për personat të cilët i kanë përfunduar në mënyrë të kënaqshme të 

gjitha kurset e avancuara. 

 

5. Certifikatat themelore profesionale të prokurimit janë të vlefshme për tri (3) vite 

nëse nuk anulohen më herët në pajtim me paragrafin 8. të këtij neni. Personi i cili 
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mban një certifikatë themelore të prokurimit dhe i cili nuk arrin të marrë certifikatën e 

avancuar brenda kësaj periudhe tri (3) vjeçare e humb të drejtën për të shërbyer si 

Zyrtar përgjegjës i Prokurimit përderisa ai/ajo të marrë certifikatën e avancuar. 

Certifikatat e avancuara kanë validitet të përhershëm dhe në rast se KRPP-ja 

organizon trajnime bartësit e tyre janë të obliguar që të ndjekin trajnimet. 

 

6. Personat të cilët posedojnë një certifikatë ose diplomë të avancuar të nivelit 

bachelor ose master të prokurimit të njohur ndërkombëtarësh janë të përjashtuar nga 

obligimi për certifikim, siç është përcaktuar në paragrafët 4 dhe 5 të këtij neni. 

Megjithatë, këta persona janë të obliguar që të marrin pjesë në trajnimin e 

vazhdueshëm të përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni. Certifikatë ose diplomë e 

avancuar konsiderohen, një certifikatë ose diplomë e avancuar, të cilën e disponon një 

kandidat, dhe e cila është fituar në një institucion të licencuar arsimor, brenda apo 

jashtë Kosovës, nëse programi arsimor është i bazuar në Direktivat e Prokurimit të 

KE, si dhe në praktikat më të mira ndërkombëtare, të ketë zgjatur minimum 

pesëmbëdhjetë (15) ditë, si dhe në fund kandidati ti jetë nënshtruar provimit dhe me 

sukses ta ketë përfunduar atë. Diplomë bachelor ose master e prokurimit publik 

konsiderohet ajo diplomë e cila është fituar në një institucion të licencuar arsimor 

brenda apo jashtë Kosovës, dhe që i përket drejtimit të prokurimit publik. 

 

7. Çdo person mund të marrë pjesë në kurset profesionale të trajnimit në prokurim të 

organizuara nga KRPP-ja dhe IKAP-i, nëse ka hapësirë të mjaftueshme pas 

akomodimit të Zyrtarëve të Prokurimit dhe punonjësve të njësive të Prokurimit. 

KRPP-ja mund të vendosë një tarifë të arsyeshme për pjesëmarrje për personat që 

marrin pjesë në këto kurse. Megjithatë, asnjë tarifë nuk mund të vendoset për Zyrtarët 

përgjegjës të Prokurimit, punonjësit e njësive të Prokurimit ose nëpunësit civil. 

KRPP-ja do ti sigurojë një kopje të materialeve të trajnimit çdo personi të interesuar i 

cili duhet të paguajë një tarifë të arsyeshme për mbulimin e shpenzimeve të kopjimit; 

megjithatë asnjë pagesë nuk do të kërkohet nga personat të cilët janë Zyrtarë 

përgjegjës të Prokurimit, punonjës të njësive të Prokurimit ose nëpunës civil të cilët 

kanë të drejtë të marrin një kopje të këtyre materialeve falas. 

 

8. Çdo certifikatë e prokurimit e lëshuar nga KRPP-ja ose IKAP-i mund të anulohet 

nga KRPP-ja nëse konstatohet se personi i cili e posedon atë certifikatë nuk i plotëson 

ose më nuk i plotëson kushtet e kualifikimit të përcaktuara në nenin 23 të këtij ligji 

ose ka bërë një shkelje të rëndë të këtij ligji ose të rregullave të prokurimit. Nëse 

poseduesi i certifikatës është nëpunës civil, procesi i anulimit duhet të bëhet në 

përputhje të plotë me kërkesat e Ligjit për Shërbimin Civil. Nëse poseduesi i 

certifikatës nuk është nëpunës civil, KRPP-ja duhet ti dërgojë këtij personi një njoftim 

paraprak me shkrim prej nëntëdhjetë (90) ditëve për qëllimin e anulimit të certifikatës 

së tij/saj; ky njoftim i jep personit në fjalë të drejtën e ankesës sipas Ligjit për 

Procedurën Administrative. Nëse pas përfundimit të procedurës së ankesës sipas 

Ligjit për Procedurën Administrative, personi në fjalë është i pakënaqur me rezultatin, 

atëherë ai mund të ankohet për anulimin e certifikatës në Gjykatën Themelore – 

Departamenti për çështje administrative. Pas periudhës një vjeçare zyrtari në fjalë 

mund të filloj trajnimin bazik. 

 

9. Në bazë të një kërkese nga një autoritet kontraktues ose OSHP, KRPP-ja vendos 

nëse janë plotësuar kushtet e kualifikimit të specifikuara në nenin 23 apo janë bërë 

shkelje të rënda të këtij ligji ose rregullave të prokurimit për një certifikatë 
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profesionale të prokurimit. Në rast se KRPP-ja konstaton se kushtet e përmendura 

janë plotësuar, KRPP-ja do të vazhdoj me procedurat e theksuara në paragrafin 8 të 

këtij neni. 

 

2. Neni 25 i ligjit bazik, pas paragrafit 9 shtohen paragrafët e ri 10, 11 dhe 12, me tekstin si 

në vijim: 

 

10. Për çështje më specifike të zbatimit të këtij neni KRPP-ja dhe IKAP-i do të 

hartojnë një rregullore për funksionimin në lidhje për trajnimin në prokurim publik. 

 

11. Të gjithë zyrtarët të prokurimit duhet të kryejnë programet e trajnimit dhe të 

certifikohen në përputhje me rregulloret, udhëzimet dhe vendimet përkatëse të KRPP-

së deri më 31.12.2016. Të gjitha certifikatat ekzistuese të mbajtura nga zyrtarët të 

prokurimit janë valide deri më 31.12.2016. 

 

12. KRPP-ja, në bashkëpunim me MASHT-in, IKAP-in dhe Autoritetin Kombëtar të 

Kualifikimeve, mund të vendos për akreditimin e programeve të certifikimit dhe për 

aprovimin e kualifikimeve të dhëna, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

 

Neni 12 

 

1. Neni 26 i ligjit bazik, në fund të paragrafit 1 shtohet një pasus si vijon: 

 

Përjashtimisht, për kontratat me vlera minimale që zhvillohen në Institucionet 

arsimore, në pajtim me nenin 19 paragrafi 4 të këtij ligji, person i autorizuar të 

nënshkruaj një kontratë është Drejtori i Institucionit Arsimor. 

 

2. Neni 26 i ligjit bazik, paragrafët 2 dhe 3 riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

2. Përveç nënshkrimit të zyrtarit përgjegjës të prokurimit të përmendur në paragrafin 

1. të këtij neni, kontratat me vlera të mëdha të autoriteteve kontraktuese duhet që 

gjithashtu të nënshkruhen në emër të autoritetit kontraktues nga Zyrtari Kryesor 

Administrativ, si dhe Ministri ose autoriteti tjetër përkatës publik. Nga ky rregull 

përjashtohet Presidenti, Kryetari i Kuvendit dhe Kryeministri. Nënshkrimet e 

përcaktuara sipas këtij neni, konfirmojnë dhe pranojnë të drejtat dhe detyrimet e 

përcaktuara në kontratë. Kontratat që nuk nënshkruhen në pajtim me paragrafin 1. dhe 

2. të këtij neni janë të pazbatueshme. 

 

3. Kur Ministria e Financave cakton AQP-në për kryerjen e një aktiviteti të prokurimit 

konform nenit 95 të këtij ligji, personat e autorizuar për përmbylljen ose nënshkrimin 

e kontratës janë Zyrtari  përgjegjës i Prokurimit dhe ZKA-ja i AQP-së. 

 

 

Neni 13 

 

1. Neni 27 i ligjit bazik, paragrafi 1 riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

1. Përveç siç parashihet në paragrafin 2. të këtij neni autoriteti kontraktues do të 

përpiloj një dosje të tenderit që ofron informatat përkatëse lidhur me kontratën në 
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fjalë, duke përfshirë të gjitha termet dhe kushtet materiale të saj, procedurat e 

zbatueshme të prokurimit, çfarëdo kërkese të aplikueshme të përshtatshmërisë ose 

ndonjë kriter të përzgjedhjes, procedurat e ankesës si dhe informatat e tjera përkatëse 

siç kërkohen nga ky ligj ose siç i sheh të domosdoshme autoriteti kontraktues. 

Autoriteti kontraktues duhet të përcaktojë në dosjen e tenderit, specifikimet teknike të 

zbatueshme dhe, aty ku është e përshtatshme, kërkesat ekzekutuese, mundësinë e 

varianteve dhe informatat lidhur me nën-kontraktimin në pajtim me nenet 28, 29, 30 

dhe 31 të këtij ligji. 

 

2. Neni 27 i ligjit bazik, në fund të paragrafit 4 shtohet fjalia si vijon: 

 

Kërkesat e përcaktuara në Dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë duhet të 

jenë identike. 

 

 

Neni 14 

 

Pas nenit 27 të ligjit bazik, shtohet neni me numër rendor 27/A me tekstin si në vijim: 

 

Neni 27/A 

Ndarja e kontratave në Lote 

 

1. Kontratat publike mund të ndahen në lote homogjene apo heterogjene. Autoritetet 

kontraktuese duhet të tregojnë, në njoftimin e kontratës ose në ftesën e konfirmimit të 

interesit, nëse tenderët janë të kufizuar në një ose më shumë lote. 

