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AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
DREJTORIA JURIDIKE DHE E MONITORIMIT

UDHEZIM
Nr, date.01.2018
I

PER PERDORIMIN E MARREVESHJES KUADER DHE ZHVILLIMIN E SAJ ME
MJETE ELEKTRONIKE
Agjencia e Prokurimit Publik ne mbeshtetje te nenit 13 dhe nenit 35/1 te ligjit Nr. 9643, date
20.11.2006 "Per Prokurimin Publik", te ndryshuar, neneve 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46, 47,
47/1 dhe 47/2 te Kreut V te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 914, date 29.12.2014 "Per
Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", i ndryshuar,
UDHEZON:
1.

PerkufiZimi i marreveshjes kuader
Marreveshja kuader eshte nje marreveshje e shkruar midis dy ose me shume paleve, e cila
eshte rezultat i nje procedure prokurimi dhe mbi bazen e se ciles, ne menyre te perseritur,
realizohet levrimi i mallrave, puneve dhe sherbimeve, ne nje periudhe te caktuar, sipas
kushteve te percaktuara paraprakisht. Marreveshja kuader nuk perben nje kontrate publike
dhe operimi vetem ne baze te marreveshjes kuader, pa lidhur me pare nje kontrate te bazuar
ne te, nuk eshte e lejuar. Termat, kushtet dhe standardet e pergjithshme, si dhe kushtet e
veyanta te vendosura nga autoritetet kontraktore jane detyruese per marreveshjen kuader te
lidhur dhe dhenien e kontratave ne baze te saj.
2.Palet ne marreveshjen kuader
2.1 Nje marreveshje kuader mund te lidhet ndermjet:
a) disa autoriteteve kontraktore dhe disa operatoreve ekonomike;
b) disa autoriteteve kontraktore dhe nje operatori ekonomik;
c) nje autoriteti kontraktor dhe nje operatori ekonomik;
9) nje autoriteti kontraktor dhe disa operatoreve ekonomike.
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2.2 Autoritetet kontraktore qe kane per qellim te lidhin nje marreveshje kuader duhet te
percaktohen ne njoftimin e procedures se prokurimit. Ne rastin kur procedura e prokurimit,
per te lidhur nje marreveshje kuader, do te zhvillohet nga Organi Qendror Bleres, autoritetet
kontraktore qe do te jene pale te marreveshjes kuader, duhet te listohen ne nje aneks, qe i
bashkangjitet njoftimit te kontrates. Nuk eshte e lejueshme te perdorin nje marreveshje
kuader autoritetet kontraktore, te cilat nuk jane pale e marreveshjes kuader.
2.3 Te gjithe operatoret ekonomike, qe jane pjese e marreveshjes duhet te listohen ne
marreveshje dhe nuk eshte e lejueshme te pranohen operatore ekonomike te tjere ne
marreveshje, pas perfundimit te procesit te prokurimit.
3. QiHlimi dhe kushtet per perdorimin e marreveshjes kuader
3.1 Nje marreveshje kuader eshte e pershtatshme per mallra dhe sherbime te perdorura
zakonisht me natyre te perseritur dhe/ose kur eshte e veshtire ose e pamundur per te percaktuar
paraprakisht volurnet qe duhet te prokurohen dhe nuk ka siguri per kohen e
dorezimeve/realizimeve e te ekzekutimit te kontratave.
Ndryshirni ndermjet nje marreveshjeje kuader dhe kontratave te tjera qe lidhen sipas
procedurave te prokurimit te parashikuara ne LPP eshte se kushtet e
mallrave/sherbimeve/puneve, qe do te prokurohen, nuk jane te percaktuara ne nje
marreveshje kuader. Autoritetet kontraktore mund te blejne vetem per te plotesuar nevojat e
tyre dhe jo per nevoja te autoriteteve kontraktore qe nuk jane pjese ne marreveshjen kuader.
3.2 Nje autoritet kontraktor perzgjedh realizimin e nje marreveshje kuader, kur ne kohen e
zhvillimit te procedures se prokurimit:
a) ka nevoje per mallra dhe sherbime te perdorura zakonisht me natyre te perseritur dhe/ose;
b) eshte e pamundur te percaktohet objektivisht sasialsasite e objektit te prokurimit ose
elementeve te tij dhe/ose;
c) eshte e pamundur te percaktohet objektivisht data e sakte e dorezimit te mallit, punes,
sherbimit ose pjeseve te tyre dhe/ose;
9) eshte e pamundur te percaktohet objektivisht vendi i sakte i levrimit te mallit, punes,
sherbimit, ose pjeseve te tyre dhe/ose;
d) eshte e pamundur te percaktohen nje ose disa kushte te tjera qe ndikojne ne realizimin e
objektit te prokurimit dhe/ose;
dh) c;:mimet e tregut jane te paqendrueshme dhe per arsye teknike dhe teknologjike, objekti i
kontrates (malli, puna, sherbimi) mund te dorezohet nga disa operatore ekonomike te
suksesshem, gje qe e ben rihapjen e konkurimit me efektive per shkak te reduktimit te
c;:mimit, sesa fillimin e nje procedure te re prokurimi.
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4. Detyrimet qe rrjedhin nga marreveshja kuader
4.1 Nje marreveshje kuader eshte ligjerisht e detyrueshme per te dyja palet. Megjithate, autoritetet
kontraktore nuk jane te detyruara te marnn te gjithe sasine e mallrave/sherbimeve/puneve, te
perfshira ne marreveshje.
4.2 Ne rydo rast, autoritetet kontraktore duhet te blejne vetem per te plotesuar nevojat e tyre
dhe jo per nevoja te autoriteteve kontraktore qe nuk jane pjese ne marreveshjen kuader.
4.3 Gjate kohezgjatjes se marreveshjes kuader, autoritetet kontraktore nuk lejohen te blejne
nga asnje operator ekonomik tjeter te njejtat mallra/sherbime/pune te mbuluara nga nje
marreveshje kuader, pasi kjo do te konsiderohej nje shkelje e marreveshjes.
4.4 Operatoret ekonomike jane te detyruar te zbatojne kontraten, sipas cilesise dhe rymimit te
ofertuar, ne kohen e kerkuar prej autoriteteve kontraktore.
5. Procedurat e prokurimit per lidhjen e nje marreveshje kuader
5.1 Autoriteti kontraktor mund te lidhe nje marreveshje kuader pas kryerjes se nje procedure
te hapur, nje procedure te kufizuar, nje procedure me negocim me shpallje paraprake te
njoftimit te kontrates, nje procedure kerkese per propozim ose sherbim konsulence. Ne rastin e
prokurimit te nje marreveshje kuader, ne kontratat sektorale, autoritetet kontraktore mund te
perdorin gjithashtu, procedure me negociim pa shpallje paraprake te njoftimit.
5.2 Operatoret ekonomike perzgjidhen si pale te marreveshjes kuader duke zbatuar kriteret e
percaktimit te ofertes fituese, sipas percaktimeve te nenit 55 te LPP.
5.3 Ne rydo rast, autoriteti kontraktor mund te vendose te vleresoje oferten/ofertat fituese duke u
bazuar ne rymimin per njesi. Vleresimi i ofertes/ofertave fituese duke u bazuar vetem ne
rymimin per njesi, behet ne ato raste kur autoriteti kontraktor e kate pamundur objektivisht, te
percaktoje sasine qe dote prokurohet, si psh. ne rastin e medikamenteve, artikujve ushqimor,
pjeseve te kembimit etj.
5.4 Ne perfundim te afateve te ankimit, operatoret ekonomike te kualifikuar ne marreveshjen
kuader renditen sipas kriterit te vleresimit.
5.5 Autoriteti kontraktor harton dhe publikon njoftimin e fituesit per nje marreveshje kuader
ne perputhje me LPP dhe rregullat e prokurimit publik.
5.6 Nese marreveshja kuader do te lidhet me me shume se nje operator ekonomik, autoriteti
kontraktor duhet qe ne njoftim, te percaktoje nder te tjera:
a) kriteret per zgjedhjen e operatoreve ekonomike;
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b) kriteret e vleresimit qe dote perdoren ne rihapjen e tenderit per dhenien e kontrates sipas
marreveshjes kuader.

6. Kohezgjatja e nje marreveshjeje kuader
6.1 Kohezgjatja e nje marreveshjeje kuader nuk mund te jete me shume se kater vjet.
6.2 Ne raste te jashtezakonshme, plotesisht te justifikueshme nga subjekti i marreveshjes
kuader, kohezgjatja e marreveshjes kuader mund te jete me e gjate se kater vjet.

