Udhëzues
për të kuptuar më mirë qëllimin dhe funksionin e
Kriterit te përzgjedhjes – Gjendja Ekonomike dhe Financiare si të përcaktohet kriteri i përzgjedhjes për gjendjen ekonomike dhe
financiare
Sfondi Ligjor
Neni 68 (Gjendja ekonomike dhe financiare) i Ligjit për Prokurim Publik Nr 04 / L-042.
Udhëzimi Administrativ Nr. 2 i lëshuar nga KRPP-ja.
Në bazë të nenit 6 të Udhëzimit Administrativ, KRPP-ja nxjerr një Udhëzues për të
qartësuar më tej, me shembuj, zbatimin e rregulloreve në lidhje me gjendjen
ekonomike dhe financiare.
Ky udhëzues jep një pasqyrë të qarte për mënyrën e përcaktimit të kërkesave
ekonomike dhe financiare dhe dëshmitë e tyre që duhet të dorëzohen nga operatorët
ekonomikë.
Cili është qëllimi i kriterit te përzgjedhjes Ekonomik dhe Financiar?
Në përputhje me nenin 68 të LPP, autoritetet kontraktuese mund të vendosin për
ofertuesit kërkesat minimale ekonomike dhe financiare si kriter te përzgjedhjes për
pjesëmarrje në procedurën e tenderimit
Qëllimi i këtij kriteri është qe të vlerësojë nëse tenderuesi ka stabilitetin e të
mjaftueshëm financiar dhe ekonomik për të performuar kontratën e propozuar.
Secila kompani qe merr pjesë ne tender për kontratat publike do të duhet te dëshmoj
gjendjen financiare në kohën e dorëzimit te tenderit. Gjendja Ekonomike dhe
Financiare do të thotë informacion në lidhje me gjendjen financiare të kompanisë.
Qëllimi i kriterit të përzgjedhjes për gjendjen ekonomike dhe financiare është për të
zgjedhur kompanitë që janë të aftë për të kryer kontratën e caktuar.
Ka dy pritje te ndryshme dhe kontradiktore kur ne përcaktojmë kriteret e
përzgjedhjes:
-

-

Për të siguruar konkurrencë sa më madhe te mundur, pa rrezikuar që të
kontraktojmë kompani joprofesionale, kështu që kriteret e përzgjedhjes nuk
do të duhet te jenë padrejtësisht te rrepta,
Për të filtruar dhe përjashtuar kompanitë e paqëndrueshme te cilat nuk mund q
të zbatojnë kontratën specifike, kështu që kriteret e përzgjedhjes duhet të
përmbushin objektivin e saj dhe praktikisht të filtrojnë kompanitë e
paqëndrueshme.

Për të përmbushur funksionet e kritereve të përzgjedhjes:
-

Kërkesa minimale duhet të jetë ne proporcion me vëllimin dhe vlerës e
kontratës.

-

Kërkesat minimale duhet të jenë në përputhje me kushtet e tregut, dhe me
performancen ekonomike / financiare të operatorëve ekonomikë të mundshëm
nga të cilët pritet performanca profesionale e kontratës.
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Shembull:
Objekti i kontratës: Ndërtimi i një fabrike të madhe për trajtim të ujërave të zeza, me
vlerë të përgjithshme prej 500,000,000 euro. Kohëzgjatja e kontratës: 2 vite. Bazuar
ne kohëzgjatjen e kontratës dhe vlerën e kontratës, qarkullimi mesatar prej
500.000.000 euro në 3 vitet e fundit mund të jetë i arsyeshëm.
Por! Duke marrë parasysh madhësinë e kompanive të ndërtimit në Ballkan, mund te
nevojitet qe te zvogëlohet kërkesa, në mënyrë që të marrin oferta te suksesshme.
Mund të ndodhë, që një kriter specifik i përzgjedhjes te mos jete aspak diskriminues,
por duke marrë parasysh të gjitha kriteret ekonomike dhe financiare të përzgjedhjes,
kriteret kolektive janë diskriminuese dhe joproporcionale, dhe rrjedhimisht janë
kundër konkurrencës.
Objektivi kryesor i autoritetit kontraktues duhet te jete nga aspekti ekonomik
dhe financiar për zbatimin e projektit me kompaninë e përzgjedhur me rreziqet më të
ulëta, në kohë dhe pa probleme të mëdha.
Prandaj, është e nevojshme që operatorët ekonomik të jenë në gjendje qe të:
-

Financojnë zbatimin e kontratës
Paguajnë nën-kontraktorët dhe shpenzimet e nevojshme, faturat gjatë zbatimit
të kontratës
Sigurojnë Autoritetin kontraktues nëse gjatë zbatimit të kontratës, kontraktuesi
shkakton ndonjë dëm.