 

2. Autoritetet kontraktuese munden, edhe atëherë kur është përcaktuar mundësia për 

të tenderuar në të gjitha lotet, të kufizojnë numrin e loteve që do të mund të 

shpërblehen tek një tenderues, me kusht që numri maksimal të përcaktohet në 

njoftimin e kontratës ose në ftesën për të konfirmuar interesin. Autoritetet 

kontraktuese do të përcaktojnë dhe do të paraqesin në dokumentet e tenderit kriteret 

objektive dhe jo-diskriminuese apo rregullat për shpërblimin e loteve të ndryshme, ku 

aplikimi për përzgjedhjen e kritereve për shpërblim do të rezultonte në shpërblimin e 

një tenderuesi me më shume lote se sa numri maksimal. 

 

 

Neni 15 

 

Neni 28 i ligjit bazik, pas paragrafit 9, shtohet paragrafi me numrin rendor 10, me tekstin si 

në vijim: 

 

10. Specifikat Teknike për kontratat e punës duhet të përcaktojnë në mënyrë të saktë 

natyrën dhe karakteristikat e performancës të punëve të kërkuara. Specifikat Teknike 

duhet të përfshijnë, si pjesë substanciale të vetën, një projekt ekzekutiv. Autoriteti 

Kontraktues është përgjegjës për hartimin e Projektit Ekzekutiv, dhe i cili në mënyrë 

mandatore duhet ti bashkëngjitet (gjithashtu në pajisje elektronike) Specifikave 

Teknike, të cilat janë pjesë të dosjes së tenderit. Asnjë Autoriteti Kontraktues nuk i 

lejohet që të lëshojë dokumentacionin e tenderit pa bashkëngjitur përshkrimin e 

hollësishëm të projektit. 
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Neni 16 

 

Neni 30, i ligjit bazik, në fund të paragrafit shtohet fjalia si vijon: 

 

Autoritetet kontraktuese mund të sigurojnë, ku ata e konsiderojnë atë si të nevojshme, 

për pagesat direkte për nënkontraktorët. 

 

 

Neni 17 

 

Neni 31 i ligjit bazik, paragrafit 2 i shtohet teksti si në vijim: 

 

Autoriteti kontraktues mund të vendosë, ndër të tjera, kushte specifike në kontratë të 

cilat lejojnë që objektivat sociale të merren parasysh, në mënyrë alternative si në 

vijim: 

 

2.1. Detyrim për të rekrutuar persona të papunë, dhe në veçanti persona të cilët 

nuk janë në punë për një periudhë të gjatë; 

 

2.2. Detyrim për të rekrutuar persona të hendikepuar dhe me aftësi të kufizuar; 

 

2.3. Për të themeluar programe trajnimi për të papunët apo për të rinjtë gjatë 

zbatimit të kontratës; 

 

2.4. Detyrim për të zbatuar, gjatë ekzekutimit të kontratës, masat që janë 

projektuar për të nxitur barazinë gjinore apo diversitetit mbi baza të tjera; apo 

 

2.5. Detyrim për të qenë në përputhje me substancën e dispozitave të 

konventave themelore të ILO-së gjatë ekzekutimit të kontratës, nëse këto 

dispozita nuk janë zbatuar në ligjin respektiv. 

 

 

Neni 18 

 

Neni 32 i ligjit bazik, paragrafët 4 dhe 5 fshihen nga teksti i ligjit. 

 

 

Neni 19 

 

Neni 34 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

Neni 34 

Procedurat konkurruese me negociata 

 

1. Në procedurat konkurruese me negocim, çdo operator ekonomik mund të dorëzojë 

një kërkesë për pjesëmarrje në përgjigje të një thirrje për konkurrim, duke siguruar 

informacionin për përzgjedhjen cilësore që kërkohet nga autoriteti kontraktues. Në 

dosjen e tenderit, autoritetet kontraktuese do të identifikojnë lëndën e prokurimit duke 

siguruar një përshkrim të nevojave të tyre dhe karakteristikat e kërkuara të 
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furnizimeve, punëve ose shërbimeve që do të prokurohen dhe do të specifikojnë 

kriteret për dhënien e kontratës. Ata gjithashtu duhet të përcaktojnë se cilat elemente 

të përshkrimit përcaktojnë kërkesat minimale që duhet të përmbushin të gjithë 

tenderët. Informacioni i siguruar duhet të jetë mjaft i saktë për t’iu mundësuar 

operatorëve ekonomik që të identifikojnë natyrën dhe qëllimin e prokurimit dhe të 

vendosin nëse do të parashtrojnë kërkesë për pjesëmarrje në procedurë. Afati kohor 

minimal për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje duhet të jetë dhjetë (10) ditë nga 

data në të cilën është dërguar njoftimi për kontratë ose, kur përdoret një njoftim 

paraprak si një mjet për të bërë thirrje për konkurrencë, nga data kur është dërguar 

ftesa për të konfirmuar interesimin. Minimumi afati kohor për pranimin e tenderëve 

fillestare do të jetë njëzet (20) ditë nga data në të cilën është dërguar ftesa. 

 

2. Vetëm ata operatorë ekonomik të ftuar nga autoriteti kontraktues pas vlerësimit të 

informacionit të ofruar mund të dorëzojnë një tender fillestar i cili do të jetë bazë për 

negociatat e mëvonshme. Autoritetet kontraktuese duhet të tregojnë, në njoftimin e 

kontratës numrin minimal të kandidatëve që ata kanë për qëllim që ti ftojnë dhe, kur 

është e përshtatshme, numrin maksimal. Në çdo rast numri minimal i kandidatëve do 

të jetë tre. Në çdo rast numri i kandidatëve të ftuar duhet të jetë i mjaftueshëm për të 

siguruar konkurrencë të mirëfilltë. 

 

3. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në paragrafin 4, autoritetet kontraktuese do të 

negociojnë me ofertuesit tenderët fillestar dhe të gjithë tenderët pasues të dorëzuar 

nga ana e tyre, me përjashtim të tenderëve përfundimtar brenda kuptimit të paragrafit 

7, për të përmirësuar përmbajtjen e saj. Kërkesat minimale dhe kriteret e dhënies nuk 

do të jenë subjekt i negociatave. 

 

4. Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve 

fillestarë pa negociata ku ata kanë përcaktuar këtë në njoftimin e kontratës ose në 

ftesën për të konfirmuar interesin, që ata rezervojnë mundësinë për të bërë këtë. 

 

5. Gjatë negociatave, autoritetet kontraktuese do të sigurojnë trajtim të barabartë të të 

gjithë tenderuesve. Për këtë qëllim, ata nuk do të japin informacion në mënyrë 

diskriminuese që mund t'u sjellë avantazhe disa ofertuesve mbi të tjerët. Ata do të 

informojnë të gjithë tenderuesit, tenderët e të cilëve nuk janë eliminuar në pajtim me 

paragrafin 6, me shkrim për çdo ndryshim në specifikimet teknike ose dokumentet 

tjera të prokurimit, dokumente tjera nga ato që përcaktojnë kërkesat minimale. Pas 

këtyre ndryshimeve, autoritetet kontraktuese do ti japin kohë të mjaftueshme 

tenderuesve për të modifikuar dhe ri-dorëzuar tenderët e ndryshuar, sipas rastit. 

Autoritetet kontraktuese nuk do të zbulojnë tek pjesëmarrësit tjerë informacionin 

konfidencial të komunikuar nga një kandidat ose tenderues që merr pjesë në negociata 

pa miratimin e tij. Marrëveshja e tillë nuk do të marrë formën e një dokumenti të 

përgjithshëm revokues por do ti epet referenca në lidhje me komunikimin e synuar të 

informacionit specifik. 

 

6. Procedurat konkurruese me negocim mund të zhvillohen në faza të njëpasnjëshme 

në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar duke aplikuar kriteret e 

dhënies të specifikuar në njoftimin e kontratës, në ftesën për të konfirmuar interesin 

apo në një dokument tjetër të prokurimit. Në njoftimin e kontratës, ftesën për të 

konfirmuar interesin apo në një dokument tjetër të prokurimit, autoriteti kontraktues 

duhet të tregojë nëse do të përdorë atë opsion. 
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7. Kur autoriteti kontraktues synon të përfundojë negociatat, do të njoftoj ofertuesit e 

mbetur dhe do të vendos një afat kohor të përbashkët për të dorëzuar ndonjë tenderë të 

ri ose të rishikuar. Do të verifikojë se tenderët përfundimtar janë në përputhje me 

kërkesat minimale, do të vlerësoj tenderët përfundimtar në bazë të kritereve të dhënies 

dhe do të shpërblej kontratën. 

 

 

Neni 20 

 

Neni 35 i ligjit bazik, paragrafi 1 riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

1. Autoriteti kontraktues mund të përdorë procedurat e negociuara pa publikimin e 

njoftimit të kontratës për të ushtruar aktivitetin e prokurimit vetëm në përputhje me 

këtë nen. KRPP-ja, në përputhje me nenin 87, paragrafin 2, nën-paragrafin 2.3 të këtij 

ligji, duhet të njoftohet nga autoriteti kontraktues në fjalë brenda dy (2) ditëve nga 

data kur vendimi për përdorimin e procedurave të tilla është marrë. Autoriteti 

kontraktues duhet që në njoftim të ofrojë një shpjegim të hollësishëm të fakteve të 

konsideruara dhe justifikimin për përdorimin e procedurës. 