7. Perllogaritja e vleres se marreveshjes kuader
7.1 Viera e parashikuar e nje marreveshje kuader duhet te perfshije shumen e perllogaritur te
te gjitha vlerave te kontratave, qe parashikohen te jepen gjate kohes se vlefshmerise se
marreveshjes kuader.
7.2 Ne rastin kur autoriteti kontraktor e ka te pamundur te percaktoje sasine e objektit te
prokurimit, per efekt te perllogaritjes se vleres se marreveshjes kuader, duhet t'i referohet per
aq sa eshte e mundur, nevojave te planifikuara dhe/ose nevojave te meparshme per kete
objekt. Ne 9do rast, perllogaritja e nevojave, duhet te jete sa me e plote dhe gjitheperfshirese,
me qellim shmangien e situatave kur dalin nevoja te reja, per te njejtin objekt, te paperfshira
ne marreveshjen kuader.
7.3 Ne rastin kur vleresimi i ofertes/ofertave fituese behet bazuar ne 9mimin per njesi, fondi
limit do te jete 9mimi i perllogaritur per njesi per 9do artikull apo sherbim. Autoriteti
kontraktor do te shpalle dhe zhvilloje proceduren e prokurimit me 9mimin e perllogaritur per
njesi dhe jo me nje fond limit ne total.
Pavaresisht kesaj, nga eksperienca e meparshme autoriteti kontraktor planifikon me perafersi
sasine dhe vleren e pritshme te kontratave qe mund te lidhen gjate marreveshjes kuader, me
qellim orientimin e operatoreve ekonomike.

8. Llojet e marreveshjeve kuader
8.1 Marreveshja kuader mund te lidhet me:
a) nje operator ekonornik, ku te gjitha kushtetjane te percaktuara;
b) disa operatore ekonomike, ku:
- te gjitha kushtetjane te percaktuara;
- jo te gjitha kushtet jane te percaktuara.
8.2 Marreveshja kuader me nje operator ekonomik mund te lidhet kur per nje arsye teknike
ose organizative, levrimi nga operatore ekonomike te ndryshem nuk eshte ifavorshem, duke i
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shkaktuar veshtiresi autoritetit kontraktor dhe kosto shtese (p.sh. mosperputhje te artikujve te
dhene ne baze te rendit, pjese te tyre te perbashketa, ose ne lidhje me perdorimin e tyre sistematik
kur ofrohen nga operatore ekonomike te ndryshem).
8.3 Marreveshja kuader me me shume se nje operator ekonomik mund te lidhet kur per shkak
te rihapjes se konkurrimit, eshte e mundur qe te ulen ymimet e kontrates ose te shkurtohet
periudha e dorezimit gjate vlefshmerise se marreveshjes kuader. Autoriteti kontraktor
specifikon rregullat per rihapjen e konkurrimit ne njoftimin e kontrates per operatoret ekonomike,
pale ne marreveshjen kuader.
8.4 Marreveshjet kuader me disa operatore ekonomike duhet te lidhen me te pakten tre
operatore ekonomike, nese te tre operatoret ekonomike i kane permbushur te gjitha kriteret e
perzgjedhjes. Ne rast te kundert, autoritetet kontraktore mund te lidhin marreveshje kuader
me ato operatore ekonomike qe i kane permbushur te gjitha kriteret, me kusht qe te jene te
pakten dy.

9. Marreveshja kuader me nje operator ekonomik
9.1 Kontratat e bazuara ne marreveshjet kuader te lidhura me nje operator ekonomik ku te
gjitha kushtet jane te percaktuara, duhet te akordohen brenda kufijve dhe kushteve te
parashikuara ne marreveshjen kuader. Ne kontratat e bazuara ne marreveshjen kuader nuk
mund te behen ndryshime te kushteve, per te cilat eshte lidhur marreveshja, pasi kjo do te
konsiderohej shkelje e marreveshjes kuader. Nese nevojat e autoritetit kontraktor ndryshojne,
atehere autoriteti kontraktor duhet te prokuroje nje marreveshje kuader te re.
9.2 Ne rast te lindjes se nevojes konkrete per te lidhur nje kontrate brenda marreveshjes
kuader, autoriteti kontraktor i kerkon operatorit ekonomik te jape oferten e tij. Komunikimi
ndermjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, behet ne forme te shkruar, ose
elektronike (email, fax,etj.) dhe ne 9do rast duhet te dokumentohet dhe te behet pjese e dosjes
se procedures.
9.3 Autoriteti kontraktor dergon njoftimin e kontratave te lidhura gjate nje viti kalendarik, ne
Agjencine e Prokurimit Publik, per publikim ne Buletinin e Njoftimeve Publike, ne forme te
shkruar dhe elektronike (CD), jo me vone se data 10 janar e vitit ne vijim.

10. Marreveshja kuader me disa operatore ekonomike, ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara
10.1 Kontratat e
te gjitha kushtet
parashikuara ne
atehere autoriteti

