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Direktivë 2004/18/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit datë 31 mars 2004, për koordinimin e
procedurave për shpalljen fituese të kontratave për punë publike, furnizime dhe shërbime publike
PARLAMENTI EUROPIAN DHE KËSHILLI I BASHKIMIT EUROPIAN,
Duke pasur parasysh Traktatin Themelues të Komunitetit Europian dhe sidomos nenin 47 pika 2 dhe
nenet 55 dhe 95 të tij,
Duke pasur parasysh propozimin e Komisionit [1],
Duke pasur parasysh opinionin e Komitetit Ekonomik dhe Social [2],
Duke pasur parasysh opinionin e Komitetit të Rajoneve [3],
Duke vepruar në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 251 të Traktatit [4], nisur nga teksti i
përbashkët i miratuar nga Komisioni i Pajtimit më 9 dhjetor 2003,
Duke pasur parasysh se:
(1) Me rastin e ndryshimeve të reja që u janë bërë Direktivave të Këshillit 92/50/ KEE, datë 18
qershor 1992, në lidhje me koordinimin e procedurave për shpalljen fituese të kontratave për
shërbime [5] publike, 93/36/ KEE , datë 14 qershor 1993, që koordinon procedurat për shpalljen
fituese të kontratave për furnizime publike [6], dhe 93/37/KEE, datë 14 qershor 1993, në lidhje me
koordinimin e procedurave për shpalljen fituese të kontratave për punë publike [7], të cilat janë të
nevojshme për të plotësuar kërkesat për thjeshtësim dhe modernizim të bëra nga autoritetet
kontraktuese dhe operatorët ekonomikë në përgjigjet e tyre ndaj Librit të Gjelbër të miratuar nga
Komisioni në 27 nëntor 1996, direktiva, për hir të qartësisë, duhet të riformulohet. Kjo direktivë
bazohet në praktikën gjyqësore të Gjykatës të Drejtësisë, sidomos në praktikën gjyqësore për kriteret
e shpalljes së kontratës fituese, e cila qartëson mundësinë që autoritetet kontraktuese të plotësojnë
nevojat e publikut, duke përfshirë fushën e mjedisit dhe/ose sociale, me kusht që këto kritere të lidhen
me objektin e kontratës, të mos i japin autoritetit kontraktues liri të pakufizuar të zgjedhjes, të
përmenden shprehimisht dhe të respektojnë parimet themelore të përmendura në deklamimin 2.
(2) Shpallja fituese e kontratave të lidhura në Shtetet Anëtare në emër të autoriteteve shtetërore,
rajonale ose vendore, dhe organeve të tjera që rregullohen nga e drejta publike, i nënshtrohet
respektimit të parimeve të Traktatit dhe sidomos parimit të lirisë së lëvizjes së mallrave, parimit të
lirisë së vendosjes dhe parimit të lirisë së ofrimit të shërbimeve dhe parimeve që rrjedhin prej tyre, siç
janë parimi i trajtimit të barabartë, parimi i mosdiskriminimit, parimi i njohjes së ndërsjellë, parimi i
proporcionalitetit dhe parimi i transparencës. Megjithatë, për kontratat publike mbi një vlerë të
caktuar, këshillohet të hartohen dispozita për koordinimin komunitar të procedurave kombëtare për
shpalljen fituese të këtyre kontratave, të cilat bazohen në këto parime, me qëllim që të sigurohen
efektet e tyre dhe të garantohet hapja e prokurimit publik ndaj konkurrencës. Prandaj këto dispozita
koordinuese duhet të interpretohen në përputhje me rregullat dhe parimet e sipërpërmendura dhe
rregullat e tjera të Traktatit.
(3) Këto dispozita koordinuese duhet të përputhen sa më shumë të jetë e mundur me procedurat dhe
praktikat ekzistuese në çdo Shtet Anëtar.

(4) Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë që pjesëmarrja e një organi që rregullohet nga e drejta publike
si ofertues në një procedurë për fitimin e një kontrate publike të mos shkaktojë shtrembërim të
konkurrencës në lidhje me ofertues privatë.
(5) Sipas nenit 6 të Traktatit, kërkesat e mbrojtjes mjedisore duhet të integrohen me përkufizimin dhe
zbatimin e politikave dhe veprimtarive komunitare të përmendura në nenin 3 të atij Traktati, në
veçanti për të nxitur zhvillim të qëndrueshëm. Prandaj kjo direktivë qartëson sesi autoritetet
kontraktuese mund të kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit dhe nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm,
duke siguruar ndërkohë mundësinë për të marrë vlerën më të mirë monetare për kontratat e tyre.
(6) Asnjë dispozitë e kësaj direktive nuk duhet të pengojë marrjen ose zbatimin e masave të
nevojshme për të mbrojtur politikat publike, moralin publik, sigurinë publike, shëndetin, jetën e
njeriut dhe të kafshëve ose ruajtjen e jetës së bimëve sidomos me qëllim arritjen e zhvillimit të
qëndrueshëm me kusht që këto masa të jenë në përputhje me Traktatin.
(7) Vendimi i Këshillit 94/800/KE, datë 22 dhjetor 1994, për lidhjen, në emër të Komunitetit
Europian sa u përket çështjeve brenda kompetencës së tij, e marrëveshjeve të arritura në negociatat
shumëpalëshe të Raundit të Uruguajit (1986-1994) [8], miraton në veçanti Marrëveshjen e OBT-së
për Prokurimin Publik, quajtur më poshtë ―Marrëveshja‖, qëllimi i së cilës është të krijojë një kuadër
shumëpalësh të të drejtave dhe detyrimeve të ekuilibruara në lidhje me kontratat publike me qëllim
realizimin e liberalizimit dhe zgjerimit të tregtisë botërore.
Nisur nga të drejtat dhe angazhimet ndërkombëtare që merr përsipër Komuniteti si rezultat i pranimit
të marrëveshjes, rregullimet që duhet të zbatohen për ofertuesit dhe produktet nga vende të treta
nënshkruese janë ato që përcakton marrëveshja. Kjo marrëveshje nuk ka efekt të drejtpërdrejtë.
Autoritetet kontraktuese që mbulon marrëveshja të cilat respektojnë këtë direktivë dhe e zbatojnë
këtë të fundit për operatorët ekonomik të vendeve të treta që janë palë nënshkruese e marrëveshjes,
duhet të respektojnë marrëveshjen. Gjithashtu është me vend që ato dispozita koordinuese të
garantojnë për operatorët ekonomik të Komunitetit kushte për pjesëmarrje në prokurimin publik, që
janë po aq favorizuese sa ato që rezervohen për operatorët ekonomikë të vendeve të treta, të cilat janë
palë nënshkruese të marrëveshjes.
(8) Përpara fillimit të një procedure për shpalljen e një kontrate fituese, autoritetet kontraktuese, me
anë të dialogut teknik, mund të kërkojnë ose pranojnë këshilla të cilat mund të përdoren në
përgatitjen e specifikimeve, me kusht që këto këshilla të mos pengojnë konkurrencën.
(9) Nisur nga larmia e kontratave për punë publike, autoritetet kontraktuese duhet të jenë në gjendje
të parashikojnë kontrata për projektim dhe ekzekutim të punimeve të cilat fitohen veçmas ose
bashkërisht. Kjo direktivë nuk ka për qëllim të përcaktojë kontrata fituese të përbashkëta apo të
veçanta. Vendimi për kontratën fituese, veçmas ose bashkërisht, duhet të vendoset bazuar në kritere
ekonomike dhe cilësore, që mund të përcaktohen nga legjislacioni kombëtar.
(10) Një kontratë konsiderohet kontratë për punë publike vetëm nëse objekti i saj mbulon në mënyrë
specifike kryerjen e veprimtarive të renditura në Shtojcën I, edhe nëse kontrata mbulon ofrimin e
shërbimeve të tjera të nevojshme për kryerjen e këtyre veprimtarive. Kontratat për shërbime publike,
në veçanti në fushën e shërbimeve të menaxhimit të pronës, në disa rrethana mund të përfshijnë
punimet. Megjithatë, nëse këto punime janë të rastësishme për objektin parësor të kontratës dhe janë
pasojë e mundshme e tyre ose plotësim i tyre, fakti që këto punime janë përfshirë në kontratë nuk
justifikon cilësimin e kontratës si një kontratë për punë publike.
(11) Duhet të parashikohet një përkufizim komunitar i marrëveshjeve kuadër, së bashku me rregullat
specifike për marrëveshjet kuadër të lidhura për kontratat që përfshihen në fushën e veprimit të kësaj
direktive. Sipas këtyre rregullave, nëse një autoritet kontraktues lidh një marrëveshje kuadër në
përputhje me dispozitat e kësaj direktive, sidomos në lidhje me shpalljen, afatet kohore dhe kushtet
për paraqitjen e ofertave, ai mund të lidhë kontrata bazuar në këtë marrëveshje kuadër gjatë kohës së
vlefshmërisë së saj, ose duke zbatuar kushtet e paraqitura në marrëveshjen kuadër, ose, nëse të gjitha
kushtet nuk janë vendosur paraprakisht në marrëveshjen kuadër, duke rihapur konkurrencën ndërmjet