 

 

Neni 21 

 

1. Neni 36 i ligjit bazik, paragrafët 2, 3, 4, 7, 8 dhe 9 fshihen nga teksti i ligjit. 

 

2. Neni 36, i ligjit bazik, paragrafët 5 dhe 6 riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

5. Dosja 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 pranohen të gjitha kuotimet e çmimeve duhet që të mos jetë më 

pak se pesë (5) ditë nga data e dërgimit të Dosjes për kuotimin e çmimeve. 

 

 

Neni 22 

 

1. Neni 38 i ligjit bazik, në fund të paragrafit 2 shtohet teksti si në vijim: 

 

Në rast se kontrata publike kornizë lidhet për më pak se tridhjetë e gjashtë (36) muaj, 

ajo nuk mund të zgjatet mbi afatin e përcaktuar, pa zhvilluar procedurat e reja të 

prokurimit. Kjo do të thotë se kohëzgjatja e kontratës publike kornizë duhet të 

përcaktohet që në fillim të procesit të prokurimit. Sasia e parashikuar e specifikuar në 

dokumentet e tenderit është vetëm sasi indikative. Autoriteti kontraktues do të 
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specifikojë në dosjen e tenderit vlerën ose sasinë e kontratës si një prag apo një tavan 

dhe do të lejojë derivim prej tij, duke deklaruar gjithashtu përqindjen e mospërputhjes 

së lejuar. Mospërputhja e lejuar nuk mund të jetë më e lartë se plus/minus tridhjetë 

përqind (30%). Nëse urdhër-blerjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale 

indikative të kontratës publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë përqind (30%). pa 

marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do 

të ndërpritet automatikisht. 

 

2. Neni 38 i ligjit bazik, paragrafi 6 riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

6. Vetëm operatorët ekonomik që janë palë të kontratës publike kornizë mund të 

marrin pjesë në mini-tenderë, sipas nën-paragrafit 5.2 paragrafi 5 të këtij neni. Në rast 

të përdorimit të mini-tenderëve autoriteti kontraktues i fton të gjithë operatorët 

ekonomik të cilët janë palë të kontratës publike kornizë që të paraqesin ofertat e tyre 

me shkrim. Afati për dorëzimin e ofertave duhet të jetë së paku pesë (5) ditë. 

Autoritetet kontraktuese duhet të shpërblejnë kontratën tek operatori ekonomik që ka 

dorëzuar ofertën më të mirë në bazë të kritereve të dhënies të përcaktuara në ftesën 

për ofertim. Në rast se jo të gjithë Operatorët Ekonomikë që janë palë të Kontratës 

Publike kornize dorëzojnë ofertat e tyre, procedura e mini-tenderimit do të jetë e 

vlefshme. Autoritetet Kontraktuese do ti shpërblejnë kontratën operatorit ekonomik që 

ka paraqitur ofertën më të mirë në bazë të kriterit të dhënies të përcaktuar në ftesën 

për ofertim. Secili shpërblim i kontratës sipas nën-paragrafit 5.2 paragrafi 5 të këtij 

neni do ti nënshtrohet kërkesave për njoftim të nenit 41 të këtij ligji, kërkesave për 

nënshkrim të nenit 26 të këtij ligji, dhe dhënia e secilës kontratë të tillë ndihmëse 

është subjekt i rregullave të cilat rregullojnë procedurën e shqyrtimit të ankesave të 

përcaktuara në Pjesën IX. 

 

 

Neni 23 

 

 Neni 40 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

Neni 40 

Njoftimi i Kontratës 

 

Kur një autoritet kontraktues synon që të ndërmarrë prokurimin duke përdorur 

procedura të hapura, të kufizuara, kuotim të çmimit ose konkurruese me negociata, 

autoriteti kontraktues do të përgatisë një njoftim të kontratës në gjuhët e cekura në 

nenin 13. Autoriteti kontraktues do të sigurojë, që versionet në të gjitha gjuhët të një 

njoftimi të kontratës, janë në përputhshmëri me këtë ligj dhe se përmbajnë informata 

materialisht identike. 

 

 

Neni 24 

 

Neni 41 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

Nëse autoriteti kontraktues ka dhënë një kontratë publike duke përdorur procedurat e 

hapura, të kufizuara, konkurruese me negociata, e negociuara pa publikim, ose 

procedurat e kuotimit të çmimeve, autoriteti i tillë kontraktues brenda dy (2) ditëve 
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pas dhënies së kontratës së tillë, do të përgatisë njoftimin mbi dhënien e kontratës në 

gjuhët e cekura në nenin 13 të këtij ligji. Autoriteti kontraktues do të sigurojë, që 

versionet në të gjitha gjuhët të një njoftimi për dhënien e kontratës, janë në 

përputhshmëri me këtë ligj dhe se përmbajnë informata materialisht identike. 

Autoriteti kontraktues, së bashku me Njoftimin për dhënie të kontratës, duhet të 

dorëzoj në KRPP një kopje të deklaratës së Nevojave dhe Disponueshmërisë së 

mjeteve për kontratën e shpërblyer. 

 

 

Neni 25 

 

Pas nenit 41 të ligjit bazik, shtohet neni 41/A, me tekstin si në vijim: 

 

Neni 41/A 

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 

 

Nëse autoriteti kontraktues ka nënshkruar një kontratë publike duke përdorur 

procedurat e hapura, të kufizuara, konkurruese me negociata, të negociuara pa 

publikim, procedurat e kuotimit të çmimeve, ose procedurat me vlera minimale, 

Autoriteti i tillë kontraktues brenda dy (2) ditëve pas nënshkrimit të kontratës së tillë, 

do të përgatisë njoftimin për nënshkrimin e kontratës në gjuhët e cekura në nenin 13 

të këtij ligji. 

 

 

Neni 26 

 

1. Neni 42 i ligjit bazik, paragrafi 1 riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

1. Çdo autoritet kontraktues menjëherë do ti dorëzojë KRPP-së versionet në të gjitha 

gjuhët të një njoftimi që ka përgatitur sipas nenit 39, 40, 41 ose 41/A të këtij ligji. 

KRPP-ja do të vendosë rregulla që e rregullojnë dorëzimin e këtyre njoftimeve. 

 

2. Neni 42 i ligjit bazik, paragrafi 3 fshihet nga teksti i ligjit.  

 

 

Neni 27 

 

1. Neni 44 i ligjit bazik, paragrafi 4 fshihet nga teksti i ligjit. 

 

2. Neni 44 i ligjit bazik, paragrafi 5, riformulohet me tekstin si në vijim:  

 

5. Gjatë një prokurimi që zbaton procedurat e kuotimit të çmimeve, autoriteti 

kontraktues do të caktojë një kohë për pranimin e tenderëve siç është cekur në 

paragrafin 3 të nenit 36 të këtij ligji. 

 

 

Neni 28 

 

Neni 46, i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim: 
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3. Gjatë një aktiviteti të prokurimit që përdor procedurat e kufizuara, autoriteti 

kontraktues mund të caktojë një afat kohor që: (i) nuk është më i shkurtër se 

pesëmbëdhjetë (15) ditë, për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje; dhe/ose (ii) nuk 

është më i shkurtër se dhjetë (10) ditë, për pranimin e tenderëve. 

 

 

Neni 29 

 

Neni 47 i ligjit bazik, nën-paragrafët 1.1., 1.2. dhe 1.3., riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

1.1. për pranimin e tenderëve në një aktivitet të prokurimit që përdor procedurat e 

hapura ose procedurat e kuotimit të çmimeve, në datën e publikimit të njoftimit të 

kontratës; 

 

1.2. për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje në një aktivitet të prokurimit që përdor 

procedurat e kufizuara ose procedurat konkurruese me negociata, në datën e 

publikimit të njoftimit të kontratës; 

 

1.3. për pranimin e tenderëve në një aktivitet të prokurimit që përdor procedurat e 

kufizuara ose procedurat konkurruese me negociata, në datën kur të gjitha ftesat për 

dorëzimin e tenderit janë dërguar. 

 

 

Neni 30 

 

1. Neni 50 i ligjit bazik, paragrafët 1 dhe 2 riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

1. Gjatë procedurave të kufizuara dhe procedurave konkurruese me negociata, 

autoriteti kontraktues njëkohësisht do t’u dërgoj me shkrim të gjithë kandidatëve të 

zgjedhur ftesën për tenderim. 

 

2. Gjatë procedurave të kufizuara dhe procedurave konkurruese me negociata të gjitha 

ftesat për tenderim do të dërgohen së bashku me dosjen e tenderit, përveç nëse 

autoriteti kontraktues ka bërë të mundshme marrjen e dosjes së tenderit në mënyrë 

elektronike. Nëse autoriteti kontraktues i ka vënë materialet e tilla në dispozicion në 

mënyrë elektronike, ftesa do të përmbajë informacione të mjaftueshme që ti 

mundësojë kandidatit qasje në këtë material. 

