
ZBATIMI I KONTRATËS 
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Rregullat që zbatohen për kontratën 

 

1. Kushtet e kontratës të lidhur sipas këtij ligji nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në 

dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur kontraktori, për arsye 

objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të 

mira se ato të tenderuara. 

2. Kushtet e kontratës të lidhur sipas këtij ligji duhet të përmbushen në mirëbesim nga palët. 

Autoriteti ose enti kontraktor dhe operatorët ekonomikë duhet të ruajnë standardet më të larta të 

etikës dhe të mos përfshihen në mashtrime, korrupsion dhe sjellje të tjera gjatë ekzekutimit të 

kontratës. 

3. Pa cenuar dispozitat e këtij ligji dhe ndonjë dispozitë tjetër të zbatueshme nga autoriteti ose 

enti kontraktor, kontratat e prokurimit rregullohen nga dispozitat e Kodit Civil. 
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Kushtet për zbatimin e kontratës 

 

1. Autoriteti ose enti kontraktor, gjatë hartimit të kontratës, mund të caktojë kushte të veçanta për 

zbatimin e kontratës, për aq kohë sa ato janë të ligjshme dhe nuk vijnë në kundërshtim me 

dokumentet e tenderit. Këto kushte mund të përfshijnë faktorë ekonomikë, ato që lidhen me 

inovacionin, faktorë mjedisorë, socialë ose që lidhen me punësimin. 

2. Kushtet, që rregullojnë zbatimin e kontratës, duhet të kenë natyrë jodiskriminuese dhe të jenë 

në përputhje me objektin e kontratës. 
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Detyrimet e autoritetit ose entit kontraktor gjatë zbatimit të kontratës 

 

1. Autoriteti ose enti kontraktor ka detyrimin të ndjekë zbatimin e kontratës sipas kushteve në 

bazë të të cilave është nënshkruar, për të garantuar se ajo zbatohet në kohën, cilësinë dhe vlerën e 

përcaktuar, në përputhje me kushtet e përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe me legjislacionin 

në fuqi. 

2. Për monitorimin e zbatimit të kontratës, autoriteti ose enti kontraktor, nisur nga natyra e 

objektit të kontratës dhe kohëzgjatja e zbatimit të saj, harton planin e zbatimit të kontratës, duke 

përfshirë në veçanti çështjet organizative, afatet, çështjet ekonomike e teknike të kontratës së 

nënshkruar, në përputhje me çdo akt tjetër ligjor. 

3. Plani i zbatimit të kontratës duhet të nënshkruhet nga autoriteti ose enti kontraktor dhe 

operatori ekonomik brenda 7 ditëve nga nënshkrimi i kontratës dhe në çdo rast para fillimit të 

zbatimit të saj. 

4. Çdo modifikim i kontratës në përputhje me nenin 127 të këtij ligji, pasqyrohet në planin e 

zbatimit. 

5. Autoriteti ose enti kontraktor, në përputhje me planin, ndjek zbatimin e kontratës, administron 

dokumentacionin e monitorimit dhe harton raportet e monitorimit. 



6. Rregulla të hollësishme për monitorimin e zbatimit të kontratave, sipas tipologjive të tyre, 

përcaktohen nga rregullat e prokurimit publik. Autoriteti kontraktor duhet të kryejë pagesat në 

favor të operatorëve ekonomikë, në përputhje me parashikimet e legjislacionit të fushës në fuqi. 
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Detyrimet e autoritetit kontraktor ndaj Agjencisë së Prokurimit Publik 

 

1. Autoriteti ose enti kontraktor njofton Agjencinë e Prokurimit Publik për nënshkrimin e planit 

të zbatimit brenda 5 ditëve nga nënshkrimi i tij. 

2. Nga fillimi i zbatimit të kontratës deri në përfundim të saj, autoriteti ose enti kontraktor ka 

detyrimin të raportojë pranë Agjencisë së Prokurimit Publik për problematikat e hasura gjatë 

zbatimit të kontratës dhe marrjen e masave për zgjidhjen e tyre. 