palëve në marrëveshjen kuadër në lidhje me ato kushte. Rihapja e konkurrencës duhet të përputhet
me disa rregulla qëllimi i të cilave është garantimi i fleksibilitetit të kërkuar dhe garantimi i
respektimit për parimet e përgjithshme, sidomos parimit të trajtimit të barabartë. Për të njëjtat arsye,
afati i marrëveshjeve kuadër nuk duhet të kalojë katër vjet, përveç rasteve të justifikuara siç duhet
nga autoritetet kontraktuese.
(12) Teknika të reja të blerjes elektronike po zhvillohen në vazhdimësi. Këto teknika ndihmojnë
rritjen e konkurrencës dhe efektivitetit të blerjes publike, sidomos sa i përket kursimeve në kohë dhe
pará që do të mundësojë përdorimi i tyre. Autoritetet kontraktuese mund të përdorin teknika të blerjes
elektronike, nëse përdorimi i tyre respekton rregullat e hartuara sipas kësaj direktive, parimet e
trajtimit të barabartë, mosdiskriminimit dhe transparencës. Në këtë masë, një ofertë e paraqitur nga
ofertuesi, sidomos nëse konkurrenca është hapur përsëri sipas një marrëveshjeje kuadër, ose nëse
përdoret sistemi dinamik i blerjes, mund të marrë formën e katalogut elektronik të ofertuesit, nëse ky
i fundit përdor mjetet e komunikimit të zgjedhura nga autoriteti kontraktues në përputhje me nenin
42.
(13) Nisur nga shtrirja e shpejtë e sistemeve të blerjes elektronike, duhet të prezantohen rregullat e
duhura për të bërë të mundur që autoritetet kontraktuese të përfitojnë plotësisht nga mundësitë e
ofruara nga këto sisteme. Kundrejt këtij sfondi, është e nevojshme të përcaktohet një sistem dinamik
blerjeje, tërësisht elektronik, për blerje të zakonshme si edhe të përcaktohen rregullat specifike për
krijimin dhe funksionimin e një sistemi të tillë, me qëllim që të sigurohet trajtim i drejtë i çdo
operatori ekonomik që dëshiron të marrë pjesë në të. Çdo operator ekonomik që paraqet një ofertë
indikative në përputhje me specifikimin dhe plotëson kriteret e përzgjedhjes duhet të lejohet të futet
në këtë sistem. Kjo teknikë blerjeje lejon autoritetin kontraktues, nëpërmjet krijimit të një liste të
ofertuesve të përzgjedhur tashmë dhe mundësisë që u jepet ofertuesve të rinj për të marrë pjesë, të
ketë një gamë veçanërisht të gjerë ofertash, si rezultat i lehtësirave elektronike në dispozicion, dhe të
sigurojë në këtë mënyrë përdorimin optimal të fondeve publike nëpërmjet konkurrencës me bazë të
gjerë.
(14) Meqë përdorimi i teknikës së ankandeve elektronike ka mundësi të shtohet, këto ankande duhet
të kenë një përkufizim komunitar dhe të rregullohen me rregulla specifike, me qëllim që të sigurohet
funksionimi i tyre i plotë në përputhje me parimet e trajtimit të barabartë, mosdiskriminimit dhe
transparencës. Për këtë qëllim, duhet parashikuar që këto ankande elektronike të trajtojnë vetëm
kontratat për punime, furnizime ose shërbime për të cilat mund të përcaktohen me saktësi
specifikimet. I tillë mund të jetë sidomos rasti i kontratave të përsëritura për shërbime, punime dhe
furnizime. Me të njëjtin objektiv, duhet të mundësohet gjithashtu përcaktimi i renditjes përkatëse të
ofertuesve në çdo fazë të ankandit elektronik. Përdorimi i ankandeve elektronike bën të mundur që
autoritetet kontraktuese t’u kërkojnë ofertuesve të paraqesin çmime të reja, të ulura dhe të
përmirësojnë gjithashtu elemente të ofertave, përveç çmimeve, në rastin kur kontratën e ka fituar
oferta me përfitim më të madh ekonomik. Për të garantuar respektimin e parimit të transparencës,
objekt i ankandit elektronik mund të jenë vetëm elementet e përshtatshme për vlerësim automatik
nëpërmjet mjeteve elektronike, pa ndërhyrje dhe/ose pa vlerësim nga autoriteti kontraktues, pra,
vetëm elementet që janë të matshme, në mënyrë që të mund të shprehen në shifra ose përqindje. Nga
ana tjetër, ato aspekte të ofertave që nënkuptojnë një vlerësim të elementeve josasiore nuk duhet të
jenë objekt i ankandeve elektronike. Rrjedhimisht, disa kontrata për punë dhe disa kontrata për
shërbime që kanë si objekt punë intelektuale, si projektimin e punimeve, nuk duhet të jenë objekt i
ankandeve elektronike.
(15) Në Shtetet Anëtare janë zhvilluar disa teknika të blerjes së përqëndruar. Disa autoritete
kontraktuese janë përgjegjëse për blerjen ose për shpalljen fituese të
kontratave
publike/marrëveshjeve kuadër për autoritete të tjera kontraktuese. Nisur nga vëllimi i madh i blerë,
këto teknika duhet të ndihmojnë në rritjen e konkurrencës dhe efektivitetit të blerjes publike. Prandaj
duhet parashikuar një përkufizim komunitar për organet qendrore blerëse që u është dhënë
kompetenca e të qenit autoritet kontraktues. Duhet të përkufizohen kushtet sipas të cilave, në
përputhje me parimet e mosdiskriminimit dhe trajtimit të barabartë, autoritetet kontraktuese që blejnë

punime, furnizime dhe/ose shërbime nëpërmjet një organi qendror blerës, të konsiderohen se
respektojnë këtë direktivë.
(16) Shtetet Anëtare, për të marrë parasysh rrethanat e ndryshme në Shtetet Anëtare, duhet të lejohen
të zgjedhin nëse autoritetet kontraktuese mund të përdorin marrëveshje kuadër, organe qendrore
blerëse, sisteme dinamike blerjeje, ankande elektronike ose procedura të dialogut konkurrues, siç
përkufizohet dhe rregullohet në këtë direktivë.
(17) Shumëfishimi i numrit të kufijve monetarë për zbatimin e dispozitave koordinuese i ndërlikon
çështjet për autoritetet kontraktuese. Gjithashtu, në kuadër të bashkimit monetar, këta kufij monetarë
duhet të përcaktohen në euro. Gjithashtu, këta kufij monetarë duhet të përcaktohen në euro në mënyrë
të tillë që të thjeshtojnë zbatimin e dispozitave duke siguruar në të njëjtën kohë respektimin e kufijve
monetarë të përcaktuar në marrëveshje, të shprehur në të Drejtat e Veçanta të Tërheqjes. Në këtë
kontekst, duhen parashikuar dhe rishikime të vazhdueshme të kufirit monetar të shprehur në euro për
ta përshtatur atë, kur është e nevojshme, në përputhje me variacionet e mundshme në vlerën e euros
në lidhje me Të Drejtat e Veçanta të Tërheqjes.
(18) Me qëllim zbatimin e rregullave procedurale të kësaj direktive dhe monitorimin, fusha e
shërbimeve është kufizuar më mirë, duke u ndarë në nënkategori që u korrespondojnë zërave të
veçantë të një klasifikimi të përbashkët dhe duke i bashkuar ato në dy Shtojca, II A dhe II B, sipas
regjimit të cilit i nënshtrohen. Në lidhje me shërbimet në Shtojcën II B, dispozitat përkatëse të kësaj
direktive nuk duhet të prekin zbatimin e rregullave komunitare specifike për shërbimet në fjalë.
(19) Në lidhje me kontratat për shërbime publike, zbatimi i plotë i kësaj direktive për një periudhë
kalimtare duhet të bëhet vetëm për kontratat për të cilat dispozitat e kësaj direktive do të mundësojnë
realizimin e potencialit të plotë për tregtinë e përforcuar ndërkufitare. Kontratat për shërbimet e tjera
duhet të monitorohen gjatë kësaj periudhe kalimtare përpara se të merret një vendim për zbatimin e
plotë të kësaj direktive. Në këtë drejtim, duhet të përcaktohet mekanizmi për këtë monitorim. Në të
njëjtën kohë, ky mekanizëm duhet të bëjë të mundur që palët e interesuara të kenë liri hyrjeje në
informacionin përkatës.
(20) Kontratat publike që shpallen fituese nga autoritetet kontraktuese që veprojnë në sektorët e
shërbimit ujor, energjetik, të transportit dhe postar dhe që përfshihen në fushën e veprimit të këtyre
veprimtarive mbulohen nga Direktiva 2004/17/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 31
mars 2004, që koordinon procedurat e prokurimit të subjekteve që veprojnë në sektorët e shërbimit
ujor, energjetik, të transportit dhe postar [9]. Megjithatë, kontratat e shpallura fituese nga autoritetet
kontraktuese në kuadër të veprimtarive të tyre të shërbimit për transportin detar, bregdetar ose lumor,
duhet të përfshihen në fushën e veprimit të kësaj direktive.
(21) Nisur nga situata e konkurrencës efektive në treg në sektorin e telekomunikacionit pas zbatimit
të rregullave komunitare që synojnë liberalizimin e këtij sektori, kontratat publike në këtë fushë duhet
të përjashtohen nga fusha e veprimit të kësaj direktive për aq sa ato synojnë të lejojnë kryesisht
autoritetet kontraktuese të ushtrojnë disa veprimtari në sektorin e telekomunikacionit. Këto
veprimtari janë përkufizuar në përputhje me përkufizimet e përdorura në nenet 1, 2 dhe 8 të
Direktivës së Këshillit 93/38/ KEE, datë 14 qershor 1993, që koordinon procedurat e prokurimit të
subjekteve që veprojnë në sektorin ujor, energjetik, të transportit dhe të telekomunikacionit [10], në
mënyrë të tillë që kjo direktivë të mos zbatohet për kontratat që janë përjashtuar nga fusha e veprimit
të Direktivës 93/38/KEE sipas nenit 8 të saj.
(22) Duhen parashikuar rastet kur është e mundur të mos zbatohen masat për koordinimin e
procedurave për arsye që lidhen me sigurinë e shtetit ose me ruajtjen e sekretit, ose për shkak se
zbatohen rregulla specifike për shpalljen e kontratave fituese që rrjedhin nga marrëveshje
ndërkombëtare, në lidhje me stacionimin e trupave, ose që janë specifike për organizatat
ndërkombëtare.