Këto objektiva janë të vlefshme në të gjitha lëndët e kontratës (pune, mallra,
shërbime) pavarësisht vlerës së kontratës.
Kriteret e përzgjedhjes kane te bëjnë vetëm me çështjen e subjektit te
kompanisë.
Kriteret ekonomike dhe financiare te përzgjedhjes - dëshmia dokumentare
Është autoriteti kontraktues ai qe vendos kriteret e përzgjedhjes në raste të caktuara.
Megjithatë, autoriteti kontraktues duhet te përcaktoje në njoftimin e kontratës jo
vetëm kriteret, por edhe mjetet, dëshminë qe operatori ekonomik duhet te dorëzoj për
te dëshmuar ekzistencën e kritereve të kërkuara.
Gjithmonë janë dy çështje:
-

Cili është kriteri i përzgjedhjes?
Si te dëshmohet përmbushja e kritereve, cila është dëshmia e kërkuar?

Në Njoftimin e Kontratës, kërkesa minimale (kriteret e përzgjedhjes) dhe dëshmia
dokumentare gjithmonë duhet të jenë në çifte.
Për të kuptuar më lehtë, këshillohet qe te përcaktoni Kërkesat me R1, R2, R3 etj, si
dhe dëshmitë përkatëse dokumentare me E1, E2, E3 etj
Në këtë mënyrë do të jete me lehtë jo vetëm për autoritetet kontraktuese, por edhe
për operatorët ekonomik që të kontrollojnë validitetin e ofertës.
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Shembull i keq:
Nëse autoriteti kontraktues kërkon nga operatori ekonomik që të dorëzon vetëm
pasqyrën e të ardhurave, pa përcaktuar të ardhurat minimale vjetore, deklarata duhet
të pranohet edhe nëse të ardhurat vjetore ishin 1 EUR.
Në të kundërtën, nëse autoriteti kontraktues kërkon që kompania duhet të ketë
qarkullim vjetor prej 5000 euro, por nuk përcakton se si duhet te dëshmojë atë
kompania, autoriteti kontraktues nuk do të jetë në gjendje qe të merr një vendim
nëse kompania dorëzon vetëm një numër te telefonit ku informacion i mëtejshëm
mund të kërkohet lidhur me të dhënat financiare.
Është e rëndësishme qe të përcaktohen kërkesat minimale DHE dëshmitë e
kërkuara.
Shembull i mirë:
Kërkesa 1. Operatori ekonomik duhet të ketë qarkullim në 3 vitet e fundit (20112012-2013) jo më pak se 5.000.000 Euro si mesatare e 3 viteve.
Dëshmia 1. Pasqyra e të hyrave për 3 vitet e fundit (2011-2012-2013) të certifikuara
nga një firmë e njohur e licencuar për kontrollim.
Vlerësimi i kritereve të përzgjedhjes
Kërkesat ekonomike dhe financiare gjithmonë janë kërkesa Kalon/Nuk kalon.
Operatori ekonomik ose i plotëson kushtet dhe i dëshmon ato ashtu siç kërkohet,
OSE
kërkesat nuk plotësohen ose operatori ekonomik nuk ka dorëzuar dëshminë.
Cili është rregulli i saktë në bazë të LPP? (Neni 68, paragrafi 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.
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. raportin ose raportet përkatëse nga një ose më shumë banka;
2. evidencë të një police të sigurimit të lëshuar nga një kompani e njohur e
licencuar e sigurimeve;
3. kopjet e certifikuara të një ose më shumë bilanceve të gjendjes ose
ekstrakteve nga bilancet e gjendjes nëse kërkohet publikimi i bilanceve të
tillë të gjendjes në kuadër të ligjit në vendin e themelimit të operatorit
ekonomik; ose
4. kopjet e raporteve financiare dhe raporteve të menaxhimit të certifikuara
nga një firmë e njohur e licencuar për kontrollim
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Autoritetet kontraktuese do të kufizojnë kërkesat e tilla ne ato që janë
përshtatshme për të siguruar që një tenderues ka besueshmërinë
nevojshme ekonomike dhe financiare për të kryer kontratën që do
shpërblehet. Të gjitha kërkesat në çdo rast duhet të jenë të lidhura dhe
proporcion me lëndën e kontratës për të siguruar konkurrencë të drejtë dhe
vërtetë.