3. Në përfundim të zbatimit të një kontrate, autoriteti ose enti kontraktor ka detyrim të dërgojë 

pranë Agjencisë së Prokurimit Publik formularin e raportimit për zbatimin e kontratës, jo më 

vonë se 30 ditë nga data e përfundimit të kontratës. 
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Nënkontraktimi 

 

1. Autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit u kërkon 

ofertuesve të tregojnë në ofertat e tyre përqindjen e kontratës, që ata mendojnë të 

nënkontraktojnë te palët e treta, si dhe nënkontraktorin e propozuar. 

2. Kjo përqindje e caktuar për nënkontraktim duhet të jetë në përpjesëtim me vlerën e kontratës 

dhe nuk duhet të tejkalojë 50 për qind të vlerës së përgjithshme të kontratës. 

3. Autoriteti ose enti kontraktor miraton nënkontraktorët e mundshëm përpara lidhjes së 

nënkontratës me operatorin ekonomik fitues të kontratës publike, në përputhje me dispozitat e 

këtij ligji, pa cenuar parimet e përcaktuara në pikën 4 të këtij neni. 

4. Dispozitat e këtij neni nuk prekin përgjegjësitë kryesore të operatorit ekonomik ndaj autoritetit 

ose entit kontraktor, për të cilin nënkontraktorët mbeten palë e tretë, kundrejt marrëdhënies 

kontraktuale ndërmjet operatorit ekonomik dhe nënkontraktorëve të tij dhe duke e lënë 

operatorin ekonomik kryesor përgjegjës për zbatimin e të gjithë kontratës, pavarësisht se një 

pjesë e saj zbatohet nga nënkontraktorët. 

5. Autoriteti ose enti kontraktor lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti te nënkontraktori për 

furnizimet, shërbimet ose punët që i ka ofruar kontraktorit kryesor. Në çdo rast, kontraktori 

kryesor duhet të vihet në dijeni dhe të japë miratimin me shkrim për këto pagesa. Rregullat që 

lidhen me këtë mënyrë pagese përcaktohen në dokumentet e tenderit. 
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Modifikimi i kontratave gjatë afatit të tyre 

 

1. Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re 

prokurimi në rastet e mëposhtme: 

a) kur modifikimet, pavarësisht vlerës së tyre monetare, janë pasqyruar në mënyrë të saktë dhe të 

qartë në kontratën fillestare, sikurse janë klauzolat e rishikimit të çmimit, sipas parashikimeve të 



legjislacionit në fuqi. Të tilla klauzola duhet të deklarojnë qëllimin dhe natyrën e modifikimeve 

apo opsioneve të mundshme, si dhe kushtet me anë të të cilave mund të përdoren, por me kusht 

që ato nuk mund të sjellin ndryshime të natyrës së kontratës apo të marrëveshjes kuadër. 

b) për furnizimin e mallrave, shërbimeve apo kryerjen e punëve në një kontratë që është ende në 

zbatim nga kontraktori fillestar, që nuk mbulohen nga kontrata fillestare, të cilat janë bërë të 

domosdoshme prej rrethanave të paparashikuara dhe kur zëvendësimi i kontraktorit fillestar: 

i. nuk është i mundur për arsye ekonomike apo teknike, sikurse janë kërkesat për zëvendësimin 

apo ndërveprimin me pajisjen, shërbimet apo instalimet ekzistuese, të prokuruara gjatë 

procedurës fillestare; 

ii. do të shkaktonte vështirësi të mëdha apo rritje të konsiderueshme të kostove për autoritetin 

kontraktor. 

c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga 

autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të 

marrëveshjes kuadër. 

ç) kur kontraktori fillestar është zëvendësuar nga një operator ekonomik i ri, i cili përmbush të 

gjitha kërkesat fillestare të përcaktuara në dokumentet standarde të tenderit të procedurës së 

zhvilluar dhe që është pasuesi i ligjshëm i kontraktuesit fillestar si rrjedhojë e ristrukturimit të 

kompanisë, përfshirë marrjen e pronësisë, ndarjen apo bashkimin e shoqërisë apo falimentimin, 

me kusht që nuk sjell ndryshime të tjera thelbësore në kontratë dhe nuk ka për synim shmangien 

e këtij ligji. 

d) kur modifikimi, pavarësisht vlerës së tij, nuk është thelbësor brenda kuptimit të pikës 4 të këtij 

neni. 