(23) Sipas nenit 163 të Traktatit, inkurajimi i kërkimit dhe zhvillimit teknologjik është mjet për
forcimin e bazës shkencore dhe teknologjike të industrisë së Komunitetit dhe hapja e kontratave për
shërbime publike kontribuon për këtë qëllim. Kjo direktivë nuk duhet të mbulojë bashkëfinancimin e
programeve të kërkimit dhe zhvillimit: po kështu kjo direktivë nuk mbulon kontratat për kërkim dhe
zhvillim të ndryshme nga ato në të cilat përfitimet i përkasin në mënyrë ekskluzive autoritetit
kontraktues që t’i përdorë në kryerjen e veprimtarive të tij, me kushtin që shërbimi i ofruar të
shpërblehet tërësisht nga autoriteti kontraktues.
(24) Në kuadër të shërbimeve, kontratat për blerjen ose marrjen me qira të pronës së paluajtshme ose
të drejtave mbi këto prona, kanë karakteristika të veçanta që e bëjnë të papërshtatshëm zbatimin e
rregullave të prokurimit publik.
(25) Shpallja fituese e kontratave publike për disa shërbime audiovizive në fushën e transmetimit,
duhet të lejojë marrjen parasysh të aspekteve të rëndësisë kulturore ose sociale që e bëjnë të
papërshtatshëm zbatimin e rregullave të prokurimit. Për këto arsye, duhet të bëhet një përjashtim për
kontratat për shërbime publike për blerje, zhvillim, prodhim ose bashkëprodhim të programeve gati
për t’u shpërndarë dhe shërbime të tjera përgatitore, si ato që lidhen me skenarin ose interpretimin
artistik të nevojshme për prodhimin e programit dhe kontratat në lidhje me kohën e transmetimit.
Megjithatë, ky përjashtim nuk duhet të zbatohet për sigurimin e pajisjes teknike të nevojshme për
prodhimin, bashkëprodhimin dhe transmetimin e këtyre programeve. Transmetimi duhet të
përkufizohet si transmetim dhe shpërndarje nëpërmjet çdo forme të rrjetit elektronik.
(26) Shërbimet e arbitrazhit dhe ndërmjetësimit zakonisht ofrohen nga organe ose individë të
përcaktuar ose të përzgjedhu,r në një mënyrë që nuk mund të rregullohen nga rregullat e prokurimit.
(27) Në përputhje me marrëveshjen, shërbimet financiare që mbulon kjo direktivë nuk përfshijnë
instrumente të politikave monetare, kurset e këmbimit, borxhin publik, politikat e menaxhimit të
rezervave ose politika të tjera që kanë të bëjnë me transaksionet me letrat me vlerë ose instrumentet e
tjera financiare, sidomos transaksionet nga autoritetet kontraktuese për të siguruar fonde ose kapital.
Nuk mbulohen kontratat në lidhje me nxjerrjen, blerjen, shitjen ose transferimin e letrave me vlerë
ose instrumenteve të tjera financiare. Përjashtohen shërbimet e Bankës Qendrore.
(28) Punësimi dhe zënia me punë janë elemente kyçe në garantimin e mundësive të barabarta për të
gjithë dhe kontribuojnë për integrimin në shoqëri. Në këtë kontekst, strehëzat e punës dhe programet
e punësimit në strehëza kontribuojnë në mënyrë të efektshme në integrimin ose riintegrimin e
personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës. Megjithatë, këto strehëza pune mund të mos jenë
në gjendje të sigurojnë kontrata në kushtet normale të konkurrencës. Rrjedhimisht, duhet të
parashikohet që Shtetet Anëtare të rezervojnë për këto strehëza pune të drejtën për të marrë pjesë në
procedurat e shpalljes fituese të kontratave publike ose të rezervojnë zbatimin e kontratave në kuadër
të programeve të punësimit në strehëzat e punës.
(29) Specifikimet teknike të hartuara nga blerësit publikë duhet të lejojnë që prokurimi publik të jetë i
hapur ndaj konkurrencës. Për këtë qëllim, duhet të jetë e mundur paraqitja e ofertave që pasqyrojnë
larminë e zgjidhjeve teknike. Në këtë linjë, duhet të jetë i mundur hartimi i specifikimeve teknike sa
u përket kërkesave të zbatimit dhe funksionale dhe, nëse bëhet lidhje me standardet europiane, ose
me standardet kombëtare në mungesë të të parave, autoritetet kontraktuese duhet t’i shqyrtojnë ofertat
bazuar në të njëjtat rregulla. Për të dëshmuar barasvlershmërinë, ofertuesve u duhet lejuar përdorimi i
çdo lloj prove. Autoritetet kontraktuese duhet të jenë në gjendje të japin arsyetimin për çdo konstatim
të pabarasvlershmërisë në një rast të caktuar. Autoritetet kontraktuese që dëshirojnë të përcaktojnë
kërkesa mjedisore për specifikimet teknike në një kontratë të caktuar mund të përcaktojnë
karakteristikat mjedisore, si për shembull një metodë të caktuar prodhimi, dhe/ose pasojat specifike
mjedisore të grupeve ose shërbimeve të prodhimit. Ato mund të përdorin, por nuk janë të detyruara të
përdorin, specifikimet e duhura që janë përcaktuar në eko-etiketë, siç janë eko-etiketa europiane, ekoetiketa (shumë) kombëtare dhe çdo eko-etiketë tjetër nëse kërkesat për etiketë hartohen dhe
miratohen në bazë të informacionit specifik nëpërmjet një procedure sipas të cilës mund të marrin
pjesë, aktorët, që mund të jenë organet e qeverisë, konsumatorët, prodhuesit, shpërndarësit dhe

organizatat mjedisore dhe me kusht që etiketa të jetë e dukshme dhe në dispozicion të palëve të
interesuara. Autoritetet kontraktuese, kur është e mundur, duhet të përcaktojnë specifikime teknike
për të marrë parasysh mundësinë e përdorueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara ose të
projektimit për të gjithë përdoruesit. Specifikimet teknike duhet të tregohen qartë, në mënyrë që të
gjithë ofertuesit të dinë se çfarë mbulojnë kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktues.
(30) Informacion shtesë në lidhje me kontratat, siç ndodh zakonisht në Shtetet Anëtare, duhet të jepet
në dokumentet e kontratave për çdo kontratë ose në një dokument tjetër të njëjtë.
(31) Autoritetet kontraktuese që realizojnë projekte veçanërisht të ndërlikuara mund ta kenë
objektivisht të pamundur, jo për faj të tyre, të përcaktojnë mjetet e plotësimit të nevojave të tyre ose
të vlerësojnë atë që mund të ofrojë tregu për zgjidhjet teknike dhe/ose zgjidhjet financiare/ligjore.
Kjo situatë mund të krijohet sidomos për zbatimin e projekteve të rëndësishme të transportit të
integruar, rrjeteve të mëdha kompjuterike ose projekteve që përfshijnë financim kompleks dhe të
strukturuar, financimi dhe kuadri ligjor i të cilave nuk mund të përcaktohet paraprakisht. Në masën
që përdorimi i procedurave të hapura ose të kufizuara nuk lejon shpalljen fituese të këtyre kontratave,
duhet të parashikohet një procedurë fleksibël që të ruajë jo vetëm konkurrencën ndërmjet operatorëve
ekonomikë, por dhe nevojën që autoritetet kontraktuese të diskutojnë të gjitha aspektet e kontratës me
çdo kandidat. Megjithatë, kjo procedurë nuk duhet përdorur në mënyrë të tillë që të kufizojë ose të
shtrembërojë konkurrencën, sidomos nëpërmjet ndryshimit të aspekteve themelore të ofertave,
nëpërmjet vendosjes së kërkesave të reja thelbësore për ofertuesin e suksesshëm ose nëpërmjet
përfshirjes së një ofertuesi tjetër të ndryshëm nga ai i përzgjedhur si me përfitim më të madh
ekonomik.
(32) Për të inkurajuar përfshirjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në tregun e prokurimit të
kontratave publike, këshillohet të përfshihen dispozitat e nënkontraktimit.
(33) Kushtet e zbatimit të kontratës janë në përputhje me këtë direktivë nëse nuk janë drejtpërdrejt
apo tërthorazi diskriminuese dhe nëse tregohen në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e
kontratës. Ato, në veçanti mund të synojnë favorizimin e trajnimit profesional në terren, punësimin e
personave që kanë vështirësi të veçantë në arritjen e integrimit, luftës kundër papunësisë ose
mbrojtjen e mjedisit. Për shembull, duhen përmendur, mes të tjerash, kërkesat e zbatueshme gjatë
zbatimit të kontratës për të rekrutuar punëkërkues afatgjatë ose për të zbatuar masa trajnimi për të
papunët a të rinjtë, me qëllim që të respektohen në thelb dispozitat e konventave bazë të Organizatës
Ndërkombëtare të Punës (ONP), duke supozuar që këto dispozita nuk janë zbatuar në të drejtën
kombëtare dhe për të rekrutuar persona me aftësi të kufizuara fizike më shumë sesa kërkohet sipas
legjislacionit kombëtar.
(34) Ligjet, rregulloret dhe marrëveshjet kolektive, në nivel kombëtar dhe komunitar, që janë në fuqi
në fushat e kushteve të punësimit dhe të sigurisë në punë zbatohen gjatë zbatimit të kontratës publike,
nëse këto rregulla dhe zbatimi i tyre, përputhen me të drejtën komunitare. Në situata ndërkufitare, ku
punëtorët nga një Shtet Anëtar ofrojnë shërbime në një Shtet tjetër Anëtar me qëllim zbatimin e një
kontrate publike, Direktiva 96/71/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 16 dhjetor 1996, në
lidhje me dërgimin e punëtorëve në kuadër të ofrimit të shërbimeve [11] përcakton kushtet minimale
që duhen respektuar nga vendi pritës në lidhje me këta punëtorë të dërguar. Nëse legjislacioni
kombëtar përmban dispozita për këtë qëllim, mosrespektimi i këtyre detyrimeve mund të
konsiderohet shkelje e rëndë ose vepër penale në lidhje me etikën profesionale të operatorit ekonomik
të përfshirë, që çon në përjashtimin e atij operatori ekonomik nga procedura për shpalljen fituese të
kontratës publike.
(35) Nisur nga zhvillimet e reja në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit dhe thjeshtimet që
këto mund të sjellin në lidhje me publikimin e kontratave dhe efikasitetin dhe transparencën e
proceseve të prokurimit, mjetet elektronike duhet të vihen në një nivel me mjetet tradicionale të
komunikimit dhe shkëmbimit të informacionit. Sa të jetë e mundur, mjetet dhe teknologjia e zgjedhur
duhet të përputhen me teknologjitë e përdorura në Shtete të tjera Anëtare.