të
e
ti
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Cilat kërkesa duhet të përdoren, çfarë është kuptimi i kërkesave të caktuara?
Pasqyrat financiare dhe ekonomike, dokumentet mund të lëshohen nga vete operatori
ekonomik, nga banka, nga kompania e sigurimit ose nga auditori i kompanisë. Banka,
kompania e sigurimit dhe auditori punojnë veç e veç dhe veçmas dorëzojnë
dokumentet e pavarura tek kompania.
“raporti ose raportet përkatëse nga një ose më shumë banka”
Banka mund të lëshojë vetëm informacion në lidhje me ekzistencën e llogarisë
bankare të kompanisë, gjendjen e kredisë, dhe besueshmërinë e kompanisë. Ka
rregulla strikte që bankat duhet të respektojnë, pra, banka asnjëherë nuk do të japë
deklaratë mbi informatat konfidenciale të kompanisë, si për shembull bilancin e sakte
të llogarisë se kompanisë. Për më tepër, banka mund të jap kredi dhe mund të japë
informacion në lidhje me kreditë e kompanisë pa përmendur vlerat e sakta.
Banka gjithashtu ofron huamarrje / kredi, por nuk ka asnjë ndikim në llogaritë e
bilancit / fletët e të hyrave / ekuitet dhe nuk mund të verifikoj llogaritë. Banka nxjerr
për auditorin (kur ai prodhon llogarite) informata të tilla si p.sh niveli i borxhit,
kreditë, transferat, garancitë, kapitalin
Banka nuk mund të lëshojë deklaratë mbi qarkullimin vjetor të kompanisë, të hyrat
pasi qe nuk ka asnjë informacion dhe nuk ka të drejtë të lëshoj ato!
Çfarë deklarate mund të lëshojë banka, cila mund të jetë kërkesa që mund të
dëshmohet me anë të një deklaratë bankare?
Në rast të kontratave me vlerë të madhe, kur operatori ekonomik ka për te financuar
zbatimin e kontratës, është e dobishme për të kërkuar shumë të caktuar te likuiditetit
ose për të njëjtën vlere shënim premtues për kredi. Mund të sigurojë se ose operatori
ekonomik do të merr kredi nga banka në rast nevoje, ose se kompania ka të holla
(cash) dhe është në gjendje të zbatojë kontratën pa kredi.
Për më tepër, banka mund të vërtetojë se operatori ekonomik paguan rregullisht pa
vonesë shpengimin e tij të kreditit, e cila gjithashtu është një garanci se operatori
ekonomik ka sfond solid financiar.
Shembull i keq:
Kërkesa 1. Operatori ekonomik duhet të ketë qarkullim në 3 vitet e fundit (20112012-2013) jo më pak se 5.000.000 Euro si mesatare e 3 viteve.
Dëshmia dokumentare 1. Deklarate nga Banka për të ardhurat vjetore të
kompanisë.
Shembull i mire:
Kërkesa 1. Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 5.000.000 euro asete likuide
financiare (për shembull në llogarinë bankare) ose të paktën 5.000.000 euro shënim
premtues për kredi në dispozicion.
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Dëshmia dokumentare 1. Deklarata nga banka qe vërteton disponueshmërinë e