bazuara ne marreveshjet kuader, te lidhura me disa operatore ekonomike ku
jane te percaktuara, duhet te akordohen brenda kufijve dhe kushteve te
marreveshjen kuader. Nese nevojat e autoritetit kontraktor ndryshojne,
kontraktor duhet te prokuroje nje marreveshje kuader te re.
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Ne rast te perdorimit te kesaj lloj marreveshjeje, autoriteti kontraktor duhet te percaktoje ne
dokumentet e tenderit kushtet qe do te zbatohen per dhenien e kontratave brenda
marreveshjes kuader. Ne 9do rast, dhenia e kontratave do te behet pa rihapur konkurrimin,
duke u bazuar ne kushtet e percaktuara ne marreveshjen kuader.
Kjo lloj marreveshjeje perdoret ne rastin e ndarjes se objektit te prokurimit ne lote, si psh.
Sipas rajonit, fushes se produktit/tregut etj, ku per 9do Jot do te percaktohet nje operator
ekonomik fitues.
Gjithashtu, autoriteti kontraktor duhet te specifikoje ne njoftimin e kontrates dhe ne
dokumentat e tenderit, te gjitha lotet, si dhe rregullat per dhenien e tyre (psh. numri i dhenies
se loteve tek i njejti ofertues).
10.2 Ne rast te lindjes se nevojes konkrete per te lidhur nje kontrate brenda marreveshjes
kuader, autoriteti kontraktor i kerkon operatorit ekonomik, fitues te lotit perkates, te jape
oferten e tij. Komunikimi ndermjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, behet ne
forme te shkruar, ose elektronike (email, fax,etj.) dhe ne ydo rast duhet te dokumentohet dhe te
behet pjese e dosjes se procedures. Autoriteti kontraktor dergon njoftimin e kontratave te
lidhura gjate nje viti kalendarik, ne Agjencine e Prokurimit Publik, per publikim ne Buletinin e
Njoftimeve Publike, ne forme te shkruar dhe elektronike (CD), jo me vone se data 10 janar e
vitit ne vijim.
11. Marreveshja kuader me disa operatore ekonomike, ku jo te gjitha kushtet jane te
percaktuara
11.1 Ne rast te perdorimit te marreveshjes kuader me disa operatore ekonomike, autoriteti
kontraktor per te lidhur kontrate brenda marreveshjes kuader, duhet te rihape konkurrimin.
11.2 Ne rast te lindjes se nevojes konkrete per te lidhur nje kontrate brenda marreveshjes
kuader, autoriteti kontraktor pergatit nje ftese per oferte dhe ia dergon vetem operatoreve
ekonomike pale te marreveshjes kuader, pa bere njoftim publik. Ftesa per oferte drejtuar
operatoreve ekonomike duhet te percaktoje:
a) te dhenat e autoritetit kontraktor;
b) nje pershkrim te plote te objektit te kontrates;
c) sasine;
9) afatin dhe vendin per dorezimin e ofertave;
d) kriteret e percaktimit te ofertes fituese per kontraten e bazuar ne marreveshjen kuader;
dh) afatin dhe vendin e realizimit te kontrates;
e) 9do informacion tjeter te nevojshem.
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11.3 Kriteret e percaktimit te ofertes fituese gjate rihapjes se konkurrimit mund te jene te
njejta si ato te marreveshjes kuader, ose autoriteti kontraktor mund te perdore kritere te tjera
me kusht qe ato te jene te percaktuara ne dokumentet fillestare te marreveshjes kuader. Keto
kritere mund te jene psh. 9mimet per volume te caktuara, informacion per konsulencat per nje
sherbim intelektual, koha e nevojshme per dorezim, ose oret e nevojshme per kryerjen e
punimeve specifike. Komunikimi ndermjet autoritetit kontraktor dhe operatoreve ekonomike,
pale te marreveshjes kuader, per perzgjedhjen e fituesit per kontratat, behet ne forme te
shkruar ose elektronike (email, fax etj) dhe ne 9do rast, duhet te dokumentohet dhe te behet
pjese e dosjes se procedures. Ne 9do rast, forma e komunikimit perzgjidhet nga autoriteti
kontraktor, ne varesi te kohes ne dispozicion per permbushjen e nevojes. Autoriteti kontraktor
eshte pergjegjes per te ruajtur konfidencialitetin e permbajtjes se ofertave, deri ne vleresimin
perfundimtar te tyre.
Autoriteti kontraktor duhet te caktoje kohe te mjaftueshme per dorezimin e ofertave per 9do
kontrate te ve9ante, duke pasur parasysh kompleksitetin e objektit te kontrates. Ne 9do rast
autoriteti kontraktor duhet t'u dergoje ne te njejten kohe, ftesen per oferte te gjithe
operatoreve ekonomike, pale te marreveshjes kuader (psh. ne rastin e komunikimit me email,
autoriteti kontraktor, duhet ta dergoje ftesen per oferte me nje email te perbashket tek te
gjithe operatoret ekonomike, pale te marreveshjes kuader).
11.4 Autoriteti kontraktor dergon njoftimin e kontratave te lidhura gjate nje viti kalendarik,
ne Agjencine e Prokurimit Publik, per publikim ne Buletinin e Njoftimeve Publike, ne forme te
shkruar dhe elektronike (CD), jo me vone se data 10 janar e vitit ne vijim.
11.5 Marreveshjet kuader me disa operatore ekonomike ku jo te gjitha kushtet jane te
percaktuara nuk eshte e zbatueshme ne rastet e kontratave sektoriale.
12. Dhenia e kontratave sipas marreveshjes kuader
12.1 Kontratat mund te jepen mbi bazen e marreveshjes kuader pergjate gjithe kohes se
vlefshmerise se saj. Periudha e vlefshmerise se kontratave te lidhura mbi bazen e nje
marreveshje kuader mund te kaloje periudhen e vlefshmerise se marreveshjes kuader.
12.2 Ne rastin e marreveshjes kuader ku jo te gjitha kushtet jane te percaktuara, gjate rihapjes
se konkurrimit autoriteti kontraktor eshte i detyruar te krijoje nje komision vleresimi per
dhenien e nje kontrate ne baze te marreveshjes kuader. Perberja e komisionit nuk eshte e
nevojshme te jete identike me ate te komisionit te vleresimit te ofertave te percaktuar per
kryerjen e procedures se prokurimit per marreveshjen kuader.
12.2.1 Dhenia e kontratave ne baze te nje marreveshje kuader te realizuar nga nje autoritet
kontraktor ne cilesine e organit qendror bleres do te behet nga vete autoritetet kontraktore
perfituese. Njoftimi i kontratave te lidhura gjate nje viti kalendarik, do te dergohet nga
autoriteti kontraktor ne cilesine e organit qendror bleres, ne Agjencine e Prokurimit Publik
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per publikim ne Buletinin e Njoftimeve Publike, ne forme te shkruar dhe elektronike (CD), jo
me vone se data 10 janar e vitit ne vijim.
12.3 Sasite e parashikuara jane vetem "sasi orientuese" dhe nuk e detyrojne autoritetin
kontraktor qe te bleje ndonje prej tyre. Autoriteti kontraktor mundet qe te bleje me pak ose
me shume se sasite e parashikuara (por ne do rast brenda vleres se perllogaritur te
marreveshjes kuader). Kontraktuesit nuk do t'i jepet e drejta per kompensim dhe nuk do t'i
lejohet qe te kerkoje rritjen e mimit per njesi, sine rastin kur autoriteti kontraktor vendos te
bleje sasi me pak ose me shume se ato te percaktuara, apo edhe ne rastin kur autoriteti
kontraktor vendos mos te bleje asnje nga sasite e percaktuar.
12.4 Operatori ekonomik qe eshte pale ne nje marreveshje kuader, nuk mund te formoje nje
bashkim shoqerish dhe te paraqese oferte per nje kontrate, pasi eshte here pale e kesaj
marreveshje kuader.
12.5 Operatori ekonomik qe eshte pale ne nje marreveshje kuader, nuk mund te caktohet si
nenkontraktor i nje operatori ekonomik tjeter qe i eshte dhene kontrata sipas te njejtes
marreveshje kuader.
12.6 Autoriteti kontraktor para se te lidhe marreveshjen kuader duhet te njoftoje operatorin/et
ekonomik/e te shpallur fitues per paraqitjen ne forme te shkruar original ose fotokopje te
noterizuar, te dokumentave te paraqitur ne Sistemin e Prokurimit Elektronik dhe
dokumentacionit te leshuar nga organet kompetente ne permbushje te kritereve te
pergjithshme te pranimit, per te cilin ka bere vetdeklarim ne sistem.
Ky dokumentacion verifikohet nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave dhe proces1 1
verifikimit dokumentohet ne nje procesverbal te mbajtur per kete qellim. Procesverbali behet
pjese e dosjes se tenderit.
12.7 Nese nje operator ekonomik, pale ne marreveshjen kuader nuk permbush me kriteret e
kualifikimit, per te cilat eshte shpallur fitues ne kete marreveshje, eshte i detyruar te njoftoje
autoritetin kontraktor menjehere, por jo me vone se 15 dite nga momenti i ndodhjes se nje
ndryshimi te tille. Ne rast se autoriteti kontraktor konstaton mospermbushjen e ketij detyrimi,
duhet te veproje konform nenit 47 te Ligjit nr. 9643, date 20 nentor 2006 "Per prokurimin
Publik", i ndryshuar.
13. Ndryshimi ne numer ipaleve te marreveshjes kuader
Nese para mbarimit te marreveshjes kuader te nenshkruar me tre ose me shurne operatore
ekonomike, pale ne marreveshjen kuader mbetet vetem nje operator ekonomik, autoriteti
kontraktor nuk duhet te jape kontrata sipas kesaj marreveshje kuader. Kur lind nje situate e
tille, autoriteti kontraktor eshte i detyruar te njoftoje menjehere operatorin ekonomik te
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mbetur ne marreveshjen kuader. Vlefshmeria dhe efektiviteti i marreveshjes kuader pushon se
ekzistuari me kete njoftim.
14. Mundesimi i konkurrences

Autoritetet kontraktore nuk duhet te perdorin marreveshjen kuader ne menyre te atille qe te
pengojne, kufizojne ose te prishin konkurrencen.
15. Hapat proceduriale qe ndiqen per te lidhur marreveshjen kuader ne Sistemin e Prokurimit
Elektronik pasqyrohen ne Manualin Teknik, shoqerues te ketij udhezimi.
16. Udhezimi i Agjencise se Prokurimit Publik Nr. 6, date 27.01.2015, shfuqizohet.
17. Ky udhezim hyn ne fuqi menjehere.
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Manual Teknik
“Për zhvillimin e procedurës së prokurimit
Marrëveshje Kuadër në Sistemin e
Prokurimit Elektronik
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1. Hyrje
Manuali ka për qëllim shpjegimin e funksionaliteteve kryesore të ofruara nga ky sistem duke u
ardhur njëkohësisht në ndihmë si përdoruesve të rinj ashtu edhe atyre të cilët nuk e kanë patur ende
mundësinë e përdorimit të plotë të tij.
Personi përgjegjës për prokurimin do të jetë edhe nëpunësi i autorizuar, i cili do kryjë veprimet
në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”).
Nëpunësi i autorizuar pasi hap portalin e APP https://www.app.gov.al , për të hyrë në SPE duhet
të klikojë “E- Prokurim”.

Në dritaren që shfaqet nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë tek Seksioni i Autoritetit
Kontrakues.
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Më pas, nëpunësi i autorizuar duhet të vendosë llogarinë e përdoruesit dhe fjalëkalimin e vlefshëm
në fushat përkatëse për login.