(36) Për të siguruar zhvillimin e konkurrencës efektive në fushën e kontratave publike, është e
nevojshme që njoftimet e kontratave të hartuara nga autoritetet kontraktuese të Shtetit Anëtar të
shpallen në gjithë Komunitetin. Informacioni që përmbajnë këto njoftime duhet të bëjë të mundur që
operatorët ekonomikë në Komunitet të vendosin nëse janë apo jo me interes për ata kontratat e
propozuara. Për këtë qëllim, duhet që atyre t’u jepet informacion i përshtatshëm për objektin e
kontratës dhe kushtet e saj. Prandaj duhet të sigurohet rritja e pranisë së dukshme për njoftimet
publike me anë të instrumenteve të përshtatshme, siç janë formularët standardë të njoftimit të
kontratës dhe Fjalori i Përbashkët për Prokurimet (FPP) i parashikuar në Rregulloren (KE) nr.
2195/2002 të Parlamentit Europian dhe të Këshillit [12] si nomenklatura referencë për kontratat
publike. Në procedura të kufizuara, njoftimi synon veçanërisht të mundësojë që sipërmarrësit e
Shteteve Anëtare të shprehin interesin e tyre në kontrata duke kërkuar nga autoritetet kontraktuese
ftesa për ofertë sipas kushteve të kërkuara.
(37) Direktiva 1999/93/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 13 dhjetor 1999, për një
kuadër komunitar për nënshkrimet elektronike [13] dhe Direktiva 2000/31/KE e Parlamentit
Europian dhe e Këshillit, datë 8 qershor 2000, për disa aspekte ligjore të shërbimeve të shoqërisë së
informacionit, sidomos tregtisë elektronike, në tregun e brendshëm (―Direktiva për tregtinë
elektronike‖) [14] duhet të zbatohen, në kuadër të kësaj direktive, për përcjelljen e informacionit me
mjete elektronike. Procedurat e prokurimit publik dhe rregullat e zbatueshme për konkurse shërbimi
kërkojnë një nivel sigurie dhe konfidencialiteti më të lartë se ai që kërkohet nga këto direktiva. Në
përputhje me këtë, pajisjet për marrjen elektronike të ofertave, kërkesave për pjesëmarrje dhe planeve
dhe projekteve duhet të jenë në përputhje me kërkesa specifike shtesë. Për këtë qëllim, duhet të
inkurajohet, sa më shumë të jetë e mundur, përdorimi i nënshkrimeve elektronike, sidomos
nënshkrimeve elektronike të avancuara. Gjithashtu, skemat e akreditimit vullnetar duhet të përbëjnë
një kuadër të favorshëm për të rritur nivelin e ofrimit të shërbimit të certifikimit për këto pajisje.
(38) Përdorimi i mjeteve elektronike çon në kursimin e kohës. Si rezultat, duhet parashikuar
shkurtimi i afateve minimale nëse përdoren mjetet elektronike, që megjithatë i nënshtrohen kushtit që
duhet të jenë në përputhje me mënyrën specifike të transmetimit të parashikuar në nivel komunitar.
(39) Verifikimi i përshtatshmërisë së ofertuesve në procedura të hapura dhe të kandidatëve në
procedura të kufizuara dhe me negocim me publikimin e një njoftimi kontrate dhe në dialogun
konkurrues, dhe përzgjedhja e tyre duhet të bëhet në kushte transparente. Për këtë qëllim, duhet të
tregohen kritere mosdiskriminuese, të cilat mund t’i përdorin autoritetet kontraktuese kur përzgjedhin
konkurruesit, dhe mjetet që mund të përdorin operatorët ekonomikë për të provuar që i kanë plotësuar
këto kritere. Në të njëjtën frymë të transparencës, autoritetit kontraktues duhet t’i kërkohet të tregojë
kriteret që do të përdorë sapo kontrata të nxirret për konkurrim dhe niveli i aftësive specifike që
mund të kërkojë ose jo nga operatori ekonomik përpara se t’i pranojë në procedurën e prokurimit.
(40) Autoriteti kontraktues mund ta kufizojë numrin e kandidatëve në procedura të kufizuara dhe me
negocim me publikimin e një njoftimi kontrate dhe në dialog konkurrues. Kjo ulje e numrit të
kandidatëve duhet të bëhet në bazë të kritereve objektive të treguara në njoftimin e kontratës. Këto
kritere objektive jo domosdoshmërisht nënkuptojnë shkallë rëndësie. Për kriteret në lidhje me
situatën personale të operatorëve ekonomikë, mund të mjaftojë përmendja në mënyrë të përgjithshme
në njoftimin e kontratës, e situatave të përcaktuara në nenin 45.
(41) Në dialogun konkurrues dhe në procedura me negocim me publikimin e një njoftimi kontrate,
nisur nga fleksibiliteti që mund të kërkohet dhe niveli i lartë i kostove që lidhen me këto metoda
prokurimi, autoritetet kontraktuese duhet të kenë të drejtë të parashikojnë që procedura të kryhet në
fazat vijuese me qëllim që të reduktohet gradualisht, në bazë të kritereve të mëparshme për kriteret e
përcaktuara të shpalljes së kontratës fituese, të ulet numri i ofertave që do të diskutohen ose
negociohen. Ky shkurtim, në masën që e lejon numri i zgjidhjeve të mundshme ose kandidatëve,
duhet të sigurojë konkurrencën e vërtetë.

(42) Rregullat e rëndësishme komunitare për njohjen e ndërsjellë të diplomave, dëshmive ose
provave të tjera të kualifikimeve formale zbatohen, nëse për pjesëmarrje në një procedurë prokurimi
ose një konkurs projektimi kërkohen prova për një kualifikim të veçantë.
(43) Duhet të shmanget shpallja e kontratave fituese për operatorë ekonomikë që kanë marrë pjesë në
organizata kriminale ose që janë shpallur fajtor për korrupsion a mashtrim në dëm të interesave
financiare të Komuniteteve Europiane a për pastrim parash. Sipas rastit, autoritetet kontraktuese
duhet t’u kërkojnë kandidatëve ose ofertuesve të paraqesin dokumente përkatëse dhe, kur kanë
dyshime për situatën personale të një kandidati ose ofertuesi, ato mund të kërkojnë bashkëpunimin e
autoriteteve kompetente të Shtetit Anëtar të përfshirë. Përjashtimi i këtyre operatorëve ekonomikë
duhet të bëhet sapo autoriteti kontraktues të vihet në dijeni për një vendim në lidhje me vepra penale
të kryera sipas legjislacionit kombëtar që ka forcën res judicata. Nëse legjislacioni kombëtar
përmban dispozita për këtë qëllim, mosrespektimi i legjislacionit mjedisor ose i legjislacionit për
marrëveshjet e paligjshme në kontratat publike, i cili ka qenë objekt i një vendimi të formës së prerë
ose i një vendimi që ka efekt të njëjtë, mund të konsiderohet vepër penale në lidhje me etikën
profesionale të operatorit ekonomik në fjalë ose shkelje e rëndë.
Mosrespektimi i dispozitave kombëtare në zbatim të Direktivave të Këshillit 2000/78/KE [15] dhe
76/207/KEE [16] në lidhje me trajtimin e barabartë të punonjësve, që ka qenë subjekt i një vendimi të
formës së prerë ose vendimi me efekt të njëjtë, mund të konsiderohet vepër penale në lidhje me
etikën profesionale të operatorit ekonomik në fjalë ose shkelje e rëndë.
(44) Në rastet e duhura, ku natyra e punimeve dhe/ose shërbimeve justifikon zbatimin e masave ose
skemave të menaxhimit mjedisor gjatë zbatimit të një kontrate publike, mund të kërkohet zbatimi i
këtyre masave ose skemave. Skemat e menaxhimit mjedisor, të regjistruara apo jo sipas
instrumenteve komunitare të tilla si Rregullorja (KE) nr. 761/2001 [17] (EMAS), mund të tregojnë që
operatori ekonomik e ka aftësinë teknike për të zbatuar kontratën. Gjithashtu, një përshkrim i masave
të zbatuara nga operatori ekonomik për të siguruar të njëjtin nivel të mbrojtjes mjedisore duhet të
pranohet si alternativë për skemat e regjistrimit të menaxhimit mjedisor si një lloj prove.
(45) Kjo direktivë u jep mundësi Shteteve Anëtare që të krijojnë lista zyrtare të kontraktuesve,
furnizuesve ose ofruesve të shërbimit ose një sistem të certifikimit nga organe shtetërore ose private,
dhe parashikon pasojat e këtij regjistrimi ose certifikimi në një procedurë të shpalljes së kontratës
fituese në një Shtet tjetër Anëtar. Në lidhje me listat zyrtare të operatorëve ekonomikë të miratuar,
është e rëndësishme të merret parasysh praktika gjyqësore e Gjykatës së Drejtësisë, nëse një operator
ekonomik që i përket një grupi kërkon aftësitë financiare ose teknike të shoqërive të tjera të grupit në
mbështetje të kërkesës së tij për regjistrim. Në këtë rast, i takon operatorit ekonomik të provojë që
këto burime në fakt do të jenë në dispozicion gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së regjistrimit.
Për qëllimet e këtij regjistrimi, një Shtet Anëtar mund të përcaktojë nivelin e kërkesave që duhet të
plotësohen, dhe sidomos, për shembull nëse operatori kërkon të drejtat e veta mbi burimet financiare
të një shoqërie tjetër tregtare të grupit, mund të kërkojë që kjo shoqëri të mbajë përgjegjësi ligjore,
nëse është e nevojshme, bashkërisht dhe veçmas.
(46) Kontratat duhet të shpallen fituese në bazë të kritereve objektive që sigurojnë respektimin e
parimit të transparencës, mosdiskriminimit dhe trajtimit të barabartë dhe që garantojnë vlerësimin e
ofertave në kushtet e konkurrencës efektive. Si rezultat, duhet të lejohet zbatimi vetëm i dy kritereve
për shpalljen e fituesit: ―çmimi më i ulët‖ dhe ―oferta me përfitim më të madh ekonomik‖.
Për të siguruar respektimin e parimit të trajtimit të barabartë në shpalljen e kontratës fituese, duhet
përcaktuar detyrimi i krijuar nga praktika gjyqësore për të siguruar transparencën e nevojshme, me
qëllim që të gjithë ofertuesit të informohen në mënyrë të arsyeshme për kriteret dhe rregullat që do të
zbatohen për të identifikuar ofertën me përfitim më të madh ekonomik. Prandaj është përgjegjësia e
autoriteteve kontraktuese që të përcaktojnë kriteret për shpalljen e kontratës fituese dhe shkallën e
rëndësisë relative që i jepet secilit kriter në kohë të mjaftueshme që ofertuesit të jenë në dijeni për to
në kohën e përgatitjes së ofertës. Autoritetet kontraktuese mund të shmangin përcaktimin e shkallës
së rëndësisë së kritereve për shpalljen e kontratës fituese në raste të justifikuara për të cilat duhet të