5.000.000 euro në llogarinë bankare të kompanisë apo një deklaratë bankare (shënim
premtues) qe konfirmon se kompania mund të merr kredi prej 5.000.000 EUR, nëse
është e nevojshme. Data e deklaratës bankare nuk mund të jetë më herët se data e
publikimit të njoftimit të kontratës.
“evidencë të një police të sigurimit të lëshuar nga një kompani e
njohur e licencuar e sigurimeve”
Kompania e sigurimit mund të lëshojë vetëm policen e sigurimit që vërteton se
operatori ekonomik ka një sigurim të vlefshëm për një qëllim të caktuar (p.sh.
produkte, përgjegjësi), shumen e sigurimit dhe e periudhën e vlefshmërisë.
Kompania e Sigurimeve nuk ka rol tjetër dhe nuk mund dëshmoj asgjë për llogaritë
bankare, të ardhurat, bilancet.
Në rast të sigurimit të përgjegjësisë duhet të theksohet se Sigurimi i përgjegjësisë
është gjithmonë i vlefshëm për dëmet e shkaktuara tek palët e treta. Me fjalë të tjera,
nëse operatori ekonomik shkakton dëme të autoriteti kontraktues, kjo nuk është
subjekt i sigurimit të përgjegjësisë.
Autoriteti kontraktues duhet të jenë i njoftuar me praktikën e lëndëve të ndryshme të
kontratave, pasi qe jo ne të gjitha fushat ka kuptim që të kërkohet sigurimi nga
operatori ekonomik.
Fushat ku ka kuptim qe te kërkohet sigurimi i shërbimeve me polica të sigurimit:
punët ndërtimore, shërbimet e projektimit dhe mbikëqyrjes, shërbimet e udhëtimit.
Gjithashtu është e rëndësishme që të përcaktohet numri i dëmeve dhe vlera e dëmit
që do të mbulohet nga polica e sigurimit.
Shembull i keq:
Operatori ekonomik duhet të dorëzoj një police të sigurimit të lëshuar nga një
kompani e njohur e licencuar e sigurimeve.
Nuk ka asnjë kuptim pasi qe nuk jep asnjë informacion për llojin e sigurimit,
vlefshmërinë dhe vlerën dhe numrin e dëmeve që do të mbulohen nga polica.
Shembull i mire:
Kërkesa: Operatorët ekonomik duhet të dëshmojnë se kane llojin e sigurimit Te
Gjitha Rreziqet e Kontraktorit (C.A.R.) te vlefshëm për sigurimin e punëve, për numër
të pakufizuar të dëmeve, ne vlere prej 500,000 EUR.
Dëshmia dokumentare: polica e sigurimit e lëshuar nga një kompani e njohur e
licencuar e sigurimeve
“kopjet e certifikuara të një ose më shumë bilanceve të gjendjes ose
ekstrakteve nga bilancet e gjendjes nëse kërkohet publikimi i
bilanceve të tillë të gjendjes në kuadër të ligjit në vendin e themelimit
të operatorit ekonomik”
Një bilanc është një fotografi e pozitës financiare të kompanisë në një pikë të vetme
në kohë, në shumicën e rasteve, në fund të vitit të biznesit. Një bilanc përmbledh
pasurinë e kompanisë, detyrimet dhe kapitalin aksionar në një kohe të caktuar. Këto
tri segmente te bilancit japin një ide se çfarë zotëron dhe ka borxh kompania, si dhe
shuma e investuara nga aksionarët.