 

2. Neni 50 i ligjit bazik, paragrafi 3 fshihet nga teksti i ligjit: 

  

3. Neni 50 i ligjit bazik, paragrafi 5, riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

5. Nëse një aktivitet i prokurimit që përdor procedurat e kufizuara ose procedurat 

konkurruese me negociata zbatohet me afate të përshpejtuara kohore sipas paragrafit 3 

të nenit 46 të këtij ligji, autoriteti kontraktues do të dërgojë ftesat për dorëzimin e 

tenderëve në mënyrën më të shpejtë të komunikimit që është e mundur. 
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Neni 31 

 

Neni 51 i ligjit bazik, paragrafi 1 riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

1. Autoriteti kontraktues duhet të theksojë në njoftimin e kontratës dhe të përcaktojë 

në tërësi në dosjen e tenderit të gjitha kriteret e përzgjedhjes që një operator i 

interesuar ekonomik duhet ti përmbushë për tu konsideruar si i kualifikuar: (i) në rast 

të procedurave të hapura dhe procedurave të kuotimit të çmimit për dhënien e një 

kontrate; ose (ii) në rast të procedurave të kufizuara ose procedurave konkurruese me 

negociata , për të pranuar një ftesë për tenderim. Të gjitha kriteret e përzgjedhjes 

duhet të kufizohen vetëm në kriteret e nevojshme për të siguruar se vetëm operatorët 

ekonomik që posedojnë aftësitë e nevojshme profesionale, financiare dhe teknike për 

ti përmbushur kushtet e kontratës përkatëse do të konsiderohen të kualifikuar për të 

marrë një kontratë të tillë ose për marrjen e ftesës për tenderim. Në asnjë rast, 

autoriteti kontraktues nuk duhet që të përfshijë, saktësojë ose përdorë kritere të 

përzgjedhjes që bazohen në konsiderata të tjera përveç atyre të lejuara nga dispozitat e 

neneve 65-70 të këtij ligji. 

 

 

Neni 32 

 

1. Neni 52 i ligjit bazik, paragrafët 1 dhe 3, riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

1.  Autoriteti kontraktues në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit do të 

specifikoj kriteret që do të përdoren për dhënie të kontratës. Kriteret duhet të jenë ose 

çmimi më i ulët ose tenderi ekonomikisht më i favorshëm. 

 

3. Vetëm kriteret e matshme dhe të cilat paraprakisht janë përcaktuar në dosjen e 

tenderit mund të shfrytëzohen për vlerësim. Autoriteti kontraktues mund të përdorë 

vetëm kritere që janë relevante në mënyrë direkte me lëndën e kontratës. Kritere të 

tilla janë por nuk kufizohen në lidhje me: cilësinë, çmimin, meritat teknike, estetike, 

dhe karakteristikat funksionale, karakteristikat e mjedisit, shpenzimet rrjedhëse, 

efektiviteti i kostos, shërbimet e pas-shitjes dhe asistenca teknike. 

 

2. Neni 52 i ligjit bazik, pas paragrafit 4, shtohen paragrafët 5, 6 dhe 7,  me tekstin si në 

vijim: 

 

5. Në rast të kriterit tenderi ekonomikisht më i favorshëm është e detyrueshme që të 

konvertohet çdo element i kritereve të dhënies në pikë dhe më pas të peshohet në bazë 

të formulës dhe peshave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe Dosjen e 

Tenderit. 

 

6. Në rast të kriterit, tenderi me çmimin më të ulët nuk lejohet konvertimi i çmimeve 

në pikë dhe të peshohen pikët. Në rast të kontratave për shërbime të shumëfishta ose 

në rast të kontratave me çmime për njësi, çmimet mund të peshohen në bazë të 

rëndësisë së secilës “kategori të shërbimeve" ose secilit "artikull" në mënyrë që 

Autoriteti Kontraktues të përcaktoj se cila është oferta me çmim më të ulët. Në rast të 

çmimit më të ulët, duke peshuar çmimet, çmimet e peshuara bazohen në çmimin e 

ofruar nga Operatorët Ekonomik individual, prandaj nuk lejohet që të përcaktohen 

pikët duke krahasuar çmimet e ofertuesve të ndryshëm. 
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7. Autoriteti kontraktues në rast të dyshimit të cilido informacioni të dorëzuar nga 

operatori ekonomik, do të kryejë një kontroll efektiv të informatave dhe 

dokumentacionit të tenderit. 

 

 

Neni 33 

 

Neni 53 i ligjit bazik, paragrafi 7 riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

7. Nëse, në një aktivitet të prokurimit që përfshin përdorimin e procedurave të hapura, 

të kufizuara ose konkurruese me negociata, autoriteti kontraktues u jep informata 

sqaruese ose plotësuese operatorëve ekonomik, dhe afati në të cilin informatat e tilla 

jepen është më i shkurtë se dhjetë (10) ditë nga afati i caktuar për pranimin e 

tenderëve, autoritetit kontraktues do ti zgjatet afati i tillë për ti dhënë operatorëve 

ekonomik së paku dhjetë (10) ditë nga dita në të cilën informatat përkatëse jepen për 

ti dorëzuar tenderët e tyre. Nëse një operator ekonomik ka dorëzuar një tender, 

operatorit të tillë ekonomik do ti lejohet që të dorëzojë një përmirësim  për tenderin 

përkatës, por përmirësimi i tillë kufizohet vetëm në ndryshimet që janë të lidhura me 

informatat e tilla të arsyeshme sqaruese ose shtesë. 

 

 

Neni 34 

 

Neni 56 i ligjit bazik, paragrafi 2, nën paragrafi 2.2. dhe paragrafi 3, riformulohen me tekstin 

si në vijim: 

 

2. Në rastin e procedurave të kufizuara dhe procedurave konkurruese me negociata, 

autoriteti kontraktues do ti zgjedhë kandidatët që do të ftohen për të dorëzuar tender ose 

propozim, vetëm në bazë të: 

 

2.2. Dokumenteve, informatave dhe/ose dëshmive mbi kualifikimet e dorëzuara nga 

kandidatët si përgjigje të drejtpërdrejt ndaj kërkesave të parashtruara në njoftimin e 

kontratës dhe në dokumentet parakualifikuese. Kandidatët që nuk zgjidhen në këtë 

mënyrë eliminohen nga pjesëmarrja e mëtutjeshme. Të gjithë kandidatët të cilët 

konstatohet se i plotësojnë kriteret e specifikuara dhe të cilët nuk janë përjashtuar 

sipas këtij paragrafi, do të ftohen që të dorëzojnë tender, përveç nëse numri i këtyre 

kandidatëve tejkalon numrin gjashtë (6). Nëse numri i kandidatëve tejkalon numrin 

gjashtë (6) atëherë autoriteti kontraktues do të ftojë vetëm gjashtë (6)kandidatët më të 

kualifikuar që të dorëzojnë tender. KRPP-ja në rregullat e prokurimit publik do të 

vendosë një procedurë detale që autoritetet kontraktuese duhet ta respektojnë gjatë 

përzgjedhjes në fjalë. KRPP-ja do të sigurojë që procedura e tillë është: (i) në 

përputhshmëri me praktikat më të mira  ndërkombëtare, (ii) siguron konkurrencë dhe 

transparencë adekuate, (iii)  zbaton parimin e mos-diskriminimit, dhe (iv) përndryshe 

është në përputhshmëri me dispozitat aplikative të këtij ligji. Autoriteti kontraktues 

duhet të specifikojë në njoftimin për kontratë dhe në dokumentet e parakualifikimit (i) 

informatat  të cilat do të formojnë bazën për përzgjedhjen e kandidatëve (ii) kriteret 

objektive dhe jo-diskriminuese që do të merren parasysh gjatë procedurës së 

përzgjedhjes dhe peshën që i është dhënë secilit kriter. 
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3. Tenderuesi, gjatë procedurave të hapura, ose kandidati, gjatë procedurave të kufizuara 

dhe procedurave konkurruese me negociata, nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga 

procedurat e tilla në baza të ndonjë kërkese ose kriteri që nuk është i cekur në njoftimin e 

kontratës dhe në dosjen e tenderit. 

 

 

Neni 35 

 

Neni 57 i ligjit bazik, paragrafët 3, 5, 6, 8 dhe nën paragrafi 8.1, riformulohen me tekstin si në 

vijim: 

 

3. Nëse autoriteti kontraktues vendos që të detyrojë depozitimin e sigurisë së tenderit, 

shuma e sigurisë së tillë duhet të jetë jo më pak se një për qind (1%) dhe jo më shumë 

se tre për qind (3%) e vlerës së parashikuar të kontratës publike ose konkursit të 

projektimit, por sidoqoftë, në asnjë rast nuk duhet të jetë më pak se njëmijë (1.000) 

Euro. 

 

5. Sigurimi i tenderit bëhet në formë të çekut të vërtetuar, letër krediti, garancion 

bankar ose polisë e sigurimit; sidoqoftë, autoriteti kontraktues duhet të përcaktojë në 

dosjen e tenderit të gjitha kushtet – e parapara në rregullat e prokurimit – që duhet ti 

përmbushë lëshuesi i çekut, letrës së kreditit, garantimit bankar apo polisës së 

sigurimit. 

 

6. Autoritetet Kontraktuese nuk do të kufizojnë në Dosjen e Tenderit diskrecionin e 

tenderuesve që të paraqesin sigurimin e tenderit në cilëndo nga format e përcaktuara 

në paragrafin 5 të këtij neni. Çdo dispozitë që kufizon formën në të cilën sigurimet e 

tilla mund të dorëzohen, përveç atyre të referuara në paragrafin 5 të këtij neni, do të 

konsiderohet e pavlefshme. 