Kujdes: Fjalëkalimi duhet të përmbajë jo më pak se 7 karaktere të cilat duhet të jenë shkronja të
vogla dhe të mëdha si dhe simbole të veçanta si: #, &, * etj. Fjalëkalimi rekomandohet të
ndryshohet pas 90 ditësh.
Pasi të jeni loguar me sukses në sistem, klikoni tek “Vendi i punës” për të vazhduar me tej me
zbatimin e detyrave të ngarkuara.
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2. Krijimi i dosjes së tenderit për Marrëveshjen
Kuadër
Për të krijuar dosjen e tenderi, nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë te skedari “Procedura” dhe
më pas, klikon tek skedari “Procedura të papublikuara”.

Në këtë skedar ai duhet të klikojë butonin “Krijo Dosjen e Tenderit”. Në dritaren që shfaqet,
nëpunësi i autorizuar duhet të zgjedhë llojin e procedurës së prokurimit me negociim, pa njoftim
duke klikuar butonin “Fillo”.
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Më pas, nëpunësi i autorizuar duhet të plotësojë dosjen e tenderit duke shënuar objektin e
procedurës së prokurimit në fushën përkatëse, si dhe “Tipi i kontratës”.

Gjithashtu, nëpunësi i autorizuar duhet të plotësojë fushën “Regjistri i parashikimeve”, si dhe më
pas duhet të plotësojë fushën “Elementi i regjistrit te parashikimeve” me anë të opsionit të
kërkimit (butoni me shenjën e lupës) duke lidhur procedurën me zërin përkatës në regjistrin e
parashikimeve.
Kujdes: Në sistem, nuk mund të filloni krijimin e një procedure prokurimi, nëse elementi i
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regjistrit tuaj i krijuar në sistem nuk është publikuar nga APP.
Më pas, tek fusha “Njësia e Prokurimit” me anë të opsionit të kërkimit (butoni me shenjën e lupës)
duhet të përzgjidhni emrat e anëtarëve të njësisë së prokurimit ose të një komision tjetër i ngritur
posacërisht për këtë qëllim, të cilët minimalisht duhet të jenë 3. Në përfundim të këtyre veprimeve
nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë butonin “Hapi tjetër”.

Tek fusha Marrëveshja Kuadër duhet të plotësohet duke zgjedhur llojin e marrëveshjes kuadër
që po prokuroni.
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Në përfundim të këtyre veprimeve, nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë butonin “Hapi tjetër”.
Kujdes: Nëpunësi i autorizuar gjatë krijimit të objektit të tenderit dhe plotësimit të kritereve në
sistem nuk duhet të përdorë simbole të veçanta si(:,(! , @,#,$ % “ ”...etj.
Në dritaren që shfaqet që është hapi pasardhës, duhet të klikoni butonin “Kohezgjatje dhe Vlera
e parashikuar”, nëse jeni të sigurt që të gjitha veprimet e kryera nga ana juaj janë të sakta.

Për të vazhduar me plotësimin e fazave të tjera të procedurës, Nëpunësi i autorizuar duhet të
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klikojë te skedari “Detyrat” dhe më pas në skedarin “Detyra te mbetura”. Në këtë skedar
shfaqen të gjitha fazat e radhës që duhet të plotësohet për këtë procedurë në proces.

Në dritaren “Kohezgjatje dhe Vlera e parashikuar” që shfaqet, duhet të plotësoni fushën
“Vlera e përafërt (LEK)” dhe “Kohëzgjatja e kontratës”.
Në kutinë “Vlera e përafërt (LEK)”, shkruani fondin limit për këtë procedure.

Ndërsa, tek seksioni “Kohëzgjatja e kontratës”, përcaktoni një nga dy opsionet. Nëse do të
klikoni mbi opsionin e parë i emërtuar “Muaj/Ditë”, atëherë do të plotësoni fushën e periudhës
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në muaj dhe/ose fushën e periudhës në ditë.
Në rast se keni të përcaktuar qartë ditën e fillimit dhe të mbarimit të kontratës atëherë përzgjidhni
opsionin “Fillim/Fund” dhe përcaktoni nëpërmjet butonit të kalendarit
datën e mbarimit të kontratës në fushat përkatëse.

, datën e fillimit dhe

Kujdes: Pasi të keni vendosur vlerën e fondit limit tek fusha “Vlera e përafërt (LEK)” duhet të
klikoni butonin “Ruaj” dhe më pas, të verifikoni nëse vlera është ruajtur saktë në sistem.

Më pas, në dritaren që shfaqet duhet të klikoni butonin “Shko te Zyrtarët e Prokurimit”, nëse
jeni te sigurt që të gjitha veprimet e kryera nga ana juaj janë të sakta.
Në hapin tjetër vazhdohet me plotësimin e fazës “Zyrtarët e Prokurimit”. Pasi të keni klikuar dy
herë mbi të, do t’ju shfaqet dritarja “Caktoni Zyrtarët e Prokurimit”.
Në kutinë “Numri minimal”, do të plotësoni numrin e anëtarëve të komisionit të vlerësimit të
ofertave, të cilë janë të përcaktuar më parë nga titullari i autoritetit kontraktor me një urdhër të
veçantë.
Në fushën “Njësia e Prokurimit” anëtarët e njësisë së prokurimit janë automatikisht të
plotësuar.
Me anë të opsionit të kërkimit (butoni me shenjën e lupës) duhet të plotësoni të gjithë anëtarët e
komisionit të vlerësimit të ofertave në fushat “Komisioni i hapjes së ofertave”, si dhe “Komisioni
i vlerësimit të ofertave”
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Më pas, nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë butonin “Ruaj” dhe “Tjetër”.

Në dritaren që shfaqet duhet të klikoni butonin “Hapi Tjetër” dhe faza e radhë për t’u plotësuar
është “Kriteret
e . Pjesëmarrjes”
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Në fazën e emërtuar “Kriteret e Pjesëmarrjes”, nëpunësi i autorizuar duhet vendosë kriteret e
pjesëmarrjes. Kjo dritare është e përbërë nga këto seksione: “Kriteret e përgjithshme të
kualifikimit”, “Kapaciteti ekon
”,o
sim
dhie sk
eksiod
nih
“T
eë tjera”.
finan
Nëpunësi i autorizuar do të fillojë të plotësojë në këtë dritare kushtet e vendosura në kriteret e
përgjithshme për kualifikim, të cilat janë të miratuara nga njësia e prokurimit dhe të përcaktuara
qartë në dokumentet e tenderit.
Më pas, duhet të plotësohet informacioni për kapacitetin ekonomik e financiar si dhe kapacitetin
teknik. Edhe këto kërkesa janë të përcaktuara në dokumentet e tenderit (seksionin Kriteret e
Përgjithshme dhe të Veçanta për Kualifikim). Gjithashtu, plotësohen kërkesat teknike dhe kërkesat
e tjera, nëse ka të tilla.
Kujdes: Nëpunësi i autorizuar , gjatë plotësimit të kritereve në sistem nuk duhet të përdor
simbole të veçanta si:

)(

!

, etj@
. ,#,$

%

“”...

Pas çdo kushti të hedhur në sistem, klikoni butonin “Përditësim” në mënyrë që informacioni i
hedhur në këto fusha të sistemit të ruhet.
Nëse jeni të sigurt që të gjitha veprimet e bëra nga ana juaj janë të sakta, zgjidhni klikoni butonin
“Hapi tjetër” dhe në dritaren që do të shfaqet klikoni butonin “Shko te Kriteret e Vlerësimit”.
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Në fazën e tjetër, nëpunësi i autorizuar duhet të përzgjedhë njërën nga metodat e vlerësimit
“Çmimi më i ulët” apo “Oferta më e ulët e vlerësuar”.
Nëse, për procedurën me negociim, pa njoftim do përdoret si metodë vlerësimi “Çmimi më i
ulët”, nëpunësi i autorizuar përzgjedh këtë metodë vlerësimi në sistem dhe më pas klikon
butonin “Hapi ”. tjetër
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Kujdes: Nëse zgjidhni si kriter vlerësimi metodën e vlerësimit “Oferta më e ulët e vlerësuar”,
nëpunësi i autorizuar duhet të plotësojë të gjitha fushat e kërkuara për këtë metodë vlerësimi.
Mos plotësimi i të gjithë informacionit për këtë metodë vlerësimi në sistem, sjell probleme në fazën
e vlerësimit të ofertave, duke e bërë të pamundur vazhdimin e mëtejshëm të procedurës.
Më pas, në dritaren që shfaqet duhet të klikohet butonin “Shko te Dokumentet e Tenderit” për
të kaluar në hapin e radhës.