5

Quhet një fletë bilanci, sepse të dy anët balancohen. Kjo ka kuptim: një kompani
duhet të paguajë për të gjitha gjërat që ka (asetet) ose duke huazuar para (detyrime)
ose duke marrë ato nga aksionarët (kapitali i aksionarit).
Secili nga tre segmentet e bilancit do të kenë shumë llogari brenda tyre të cilat
dëshmojnë vlerën e secilit. Llogaritë e tilla si të hollat, inventari dhe prona janë në
anën e aseteve të bilancit, ndërsa në anën e detyrimeve ka llogari të tilla si llogaritë e
pagueshme ose të borxhit afatgjatë.
Fletë bilanci, së bashku me pasqyrën e të ardhurave dhe pasqyrën e fluksit monetar,
përbëjnë themelin e pasqyrave financiare të ndonjë kompanie.
Fletë bilanci jep informacion në lidhje me funksionimin e kompanisë në të kaluarën,
prandaj edhe nëse fleta e bilancit paraqet statusin e shkëlqyer financiar ajo i referohet
të kaluarës prandaj nuk mund të garantojë se një kontratë e ardhshme mund të
zbatohet me sukses. Megjithatë, mund të jetë një supozim i mirë se një kompani qe
ka operuar suksesshëm në të kaluarën sigurisht se do të zbatojë kontratën me sukses
- apo të paktën se kompania nuk do të falimentoj menjëherë pas nënshkrimit të
kontratës.
Duke formuluar kërkesat ekonomike dhe financiare, autoriteti kontraktues gjithmonë
duhet të dije se çfarë informacioni dëshiron qe të dije nga bilanci, cila është kërkesë
minimale. Një "flete e bilancit" në vetvete është një copë letre, një dëshmi e statusit
financiar. Është e rëndësishme qe të specifikohet kërkesa minimale qe operatori
ekonomik ka për të përmbushur.
Analiza e raportit financiar përdor formula për të fituar njohuri për kompaninë dhe
operacionet e saj. Për bilanc, duke përdorur raportet financiare (si raporti borxh-mekapitalin) mund t'ju tregojë një ide më të mirë të gjendjes financiare të kompanisë së
bashku me efikasitetin e saj operacional. Është e rëndësishme të theksohet se disa
raporte kanë nevojë për informacion nga më shumë se një deklaratë financiare, të tilla
si bilanci dhe pasqyra e të ardhurave.
Llojet kryesore të raporteve që përdorin informacionin nga bilanci janë raportet
financiare te gjendjes dhe raportet e aktivitetit.
Raportet financiare te gjendjes, të tilla si kapitali i punës dhe raportet borxh-mekapitalin, japin informacione mbi atë se sa mirë kompania mund të përmbushë
detyrimet e saj.
Kjo mund të japë një ide se sa e qëndrueshme financiarisht është kompania dhe se si
kompania e financon vetveten.
Raportet e Aktivitetit përqendrohen kryesisht në llogaritë rrjedhëse për të treguar se
sa mirë kompania menaxhon ciklin e saj operativ (të cilat përfshijnë arkëtimet,
inventarin dhe pagesat). Këto raporte mund të sigurojnë pasqyrë në efikasitetin
operativ të kompanisë.
Raportet e likuiditetit përpiqen për të matur aftësinë e kompanisë për të paguar
detyrimet e borxhit afat-shkurtër. Raporti i likuiditetit = asetet / detyrimet afatshkurtër.
Në përgjithësi, sa më e madhe te jete mbulesa e asteve likuide ndaj detyrimeve
afatshkurtra aq më mirë pasi qe është një sinjal i qartë se një kompani mund të
paguajë borxhet e saj që vijnë në një të ardhme te afërt dhe mund te financoje
operacionet e saj të vazhdueshme. Në anën tjetër, një kompani me një normë të ulët
të mbulimit duhet të ngre një flamur të kuq për operatorët ekonomikë pasi qe mund
të jetë një shenjë se kompania do të ketë vështirësi ne drejtimin e operacioneve të
saj, si dhe ne përmbushjen e detyrimeve të saj. Nëse raporti i likuiditetit është më i
ulët se 1, atëherë ekziston një rrezik i madh i paaftësisë paguese.
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Raportet e borxhit i japin përdoruesit një ide të përgjithshme të ngarkesës së
përgjithshme të borxhit te kompanisë, si dhe përzierje e saj të kapitalit dhe borxhit.
Raportet e borxhit mund të përdoren për të përcaktuar nivelin e përgjithshëm të
rrezikut financiar me te cilin përballet kompania dhe aksionarët te saj. Në përgjithësi,
sa më e madhe qe te jete sasia e borxhit të mbajtur nga një kompani aq me i madh
do te jete rreziku financiar i falimentimit.
Raporti i borxhit është i definuar si raporti i borxhit të përgjithshëm ndaj totalit të
aktiveve, e shprehur në përqindje, dhe mund të interpretohet si pjesë e aseteve të
kompanisë që janë financuar nga borxhi. Raporti i borxhit = Borxhi Total / Totali i
aseteve .