 

8. Nëse autoriteti kontraktues konstaton se ka ndodhur një ngjarje që kërkon 

konfiskimin e sigurisë së tenderit sipas paragrafit 1 të këtij neni autoriteti i tillë 

kontraktues do të njoftojë tenderuesin përkatës me shkrim mbi vendimin e tillë. 

Sidoqoftë, nëse siguria e tenderit në fjalë është deponuar në formë kredie ose sigurie 

bankare, autoriteti kontraktues duhet që së pari të marrë të gjitha masat e nevojshme 

për ti marrë fondet përkatëse nga lëshuesi i tyre para se ti dërgojë tenderuesit 

njoftimin e kërkuar nga fjalia e mësipërme. Autoriteti kontraktues do ti lërë fondet e 

tilla të deponuara të cilat nuk mund të shfrytëzohen përderisa tenderuesi përkatës të 

ketë shpenzuar pa sukses të gjitha të drejtat e tij për të apeluar kundër vendimit të 

autoritetit kontraktues. Pasi që tenderuesi ti këtë shpenzuar pa sukses të drejtat e tij 

për të apeluar kundër vendimit të tillë, dhe nuk është pranuar asnjë urdhër nga OSHP-

ja, ose një gjykatë kompetente që kërkon nga autoriteti kontraktues që të mos bëjë 

asnjë sistemim tjetër të fondeve në fjalë, autoriteti kontraktues do të: 

 

8.1. nëse autoriteti kontraktues u nënshtrohet akteve normative mbi çështjet 

publike buxhetore ose çështjet e përvetësimeve, trajtojë konfiskimin e 

depozitit të tillë të sigurisë si gjobë dhe/ose dënim dhe do ti transferojë fondet 

e tilla në Fondin e Buxhetit të Kosovës në përputhshmëri me dispozitat 

përkatëse të akteve të tilla; ose 
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Neni 36 

 

Neni 58 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

3. Zyrtari përkatës i prokurimit e bën hapjen e tenderëve. Gjatë hapjes së çdo tenderi, 

Zyrtari i Prokurimit do t’u lexojë me zë atyre që janë të pranishëm: (i) emrin dhe 

vendin e tenderuesit, (ii) çmimin e përgjithshëm të tenderit të specifikuar në tenderin e 

tillë dhe, kurdo që është e mundur, çmimet për njësi, përveç kur dokumenti përkatës 

është vetëm komponenti i propozimit teknik të tenderit dypjesësh, dhe ndonjë vërejtje. 

Kur për arsye të jo atypëratyshme çmimet për njësi nuk mund të lexon, çmimet e tilla 

në çdo rast duhet të bëhen të dukshme gjatë hapjes publike për të gjithë përfaqësuesit 

e ofertuesve, si për shembull duke bërë  postimin e tyre ose duke përdorur ndonjë 

tjetër metodë adekuate e cila garanton transparencë. Në çdo rast, secila faqe e çdo 

tenderi financiar do të nënshkruhet gjatë hapjes publike nga një përfaqësues i një 

ofertuesi tjetër. Në rast të aktivitetit të prokurimit ku kriter i shpërblimit të kontratës 

është tenderi ekonomikisht me i favorshëm çdo gjë që ka të bëjë me numra duhet të 

lexohet si afati i dërgesës, periudha e garancionit dhe të ngjashme. Të gjitha 

informatat që lexohen kështu do të regjistrohen në procesverbalin e hapjes publike të 

tenderëve, i cili në fund të mbledhjes do të nënshkruhet nga Zyrtari përkatës i 

Prokurimit, anëtarët e Komisionit të Hapjes dhe secili përfaqësues i tenderuesit që 

janë të pranishëm në mbledhje. Procesverbali në fjalë menjëherë do të përfshihet në 

shënimet mbi aktivitetin e prokurimit që kërkohen nga paragrafi 1 i nenit 10 të këtij 

ligji dhe kopjet e procesverbalit në fjalë do t’u dërgohen menjëherë të gjithë 

tenderuesve. 

 

 

Neni 37 

 

Neni 59 i ligjit bazik, paragrafët 1 dhe 3 riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

1. Autoriteti kontraktues do të themeloi një Komision Vlerësues për ekzaminimin, 

vlerësimin dhe krahasimin e ofertave. Të gjithë anëtarët e Komisionit Vlerësues 

marrin përgjegjësi të plotë individuale për vlerësimin e kryer të ofertës. Me fillimin e 

zbatimit të prokurimit elektronik, KRPP-ja do ta nxjerrë legjislacion dytësor lidhur me 

këtë çështje. 

 

3. Autoriteti kontraktues do të përmirësojë gabimet në një tenderë të cilat janë 

tërësisht aritmetike, nëse gabimet e tilla zbulohen gjatë ekzaminimit të tenderëve 

sidoqoftë ky përmirësim nuk mund të jetë më shumë se dy përqind (2%) i vlerës totale 

të ofertës. Në një rast të tillë, çmimi për njësi i ofertuar nga operatori ekonomik në 

tenderin e tij financiar gjithmonë do të konsiderohet si çmim mbizotërues mbi çdo 

çmim tjetër kontradiktor. Kur nuk kërkohen  çmimet për njësi, elementet e çmimit të 

vetëm të çmimit total të ofruara nga operatori ekonomik në tenderin e tij financiar 

gjithmonë do të konsiderohen si çmim mbizotërues mbi çmimin total. Autoriteti 

kontraktues menjëherë do ti dërgojë të gjithë tenderuesve përkatës një njoftim me 

shkrim mbi ndryshimet e tilla. 
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Neni 38 

 

Neni 60/A i ligjit bazik fshihet nga teksti i ligjit. 

 

 

Neni 39 

 

Neni 61 i ligjit bazik, pas paragrafit 5, shtohet paragrafi 6 me tekstin si në vijim: 

 

6. KRPP-ja nxjerr akt nënligjor për rregullimin në hollësi për përcaktimin e çmimit jo-

normalisht të ulët. 

 

 

 

Neni 40 

 

Neni 62 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

Neni 62 

Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit 

 

1. Autoriteti kontraktues duhet të përfundojë atë aktivitet të prokurimit i cili nuk do të 

rezultojë në dhënien e kontratës vetëm për njërën nga arsyet: 

 

1.1. një shkeljeje të ligjit aktual ka ndodhur apo do të ndodh në procedurën e 

prokurimit, e cila nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një 

amandamenti ligjor të kushteve të prokurimit, duke përfshirë edhe rastet ku një 

dispozitë e këtij ligji kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit. 

 

2.Autoritetet kontraktuese mund të përfundojnë atë aktivitet të prokurimit i cili nuk do 

të rezultojë në dhënien e kontratës vetëm për njërën nga arsyet: 

 

2.1. të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime që e tejkalojnë 

buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit; apo 

 

2.2. para hapjes së tenderëve, ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është bërë e 

nevojshme për shkak të ngjarjeve objektive dhe që mund të demonstrohen 

dhe/ose arsyeve që janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktues dhe që nuk 

mund të parashikohen në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit por kjo 

duhet të bëhet së paku tre (3) ditë para hapjes së tenderëve. 

 

 

Neni 41 

 

Neni 63 i ligjit bazik, paragrafët 1, 3, 5, 6 dhe nën paragrafi 8.1, riformulohen me tekstin si në 

vijim: 

 

1. Autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga operatori ekonomik të cilit i është dhënë 

një kontratë që të depozitojë një siguri të ekzekutimit si parakusht për nënshkrimin 

dhe hyrjen në fuqi të kontratës së tillë nëse: (i) kontrata e tillë është kontratë e punëve; 
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(ii) kontrata e tillë është kontratë e shërbimeve për krijimin e programeve 

kompjuterike, ose; (iii) ekziston rreziku se thyerja e kontratës së tillë do ti shkaktojë 

dëme substanciale autoritetit kontraktues dhe/ose mund të kërkojë që autoriteti 

kontraktues të bëjë shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë. 

 

3. Në rastet e kontratave të mesme apo të mëdha, autoriteti kontraktues mund të 

kërkojë nga operatori ekonomik që të bëjë sigurimin e ekzekutimit për përfitimin dhe 

zbatimin e rasteve të autoritetit kontraktues si parakusht të nënshkrimit dhe hyrjen në 

fuqi të kontratave të tilla dhe vlerën e një sigurimi të tillë që do të jetë e barabartë me 

dëmet dhe shpenzimet që autoriteti kontraktues parashikon se do ti ketë në rast të 

shkeljes së kontratës nga operatori ekonomik. 

 

5. Sigurimi i ekzekutimit mund të bëhet në çek të vërtetuar, letër krediti, bono të 

performancës, ose siguri bankare; të lëshuara nga një bankë me reputacion që merr 

mbi vete ti bëjë pagesën autoritetit kontraktues, pa vërtetime të mëtutjeshme apo 

kushte, dhe pa zbritje, ndonjë shumë deri në shumën e specifikuar, në pranimin e 

kërkesës me shkrim të autoritetit kontraktues në rast se operatori ekonomik është në 

shkelje të obligimeve ndaj autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues duhet të 

përcaktojë në dosjen e tenderit kushtet shtesë që duhet përmbushur nga autorizuesi i 

sigurimeve të ekzekutimit. 