Me anë të butonit “I RI” dhe do të shfaqet dritarja ku mund të bashkëlidhni çfarëdo lloj
dokumenti që shoqëron procedurën e prokurimit. Duke klikuar mbi Bashkangjit do t’ju shfaqet
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dritarja ku kërkoni një dokument në kompjuterin tuaj dhe më pas ta ngarkoni atë në sistem.
Kujdes: Emërtimi i file-ve duhet të jetë pa simbole (!,@,#,$...etj), pra vetëm shkronja ose
numra, si dhe sistemi do ju lejojë që të bashkëlidhni vetëm dokumenta në formatin .word dhe
.pdf.

Paraqisni një përshkrim të shkurtër mbi dokumentin që po bashkëlidhni dhe më tutje klikoni
butonin “Ruaj” dhe “Ruaj dhe mbyll”. Më pas, në sistem do të shfaqet emri i dokumentit i
ngarkuar dhe përshkrimi i bërë nga ana juaj.
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Me anë të butonit “I Ri” mund të mund të bashkangjitni çfarëdo lloj dokumenti që shoqëron
procedurën. Në momentin që keni përfunduar së hedhuri të gjithë dokumentacionin, klikoni
butonin “Hapi Tjetër”.
Në dritaren e shfaqur Nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë butonin “Shko te Informacioni
Administrativ” që është kalimi në hapin e radhës.

Në fazën “Informacioni Administrativ”, “Objekti i procedurës” dhe “Numri i references së
Brendshme” janë të plotësuara automatikisht nga sistemi.
Në seksionin “Afate Kohore” nëpunësi i autorizuar i njësisë së prokurimit duhet të plotësojë fushat
“Data e publikimit”, “Afati i fundit për pranimin e dokumentave”, “Data e zhvillimit të
tenderit”, si dhe “Adresa”, dhe më pas duhet të klikojë butonin “Hapi tjetër”.
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Sqarojmë se, “Data e publikimit” në këtë dritare është jetë data e shpalljes së njoftimit të kontratës
në sistemin e prokurimit elektronik. Kjo datë do të shërbejë për llogaritjen e afatit të fundit për
pranimin e ofertave. Mospërllogaritja mbi këtë bazë e afateve të publikimit, ngarkon me përgjegjësi
zyrtarin e autorizuar të njësisë së prokurimit.
Shpallja e njoftimit të kontratës në sistemin e prokurimit elektronik do të bëhet publike ditën e
nesërme të punës nga dita e hedhjes së njoftimit në sistem.
Gjithashtu, theksojmë se, afati i fundit për pranimin e oferta në asnjë rast nuk duhet të përkojë në
ditë feste zyrtare apo në ditë pushimi .
Kujdes, në rastin e procedurës “Shërbim Konsulence” dhe procedurës “E Kufizuar” shfaqen për
plotësim vetëm dy data, të cilat janë: “Data e hapjes për pranimin e kërkesave për
pjesëmarrje”, e cila sqarojmë që do të jetë “data e shpalljes së njoftimit të kontratës në sistemin
e prokurimit elektronik, si dhe “Data e mbylljes për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje”
që është data e përllogaritur për mbylljen e fazës së pranimit të kërkesave për shprehje interesi.
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Pasi nëpunësi i autorizuar i njësisë së prokurimit të plotësojë fushat e sipërcituara, duhet të
klikojë butonin “Hapi tjetër” për të kaluar në hapin e radhës dhe më pas duhet të klikojë “Shko
te Njoftimi i Kontratës”

Në dritaren që shfaqet “Njoftimi i kontratës”, fusha “Subjekti” është automatikisht e plotësuar
me objektin e procedurës që keni krijuar.
Nëpunësi i autorizuar duhet të plotësojë fushën “Përshkrimi” duke bërë një përshkrim e kësaj
procedure, si dhe tek paneli “Dokumentet e Njoftimit”, me anë të opsionit “Bashkangjit”,
duhet të ngarkojë në sistem njoftimin e shkurtër të kontratës, i cili do të botohet në Buletinin e
Njoftimeve Publike.
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Pasi të keni ngarkuar në sistem njoftimin e kontratës, nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë
butonin “Përditësim” e më tej butonin “Hapi Tjetër”.

Në dritaren që shfaqet, nëpunësi i autorizuar i njësisë së prokurimit duhet përfundojë procesin
duke klikuar butonin “Publikimi i njoftimit të kontratës”.
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Pas kësaj, njoftimi i kontratës së procedurës së prokurimit kalon për publikim në sistem, pranë
zyrtarëve të publikimit në APP. Në përfundim të veprimeve të mësipërme, tek skedari
“Procedura të Papublikuara” do të shikoni që faza “Njoftimi i kontratës” është ngjyrosur me ngjyrë
të gjelber dhe në krah të saj statusi rezulton “Përfunduar”

Kujdes në momentin që, nëpunësit të autorizuar të njësisë së prokurimit i dërgohet mesazh
automatikisht nëpërmjet SPE për publikimin e procedurës, ky i fundit duhet të bëjë menjëherë
verifikimin e kalimin e kësaj procedure nga skedari “Procedura të Papërfunduara” tek skedari
“Procedura të Përfunduara”.
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Në rastin e procedurës “Kërkesë për Propozim” pas publikimit të njoftimit të kontratës në sistem,
nëpunësi i autorizuar duhet të plotësojë edhe fazën “Njoftimi i Operatorëve Ekonomikë”.
Konkretisht, te skedari “Detyra e mbetura” duhet të klikojë dy herë në fazën “Njoftimi i
Operatorëve Ekonomikë”.

Në dritaren e shfaqur duhet të plotësojë detyrimisht përmbajtjen e njoftimit, si dhe më pas të
përzgjidhë operatorët ekonomikë me anë të kërkimit “look up”. Kërkimi i operatorëve
ekonomikë në sistem mund të bëhet sipas këtyre mënyrave:
− Emri i plotë - sipas emërtimit të operatorit ekonomik
− Përdoruesi (NUIS) - sipas NUIS të operatorit ekonomik me shkronja kapitale, dhe pa hapësira
ndërmjet gërmave dhe numrave – Email
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Pasi nëpunësi i autorizuar i njësisë së prokurimit të plotësojë fushat e sipërcituara, duhet të
klikoni butonin “Ruaj” dhe “Tjetër”për të kaluar në hapin e radhës. Në dritaren që shfaqet,
nëpunësi i autorizuar i njësisë së prokurimit duhet të klikojë butonin “Shko te Dorezimi i
Ofertave”, e cila do të jetë faza e radhës për t’u plotësuar në momentin e datës së zhvillimit të
procedurës.

Kujdes: Vetëm në datën dhe orën e përcaktuar si afat i fundit për pranimin e ofertave, nëpunësi i
autorizuar i njësisë së prokurimit mund të verifikojë listën e ofertave të dorëzuara nga operatorët
ekonomikë.
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Në datën dhe orën e përcaktuar si afat i fundit për pranimin e ofertave, nëpunësi i autorizuar,
duhet bëjë të përfunduar fazën “Dorëzimi i ofertave” për procedurën e prokurimit.
Tek skedari “Detyra të mbetura”, nëpunësi i autorizuar duhet të klikojët 2 (dy) herë në fazën
“Dorëzimi i ofertës” e cila është faza e radhës për tu plotësuar. Në dritaren që shfaqet, gjendet lista
e ofertave të dorëzuara nga operatorët ekonomikë, si dhe data dhe ora e dorëzimit.
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Nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë butonin “Hapi tjetër”, për të vazhduar më tej. Në dritaren
që do të shfaqet, duhet të klikoni butonin “Shko te Vlerësimi i Ofertave” për të kaluar në hapin
e radhës.

3. Hapja dhe
prokurimit
3.1.

Vlerësimi

i

procedurës

së

Hapja e procedurës

Anëtarët e Komisionit të Hapjes dhe Vlerësimit të ofertave (në vijim “KVO”), në datën dhe orën
e përcaktuar si afat i fundit i hapjes së ofertave, duhet të hapin portalin e APP
http://www.app.gov.al dhe për të hyrë në SPE duhet të klikojnë “E-Prokurim”.
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Më pas , anëtari i KVO duhet të klikojë “Seksioni i Autoritetit Kontrakues”.