jenë në gjendje të japin arsyet, kur shkalla e rëndësisë nuk mund të përcaktohet paraprakisht, sidomos
për shkak të kompleksitetit të kontratës. Në këto raste, ato duhet të diktojnë rendin zbritës të shkallës
së rëndësisë së kritereve.
Nëse autoritetet kontraktuese zgjedhin të shpallin kontratën fituese për ofertën me përfitim më të
madh ekonomik, ato vlerësojnë ofertat me qëllim që të përcaktojnë se cila prej tyre ofron vlerën më të
mirë monetare. Për të bërë këtë, ato përcaktojnë kriteret ekonomike dhe cilësore që, të marra në
tërësi, duhet të bëjnë të mundur përcaktimin e ofertës me përfitim më të madh ekonomik për
autoritetin kontraktues. Përcaktimi i këtyre kritereve varet nga objekti i kontratës pasi ato duhet të
lejojnë që niveli i zbatimit i ofruar nga çdo ofertë të vlerësohet nën dritën e objektit të kontratës, siç e
përcaktojnë specifikimet teknike, dhe që të llogaritet vlera monetare e çdo oferte.
Për të garantuar trajtim të barabartë, kriteret për shpalljen e kontratës fituese duhet të mundësojnë
krahasimin dhe vlerësimin e ofertave në mënyrë objektive. Nëse plotësohen këto kushte, kriteret
ekonomike dhe cilësore për fitimin e kontratës, si plotësimi i kritereve mjedisore, mund të bëjnë të
mundur që autoriteti kontraktues të plotësojë nevojat e publikut të përfshirë, siç përcaktohet në
specifikimet e kontratës. Në të njëjtat kushte, një autoritet kontraktues mund të përdorë kriteret që
synojnë plotësimin e kërkesave sociale, në përgjigje sidomos të nevojave të përcaktuara në
specifikimet e kontratës të grupeve të personave, veçanërisht në disavantazh, të cilëve u përket
marrja/përdorimi i punimeve, furnizimeve ose shërbimeve që janë objekt i kontratës.
(47) Në rastin e kontratave për shërbime publike, kriteret e shpalljes së kontratës fituese nuk duhet të
cenojnë zbatimin e dispozitave kombëtare për shpërblimin e disa shërbimeve, si për shembull,
shërbimet e kryera nga arkitektët, inxhinierët ose avokatët dhe, nëse bëhet fjalë për kontrata publike
për furnizim, kriteret e shpalljes së kontratës fituese nuk duhet të prekin zbatimin e dispozitave
kombëtare që përcaktojnë çmime fikse për librat shkollorë.
(48) Disa kushte teknike, dhe sidomos ato në lidhje me njoftimet dhe raportet statistikore, si dhe
nomenklatura e përdorur dhe kushtet e referencës për këtë nomenklaturë, do të duhet të miratohen
dhe të ndryshohen nisur nga ndryshimi i kërkesave teknike. Listat e autoriteteve kontraktuese në
shtojcat do të duhet të përditësohen gjithashtu. Prandaj për këtë qëllim duhen përdorur procedura
miratimi fleksibël dhe të shpejta.
(49) Masat e nevojshme për zbatimin e kësaj direktive duhet të miratohen në përputhje me Vendimin
e Këshillit 1999/468/KE, datë 28 qershor 1999, që përcakton procedurat për ushtrimin e
kompetencave zbatuese që i janë dhënë Komisionit [18].
(50) Rregullore e Këshillit (KEE, Euratom) nr. 1182/71, datë 3 qershor 1971, që përcakton rregullat e
zbatueshme për periudhat, datat dhe afatet ligjore [19] duhet të zbatohet për llogaritjen e afateve
kohore që përmban kjo direktivë.
(51) Kjo direktivë nuk duhet të prekë afatin kohor të përcaktuar në Shtojcën XI, brenda të cilit
Shteteve Anëtare u kërkohet të transpozojnë dhe zbatojnë Direktivat 92/50/KEE, 93/36/KEE dhe
93/37/KEE,
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TITULLI I
PËRKUFIZIME DHE PARIME TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Përkufizime
1. Në kuptim të kësaj direktive zbatohen përkufizimet e përcaktuara në pikat 2 deri në 15.

2. (a) "Kontratat publike" janë kontrata me interes monetar të lidhura me shkrim ndërmjet një ose më
shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve kontraktuese, dhe që kanë si objekt
realizimin e punimeve, furnizimin e produkteve ose ofrimin e shërbimeve sipas kuptimit të kësaj
direktive.
(b) "Kontratat për punë publike" janë kontratat publike që kanë si objekt të tyre realizimin ose
projektimin, dhe realizimin e punimeve që lidhen me një nga veprimtaritë sipas kuptimit të Shtojcës
I, ose një punim apo realizimin me çfarëdolloj mjeti të një punimi që u korrespondon kërkesave të
specifikuara nga autoriteti kontraktues. "Punim" është rezultati i një tërësie punësh ndërtimore a
civile të mjaftueshme për përmbushjen e një funksioni ekonomik ose teknik.
(c) "Kontratat e furnizimit publik" janë kontrata të ndryshme nga ato që parashikon shkronja (b) të
cilat kanë si objekt blerjen, qiranëdhënien financiare qiranëdhënien ose blerjen me këste, me ose pa
mundësinë e blerjes, së produkteve.
Një kontratë publike me objekt furnizimin e produkteve dhe që mbulon gjithashtu, në mënyrë
plotësuese, vendosjen dhe instalimin vlerësohet si "kontratë publike për furnizim";
(d) "Kontratat publike për shërbim" janë kontratat publike të ndryshme nga kontratat publike për
punë ose furnizime që kanë objekt ofrimin e shërbimeve të përmendura në Shtojcën II.
Një kontratë publike që ka objekt si produktet ashtu dhe shërbimet sipas kuptimit të Shtojcës II
konsiderohet "kontratë për shërbim publik" nëse vlera e shërbimeve në fjalë e kalon vlerën e
produkteve që mbulon kontrata.
Një kontratë publike që ka objekt shërbime sipas kuptimit të Shtojcës II dhe përfshin veprimtari sipas
kuptimit të Shtojcës I, që janë thjesht plotësuese për objektin parësor të kontratës, konsiderohet
kontratë për shërbim publik.
3. (a) "Koncesion për punë publike" është kontratë njësoj si kontrata për punë publike, përveç faktit
që shpërblimi për punimet konsiston ose vetëm në të drejtën e shfrytëzimit të veprës ose në këtë të
drejtë së bashku me të drejtën për të përfituar pagesë.
4. (b) "Koncesion për shërbim" është kontratë njësoj si kontrata për shërbime publike, përveç faktit
që shpërblimi për ofrimin e shërbimeve konsiston ose vetëm në të drejtën e shfrytëzimit të shërbimit
ose në këtë të drejtë së bashku me të drejtën për të përfituar pagesë.
5. "Marrëveshje kuadër" është marrëveshja ndërmjet një ose më shumë autoriteteve kontraktuese dhe
një ose më shumë operatorëve ekonomikë, qëllimi i të cilës është të përcaktojë kushtet që rregullojnë
kontratat të cilat duhet të shpallen fituese gjatë një periudhe të caktuar sidomos në lidhje me çmimin
dhe, sipas rastit, sasinë e parashikuar.
6. "Sistem dinamik blerjeje" është një procedurë tërësisht elektronike, që përdoret për të bërë blerje të
zakonshme, karakteristikat e të cilave, siç gjenden përgjithësisht në treg, plotësojnë kërkesat e
autoritetit kontraktues, që është me kohëzgjatje të kufizuar dhe i hapur gjatë gjithë vlefshmërisë të tij
ndaj çdo operatori ekonomik që përmbush kriteret e përzgjedhjes dhe që ka paraqitur një ofertë
indikative e cila iu përmbahet specifikimeve.
7. "Ankand elektronik" është një proces i përsëritur që përfshin një pajisje elektronike për paraqitjen
e çmimeve të reja dhe të ulura, dhe/ose të vlerave të reja në lidhje me disa elemente të ofertës, e cila
ndodh pas një vlerësimi të plotë fillestar të ofertave, duke mundësuar renditjen e tyre nëpërmjet
metodave automatike të vlerësimit.
Rrjedhimisht, disa kontrata për shërbim dhe disa kontrata për punë që kanë si objekt performancën
intelektuale, siç janë projektimi i punimeve, nuk mund të jenë objekt i ankandeve elektronike.
8. Termat "sipërmarrës", "furnizues" dhe "ofrues shërbimi" nënkuptojnë një person fizik ose juridik
ose një subjekt shtetëror ose një grup personash të tillë dhe/ose organesh të tilla që ofrojnë në treg,
përkatësisht, ekzekutimin e punimeve dhe/ose një punim, produkte ose shërbime.
Termi "operator ekonomik" mbulon po kështu konceptet e sipërmarrësit, furnizuesit dhe ofruesit të
shërbimit. Ky term përdoret në funksion të thjeshtësimit.