 

6. Autoritetet Kontraktuese nuk do të kufizojnë në Dosjen e Tenderit diskrecionin e 

tenderuesve që të paraqesin sigurimin e ekzekutimit në cilëndo nga format e 

përcaktuar në paragrafin 5 të këtij neni. Çdo dispozitë që kufizon formën në të cilën 

sigurimet e tilla mund të dorëzohen, përveç atyre të referuara në paragrafin 5 të këtij 

neni, do të konsiderohet e pavlefshme. 

 

8.1.  nëse autoriteti kontraktues u nënshtrohet akteve normative mbi çështjet 

publike buxhetore ose çështjet e përvetësimeve, trajtojë konfiskimin e 

depozitit të tillë të sigurisë së ekzekutimit si gjobë dhe/ose dënim dhe do ti 

transferojë fondet e tilla në Fondin e Buxhetit të Kosovës në përputhshmëri me 

dispozitat përkatëse të akteve të tilla; ose 

 

 

Neni 42 

 

1. Neni 65 i ligjit bazik, pas nën-paragrafit 1.2, shtohet nën paragrafi 1.3, me tekstin si në 

vijim: 

 

1.3. Duke qenë në cilindo rast në një konflikt interesi, siç përcaktohet në nenin 4, 

paragrafi 1.75. 

 

2. Neni 65 i ligjit bazik, në fund të paragrafit 3.2. shtohet pasusi si vijon:  

 

“e konstatuar nga një gjykatë kompetente”.  

 

3. Neni 65 i ligjit bazik, nën-paragrafët 4.10 dhe 4.11, riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

4.10. ende nuk e ka zbatuar një vendim të lëshuar nga një gjykatë e Kosovës; ose 
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4.11. ka dhënë deklarata të rreme në lidhje me procedurën për dhënien e një kontrate 

publike, nëse këto kanë të bëjnë me mungesën e arsyeve për përjashtim, ose me 

përmbushjen e kritereve të përzgjedhjes. 

 

 

Neni 43 

 

Neni 66 i ligjit bazik, në fund të paragrafit 1 shtohet fjalia si vijon: 

 

Regjistri komercial nuk kërkohet në rastet e organizatave të shoqërisë civile. 

 

 

Neni 44 

 

1. Neni 68, i ligjit bazik, paragrafi 1 dhe nën paragrafi 1.4. riformulohen me tekstin si vijon: 

 

1. Autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga operatorët ekonomik që të parashtrojnë 

të dhëna për të treguar se ata i përmbushin kushtet minimale ekonomike dhe 

financiare të specifikuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës. Kur 

kërkohet, qarkullim minimal vjetor që operatorët ekonomik duhet të kenë nuk do të 

kalojë dy herë vlerën e parashikuar të kontratës. Kërkesat mbi gjendjen ekonomike 

duhet të shprehen detyrimisht në shifra dhe do ti referohen maksimum tri viteve të 

fundit financiare. Kur përveç qarkullimit minimal, është i nevojshëm një qarkullim i 

caktuar minimal në fushën specifike të mbuluar nga kontrata, qarkullimi i tillë nuk 

duhet të tejkalojë një pikë pesë (1.5) herë vlerën e parashikuar të kontratës. Në 

përgjithësi, operatorëve ekonomik u lejohet të plotësojnë këtë kërkesë duke paraqitur, 

nëse është me rëndësi dhe e nevojshme, një ose më shumë nga referencat e dhëna në 

vijim: 

 

1.4. kopjet e raporteve financiare dhe raporteve të menaxhimit të certifikuara 

nga një firmë e njohur e licencuar për kontrollim apo një auditor i licencuar i 

pavarur; ose 

 

2. Neni 68 i ligjit bazik, pas nën-paragrafit 1.4. shtohet nën-paragrafi 1.5 me tekstin si në 

vijim: 

 

1.5. Deklaratat Tatimore Vjetore të dorëzuara në Administratën Tatimore të Kosovës. 

 

 

Neni 45 

 

Neni 69 i ligjit bazik, nën-paragrafi 2.4. riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

2.4. mostrave të produktit, përshkrimeve, prezantimeve grafike dhe/ose fotografive të 

produkteve që duhet të furnizohen; dhe/ose 

 

 

Neni 46 

 

Neni 71 i ligjit bazik, paragrafi 4 riformulohet me tekstin si në vijim: 
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4. Nëse një tender dorëzohet nga një grup i operatorëve ekonomik, secili anëtar i 

grupit është i obliguar të dëshmojë ose konfirmojë në përputhje me nenin 67 të këtij 

ligji, se nuk është i përjashtuar nga pjesëmarrja në aktivitetin e prokurimit sipas nenit 

65 të këtij ligji. Çdo kërkesë e vendosur nga një autoritet kontraktues sipas neneve 

66.2, 68 dhe 69 të këtij ligji do të aplikohet vetëm ndaj grupit si tërësi dhe jo ndaj 

anëtarëve individual të grupit. 

 

 

Neni 47 

 

Neni 72 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

Neni 72 

Dokumentacioni dhe informacioni shtesë 
 

1. Kur informacioni apo dokumentacioni që duhet të dorëzohet nga operatorët 

ekonomikë është ose duket të jetë jo i plotë ose i gabuar, ose kur mungojnë 

dokumentet specifike, autoritetet kontraktuese mund të kërkojnë nga operatorët 

ekonomikë qe të dorëzojnë, plotësojnë, sqarojnë apo kompletojnë informacionin apo 

dokumentacionin e duhur brenda një afati te caktuar kohor, me kusht që kërkesat e 

tilla bëhen në përputhje të plotë me parimet e trajtimit të barabartë dhe 

transparencës. 

 

2. Autoriteti kontraktues mund të ftojë operatorët ekonomik për të plotësuar apo të 

qartësojë certifikatat dhe dokumentet e paraqitura në pajtim me nenet 65-71 të këtij 

ligji. 

 

3. Sigurimi i informacionit qe mungon ose ofrimi i informacionit do të aplikohet 

vetëm për dokumentet ekzistenca e të cilave është e fiksuar, para skadimit të afatit 

për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive. 

 

 

Neni 48 

 

Neni 83 i ligjit bazik, paragrafi 1 riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

1. Njoftimet për kontratë që ftojnë pjesëmarrësit në procedura të kufizuar ose në 

procedura konkurruese me negociata mund të zëvendësohen me një Njoftim Paraprak. 

Njoftimi Paraprak duhet që në çdo rast: (a) ti referohet në mënyrë specifike 

furnizimeve, punëve ose shërbimeve që do të jenë subjekt i kontratës që do të 

shpërblehet, (b) të tregojë që kontrata do të jepet në një tender që përfshinë vetëm 

operatorët ekonomik të ftuar. 

 

 

Neni 49 

 

1. Neni 87 i ligjit bazik, paragrafi 2, nën-paragrafët 2.1, 2.4 dhe 2.13. riformulohen me tekstin 

si në vijim: 
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2.Përveç çështjeve të parapara më lartë, eksperti i prokurimit ka përgjegjësinë dhe 

autorizimin që: 

 

2.1. Të kryej monitorimet e aktiviteteve të prokurimit dhe menaxhimit të 

kontratave për qëllim të monitorimit të zbatimit të këtij ligji; 

 

2.4. Të pranoj raportet nga autoritetet kontraktuese siç referohet në nenin 35, 

paragrafi 1 dhe nenin 61, paragrafi 5, të këtij ligji, në mënyrë që të kryej 

aktivitetin e parashikuar në nën-paragrafin e mëposhtëm 2.13. KRPP-ja në çdo 

rast mund të vendos që të kontrolloj vendimet e sipërpërmendura dhe, nëse 

është e nevojshme, mund të ftojë autoritetin përkatës kontraktues për të 

rishikuar vendimin e tij në përputhje me opinionin e lëshuar. Nëse KRPP-ja 

vendos që të kontrolloj vendimet e sipërpërmendura, KRPP-ja këtë duhet ta 

bëjë brenda dy (2) ditëve pas pranimit të raportit të tillë. Opinionet e KRPP-së 

të lëshuara në përputhje me këtë paragraf, kanë karakter jo-detyrues për 

autoritetet kontraktuese, por autoritetet kompetente mund ti marrin ato në 

konsideratë gjatë trajtimit të ankesave të paraqitura në përputhje me Pjesën IX 

të këtij ligji. 

  

2.13. Për çdo vit kalendarik të përgatisë dhe dorëzojë në Qeveri dhe Kuvend 

një raport vjetor që analizon aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për atë 

vit kalendarik, së bashku me rekomandimet për përmirësimin e sistemit të 

prokurimit publik dhe/ose përmirësimin e këtij ligji, raport ky që dorëzohet jo 

më vonë se në fund të marsit të vitit vijues kalendarik; 

 

2. Neni 87 i ligjit bazik, nën-paragrafi 2.2 fshihet nga teksti i ligjit. 

 

3. Neni 87 i ligjit bazik, nën-paragrafi 2.16 fshihet nga teksti i ligjit. 

 

 

Neni 50 

 

Neni 88 i ligjit bazik, paragrafi 2 fjala “KRPP” zëvendësohet me “ekspert i prokurimit”. 

 

 

Neni 51 

 

Neni 89 i ligjit bazik, paragrafët 1 dhe 4,  riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

1. Bordi i KRPP-së përbëhet prej  tre  (3) anëtarëve. Anëtarët e KRPP-së emërohen 

për një mandat prej 5 (pesë) vjeçar pa të drejtë riemërimi. Bordi i KRPP-së i emëruar 

nën miratimin e mëhershëm do të mbajnë mandatin deri në skadimin e atij emërimi, 

dhe në çdo rast, deri sa të zgjidhen anëtarët e ri nga Kuvendi. 