Në dritaren që shfaqet, në mënyrë individuale secili nga anëtarët e KVO duhet të logohen në sistem
duke shkruar llogarinë e tyre të përdoruesit dhe fjalëkalimin e vlefshëm në fushat përkatëse
për login.
Kujdes: Fjalëkalimi duhet të përmbajë jo më pak se 7 karaktere të cilat duhet të jenë
shkronja të vogla dhe të mëdha si dhe simbole të veçanta si: #, &, * etj. Fjalëkalimi
rekomandohet të ndryshohet pas 90 ditësh.
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Pasi të jetë loguar me sukses, anëtari i KVO duhet të klikojë tek “Vendi i punës” në menunë
kryesore. Tek skedari “Për t’”udo th
ë agjep
jëu
njrë listë të procedurave të publikuara për të cilat anëtari
i KVO është i përcaktuar si anëtar i komisionit të vlerësimit të ofertave. Anëtari i KVO duhet
të zgjedhë procedurën e prokurimit dhe të klikojë 2 (dy herë) mbi të.
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Në dritaren që shfaqet, do të shihni të gjithë anëtarët e KVO të përcaktuar për të hapur dhe vlerësuar
këtë procedurë prokurimi.
Më pas, anëtari i KVO duhet të klikojë butonin “Hap Procedurë”. Ky veprim duhet të kryhet
nga të gjithë anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave në mënyrë që procedura e prokurimit
të kalojë nga skedari “Për t’u hapur” në skedarin “Për t’u vlerësuar”.
Vetëm pasi të gjithë anëtarët e KVO kanë klikuar “Hap procedurë”, procedura e prokurimit do
të kalojë tek skedari “Për t'u vlerësuar”.
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Në rast se, pas hapjes së procedurës së prokurimit anëtari i KVO deklaron se është në kushtet e
konfliktit të interesit me ofertuesit e paraqitur, duhet të bëhet zëvendësimi i këtij anëtari nga
Titullari i autoritetit kontraktor.
Ky veprim, pra zëvendësimi i anëtarit të komisionit të vlerësimit në sistem, kryhet nga nëpunësi i
autorizuar sipas udhëzimeve të publikuara nga APP.

3.2. Vlerësimi i ofertave bazuar në metodën e paracaktuar
të vlerësimit
Anëtari i KVO, te skedari “Për t’u ” vdoltëegjrejë tsë gu
jitaharprocedurat e prokurimit të cilat janë në
proces vlerësimi. Për të parë operatorët ekonomikë që kanë dorëzuar ofertat e tyre në procedurën
e prokurimit, si dhe dokumentacionin e dorëzuar, anëtari i KVO duhet të klikojë 2 (dy) herë mbi
procedurën dhe më pas në dritaren që shfaqet, te skedari “Progresi i vlerësimit” do të shfaqen
operatorët ekonomikë pjesëmarrës.
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Më pas, për të parë dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik, anëtari i KVO duhet të klikojë
2 (dy) herë mbi operatorin dhe në dritaren që hapet do të shfaqen dokumentat e dorëzuara në sistem.
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Anëtari i KVO mund t’i shkarkojë dokumentat duke klikuar mbi emrin e dokumentit dhe në
dritaren që hapet duhet të zgjidhni opsionin “Save” ose “Save as” .
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Kujdes: Te paneli “Formulari i Ofertës”, ng
enkriptohet duke mundësuar një ruajtje të informacionit të hedhur në sistem deri në
hapjen e ofertave. Emërtimi i dokumentave të bashkëlidhur në këtë skedar do të marrë si
prapashtesë një numër nga sistemi.
Në rast se, oferta ekonomike iu shfaqet e enkriptuar anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave, atëherë autoriteti kontraktor duhet të dërgojë në Agjencinë e Prokurimit Publik një
kërkesë zyrtare, ku të saktësohet objekti i procedurës dhe numri i referencës në sistem, që të
bëhet i mundur procesi i dekriptimit për ofertën ekonomike të dorëzuar nga operatori ekonomik.
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Për rastet e tjera kur oferta ekonomike e ngarkuar në sistem nuk është e enkriptuar, por nuk hapet
nga anëtarët e KVO, sqarojmë se ngarkimi i dokumenteve në sistem është përgjegjësi e
operatorit ekonomik, i cili duhet të kryhet sipas udhëzimeve që APP ka publikuar lidhur me
ngarkimin e dokumenteve dhe ruajtjen e tyre në Sistemin e Prokurimit Publik.
Në rast se, anëtarët e KVO kanë dyshime mbi një dokument të skanuar të dorëzuar nga operatori
ekonomik në sistem, mund të bëjnë verifikimet e nevojshme pranë institucionit përkatës në
formë shkresore, si dhe komunikimi do jetë pjesë e dosjes së procedurës.
Pasi të ketë përfunduar shqyrtimin e dokumentacionit të ofertave të paraqitura, anëtari i KVO
mund të fillojë me procesin e vlerësimit të tyre në sistem.
Anëtari i KVO duhet të zgjedhë operatorin ekonomik që do të vlerësojë dhe më pas klikon tek
butoni “Vlerëso dokumentet e kritereve të përgjithshme”. Për cdo kriter të vendosur nga
nëpunësi i autorizuar, anëtari i KVO duhet të zgjedhë opsionin “Po” ose “Jo”, në kolonën “I
pranuar”. Më pas, anëtari i KVO duhet të klikojë butonin “Tjetër”, për të vijuar më tej me
dritaren e refuzimit të ofertave.
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Në dritaren e refuzimit të ofertës, anëtari i KVO mund të zgjedhë opsionin “Refuzo - Jo”, nëse
dëshiron t’i pranojë dokumentet e kritereve të përgjithshme, ose opsionin “Refuzo - Po” nëse
dëshiron t’i refuzojë ato, duke plotësuar arsyet e refuzimit në fushën “Arsyeja” përsa i përket
dokumentave të kritereve të përgjithshme.

Më pas, anëtari i KVO duhet të klikojë “Tjetër” dhe dritarja do të mbyllet. Në këtë moment në
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sistem vlerësimi i dokumenteve të kritereve të përgjithshme për operatorin ekonomik të
përzgjedhur ka përfunduar.

Më pas, anëtari i KVO duhet të klikojë tek butoni “Vlerëso dokumentet teknike” dhe në
dritaren që shfaqet në kolonën “I pranuar” duhet të zgjedhë opsionin “Po” ose “Jo”. Në lidhje me
dokumentat teknike të dorëzuar nga operatori ekonomik, anëtari i KVO mund të vendosë një
koment/justifikim për zgjedhjen e bërë tek fusha “Justifikimi/ Arsyeja”. Më pas, duhet të klikojë
butonin “Tjetër”, për të vijuar më tej me dritaren e refuzimit të ofertave.
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Në dritaren e refuzimit të ofertës, anëtari i KVO mund të zgjedhë opsionin “Refuzo - Jo”, nëse
dëshiron t’i pranojë dokumentet teknike, ose opsionin “Refuzo - Po” nëse dëshiron t’i refuzojë ato,
duke plotësuar arsyet e refuzimit në fushën “Arsyeja” përsa i përket dokumenteve teknike.

Më pas, anëtari i KVO duhet të klikojë butonin “Tjetër”, dritarja do të mbyllet dhe në këtë moment
do të shikoni se ka përfunduar vlerësimi i dokumenteve teknike për operatorin ekonomik të
përzgjedhur.

Para se të kalohet në fazën “Kuotim”, anëtari i KVO fillimisht do të verifikojë nëse oferta
ekonomike e paraqitur nga operatori ekonomik ka apo jo gabime aritmetikore. Nëse do të
konstatohet se ka gabime arithmetikore, atëhere anëtari i KVO duhet ta pasqyrojë këtë fakt në një
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procesverbal të mbajtur me shkrim si dhe operatorit ekonomik përkatës duhet t’i dërgohet
shkresë zyrtare nga autoriteti kontraktor, duke i kërkuar që ky i fundit të shprehet nëse i pranon
apo jo gabimet e konstatuara në ofertën e tij. Për shpejtësi veprimesh, kërkesa e mësipërme (shkresa
zyrtare) mund t’i dërgohet edhe në formë elektronike me anë të butonit “Kërkesë e re”.

