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Objektivat e reformës 

1. Procedura 

më të thjeshta 

/më fleksibile 

2. Përdorim 

strategjik 

3. Qasje më e mirë 

(NVM-të, tregtia 

ndërkufitare) 

4. Procedura të 

shëndosha 

5. Qeverisja/ Profesionalizimi i prokurimit 



Konteksti ndërkombëtar 

 Respektim i plotë Marrëveshjes së Prokurimeve 

Qeveritare (GPA) të OBT-së dhe marrëveshjeve 

tregtare dypalëshe (p.sh., pragjet, procedurat)  

 Përdorim i plotë i fleksibilitetit sipas GPA-së 

(procedura të thjeshtuara për autoritetet nën-

qendrore, shkurtimin e afateve,…) 

 



Fushëveprimi i propozimeve 

 Dy propozime, që zëvendësojnë Direktivën 

2004/18/EC (prokurimi publik) dhe Direktiva 

2004/17/EC (prokurimi i shërbimeve publike) 

 Pa ndryshime të Direktivës për prokurimin e Mbrojtjes 

(2009/81/EC) as të asaj për Mjetet Juridike (89/665/EEC 

dhe 92/13/EEC, të dyja të ndryshuara me 2007/66/EC) 

 Propozimet e tjera paralele: 

• Propozimet për koncesionet 

• Propozimet  për Rregulloren për Qasjen 

Ndërkombëtare 



Gjendja ekzistuese 
• Propozimet e miratuara nga Komisioni me 20 dhjetor 2011 

• Këshilli 

• Qasja e përgjithshme 10 dhjetor 2012 

 

• Parlamenti Evropian  

• Draft  raporti i lëshuar nga Raportuesi në IMCO (Çështjet e Tregut 

të Brendshëm  dhe Konsumatorit) 

• Raporti i IMCO-s 18 dhjetor 2012 

• Negocimi i mandatit  më 21 shkurt 2013 

 

• Trilogu: Mars 2013 deri në qershor 2013 

 

 

 



  Thjeshtësimi 

  



Procedura më fleksibile 
 Mundësia e përdorimit më të madh të “procedurës 

konkurruese me negocim” (Neni 24 & 27) 

 Thjeshtësimi/rritja e fleksibilitetit për dialogun 

konkurrues, marrëveshjet kornizë dhe DPS-të 

(sistemet e blerjes dinamike) 

 Publikimi i thjeshtësuar për autoritetet 

kontraktuese nën-qendrore: njoftimi paraprak 

informues e zëvendëson njoftimin e kontratës (Neni 

24 (2)(b)) 

 Rishikimi i përgjithshëm i afateve kohore 

 

 



Reduktimi i kërkesave për 

dokumentacion 

 Lista shteruese e kërkesave për kriteret e 

përzgjedhjes (Neni 56(1)) 

 Vetdeklarimet (Neni 57)  

 e-Certis (Neni 58)  

 

 

 



Shtimi i e-prokurimeve 

 Vënia e obligueshme në dispozicion të plotë 

elektronik të dokumenteve të tenderit (Neni 51) 

 Komunikimi krejtësisht elektronik = i obligueshëm 2 

vite pas afatit për transponim (të direktivës) (Neni 

19.7) 

 E-veglat e përmirësuara: 

 thjeshtësimi i DPS (Neni 32)  

 e-katalogjet (Neni 34) 

 e-nënshkrimet (Neni 19.5) 

 



  Përdorimi strategjik i 
prokurimit publik 



Parimet udhëheqëse 
 Jo braktisje por zbutje e lidhjes me lëndën përkatëse 

(procesi i prodhimit, komercializimi, aspektet e jashtme – 

Neni 66, 67) 