Një operator ekonomik që ka paraqitur një ofertë emërtohet si ―ofertues‖. Ai që ka kërkuar ftesë për
pjesëmarrje në një procedurë të kufizuar ose me negocim ose në dialog konkurrues emërtohet si
―kandidat‖.
9. (a) "Autoritete kontraktuese" janë autoritetet shtetërore, rajonale ose lokale, organe që rregullohen
nga e drejta publike, shoqata të krijuara nga një ose disa autoritete të tilla ose një ose disa organe të
tilla që i rregullon e drejta publike.
"Organ i rregulluar nga e drejta publike" është organi:
(a) i krijuar për qëllimin specifik të plotësimit të nevojave me interes të përgjithshëm, i cili nuk ka
karakter industrial apo tregtar;
(b) me personalitet juridik; dhe
(c) i financuar, në pjesën më të madhe, nga autoritetet shtetërore, rajonale ose lokale, ose organet e
tjera që i rregullon e drejta publike; ose niveli drejtues i të cilit i nënshtrohet mbikëqyrjes nga këto
organe; ose që ka këshill administrativ, drejtues apo mbikëqyrës, ku më shumë se gjysma e anëtarëve
janë emëruar nga autoritetet shtetërore, rajonale ose lokale, ose nga organe të tjera që i rregullon e
drejta publike.
Lista joshteruese e organeve dhe kategorive të organeve që rregullohen nga e drejta publike, të cilat
plotësojnë kriteret e përmendura në shkronjën (a), (b) dhe (c) të paragrafit të dytë jepet në Shtojcën
III. Shtetet Anëtare njoftojnë rregullisht Komisionin për çdo ndryshim të listave të organeve dhe
kategorive të organeve të tyre.
10. "Organ qendror blerës " është autoriteti kontraktues që:
- siguron furnizime dhe/ose shërbime për autoritete kontraktuese ose
- shpall kontratat fituese ose lidh marrëveshje kuadër për punë, furnizime ose shërbime të caktuara
për autoritetet kontraktuese.
11. (a) "Procedura të hapura" janë ato procedura sipas të cilave çdo operator ekonomik i interesuar
mund të paraqesë një ofertë;
(b) "Procedura të kufizuara" janë ato procedura ku çdo operator ekonomik mund të kërkojë të marrë
pjesë, dhe ku vetëm operatorët ekonomikë të ftuar nga autoriteti kontraktues mund të paraqesin një
ofertë.
(c) ―Dialog konkurrues‖ është procedura ku çdo operator ekonomik mund të kërkojë të marrë pjesë
dhe ku autoriteti kontraktues zhvillon dialog me kandidatët e pranuar në procedurë, me qëllim që të
zhvillojë një ose më shumë alternativa të përshtatshme që mund të plotësojnë kërkesat e tij, dhe në
bazë të të cilës kandidatët e zgjedhur ftohen për ofertë.
Në kuptim të procedurës së përmendur në paragrafin e parë, kontrata publike konsiderohet
―veçanërisht komplekse‖, nëse autoritetet kontraktuese:
- nuk janë objektivisht të afta të përcaktojnë mjetet teknike në përputhje me nenin 23 pika 3 shkronja
(b), (c) ose (d), që mund të plotësojnë nevojat apo objektivat e tyre, dhe/ose
- nuk janë objektivisht të afta të specifikojnë kuadrin ligjor dhe/ose gjendjen financiare të një
projekti.
(d) "Procedura me negocim" janë ato procedura sipas të cilave autoritetet kontraktuese konsultojnë
operatorët ekonomikë të zgjedhur prej tyre dhe negociojnë kushtet e kontratës me një ose më shumë
prej tyre.
"Konkurse projektimi" janë ato procedura që bëjnë të mundur që autoriteti kontraktues të sigurojë,
kryesisht në fushën e planifikimit urban dhe rural, arkitekturës dhe inxhinierisë ose përpunimit të të
dhënave, një plan ose projekt të përzgjedhur nga një juri pasi është paraqitur për konkurrim, me apo
pa ndonjë çmim.
12. "E shkruar" ose "me shkrim" është çdo shprehje me fjalë ose shifra që mund të lexohet,
riprodhohet dhe rrjedhimisht të komunikohet. Mund të përmbajë informacion që përcillet dhe ruhet
me mjete elektronike.
13. "Mjete elektronike" janë mjetet elektronike që përdoren për përpunimin (përfshirë kompresionin
dixhital) dhe ruajtjen e të dhënave që transmetohen, përçohen dhe merren me kabëll, radio, mjete
optike ose mjete të tjera elektromagnetike.

14. ―Fjalori i Përbashkët për Prokurimet (FPP)‖ përcakton nomenklaturën referencë të zbatueshme
për kontratat publike të miratuara nga Rregullore (KE) nr. 2195/2002, ndërsa sigurohet
barasvlershmëri me nomenklaturat e tjera ekzistuese.
Në rast të interpretimeve të ndryshme të fushës së veprimit të kësaj direktive për shkak të dallimeve
të mundshme ndërmjet nomenklaturës së FPP-së dhe KSVE-së të renditura në Shtojcën I, ose
ndërmjet nomenklaturës FPP dhe CPC (variant i përkohshëm) të renditura në Shtojcën II, epërsi do të
kenë nomenklatura KSVE ose CPC përkatësisht.
15. Për qëllimet e nenit 13, nenit 57 shkronja (a) dhe nenit 68 shkronja (b), termat e mëposhtme kanë
kuptimet e mëposhtme:
(a) ―rrjet publik i telekomunikacionit‖ është infrastruktura publike e telekomunikacionit, që bën të
mundur dërgimin e sinjaleve ndërmjet pikave fundore të përcaktuara të rrjetit me kabëll, mikrovalë,
mjete optike ose mjete të tjera elektromagnetike;
(b) ―pikë fundore rrjeti‖ nënkupton të gjitha lidhjet fizike dhe specifikimet teknike të aksesit, që janë
pjesë e rrjetit publik të telekomunikacionit dhe që janë të nevojshme për akses në atë rrjet publik dhe
komunikim të efektshëm nëpërmjet atij rrjeti publik;
(c) ―shërbime publike të telekomunikacionit‖ janë shërbimet e telekomunikacionit, ofrimin e të cilave
Shtetet Anëtare ia kanë caktuar në mënyrë të veçantë një ose më shumë subjekteve të
telekomunikacionit;
(d) ―shërbime telekomunikacioni‖ janë shërbimet ofrimi i të cilave ka të bëjë pjesërisht apo plotësisht
me transmetimin dhe rrugëzimin e sinjaleve në rrjetet e telekomunikacionit publik nëpërmjet
proceseve të telekomunikacionit, me përjashtim të transmetimit dhe televizionit.
Neni 2
Parimet e shpalljes së kontratës fituese
Autoritetet kontraktuese i trajtojnë operatorët ekonomikë njësoj dhe pa diskriminim dhe veprojnë në
mënyrë transparente.
Neni 3
Dhënia e të drejtave të veçanta ose ekskluzive: klauzola e mosdiskriminimit
Nëse një autoritet kontraktues i jep një subjekti, që nuk është ky autoritet kontraktues, të drejta të
veçanta ose ekskluzive për të kryer një veprimtari të shërbimit publik, akti me anë të të cilit jepet kjo
e drejtë parashikon që, në lidhje me kontratat për furnizim që u jep palëve të treta si pjesë e
veprimtarive të tij, subjekti në fjalë duhet të respektojë parimin e mosdiskriminimit për shkak të
shtetësisë.
TITULLI II
RREGULLA PËR KONTRATAT PUBLIKE
KAPITULLI I
Dispozita të Përgjithshme
Neni 4
Operatorët ekonomikë
1. Kandidatët ose ofertuesit që, sipas ligjit të Shtetit Anëtar ku janë vendosur, kanë të drejtë të ofrojnë
shërbimin përkatës, nuk refuzohen vetëm për arsyen se sipas ligjit të Shtetit Anëtar ku është shpallur
fituese kontrata, atyre do u kërkohej të ishin persona fizikë ose juridikë.
Megjithatë, në rastin e kontratave për shërbime dhe punë publike si dhe të kontratave për furnizime
publike që mbulojnë gjithashtu shërbime dhe/ose vendosje dhe instalime, personave juridikë mund t'u
kërkohet të tregojnë, në ofertë ose kërkesën për pjesëmarrje, emrat dhe kualifikimet përkatëse
profesionale të personelit që do të jetë përgjegjës për zbatimin e kontratës në fjalë.