Gjithashtu, në respektim të nenit 56 të LPP-së, anëtari i KVO duhet të zbatojë formulën e ofertës
anomalisht të ulët, duke dokumentuar çdo veprim që do të kryhet, nëpërmjet mbajtjes së një
procesverbali me shkrim.
Në rast të konstatimit të ofertës si “anomalisht e ulët”, atëherë autoriteti kontraktor duhet t’i
dërgojë shkresë zyrtare operatorit ekonomik, duke i kërkuar që ky i fundit të paraqesë shpjegimet
e tij lidhur me ofertën e paraqitur, brenda afateve kohore të përcaktuara në këtë nen. Për shpejtësi
veprimesh, kërkesa e mësipërme (shkresa zyrtare) mund t’i dërgohet edhe në formë elektronike me
anë të butonit “Kërkesë e re”.
Më pas, me marrjen e një përgjigje zyrtare me shkrim nga operatori ekonomik, anëtari i KVO
duhet të kalojë në vlerësimin ekonomik të ofertave, duke klikuar tek butoni “Kuotim”.
Në dritaren që shfaqet, anëtari i KVO duhet që në fushën Cmimi (tvsh e përjashtuar) të vendosë
vlerën e ofertës ekonomike të paraqitur nga operatori ekonomik pa TVSH (vlerën e korriguar, nëse
ka pasur korrigjime). Në fushën Justifikimi/Arsyeja mund të vendosë një koment në lidhje me
ofertën ekonomike (p.sh oferta ekonomike e korrigjuar, marzhi i fitimit, etj,).
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Më pas, për të vijuar më tej anëtari i KVO duhet të klikojë butonin “Tjetër”, dhe në dritaren që
shfaqet mund të verifikoni nëse keni vendosur të njëjtën vlerë me anëtarët e tjerë të KVO.
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Më pas, anëtari i KVO duhet të klikojë butonin “Tjetër”, dhe në dritaren e refuzimit të ofertës,
mund të zgjedhë opsionin “Refuzo - Jo”, nëse dëshiron të pranojë ofertën ekonomike ose opsionin
“Refuzo - Po” nëse dëshiron të refuzojë atë, duke plotësuar arsyet e refuzimit në fushën “Arsyeja”
përsa i përket ofertës ekonomike.
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Më pas, anëtari i KVO duhet të klikojë butonin “Tjetër”, dritarja do të mbyllet dhe në këtë moment
do të shikojë se faza “Kuotim” ka përfunduar për operatorin ekonomik të përzgjedhur.

I njëjti veprim do të kryhet edhe për vlerësimin e ofertuesve të tjerë në listë, duke i zgjedhur ata,
dhe duke klikuar tek butonat “Vlerëso dokumentet e kritereve të përgjithshme”, “Vlerëso
dokumentet teknike”, dhe “Kuotim”.
Pasi të keni përfunduar me vlerësimin e të gjitha ofertave të operatorëve ekonomikë në listë do të
shfaqet një dritare, ku mund të shihni se të gjitha fushat e saj kanë marrë statusin e përfunduar
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për të gjithë ofertuesit.
Kur të gjithë anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave të kenë përfunduar procesin e vlerësimit,
atëherë sistemi është gati për të treguar renditjen përfundimtare. Anëtari i KVO duhet të klikojë tek
butoni “Renditja përfundimtare” dhe do të shikojë rezultatet e renditjes. Në seksionin “Oferta
të pranuar”, do të gjeni ofertuesit që kanë kaluar procesin e vlerësimit. Në seksionin “Oferta të
refuzuara” do të gjeni ofertuesit që janë refuzuar gjatë procesit të vlerësimit, ndërsa tek seksioni
“Oferta të papërfunduara” do të gjeni ofertat që nuk janë dorëzuar nga operatorët ekonomikë,
nëse ka të tillë.

Kujdes: Nëse anëtari i KVO konstaton se, janë paraqitur oferta ekonomike në vlerë të barabartë
atëherë duhet të ndiqen parashikimet ligjore për hedhjen e shortit ndërmjet operatorëve ekonomikë,
të cilët kanë rezultuar me vlerë ekonomike të njëjtë.
Anëtari i KVO duhet t’i dërgojë një mesazh me anë të butonit “Kërkesë e Re”, secilit prej
operatorëve ekonomike të kualifikuar, të cilët kanë rezultuar me vlerë ekonomike të njëjtë. Në këtë
mesazh duhet të caktohet një datë dhe orë e njëjtë për të gjithë operatorët ekonomikë, me qëllim
që ofertuesit të paraqiten pranë autoritetit kontraktor për hedhjen e shortit ndërmjet tyre.
Theksojmë se, procesi i hedhjes së shortit duhet të dokumentohet nëpërmjet mbajtjes së një
procesverbali nga anëtarët e anëtarët e KVO, si dhe mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të
hedhjes së shortit nuk përbën shkak për skualifikim.
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Në rastin e procedurave me lote, shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave do të kryhet për secilin lot.

3.3. Mbyllja e fazës së vlerësimit në sistem
Pas përfundimit të procesit të vlerësimit nga të gjithë anëtarët e KVO për të gjitha ofertat e
dorëzuara nga operatorët ekonomikë, anëtari i autorizuar duhet të bëjë në sistem mbylljen e fazës
së vlerësimit të ofertave në sistem. Në rast se, vlerësimi nuk është përfunduar me sukses nga të
gjithë anëtarët e komisionit, sistemi do t’ju shfaq një mesazh i tillë:

Në rast se, të gjithë anëtarët e komisionit, kanë përfunduar me sukses vlerësimin e procedures,
sistemi do t’ju shfaqë mesazhin e mëposhtëm dhe për të vijuar më tej anëtari i KVO duhet të
klikojë butonin “Tjetër”, :
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Në këtë moment sistemi iu dërgon në mënyrë elektronike automatikisht njoftimin mbi klasifikimin
e gjithë operatorëve ekonomikë pjesëmarrës.
Kujdes: Klasifikimi përfundimtar nga autoriteti kontraktor nuk duhet të bëhet në ditë pushimi (e
shtunë, e dielë, festa zyrtare).
Në rastin e skualifikimit të një ofertuesi, sistemi dërgon në mënyrë elektronike njoftimin e
skualifikimit, duke përfshirë të gjitha arsyet e shënuara nga anëtarët e komisionit të vlerësimit të
ofertave. Gjithashtu, pas mbylljes në sistem të fazës “Vlerësimi i Ofertave” nga nëpunësi i
autorizuar, procedura e prokurimit tek vendi i punës së anëtarëve të KVO kalon nga skedari “Për
t’u vlerësuar” tek skedari “Vlerësuar”. Në këtë moment, nga anëtarët e komisionit të vlerësimit
të ofertave nuk mund të bëhet asnjë ndryshim mbi vlerësimin e procedurës.
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3.4. Miratimi i Raportit Përmbledhës
Pas mbylljes së fazës “Vlerësimi i Ofertave” në sistem, në respektim të nenit 68 të VKM Nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, hartohet me
shkrim raporti përmbledhës nga anëtarët e KVO, i cili i dërgohet për miratim titullarit të
autoritetit kontraktor.
Anëtarët e KVO mund të aksesojnë dhe të verifikojnë vlerësimin që kanë kryer në sistem për
procedurën edhe pse tashmë ka kaluar te skedari “Vlerësuar”. Për të parë dokumentacionin e
operatorëve ekonomikë, anëtarët e KVO te skedari “Vlerësuar” duhet të klikojë mbi procedurën
e prokurimit dhe në dritaren që i shfaqet te skedari “Ofertat e paraqitura” do të gjejë listën me
operatorët ekonomikë ofertues dhe për secilin prej tyre kanë akses për të parë dokumentat e
dorëzuar në sistem.
Ndërsa, tek skedari “Detaje të Vlerësimit” anëtari i KVO mund të shkarkojë nga sistemi
raportin që gjenerohet mbi vlerësimin e procedurës.

4. Ri-vlerësimi në procedurat e prokurimit
Në rastin kur, autoriteti kontraktor ka marrë vendimin për rivlerësim te procedurës së prokurimit
atëherë nëpunësi i autorizuar i njësisë së prokurimit, tek skedari “Detyrat e mbetura” në hapin e
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rradhës duhet të klikojë butonin “Kërkohet Ri-Vleresim” dhe në dritaren që shfaqet duhet të
klikojë butonin “Fillo Ri-vlerësim”.

Më pas, nëpunësi i autorizuar duhet të shënojë arsyet e rivlerësimit të procedurës në sistem dhe
në përfundim të plotësimit duhet të klikojë butonin “Tjeter”.