 Lehtësimi i trajtimit të kërkesave shoqërore përmes 

etiketave (Neni 41) 
• Mund të kërkohet etiketë specifike nëse kërkesat kanë të bëjnë 

me lëndën e produktit  

• Po ashtu duhet të pranohen edhe etiketa ekuivalente 

• Mundësia për operatorët ekonomik që të ofrojnë dëshmi 

alternative kur nuk kanë qasje në etiketë në kohë të duhur 



Përdorimi strategjik: Mjedisi 
 Kërkesat lidhur me procesin e prodhimit 

• në specifikimet teknike (Neni 40) dhe 
• si kritere për dhënie të kontratës (Neni 66) 

Shembull: përdorimi në prodhim i makinave me shfrytëzim 
efikas të energjisë 

 Caktimi i kostos së ciklit jetësor është opsional, duke 
mundësuar që të merren parasysh gjërat e jashtme, 
nëse janë të verifikueshme dhe të shndërrueshme në 
para (Neni 67(1)(b))                                  
Metodologjia ekzistuese e përbashkët e BE-së= 
caktimi i obligueshëm i kostot së ciklit jetësor (Neni 
67(3)) 



Përdorimi strategjik: Aspektet 

shoqërore 

 Kërkesat që lidhen me procesin e prodhimit 

• si kritere për dhënien e kontratës (Neni 66) 

• në kushtet e performancës së kontratës 

• kërkesat duhet të kenë të bëjnë me 

– mbrojtjen e shëndetit të stafit ose 

– integrimin shoqëror të personave në situatë të pafavorshme 

(Rek. 41) 

• Shembull: punësimi i personave në situatë të pafavorshme për 

ofrimin e shërbimit 

 



Përdorimi strategjik: aspektet 

shoqërore 
Regjim specifik për shërbimet shoqërore 
 Rregulla të thjeshtësuara: 

• Pragu më i lartë – EUR 500 000 (Neni 4 (d)) 

• Më poshtë se pragu: në mënyrë tipike nuk ka interes 
ndërkufitar (deklarimi 11) 

• Më lartë se pragu: Shtetet anëtare janë të lira të 
vendosin për procedurat , kërkesa e vetme: ex-ante 
(+ ex-post) publikimi i OJ (Neni 75) + 
mosdiskriminimi (Neni 76 (1)) 

 Shtetet anëtare duhet të lejojnë autoritetet kontraktuese të 
marrin parasysh kriteri i cilësisë (Neni 76 (2)) 



Përdorimi strategjik: Inovacioni 

Partneriteti në inovacion (Neni 29) 

Autoriteti kontraktues bashkëpunon me kompaninë e 

përzgjedhur në procedurë të rregullt të tenderit 

konkurrues për zhvillimin dhe blerjen e një produkti 

inovativ, pune ose shërbimi, i cili nuk ekziston në treg 

 



Qasje më e mirë për NVM-të dhe 
bizneset fillestare   

 

 



Qasje më e mirë për NVM-të 
dhe bizneset fillestare 

 

 Ndarja e kontratave në lote (Neni 44): “apliko 

ose sqaro” - 500 000 EUR  / 5 Milion EUR 

 Qarkullimi më i lartë vjetor (Neni 56.3) (pozita 

ekonomike dhe financiare): max. 3x vlera e 

llogaritur e kontratës 

 Kërkesa për dokumentacion të reduktuar, vet-

certifikimi, përdorimi i bazave ekzistuese të të 

dhënave 

 



Procedura të shëndosha 



Procedura të shëndosha 
 Kujdesi minimal ndaj konflikteve të interesit dhe sjelljeve të 

tjera të paligjshme (Neni 21, 22) 

 Shmangni avantazhet e padrejta për shkak të ndonjë 
lidhjeje të mëhershme (Neni 39) 

 Forconi rregullat për ofertat tepër të ulëta (Neni 69)  

 Rregulla të qarta për modifikimet e kontratave gjatë 
ekzekutimit (Neni 72) 



Kontakti 

Komisioni Evropian 
Drejtoria e Përgjithshme e Tregut të Brendshëm dhe 

Shërbimeve 
Drejtoria C: Prokurimi Publik, Njësia C 1 
 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm 

 
Jari Kallio 
 Tel. 0032 2 295 56 38 
 Jari.Kallio@ec.europa.eu 

 
25/06/2013 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