2. Në rastet e referuara në pikën 1, shkronjat “a”, “b” dhe “c”, të këtij neni, vlera totale e 

modifikimeve të kontratës apo marrëveshjes kuadër nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së 

kontratës fillestare apo të marrëveshjes kuadër. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, 

ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata 

publike përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përllogaritjen e vlerës maksimale 

të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar. 

3. Autoriteti ose enti kontraktor, pasi ka modifikuar kontratën apo marrëveshjen kuadër, në 

përputhje me pikën 1, shkronjat “b” dhe “c”, të këtij neni, duhet të shpallë një njoftim për 

ndryshimin e kontratës gjatë kohëzgjatjes së saj, brenda dhjetë ditëve nga data në të cilën ka 

përfunduar modifikimi i kontratës fillestare. 

4. Modifikimi i një kontrate publike apo marrëveshjeje kuadër do të konsiderohet si thelbësor 

atëherë kur kontrata publike apo marrëveshja kuadër hartohet thelbësisht ndryshe nga kontrata 

publike apo marrëveshja kuadër fillestare e nënshkruar dhe në veçanti kur: 

а) modifikimi sjell kushte, të cilat, në rast se do të kishin qenë pjesë e procedurës fillestare të 

prokurimit, do të kishin lejuar pjesëmarrjen e kandidatëve të tjerë, përveç atyre që ishin ftuar, ose 

pranimin e ndonjë oferte tjetër, si ekonomikisht më e favorshme nga ajo e përzgjedhur fillimisht, 

ose do të kishin lejuar pjesëmarrjen e kandidatëve shtesë në procedurën përkatëse të prokurimit 

publik; 

b) modifikohet barazpesha ekonomike e kontratës publike apo e marrëveshjes kuadër, duke 

anuar për nga operatori ekonomik në një mënyrë, e cila nuk ishte parashikuar në kontratën 

fillestare ose marrëveshjen kuadër; 

c) modifikimi ndryshon objektin e kontratës publike apo marrëveshjes kuadër; 

ç) kontraktori fillestar zëvendësohet nga një tjetër operator ekonomik, me përjashtim të rasteve të 

parashikuara në shkronjën “ç” të pikës 1 të këtij neni. 



5. Për modifikimin e dispozitave të kontratës publike ose të marrëveshjes kuadër gjatë 

kohëzgjatjes së saj, të cilat nuk mbulohen nga pika 1 e këtij neni, autoriteti ose enti kontraktor ka 

për detyrim të zhvillojë një procedurë të re prokurimi në përputhje me këtë ligj. 

6. Arsyet dhe argumentimet për modifikimin e kontratës ose të marrëveshjes kuadër duhet të 

dokumentohen nga autoriteti ose enti kontraktor. 

7. Në rastet e përmendura në shkronjën “b” të pikës 1 të këtij neni, dokumentimi i modifikimeve 

duhet të përmbajë një argumentim të të gjitha arsyeve se përse furnizimet, shërbimet ose punët 

janë të nevojshme, arsyet përse ato nuk janë mbuluar nga kontrata fillestare apo marrëveshja 

kuadër, si dhe arsyet ekonomike dhe teknike prej të cilave nuk mund të zëvendësohet 

kontraktuesi fillestar. 

8. Në rastet e përmendura në shkronjën “c” të pikës 1 të këtij neni, dokumentimi i modifikimeve 

duhet të përmbajë një përshkrim të ndryshimeve, arsyet dhe rrethanat të cilat autoriteti ose enti 

kontraktor nuk mund t’i parashikonte gjatë dhënies së kontratës fillestare apo të marrëveshjes 

kuadër, si dhe një shpjegim se përse këto modifikime nuk ndryshojnë natyrën e kontratës ose të 

marrëveshjes kuadër. 
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Zgjidhja e kontratave 

Autoriteti ose enti kontraktor zgjidh kontratën publike ose marrëveshjen kuadër gjatë 

kohëzgjatjes së saj në rastet kur:  

a) kontrata duhet të modifikohet në mënyrë thelbësore, gjë e cila lind detyrimin për zhvillimin e 

një procedure të re të prokurimit publik;  

b) kontrata ose marrëveshja kuadër nuk duhej t’i ishte dhënë kontraktorit, për shkak të shkeljeve 

të rënda të këtij ligji, të cilat rrjedhin nga një vendim gjyqësor i formës së prerë, të dhënë nga një 

gjykatë kompetente. 