2. Grupet e operatorëve ekonomikë mund të paraqesin oferta ose të dalin vetë si kandidatë. Për të
paraqitur një ofertë ose kërkesë për pjesëmarrje, autoritetet kontraktuese nuk mund t’u kërkojnë
këtyre grupeve që të marrin një formë specifike ligjore; megjithatë, grupit të përzgjedhur mund t'i
kërkohet kjo gjë pasi të jetë shpallur kontrata fituese, në masën që ky ndryshim të jetë i nevojshëm
për zbatimin e kënaqshëm të kontratës.
Neni 5
Kushtet në lidhje me marrëveshjet e lidhura në kuadër të Organizatës Botërore të Tregtisë
Shtetet Anëtare, për qëllimet e shpalljes së kontratave fituese nga autoritetet kontraktuese, në
marrëdhëniet e tyre zbatojnë kushte po aq të favorshme sa ato që u japin operatorëve ekonomikë të
vendeve të treta në zbatimin e Marrëveshjes për Prokurimin Publik (quajtur më poshtë
―Marrëveshja"), të lidhur në kuadër të negociatave shumëpalëshe të Raundit të Uruguajit. Për këtë
qëllim, Shtetet Anëtare konsultojnë njëra-tjetrën brenda Komitetit Këshillimor për Kontratat Publike
të përmendur në nenin 77 në lidhje me masat që duhen marrë sipas Marrëveshjes.
Neni 6
Konfidencialiteti
Autoriteti kontraktues, pa cenuar dispozitat e kësaj direktive, sidomos ato në lidhje me detyrimet për
shpalljen e kontratave fituese dhe për informacionin për kandidatët dhe ofertuesit e përcaktuar në
neneve 35 pika 4 dhe 41, dhe në përputhje me të drejtën kombëtare të cilës i nënshtrohet autoriteti
kontraktues, nuk zbulon informacionin që u dërgon operatorëve ekonomikë të cilin ato e kanë
përcaktuar si konfidencial; ky informacion përfshin, sidomos, të fshehta teknike ose tregtare dhe
aspekte konfidenciale të ofertave.
KAPITULLI II
Fusha e veprimit
Seksioni 1
Kufijtë monetarë
Neni 7
Vlerat e kufijve monetarë për kontratat publike
Direktiva zbatohet për kontratat publike që nuk janë përjashtuar, sipas përjashtimeve të parashikuara
në nenet 10 dhe 11 dhe nenet 12 deri në 18, të cilat kanë një vlerë pa TVSH që çmohet se është e
barabartë ose më e madhe se kufijtë e mëposhtëm:
(a) 162 000 euro për kontratat për furnizime dhe shërbime publike që nuk mbulohen në shkronjën (b),
paragrafi i tretë, të shpallura fituese nga autoritetet kontraktuese të cilat janë renditur si autoritete të
qeverisjes qendrore në Shtojcën IV; në rastin e kontratave për furnizimet publike të shpallura fituese
nga autoritetet kontraktuese që veprojnë në fushën e mbrojtjes, kjo zbatohet vetëm për kontratat që
përfshijnë produkte të cilat i mbulon Shtojca V;
(b) 249 000 euro
- për kontratat për furnizime dhe shërbime publike të shpallura fituese nga autoritetet kontraktuese jo
të renditura në Shtojcën IV,
- për kontratat për furnizime publike të shpallura fituese nga autoritetet kontraktuese të renditura në
Shtojcën IV dhe që veprojnë në fushën e mbrojtjes, nëse këto kontrata përfshijnë produkte që nuk i
mbulon Shtojca V,
- për kontratat për shërbime publike të shpallura fituese nga autoriteti kontraktues në lidhje me
shërbimet e renditura në Kategorinë 8 të Shtojcës IIA, Kategorinë 5 shërbimet e telekomunikacionit
pozicionet e të cilave në FPP janë të njëjta me numrat e referencës CPC 7524, 7525 dhe 7526 dhe/ose
shërbimet e renditura në Shtojcën II B;
(c) 6 242 000 euro për kontratat për punë publike.
Neni 8

Kontratat e subvencionuara në masën më të madhe se 50% nga autoritetet kontraktuese
Kjo direktivë zbatohet për shpalljen fituese të:
(a) kontratave që janë subvencionuar drejtpërdrejt nga autoritetet kontraktuese në masën më të madhe
se 50% dhe vlera e llogaritur e të cilave, pa TVSH, është e barabartë ose më e madhe se 6 242 000
euro,
- nëse këto kontrata përfshijnë ndërtime veprash civile, sipas kuptimit të Shtojcës I,
- nëse këto kontrata përfshijnë ndërtime të spitaleve, ambienteve sportive, rikrijuese dhe të argëtimit,
shkollave dhe universiteteve dhe ndërtesa që përdoren për qëllime administrative;
(b) kontratave për shërbim që janë subvencionuar drejtpërdrejtë nga autoritetet kontraktuese në
masën më të madhe se 50% dhe vlera e të cilave pa TVSH çmohet se është e barabartë ose më e
madhe se 249 000 euro dhe që lidhen me një kontratë për punë sipas kuptimit të shkronjës (a).
Shtetet Anëtare marrin masat e nevojshme për të siguruar që autoritetet kontraktuese që japin këto
subvencione të sigurojnë respektimin e kësaj direktive, nëse kontrata është shpallur fituese nga një
ose më shumë subjekte të tjera, ose ta respektojnë këtë direktivë nëse ato vetë e shpallin fituese
kontratën për llogari të subjekteve të tjera.
Neni 9
Metodat për llogaritjen e vlerës së çmuar të kontratave publike, marrëveshjeve kuadër dhe
sistemeve dinamike të blerjes
1. Llogaritja e vlerës së çmuar të një kontrate publike bazohet në shumën e plotë të pagueshme, pa
TVSH, sikurse çmohet nga autoriteti kontraktues. Në llogaritje merret parasysh shuma totale,
përfshirë çdo lloj opsioni dhe çdo ripërtëritje të kontratës.
Nëse autoriteti kontraktues u jep kandidatëve ose ofertuesve çmime a pagesa, këto i merr parasysh
kur llogarit vlerën e çmuar të kontratës.
2. Çmuarja duhet të jetë e vlefshme në momentin e dërgimit të njoftimit të kontratës, siç e parashikon
neni 35 pika 2, ose në rastet kur nuk kërkohet ky njoftim, në momentin kur autoriteti kontraktues
fillon procedurën e shpalljes së kontratës fituese.
3. Asnjë projekt punimi apo blerje e propozuar e një sasie të caktuar furnizimesh dhe/ose shërbimesh
nuk mund të ndahet në pjesë për të parandaluar përfshirjen në fushën e veprimit të kësaj direktive.
4. Në lidhje me kontratat për punë publike, llogaritja e vlerës së çmuar merr parasysh si koston e
punës ashtu dhe vlerën totale të çmuar të furnizimeve të nevojshme për të kryer punën, dhe që vihen
në dispozicion të sipërmarrësit nga autoritetet kontraktuese.
5. (a) Nëse një punim i propozuar ose blerje e shërbimeve mund të rezultojë në kontrata të shpallura
fituese në të njëjtën kohë në formën e loteve të veçanta, merret parasysh vlera totale e çmuar e të
gjitha këtyre loteve.
Nëse vlera agregate e loteve është e njëjtë ose më e madhe se kufiri i përcaktuar në nenin 7, kjo
direktivë zbatohet për shpalljen e fituesit të çdo loti.
Megjithatë, autoritetet kontraktuese mund të mos e zbatojnë këtë për lotet vlera e çmuar e të cilave,
pa TVSH, është më pak se 80 000 euro për shërbimet ose 1 milion euro për punimet, me kusht që
vlera agregate e këtyre loteve të mos kalojë 20% të vlerës agregate të loteve në tërësi.
(b) Nëse një propozim për blerjen e furnizimeve të ngjashme mund të rezultojë në kontrata të
shpallura fituese në të njëjtën kohë në formën e loteve të veçanta, merret parasysh vlera totale e
çmuar e të gjitha loteve kur zbatohet neni 7 shkronjat (a) dhe (b).
Nëse vlera agregate e loteve është e njëjtë ose më e madhe se kufiri i përcaktuar në nenin 7, kjo
direktivë zbatohet për shpalljen e fituesit të çdo loti.
Megjithatë, autoritetet kontraktuese mund të mos e zbatojnë këtë për lotet vlera e çmuar e të cilave,
pa TVSH, është më pak se 80 000 euro, me kusht që kostoja agregate e këtyre loteve të mos kalojë
20% të vlerës agregate të loteve në tërësi.