 

4. Qeveria dhe Kuvendi duhet të sigurojnë që çdo person i propozuar për anëtar të 

KRPP-së, të përmbushë kushtet si në vijim:  

 

4.1.  të ketë diplomë universitare; 
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4.2. së paku pesë (5)vjet përvojë në fushën e financave publike dhe në fushën 

e prokurimit. 

 

 

Neni 52 

 

1. Neni 91 i ligjit bazik, në paragrafët 1, 2 dhe 3, fjala “KRPP” zëvendësohet me “ekspert i 

prokurimit”. 

 

2. Neni 91 i ligjit bazik, paragrafi 4 fshihet nga teksti i ligjit. 

 

  

Neni 53 

 

Neni 93 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

Neni 93 

Pezullimi dhe suspendimi i anëtarëve të KRPP-së 

 

1. Nëse një anëtar i KRPP-së i nënshtrohet një procedure gjyqësore në të cilën 

akuzohet për vepër penale apo nëse ka kryer ndonjë vepër që bie ndesh me etikën 

profesionale dhe profesionalizimin lidhur me detyrat profesionale largohet apo 

suspendohet. 

 

2. Procedura e largimit dhe suspendimit të anëtarëve të KRPP-së është e njëjtë me 

procedurat e emërimit të tyre. 

 

 

Neni 54 

 

Neni 94 i ligjit bazik, paragrafi 2 riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

2. AQP-ja për çdo vit kalendarik përgatitë dhe i dorëzon ministrit të Financave një 

raport vjetor, që pasqyron  aktivitetet e prokurimit publik të udhëhequra nga AQP-ja 

për atë vit kalendarik. Ky raport dorëzohet jo më vonë se në fund të muajit shkurt të 

vitit vijues kalendarik. 

 

 

Neni 55 

 

Neni 95 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

Neni 95 

Aktivitetet e Prokurimit të AQP 
 

1. Për shkaqe të ekspertizës profesionale, efektivitetit të kostos, efiçiencës ose 

çështjeve të tjera legjitime, Ministri i Financave ka autoritetin për ta përcaktuar AQP-

në si autoritetin kontraktues përgjegjës për kryerjen e atij aktiviteti prokurimi. Në një 

rast të tillë (i)  AQP njofton autoritetin përkatës kontraktues ose autoritetet, të cilat 

nuk janë më të autorizuara të kryejnë prokurimin në fjalë, dhe (ii) AQP, për të gjitha 
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qëllimet e ligjit aktual, do të konsiderohet “autoriteti kontraktues” për aktivitetin në 

fjalë të prokurimit. 

 

2. Qeveria sipas propozimit të Ministrisë së Financave do të themeloj brenda datës 31 

janar të çdo viti një listë të mallrave ose të artikujve, punëve ose shërbimeve të 

përdorimit të përbashkët, që do të shpërblehen nga AQP-ja duke përdorur  

marrëveshjet kornizë. Kjo listë miratohet në formën e një Udhëzimi Administrativ. 

Kjo listë dhe çdo ndryshim i saj duhet të publikohen në media dhe të shpallen në 

faqen e internetit të KRPP-së, të përcaktuar në nën-paragrafin 2.10 të paragrafit 2 të 

nenit 87 të këtij ligji. 

 

3. Në rastin e përmendur në paragrafin e mësipërm, një autoritet kontraktues porosit 

AQP-në për mallrat, punët ose shërbimet e prokuruar nga AQP-ja siç referohet në 

paragrafin 2. Për këta artikuj, pune apo shërbime autoriteti kontraktues nuk do të 

udhëheq ndonjë aktivitet të pavarur të prokurimit. Çdo kontratë e lidhur në shkelje të 

këtij paragrafi do të deklarohet si e pavlefshme. 

 

4. Bazuar në një arsyetim adekuat, një autoritet kontraktues mund ti kërkojë AQP-së 

kryerjen e një aktiviteti prokurimi në emër të tij. Ministri i Financave, pas shqyrtimit 

të këtij arsyetimi nga autoriteti kontraktues, mund ti lejojë AQP-së të kryejë atë 

aktivitet prokurimi. Autoriteti kontraktues gjithashtu mund të kërkojë nga AQP-ja që 

ekspertët e AQP-së të ndihmojnë autoritetet kontraktuese për kryerjen e aktivitetit të 

prokurimit të cilat kryhen nga vet Autoriteti Kontraktues. 

 

 

Neni 56 

 

Neni 99 i ligjit bazik, titulli i nenit riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

Neni 99 

Funksionet dhe Kompetencat e OSHP 

 

 

Neni 57 

 

Neni 100 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

Neni 100 

Emërimi i anëtarëve të OSHP-së 

 

1. Bordi i OSHP-së përbëhet nga pesë (5) anëtarë që emërohen për një mandat pesë (5) vjeçar 

pa të drejtë riemërimi. 

 

2. Anëtarët e OSHP-së të cilët ishin emëruar nën miratimin e mëhershëm do të mbajnë 

mandatin deri në skadimin e atij emërimi, dhe në çdo rast deri sa te zgjidhen anëtaret e ri nga 

Kuvendi. 

 

3. Me mbarimin e mandatit të parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni të këtij ligji, çdo 

emërim i ri bëhet për një mandat pesë (5) vjeçar.  
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4. Çdo person i nominuar për OSHP-në duhet të ketë kualifikimet vijuese dhe të plotësojë 

këto kritere: 

 

4.1. të jetë shtetas i Kosovës; 

 

4.2. të mos jetë i dënuar për ndonjë vepër penale; 

 

4.3. të ketë diplomë të Fakultetit Juridik që është e vlefshme sipas ligjit në Kosovë; 

 

4.4. të ketë të kryer provimin e jurisprudencës; 

 

4.5. të ketë së paku tre (3) vjet përvojë profesionale në fushën e drejtësisë që lidhet 

me administratën publike dhe prokurimin, pas përfundimit të provimit të 

jurisprudencës; 

 

4.6. të ketë aftësi për të kryer detyrat e postit në mënyrë të paanshme, të 

ndërgjegjshme, të zellshme, me vendosmëri dhe përgjegjshmëri, për të cilin ai 

është duke u konsideruar. 

 

 

Neni 58 

 

Neni 102 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

Neni 102 

Suspendimi dhe largimi i anëtarëve të OSHP-së 

 

 Nëse një anëtar i OSHP-së i nënshtrohet një procedure gjyqësore në të cilën akuzohet për 

vepër penale lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë në OSHP, suspendohet nga puna. Nëse një 

anëtar i OSHP-së është dënuar për ndonjë vepër penale lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë në 

OSHP, largohet  nga puna. 

 

 

Neni 59 

 

Neni 105 i ligjit bazik, pas nën-paragrafit 2.15.shtohet nën-paragrafi me numër rendor. 2.16  

me tekstin si në vijim: 

 

2.16. Në rastet e përsëritura me pretendimet e njëjta ankimore, kur objekti i kontestit 

dhe palët janë të njëjta, për raste të cilat janë shqyrtuar më parë, kryetari i panelit 

shqyrtues duhet të trajtoj si çështje të gjykuar “res judicata”. 
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Neni 60 

 

Pas nenit 108 të ligjit bazik, shtohet neni 108/A me tekstin si në vijim: 

 

Neni 108/A 

Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve 

 

1. Çdo palë e interesuar e cila mendon se të drejtat e tij/saj, siç parashikohet me këtë 

ligj, janë shkelur nga vendimi i një autoriteti kontraktues gjatë kryerjes së një 

aktiviteti të prokurimit dhe i cili është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një 

shkelje e pretenduar, mund të paraqesë një kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti 

kontraktues. Kërkesat për rishqyrtim mund të ndërlidhen me njoftimet për kontratë, 

dokumentet e tenderit, ose njoftimet dhe vendimet tjera siç përcaktohet në këtë ligj, 

gjatë kryerjes së aktivitetit përkatës të prokurimit. 

 

2. Dorëzimi i një kërkese për shqyrtim e obligon autoritetin përkatës kontraktues që 

automatikisht të pezulloj zbatimin e aktivitetit të prokurimit me të cilin ka të bëjë 

shkelja e pretenduar. 

 

3.  Kërkesa për shqyrtim duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues, me 

postë ose me çdo mjet tjetër të komunikimit të lejuar me këtë ligj, brenda afateve të 

mëposhtme: 

 

3.1. në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me 

dokumentet e tenderit brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim 

të ofertave; 

 

3.2. në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me vendimin për dhënie të një 

kontratë ose të një konkursi të projektimit, brenda afatit prej pesë (5) ditëve 

pas datës së njoftimit për dhënien e kontratës ose njoftimit mbi rezultatet e 

konkursit të projektimit që i është dërguar ankuesit. 

 

3.3. në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me vendimin për anulimin e 

procedurës së prokurimit, brenda pesë (5) ditëve nga data kur aktiviteti i 

prokurimit është anuluar zyrtarisht përmes njoftimit për anulim. 

 

4. Aplikimet për rishqyrtim duhet të paraqiten me shkrim dhe duhet të përmbajnë të 

njëjtin informacion dhe dokumente të përcaktuara në nenin 111 paragrafi 1 të këtij 

ligji, me përjashtim të nën-paragrafit 1.9 dhe 1.10. 