Sa më i lartë qe te jete ky raport, më shumë borxhe kompania dhe aq më i madh
është rreziku i saj financiar. Raportet e borxhit ndryshojnë shumë në industri, me
biznes kapital-intensive të tilla si shërbimet komunale dhe tubacionet që kanë
treguesit e borxhit shumë më të larta se industritë e tjera p.sh. teknologjia. Nivelet e
pranueshme të raportit të përgjithshëm të shërbimit të borxhit, në përqindje, radhiten
nga mesi i '30 deri në me të ulëtin-40s.
Raporti i kapitalit të punës (Asetet aktuale / Detyrimet rrjedhëse) tregon nëse një
kompani ka mjaft asete afatshkurtër për të mbuluar borxhin e saj afat shkurtër. Çdo
gjë nën 1 tregon negative W/ C (kapital punues). Shumica besojnë se një raport në
mes të 1,2 dhe 2,0 është i mjaftueshëm.
Shembull i mire:
Shembull 1:
Kërkesa: Operatorët ekonomik duhet të demonstrojnë se fitimi i Bilancit nuk është
negativ më shume se 1 herë në 3 vitet e fundit financiare.
Dëshmia dokumentare: kopjet e certifikuara të bilanceve të gjendjes për 3 vitet e
fundit nëse kërkohet publikimi i bilanceve të tillë të gjendjes në kuadër të ligjit në
vendin e themelimit të operatorit ekonomik, nëse nuk kërkohet publikimi atëherë
deklarata e operatorit ekonomik për fitimet e Bilanci në 3 vitet e fundit
Shembull 2:
Kërkesa: Operatorët ekonomik duhet të demonstrojnë se Kapitali i punës në vitin e
fundit financiar është më i ulët se 1,2 (kapitali i punës llogaritet si asete aktuale /
detyrime rrjedhëse.
Dëshmia dokumentare: kopjet e certifikuara të bilanceve të gjendjes për vitin e
fundit nëse kërkohet publikimi i bilanceve të tillë të gjendjes në kuadër të ligjit në
vendin e themelimit të operatorit ekonomik, nëse nuk kërkohet publikimi atëherë
deklarata e operatorit ekonomik për Asetet aktuale dhe detyrimet rrjedhëse ne vitin e
fundit financiar
Shembull 3:
Kërkesa: Operatorët ekonomik duhet të demonstrojë se raporti i tij i borxhit është
më i lartë se 45%. (Debt Ratio = Totali Dept/ Total Asetet)
Dëshmia dokumentare: kopjet e certifikuara të bilanceve të gjendjes për vitin e
fundit nëse kërkohet publikimi i bilanceve të tillë të gjendjes në kuadër të ligjit në
vendin e themelimit të operatorit ekonomik, nëse nuk kërkohet publikimi atëherë
deklarata e operatorit ekonomik për Totali Dept/ Total Asetet ne vitin e fundit financiar
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Treguesit financiarë DO TË PËRDOREN VETËM NË RAST te kontratave me vlerë
të madhe, afatgjate (më shumë se 2 vjet) për të reduktuar ose eliminuar
rreziqet financiare!
“kopjet e raporteve financiare dhe raporteve të menaxhimit të
certifikuara nga një firmë e njohur e licencuar për kontrollim.”
Auditori prodhon llogaritë dhe është në gjendje të japë informacion vetëm në lidhje
me llogaritë siç janë (dhe nuk kufizohen në) bilancet, qarkullimin vjetor apo zhvillimin
në llogari gjatë 3 muajve të fundit.
Auditori nuk mund të japë garanci / kredi, deklarata bankare apo kredi por vetëm
siguron se llogaritë dhe deklaratat janë sipas ligjit të vendit ku kompania është
themeluar.
Llogaritë e audituara mund të kërkohen vetëm për 3 vitet e fundit. Nëse kompania
është themeluar para 2 viteve për shembull kompania nuk mund të refuzohet për
shkak se ka llogarite e audituara për vetëm dy vite.
Në përcaktimin e qarkullimit minimal, autoritetet kontraktuese nuk duhet të kalojnë
dy herë vlerën e parashikuar te kontratës, përveç në raste të justifikuara siç duhet, si
në rastet e rreziqeve te veçanta që lidhen me natyrën e punëve, shërbimeve ose
furnizimeve që do të ofrohen. Autoriteti kontraktues duhet të specifikoje rrethanat e
tilla të jashtëzakonshme në dokumentet e tenderit. Kërkesa për qarkullim duhet të
shprehet detyrimisht në shifra dhe duhet t'i referohet maksimum tri viteve te fundit
financiare te përfunduara nga data e publikimit të njoftimit të kontratës. Vitet e tilla
financiare duhet të përcaktohen qartë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për
tender ose pjesëmarrje.
Ku përveç qarkullimit minimal, një qarkullim i caktuar minimal në fushat specifike te
mbuluara nga kontrata është i nevojshëm, qarkullimi i tillë nuk duhet të tejkalojë 1,50
herë vlerën e parashikuar të kontratës.
Autoritetet kontraktuese do të shprehin në njoftimin e kontratës kushtin për
pranueshmëri, duke përzgjedhur në nga kriteret e mëposhtëm:
1)