Në këtë moment, procedura e prokurimit do kalojë tek skedari “Për tu vlerësuar” tek “Vend i
punës” së anëtarëve të komisionit të vlerësimit të ofertave, të cilët kanë të drejtë të bëjnë ndryshime
mbi vlerësimin e procedurës të kryejnë teknikisht rivlerësim në sistem.
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Ndërsa tek “Vendi i punës” së nëpunësit të autorizuar të njësisë së prokurimit te skedari “Detyrat
e Mbetura” shfaqet faza “Vlerësimi i Ofertave”, në të cilën vetëm pas përfundimit të procesit të
rivlerësimit në sistem nga anëtarët të komisionit të vlerësimit të ofertave, duhet të klikojë
butonin “Hapi tjetër”.

Gjithashtu, nëpunësi i autorizuar i njësisë së prokurimit edhe pas publikimit në sistem të njoftim
fituesit, para se të kalojë në fazën e krijimit të njoftimit të lidhjes së kontratës së nënshkruar, do i
shfaqet te skedari “Detyrat e mbetura” faza e konfirmimit të njoftimit të fituesit. Në këtë fazë,
nëpunësi i autorizuar mund zgjedhë të bëhet rivlerësim i procedurës në zbatim të vendimit të dhënë
nga Komisioni i Prokurimit Publik apo për ndonjë arsye tjetër, duke klikuar tek butoni “Fillo
Ri-Vlerësimin”.

Më pas, dritaren që shfaqet nëpunësi i autorizuar duhet të shënojë arsyet e rivlerësimi të procedurës
dhe në përfundim të plotësimit të tyre duhet të klikojë butonin “Tjetër”.

Bulevardi “Dëshmoret e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Tel.+ 355 4 22 77 510 https://www.app.gov.al

45 / 54

Procesi i Ri-vlerësimi në sistem do të bëhet për cdo lot më vete, pavarësisht nëse kërkohet të
rivlerësohet një lot, disa lote apo e gjithë procedura në total.
“Nëse është kaluar faza “Kërkohet Ri-vlerësim”, nëpunësi i autorizuar i njësisë së prokurimit mund
të fillojë procesin e rivlerësimit për procedurën e prokurimit në sistem duke ndjekur këto hapa:
Nëpunësi i autorizuar i njësisë së prokurimit, tek skedari “Procedura të Publikuara” përzgjedh
procedurën e prokurimit për të cilën do kryhet procesi i rivlerësimit, dhe tek butoni “Më shumë”
duhet të përzgjedhë “Fillo Rivlerësimin”.

Më pas, në dritaren që do të shfaqet do të jepen arsyet e këtij rivlerësimi dhe për të përfunduar,
veprimet duhet të klikojë butonin “Tjetër”.
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Pas këtij veprimi, do të shikoni që për procedurën e zgjedhur statusi i fazës “Vlerësimi i
Ofertave” kthehet në gjendjen “E Papërfunduar”, duke u dhënë mundësinë anëtarëve të
komisionit të vlerësimit të ofertave të kryejnë teknikisht rivlerësim në sistem. Pasi anëtarët e
komisionit të vlerësimit të ofertave kanë hyrë me llogaritë e përdoruesit të tyre në sistem, procedura
do t’ju rishfaqet tek dosja “Për t’u vlerësuar”.
Ndërsa tek “Detyrat e Mbetura” nëpunësi i autorizuar i njësisë së prokurimit do gjejë fazën
“Vlerësimi i ofertave”, të cilën duhet ta përfundojë pasi të jetë kryer rivlerësimi nga anëtarët e
KVO.
Kujdes: Procesi i rivlerësimit mund të fillohet vetëm pasi të jetë përfunduar faza
“Vlerësimi
i
Ofertave”,
si
ed
puh
bleikuad
r nejorftiimi i ln
idëhjes moment
së kontratës së krijuar në sistem.

Historiku në lidhje me procesin e rivlerësimit do të ruhet në sistem.
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5. Krijimi dhe dërgimi për publikim i Njoftimit të
Fituesit në SPE
Nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë te skedari “Detyra të mbetura” dhe tek faza “Kërkohet
Rivlerësim” duhet të zgjedhë “Njoftim Fituesi” për të kaluar në krijimin në sistem të njoftimit të
fituesit.

Më pas, te skedari “Detyrat e mbetura” nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë dy herë mbi fazën
“Njoftim Fituesi”. Në këtë moment, në dritaren e shfaqur gjenerohet “Raporti i Klasifikimit
Përfundimtar”, të cilin nëpunësi i autorizuar mund të ruajë raportin duke klikuar butonin ruaj.
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Për të vazhduar me krijimin e njoftimit të fituesit, nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë butonin
“Tjetër”
Më pas, do të shfaqet dritarja “Njoftim Fituesit”, ku duhet të plotësohet fusha “Fituesi” me anë të
opsionit “look up” duhet të zgjidhet operatori /operatorët e shpallur fitues nga komisioni i
vlerësimit të ofertave, si dhe fusha “Vlera” duhet të vendoset oferta ekonomike pa TVSH.

Ndërsa, tek seksioni “Njoftimi i fituesit” klikoni tek butoni “Shto një rekord të ri” për të shtuar
njoftimin e fituesit. Nëpunësi i autorizuar duhet të plotësojë fushën “Përshkrimi”, si dhe tek
paneli “Dokumentet e Njoftimit”, me anë të opsionit “Bashkangjit”, duhet të ngarkojë në sistem
njoftimin e fituesit, i cili do të botohet në Buletinin e Njoftimeve Publike.
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Më tej, po në këtë dritare konfirmoni tek opsioni “Aprovuar/Miratuar”, duke zgjedhur “Po” ose
“Jo”. Në përfundim të këtij veprimi klikoni tek butoni “Tjeter”. Tashmë është krijuar një njoftimi
fituesi.

Më pas, nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë butonin “Tjetër” dhe në dritaren që shfaqet duhet
të klikojë butonin “Publiko Njoftimin e Fituesit”.

Në këtë moment, njoftimi i fituesit krijuar në sistem nga nëpunësi i autorizuar është dërguar për
publikim pranë publikuesit në APP.
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Kujdes: Në rast se, njoftimi i fituesit i krijuar nga ana juaj nuk miratohet, te skedari “Detyrat e
mbetura” nëpunësit të autorizuar do i rishfaqet përsëri faza e “Njoftimi i fituesit”.

Pas verifikimit të arsyes së mos publikimit të njoftimit, nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë
butonin “Tjetër”.
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Pas, shfaqjes së klasifikimit përfundimtar, nëpunësi i autorizuar për të vazhduar me krijimin e
njoftimit të ri, duhet të klikojë butonin “Tjetër”. Më pas, në dritaren që shfaqet, njoftimi i cili është
krijuar më parë në sistem nuk duhet të modifikohet nga nëpunësi i autorizuar, por duhet të krijojë
një njoftim të ri me anë të butonit “Shto një rekord të ri”.

Më pas, nëpunësi i autorizuar duhet të klikojë butonin “Tjetër” dhe në dritaren që shfaqet duhet
të klikojë butonin “Publiko Njoftimin e Fituesit”.
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Në këtë moment, njoftimi i ri i fituesit i krijuar në sistem nga nëpunësi i autorizuar i është
dërguar për publikim pranë publikuesit në APP.
Vetëm pas miratimit në sistem të njoftimit të fituesit, te skedari “Detyrat e mbetura” do të
shfaqet faza “Konfirmimi i Fituesit”. Në këtë fazë, nëpunësi i autorizuar duhet të zgjedhë “Fillo
Rivlerësim”, “Krijo një njoftim të ri Fituesi” ose “Shko te Njoftimit i lidhjes së Kontratës së
Nënshkruar”.

Pas publikimit të njoftimit të fituesit për procedurën e prokurimit, operatorit ekonomik të
shpallur fitues, personi përgjegjës për prokurimin i kërkon të paraqesë në formë të shkruar të
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gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës së tij në procedurën e prokurimit (origjinal ose
fotokopje e noterizuar), i cili, duhet të verifikohet nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
nëpërmjet mbajtjes së një procesverbali. Dokumentacioni i administruar, si dhe procesverbali bëhen
pjesë e dosjes së tenderit.

6. Arkivimi i procedurës së prokurimit
Për procedurat e prokurimit në rastin e Marrëveshjes Kuadër, autoriteti kontraktor pas publikimit
në buletin të njoftimit të fituesit duhet të paraqesë në APP një kërkesë zyrtare për arkivimin e saj
në sistem, duke saktësuar objektin e procedurës dhe numrin e referencës, në mënyrë që APP të bëjë
të mundur kalimin e procedurës në Arkivën Elektronike.
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