
 
 
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 
2.6 të Ligjit mbi Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, nxjerrë këtë: 
 
 
 

Udhëzim Administrativ Nr. 3/2015 
 

Për zbatimin e kriterit “tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët” në rast të 
kontratave me çmime për njësi ose në rast të kontratave me shërbime të shumëfishta 

 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1.1 Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është që të japë sqarime për Autoritetet Kontraktuese 

në lidhje me zbatimin e nenit 52 (Njoftimi i kritereve për dhënien e kontratës) të Ligjit për 
Prokurim Publik Nr. 04 / L-042, nenit 60 (Kriteret për Dhënien e Kontratës) të Ligjit për 
Prokurim Publik Nr. 04 / L-042 dhe Nenit 25 (Kriteret për Dhënien e Kontratës) të 
Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik në Kosovë në rast të kriterit të dhënies çmimi 
më i ulët. 

 
Neni 2 

Termat e përdoruara 
 

2.1 Termat e përdorur në këtë Udhëzim Administrativ kanë të njëjtin kuptim siç përmendën në 
Nenin 4 (Definicionet) të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik. 

 
Neni 3 

Kriteret për dhënien e kontratës 
 

3.1 Në bazë të nenit 52 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, Autoriteti kontraktues në 
Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë do të specifikoj kriteret që do të përdoren 
për dhënie të kontratës. Kriteret mund të jenë ose “çmimi më i ulët” ose “tenderi 
ekonomikisht më i favorshëm”. 

 
3.2 Nëse autoriteti kontraktues ka specifikuar se kontrata publike do t’i shpërblehet operatorit 

ekonomik që ka paraqitur tenderin ekonomikisht më të favorshëm, autoriteti kontraktues në 
fjalë duhet të specifikojë në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë kriteret që do 
të merren parasysh gjatë vendosjes së fituesit dhe peshën që i është dhënë secilit kriter.  

 
3.3 Në rast se kriteri është “çmimi më i ulët”, kontrata gjithmonë duhet të shpërblehet për 

tenderin me çmimin më të ulët në përputhje me kërkesat e specifikuara. 



Neni 4 
Modeli i Vlerësimit në rast të kriterit “çmimi më i ulët” 

 
4.1 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 Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për 
Kontratë. 

 
4.2 Megjithatë, në rast të kriterit “tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët” nuk lejohet 

konvertimi i  çmimeve në pikë dhe të peshohen pikët. 
 

 
4.3 Në rast të kontratave për shërbime te shumëfishta ose në rast të kontratave me çmime 

për njësi, çmimet përfundimisht mund te 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. 

 
4.4 Në rastet e përmendura në nenin 4 paragrafin 2, Tenderuesi i cili ka dorëzuar çmimin 

më të ulët të kontratës mund të përcaktohet vetëm pasi te bëhen disa kalkulime. 
4.5 Në raste të caktuara, për shembull në rastin e kontratave kornizë kur kontrata përmban 

disa artikuj apo shërbime të shumëfishta sasia e saktë nuk mund të llogaritet para 
zbatimit të kontratës. Në këto raste Autoriteti Kontraktues do të vlerësoj frekuencën dhe 
rëndësinë e secilit artikull ose frekuencën dhe rëndësinë e secilës kategori të 
shërbimeve dhe do të peshoj çmimin në bazë të rëndësisë. Këto pesha do të përdoren 
vetëm për qëllimin e artikulimit të rëndësisë së secilit shërbim apo artikull, dhe për të 
qenë në gjendje për të zgjedhur ofertën me çmimin më të ulët. 

 
4.6 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. 

 
4.7 Funksioni i vetëm i peshimit të çmimit është që të përcaktohet kontrata me çmimin më të 

ulët, por pagesa gjithmonë kryhet në bazë të çmimit të ofertuar.  
 
4.8 Rreptësisht ndalohet krahasimi i çmimeve të ofertave të ndryshme me njëra-tjetrën dhe 

të konvertohen vlerat e llogaritura në pikë, mandej të peshohen pikët pasi që në këtë 
mënyrë pikët  më të larta të poentuara jo domosdoshmërisht do të rezultojnë në çmimin 
më të ulët. 

 
4.9 Autoriteti Kontraktues do të përcaktoj në Dosjen e Tenderit peshën (rëndësinë) e 

çmimeve të kategorive specifike, dhe do të artikulojë rëndësinë në përqindje (%). 
Përqindja totale do të jetë 100%. 

 

Neni 5 
Hyrja në fuqi 

 



 
 
 

 



SHEMBULL I MIRË: 

 Lënda e kontratës: Mirëmbajtja e veturave  

 Kriteri për dhënien e kontratës: “Çmimi me i ulet”  
 

Kategoritë 
Pesha në 
bazë të 

rëndësisë 

Çmimi i 
peshuar  

Kompania A Kompania B Kompania C 

Çmimi 
Çmimi i 
peshuar Çmimi 

Çmimi i 
peshuar Çmimi 

Çmimi i 
peshuar 

1 

Çmimi për 
servisime te 
rregullta 

60 % 
Çmimi x 

60% € 
100,00 € 60,00 

€ 
80,00 € 48,00 

€ 
110,00 € 66,00 

2 

Çmimi për 
mirëmbajtje 
dhe pjese 
rezerve  

20 % 
Çmimi x 

20% € 
100,00 € 20,00 

€ 
80,00 € 16,00 

€ 
50,00 € 10,00 

3 

Çmimi për 
riparime 
dhe 
Ngjyrosje  

5 % 
Çmimi x 

5% € 
120,00 € 6,00 

€ 
200,00 € 10,00 

€ 
70,00 € 3,50 

4 
Çmimi për 
pjesët e 
karrasorise  

15 % 
Çmimi x 

15% 
€ 

100,00 € 15,00 
€ 

150,00 € 22,50 
€ 

120,00 € 18,00 

  100%                 

Çmimi total 
(pa peshuar në bazë të rëndësisë dhe 

frekuencës): 
€ 

420,00   
€ 

510,00   
€ 

350,00   

Çmimi total i peshuar – Kontrata me 
çmimin më të ulët:   101€   97€   98€ 

 
 
Fituesi në bazë të kriterit tenderi me çmimin më të ulët : Kompania B. 
Arsyeja është se, edhe pse shuma totale e çmimeve për njësi është më i ulëti tek 
kompania C, por Çmimi i Servisimeve të rregullta (artikulli Nr. 1), do të porositet në të 
shumtën e rasteve (60%) e që është më i shtrenjti në rastin e kompanisë C. 
 
 
Shuma totale e çmimeve për njësi është më i larti tek kompania  B, megjithatë, artikulli 
qe nevojitet me se shpeshti  (Nr.1) është më i liri nga kjo kompani prandaj çmimi i 
përgjithshëm i poentuar është më i ulëti nga kjo Kompani. 
Fatura do të lëshohet në çdo rast në bazë të sasive reale dhe jo çmimeve të peshuara! 
Në këtë shembull ne nuk kemi përdorur pikët, por vetëm kemi peshuar çmimet për njësi 
në bazë të rëndësisë së tyre! 
 