xhiroja totale e tenderuesit në tri vitet e fundit financiare duhet të kalojë
(ose të jetë i barabartë) me qarkullimin minimal siç tregohet në Njoftimin e
Kontratës.
Shembull:
Nëse vlera e përgjithshme e kontratës është 10,000 Euro, xhiroja minimale si kriter i
përzgjedhjes i vendosur nga autoriteti kontraktues nuk duhet të kalojë 20,000 euro
(çdo vlerë tjetër e cila tejkalon shumën e tillë nuk është ne përputhje me LPP). Nëse
një autoritet kontraktues përcakton në njoftimin e kontratës një minimum te xhiros
totale prej 16,000 euro dhe përcakton vitet financiare si 2011, 2012 dhe 2013, rastet
e mëposhtme mund të ndodhin në rastin e 3 ofertave të ndryshme.
Kushtet për tu kualifikuar
Kërkesa: secili tenderues duhet të ketë realizuar në vitet 2011, 2012 dhe 2013 një
xhiro totale të barabarte me ose më shume se 16,000 Euro, dhe qarkullimi total në
fushën specifike të mbuluar nga kontrata e barabartë apo me e larte se 13,000 euro.

8

Dëshmi: kopjet e raporteve financiare dhe raporteve të menaxhimit për tri vitet e
fundit (2011, 2012 dhe 2013) të certifikuara nga një firmë e njohur e licencuar për
kontrollim.
Tenderer A

Tenderer B

Tenderer C

Qarkullimi

Qarkullimi në
fushën
specifike
të
mbuluar nga
kontrata

Qarkullimi

Qarkullimi në
fushën
specifike
të
mbuluar
nga
kontrata

Qarkullimi

Qarkullimi në
fushën
specifike
të
mbuluar
nga
kontrata

2013

1.500 Euro

1.000 Euro

2.000 Euro

1.500 Euro

0 Euro

0 Euro

2012

4.300 Euro

3.000 Euro

3.000 Euro

3.000 Euro

16.000
Euro

12.000 Euro

2011

12.000 Euro

10.000 EUR

0 Euro

0 Euro

0 Euro

0 Euro

Qarkulli
mi total

1.500+4.300+12.
000=

1.000+3.000+10
.000=

2.000+3.000+0
=

1.500+3.000+0=

0+16.000+0=

0+12.000+0=

4.500 Euro

16.000
Euro

12.000 Euro

17.800 Euro
Statusi

14.000 EUR

I përgjegjshëm

5.000 Euro
Jo i përgjegjshëm

Jo i përgjegjshëm

2)

Qarkullimi mesatar i tenderuesit në tri vitet e fundit financiare duhet të
tejkaloj (ose të jetë e barabartë), për secilin prej këtyre viteve financiare,
kërkesën minimale për qarkullim siç tregohet në Njoftimin e Kontratës
Shembull:
Nëse vlera e përgjithshme e kontratës është 20,000 Euro, xhiroja minimale si kriter i
përzgjedhjes i vendosur nga autoriteti kontraktues nuk duhet te kalojë 40,000 euro
(çdo vlerë tjetër e cila tejkalon shumën e tillë nuk është ne përputhje me LPP). Nëse
një autoritet kontraktues përcakton në njoftimin e kontratës një minimum te
qarkullimit mesatar prej 30,000 euro dhe përcakton vitet financiare si 2011, 2012 dhe
2013, rastet e mëposhtme mund të ndodhin në rastin e 3 ofertave të ndryshme.
Kushtet për tu kualifikuar
Kërkesa: secili tenderues duhet të ketë realizuar në vitet 2011, 2012 dhe 2013 një
qarkullim mesatar të barabarte me ose më shume se 30,000 Euro
Dëshmi: kopjet e raporteve financiare dhe raporteve të menaxhimit për tri vitet e
fundit (2011, 2012 dhe 2013) të certifikuara nga një firmë e njohur e licencuar për
kontrollim.