 

5. Nëse aplikimi nuk përmban disa nga informacionet referuar në paragrafin 4 të këtij 

neni, autoriteti kontraktues do të kërkojë nga ankuesi që të plotësoj kërkesën e tij 

brenda një periudhe jo më të gjatë se dy (2) ditë nga marrja e kërkesës. Nëse 

parashtruesi i ankesës nuk vepron sipas kërkesës së lartpërmendur, kërkesa për 

rishikim do të refuzohen si e paplotë. 

 

6. Autoriteti kontraktues do ta shqyrtojë kërkesën brenda tre (3) ditë pune nga data e 

dorëzimit të aplikimit ose, kur është e zbatueshme, nga data e marrjes së informatave 

shtesë dhe dokumenteve të parashikuara në paragrafin 5 të këtij neni. Afati i 
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përmendur më lart, në raste specifike të justifikuara mund të zgjatet për jo më shumë 

se tre (3) ditë shtesë, dhe ankuesi do të informohet për këtë. 

 

7. Kundër vendimit të autoritetit kontraktues, ankuesi mund të paraqesë një ankesë 

pranë OSHP-së në pajtim me nenin 109. 

 

8. Autoriteti kontraktues do ta refuzojë një kërkesë për rishqyrtim kur: 

 

8. 1. kërkesa nuk dorëzohet brenda afateve kohore të përcaktuara në paragrafin 

3 të këtij neni; 

 

8.2. ankesa nuk është paraqitur kundër një njoftimi ose vendimi siç referohet 

në paragrafin 1 të këtij neni; 

 

8.3. ankesa nuk përputhet me kërkesat e përmendura  në paragrafin 4 dhe 5 të 

këtij neni; 

 

8.4. autoriteti kontraktues ka shqyrtuar vendimin e tij në kuptimin e asaj që 

kërkohet nga ankuesi. 

 

9. Refuzimi do të arsyetohet dhe do ti komunikohen me shkrim, në përputhje me këtë 

ligj, parashtruesit të ankesës dhe të gjitha palëve të interesuara, nëse ka ndonjë. Për 

më tepër autoriteti kontraktues mund të pengojë procedurën e mëtejshme, me 

pranimin e një njoftimi me shkrim nga ankuesi në lidhje me gatishmërinë e tij për të 

tërhequr kërkesën e paraqitur për shqyrtim. 

 

10. Autoriteti kontraktues mund, me anë të një vendimi: 

 

10.1. të refuzojë kërkesën e propozuar për shqyrtim si të pabaza; 

 

10.2. të miratojë një kërkesë për rishikim si të bazuar dhe të anulojë pjesërisht 

ose tërësisht vendimin e miratuar; 

 

11. Vendimet e parashikuara në këtë pjesë janë të detyrueshme për autoritetet 

kontraktuese dhe duhet të zbatohen menjëherë. 

 

12. Kundërshtimet dhe vendimet e miratuara në përputhje me paragrafët 8 dhe 10 të 

këtij neni, duhet të jenë të arsyetuara dhe ti komunikohen me shkrim, në përputhje me 

këtë ligj, parashtruesit të ankesës dhe të gjitha palëve të interesuara, nëse ka ndonjë. 

 

13. Pavarësisht nga paragrafi 3 i këtij neni, miratimi i një refuzimi apo vendimi në 

përputhje me paragrafët 8 dhe 10 të këtij neni përfshin pezullimin e menjëhershëm të 

masave të miratuara sipas paragrafit 2 të këtij neni. 

 

14. Kundër refuzimeve të miratuara sipas nën-paragrafëve 1, 2 dhe 3 të paragrafit 8 

dhe vendimeve të marra sipas nën-paragrafëve 1 dhe 2 të paragrafit 10 të këtij neni, 

ankuesi ose ndonjë palë e interesuar, nëse ka, mund të paraqesë, në çdo rast, një 

ankesë pranë OSHP-së në pajtim me nenin 109. 
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Neni 61 

 

Neni 109 i ligjit bazik, paragrafët 1 dhe 2 riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

1. Kundër çdo vendimi të marrë nga autoriteti kontraktues në përputhje me rrethanat e 

nenit 108/A çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa 

duhet të dorëzohet vetëm pas udhëheqjes së një procedure paraprake për zgjidhje të 

mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji. 

 

2. Ankesa pranë OSHP-së duhet të dorëzohen brenda dhjetë (10) ditëve pas vendimit 

të lëshuar nga autoriteti kontraktues në procedurën paraprake të zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji. 

 

 

Neni 62 

 

Neni 111 i ligjit bazik, pas nën-paragrafit 1.8. shtohen nën-paragrafët me numra rendor  1.9 

dhe 1.10, me tesktin si në vijim: 

 

1.9. e ka të bashkangjitur  një kopje të vendimit të miratuar nga autoriteti kontraktues 

gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjes  në përputhje me nenin 

108/A; dhe 

 

1.10. siguron dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit, të përmendur në nenin 118 të 

këtij ligji. 

 

 

Neni 63 

 

Neni 113 i ligjit bazik, paragrafi 1 riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

1. OSHP menjëherë do t’i caktojë ekspertit shqyrtues, detyrën e shqyrtimit të të gjitha 

pretendimeve të përfshira në ankesë. 

 

 

Neni 64 

 

Neni 116 i ligjit bazik, pas paragrafit 5. shtohet paragrafi me numër rendor 6  me tekstin si në 

vijim: 

 

6. Një vendim i OSHP-së për ri-vlerësim të përzgjedhjes së ofertuesve ose dhënies së 

kontratës nuk nënkupton një ndryshim në rezultatin fillestar. 

 

 

Neni 65 

 

Neni 118 i ligjit bazik, paragrafi 1 riformulohet me tekstin si në vijim: 

 

1. Ankuesit duhet të paguajnë një tarifë të ankesave në OSHP vlera e së cilës do të 

përcaktohet nga KRPP-ja në legjislacionin dytësor. Dëshmia e pagesës duhet ti 
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bashkëngjitet vetë ankesës në përputhje me nenin 111 të këtij ligji. Pagesa do të bëhet 

në para të gatshme ose në ekuivalent të parave të gatshme në një llogari të hapur nga 

OSHP-ja në përputhje me Rregullat Financiare. 

 

 

 

Neni 66 

 

Neni 119 i ligjit bazik, paragrafët 1 dhe 3 riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

1. Nëse parashtruesi i ankesës mendon se vendimi përfundimtar ose konstatimi i një 

paneli shqyrtues ose OSHP-ja është në kundërshtim me faktet ose me këtë ligj, 

parashtruesi i ankesës mund të kërkojë nga Gjykata Themelore shqyrtimin e vendimit. 

Kërkesa duhet të dorëzohet brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e publikimit të 

vendimit të OSHP-së në përputhje me paragrafin 2 të nenit 117 të këtij ligji. 

 

3. Nëse pas shqyrtimit të cekur më lartë, gjykata konstaton se një pretendim i bërë nga 

parashtruesi i ankesës në ankesën e tij të mëparshme që i është dorëzuar OSHP-së 

është bërë në mënyrë të vlefshme, gjykata lëshon një urdhër (i) duke e shfuqizuar ose 

ndryshuar çfarëdo urdhri ose vendimi të marrë nga OSHP-ja, dhe/ose (ii) nëse 

parashtruesi i ankesës mund të demonstrojë se ai është dëmtuar nga veprimi ose mos-

veprimi i autoritetit kontraktues, atëherë gjykata gjithashtu mund të kërkojë nga 

autoriteti kontraktues që t’ia paguajë parashtruesit të ankesës kompensimin për dëmin 

e shkaktuar. 

 

 

Neni 67 

 

Neni 129 i ligjit bazik, paragrafët 1, 3 dhe 4, riformulohen me tekstin si në vijim: 

 

1. KRPP-ja është e autorizuar të nxjerrë rregulla në lidhje me përdorimin e metodave 

të prokurimit elektronik nga autoritetet kontraktuese. 

 

3. KRPP-ja është e autorizuar që të nxjerrë rregulla në lidhje me pajisjet e dorëzimit 

elektronik dhe pranimin e tenderëve si dhe për pajisjet për pranimin elektronik të 

kërkesave për pjesëmarrje. Këto rregulla duhet të përfshijnë një nënshkrim të 

avancuar elektronik, në pajtim me standardet ndërkombëtare. 

 

4. Përdorimi i prokurimit elektronik është i obligueshëm, në momentin kur Qeveria e 

Kosovës merr vendim për këtë çështje. 

 

 

Neni 68 

 

Neni 132 i ligjit bazik, nën-paragrafët 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, dhe 1.7, fshihen nga teksti i ligjit. 

 

 

Neni 69 

 

Pas nenit 132 të ligjit bazik, shtohet neni 132/A me tekstin si në vijim: 
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Neni 132/A 

Kontraktimi i shërbimeve nga OSHC 

 

Qeveria e Republikës së Kosovës me akt nënligjor përcakton rregullat, standardet dhe 

procedurat e kontraktimit të shërbimeve publike për organizatat e shoqërisë civile. 

 

 

Neni 70 

Hyrja në fuqi 

 

Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës 

së Kosovës. 

 

 

Ligji  Nr. 05/L -068 

14 dhjetor 2015 

 

                                                          Kryetari i  Kuvendit të Republikës së  Kosovës, 

 

                                                                              ________________________ 

                                                                                      Kadri  VESELI 