Qarkullimi
2013
Qarkullimi
2012
Qarkullimi

Tenderuesi A
40.000 Euro

Tenderuesi B
20.000 Euro

Tenderuesi C
90.000 Euro

60.000 Euro

10.000 Euro

0 Euro

20.000 Euro

0 Euro

0 Euro
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2011
Qarkullimi
mesatar
Statusi

(40.000+
60.000+20.000)/3=
40.000 Euro
I përgjegjshëm

(20.000+10.000+0)/3
=
10.000 Euro
Jo i përgjegjshëm

(90.000+0+0)/3
=
30.000 Euro
I përgjegjshëm

3)

vetëm kur kontrata ka një kohëzgjatje më të gjatë se një vit, qarkullimi
mesatar i tenderuesit gjate tri viteve të kaluara financiare duhet të kalojë
(ose të jetë e barabartë), për secilin prej këtyre viteve financiare, minimumin
e qarkullimit vjetor qe përcaktohet sipas formulave të mëposhtme
matematikore: vlera e kontratës / numri i viteve x 2 ose vlerës së kontratës /
numri i muajve x 12 x 2.
Shembull:
Nëse një kontratë me kohëzgjatje prej 5 vitesh ka një vlerë totale prej 50,000 Euro,
xhiroja minimale vjetore si kriter i përzgjedhjes i vendosur nga autoriteti kontraktues
nuk duhet te kalojë 20,000 euro (çdo vlerë tjetër e cila tejkalon shumën e tillë nuk
është ne përputhje me LPP. Nëse një autoritet kontraktues përcakton në njoftimin e
kontratës një minimum te qarkullimit mesatar prej 10,000 euro dhe përcakton vitet
financiare si 2011, 2012 dhe 2013, rastet e mëposhtme mund të ndodhin në rastin e 3
ofertave të ndryshme.
Kohëzgjatja e kontratës: 5 vite
Kërkesa: Secili tenderues duhet të ketë realizuar në vitet (2011, 2012 dhe 2013) një
qarkullim mesatar të barabarte me ose më shume se 10,000 Euro
Dëshmi: kopjet e raporteve financiare dhe raporteve të menaxhimit për tri vitet e
fundit (2011, 2012 dhe 2013) të certifikuara nga një firmë e njohur e licencuar për
kontrollim.

Qarkullimi
2013
Qarkullimi
2012
Qarkullimi
2011
Qarkullimi
mesatar

Tenderuesi A
30.000 Euro

Tenderuesi B
20.000 Euro

Tenderuesi C
15.000 Euro

15.000 Euro

10.000 Euro

0 Euro

15.000 Euro

0 Euro

0 Euro

(30.000
+
15.000
+
15.000)/3 =

(20.000+10.000+0)/3=

(15.000+0+0)/3=

10.000 Euro

5.000 Euro

I përgjegjshëm

Jo i përgjegjshëm

20.000 Euro
Statusi

I përgjegjshëm

Në rast të dorëzimit të tenderit nga një grup, formulat e mësipërme për
përshtatshmëri do të aplikohet edhe te grupi ne tërësi.
Autoritetet kontraktuese do të specifikojnë në Njoftimin e Kontratës se cilin nga
kriteret që përmenden në paragrafet e mësipërm do të aplikojnë. Zgjedhja do të
bëhet nën diskrecion të autoriteteve kontraktuese në mënyrë jo-diskriminuese, dhe
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në çdo rast duke marrë parasysh qëllimin e kontratës, rreziqet në lidhje me
zbatimin e kontratës dhe kushtet specifike të tregut specifik në mënyrë që të mos
e kufizojë konkurrencën.
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