6. Sa u përket kontratave të furnizimit publik, në lidhje me qiranë dhe blerjen me këste të produkteve,
vlera që duhet marrë si bazë për të llogaritur vlerën e çmuar të kontratës është si vijon:
(a) në rastin e kontratave me afat të përcaktuar, nëse ky afat është më pak ose i barabartë me 12 muaj,
vlera totale e çmuar për afatin e kontratës, ose nëse afati i kontratës është më shumë se 12 muaj, vlera
totale duke përfshirë vlerën e mbetur të çmuar;
(b) në rastin e kontratave pa afat të përcaktuar ose afati i të cilave nuk mund të përcaktohet, vlera
mujore e shumëfishuar me 48.
7. Në rastin e kontratave për furnizim ose shërbim publik që kanë natyrë të rregullt ose që synohet të
rishikohen brenda një periudhe të përcaktuar, llogaritja e vlerës së çmuar të kontratës bazohet në sa
më poshtë:
(a) ose në vlerën totale faktike të kontratave të njëpasnjëshme të të njëjtit lloj, të shpallura fituese
gjatë 12 muajve paraprirës ose gjatë vitit financiar të përshtatur, nëse është e mundur, për të marrë
parasysh ndryshimet në sasi ose në vlerë që do të ndodhnin gjatë 12 muajve pas kontratës fillestare;
(b) ose në vlerën totale të çmuar të kontratave të njëpasnjëshme të shpallura fituese gjatë 12 muajve
pas dorëzimit të parë, ose gjatë vitit financiar, nëse ky është më shumë se 12 muaj.
Zgjedhja e metodës që do të përdoret për të llogaritur vlerën e çmuar të një kontrate publike nuk
mund të bëhet me synim përjashtimin e saj nga fusha e veprimit e kësaj direktive.
8. Në lidhje me kontratat për shërbime publike, vlera që duhet të merret si bazë për llogaritjen e
vlerës së çmuar të kontratës, sipas rastit, është si më poshtë:
(a) për llojet e mëposhtme të shërbimeve:
(i) shërbime sigurimi: prim i pagueshëm dhe forma të tjera shpërblimi;
(ii) shërbime bankare dhe të tjera shërbime financiare: tarifa, komisione, interesa dhe forma të tjera
shpërblimi;
(iii) kontrata projektimi: tarifa, komisione të pagueshme dhe forma të tjera shpërblimi;
(b) për kontratat për shërbim që nuk tregojnë një çmim total;
(i) në rastin e kontratave me afat të përcaktuar, nëse ky afat është më i shkurtër ose i barabartë me 48
muaj: vlera totale për afatin e tyre të plotë;
(ii) në rastin e kontratave pa një afat të përcaktuar ose me një afat më të gjatë se 48 muaj: vlera
mujore e shumëzuar me 48.
9. Në lidhje me marrëveshjet kuadër dhe sistemet dinamike të blerjes, vlera që duhet të merret
parasysh është vlera totale e llogaritur pa TVSH e të gjitha kontratave të parashikuara për të gjithë
kohëzgjatjen e marrëveshjes kuadër ose sistemit dinamik të blerjes.
Seksioni 2
Situata specifike
Neni 10
Prokurimi në fushën e mbrojtjes
Kjo direktivë zbatohet për kontratat publike të shpallura fituese nga autoritetet kontraktuese në
fushën e mbrojtjes, sipas nenit 296 të Traktatit.
Neni 11
Kontratat publike dhe marrëveshjet kuadër të shpallura fituese nga organe qendrore blerëse
1. Shtetet Anëtare mund të përcaktojnë që autoritetet kontraktuese të blejnë punime, furnizime
dhe/ose shërbime nëpërmjet një organi qendror blerës.
2. Autoritetet kontraktuese që blejnë punime, furnizime dhe/ose shërbime nëpërmjet një organi
qendror blerës, në rastet e përcaktuara në nenin 1 pika 10, konsiderohen se e kanë respektuar këtë
direktivë sa kohë që e ka respektuar organi qendror blerës.
Seksioni 3

Kontratat e përjashtuara
Neni 12
Kontratat në sektorët e shërbimeve ujore, energjetike, të transportit dhe postare
Kjo direktivë nuk zbatohet për kontratat publike që, sipas Direktivës 2004/17/KE , janë shpallur
fituese nga autoritetet kontraktuese që ushtrojnë një ose më shumë veprimtari, të përmendura në
nenet 3 deri në 7 të asaj direktive, dhe që janë shpallur fituese për kryerjen e këtyre veprimtarive, ose
për kontratat publike që janë përjashtuar nga fusha e veprimit të asaj direktive sipas nenit 5 pika 2
dhe neneve 19, 26 dhe 30 të saj.
Megjithatë, kjo direktivë vazhdon të zbatohet për kontratat publike të shpallura fituese nga autoritetet
kontraktuese që kryejnë një ose më shumë nga veprimtaritë e përmendura në nenin 6 të Direktivës
2004/17/KE, dhe të shpallura fituese për këto veprimtari, në masën që Shteti Anëtar në fjalë përfiton
nga mundësia e përmendur në paragrafin e dytë të nenit 71 të kësaj direktive që të shmangë zbatimin
e saj.
Neni 13
Përjashtime specifike në fushën e telekomunikacionit
Kjo direktivë nuk zbatohet për kontratat publike me qëllim parësor lejimin e autoriteteve
kontraktuese të ofrojnë ose shfrytëzojnë rrjete publike të telekomunikacionit ose të ofrojnë për
publikun një ose më shumë shërbime telekomunikacioni.
Neni 14
Kontratat e fshehta dhe kontratat që kërkojnë masa të veçanta sigurie
Kjo direktivë nuk zbatohet për kontratat publike nëse deklarohen të fshehta, kur përmbushja e tyre
duhet të shoqërohet nga masa të veçanta sigurie, në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi në
Shtetin Anëtar përkatës, ose kur e kërkon mbrojtja e interesave thelbësore të atij Shteti Anëtar.
Neni 15
Kontratat e shpallura fituese sipas rregullave ndërkombëtare
Kjo direktivë nuk zbatohet për kontratat publike që rregullohen nga rregulla të ndryshme procedurale
dhe që shpallen fituese:
(a) sipas një marrëveshjeje ndërkombëtare të lidhur në përputhje me Traktatin ndërmjet një Shteti
Anëtar dhe një ose më shumë vendeve të treta, dhe që mbulon furnizime ose punime të synuara për
zbatimin ose shfrytëzimin e përbashkët të një pune nga Shtetet nënshkruese, ose shërbimet e synuara
për zbatimin ose shfrytëzimin e përbashkët të një projekti nga Shtetet nënshkruese; të gjitha
marrëveshjet i komunikohen Komisionit i cili mund të konsultojë Komitetin Këshillimor për
Kontratat Publike të përmendura në nenin 77;
(b) sipas një marrëveshjeje ndërkombëtare në lidhje me stacionimin e trupave, dhe në lidhje me
sipërmarrjet e një Shteti Anëtar ose një vendi të tretë;
(c) sipas procedurës së veçantë të një organizate ndërkombëtare.
Neni 16
Përjashtime specifike
Kjo direktivë nuk zbatohet për kontratat për shërbim publik për:
(a) blerjen ose dhënien me qira, me çfarëdo mjeti financiar, të tokës, ndërtesave ekzistuese, ose
pronave të tjera të paluajtshme ose të të drejtave në lidhje me to; megjithatë, kontratat për shërbim
financiar të lidhura në të njëjtën kohë, përpara ose pas kontratës për blerjen ose qiradhënien, në
çfarëdo formë, i nënshtrohen kësaj direktive;
(b) blerjen, zhvillimin, prodhimin ose bashkëprodhimin e programit të synuar për transmetim nga
transmetues dhe kontratat për kohën e transmetimit;
(c) shërbime arbitrazhi dhe pajtimi;

(d) shërbime financiare në lidhje me emetimin, shitjen, blerjen ose transferimin e letrave me vlerë
apo instrumenteve të tjera financiare, sidomos transaksionet e kryera nga autoritetet kontraktuese për
të mbledhur para ose kapital dhe shërbimet e bankave qendrore;
(e) kontrata punësimi;
(f) shërbime për kërkim dhe zhvillim që nuk përfshijnë ato ku përfitimet akumulohen veçanërisht për
autoritetin kontraktues për t’u përdorur nga ky i fundi në kryerjen e veprimtarive të veta, me kusht që
shërbimi i ofruar të shpërblehet tërësisht nga autoriteti kontraktues.
Neni 17
Koncesionet për shërbim
Kjo direktivë, pa cenuar zbatimin e nenit 3, nuk zbatohet për koncesionet për shërbim të përkufizuara
në nenin 1 pika 4.
Neni 18
Kontratat për shërbim të fituara në bazë të një të drejte ekskluzive
Kjo direktivë nuk zbatohet për kontratat për shërbime publike të shpallura fituese nga një autoritet
kontraktues për një tjetër autoritet kontraktues ose për një shoqatë autoritetesh kontraktuese në bazë
të një të drejte ekskluzive që gëzojnë sipas një ligji apo akti nënligjor të publikuar, e që është në
përputhje me Traktatin.
Seksioni 4
Rregulla të veçanta
Neni 19
Kontratat e rezervuara
Shtetet Anëtare mund të rezervojnë të drejtën të marrin pjesë në procedura për shpalljen e kontratës
publike fituese nga qendrat e punës, ose të parashikojnë që këto kontrata të zbatohen në kontekstin e
programeve të punësimit në qendra pune, ku shumica e punonjësve janë persona me aftësi të
kufizuara fizike të cilët, për shkak të aftësisë shumë të kufizuar, nuk mund të vazhdojnë të punojnë në
kushte normale.
Kjo dispozitë duhet të përmendet shprehimisht në njoftimin e kontratës.
KAPITULLI III
Rregullat për kontratat për shërbime publike
Neni 20
Kontratat për shërbime të renditura në Shtojcën II A
Kontratat që kanë për objekt shërbimet e renditura në Shtojcën II A shpallen fituese në përputhje me
nenet 23 deri në 55.
Neni 21
Kontratat për shërbime të renditura nga Shtojcën II B
Kontratat që kanë si objekt shërbimet e renditura në Shtojcën II B rregullohen vetëm nga neni 23 dhe
neni 35 pika 4.
Neni 22
Kontratat e përziera që përfshijnë shërbimet e renditura në Shtojcën II A dhe shërbimet e
renditura në Shtojcën II B
Kontratat që kanë si objekt shërbimet e renditura si në Shtojcën II A ashtu dhe në Shtojcën II B
shpallen fituese, në përputhje me nenet 23 deri në 55, nëse vlera e shërbimeve të renditura në
Shtojcën II A është më e madhe se vlera e shërbimeve të renditura në Shtojcën II B. Në raste të tjera,
kontratat shpallen fituese në përputhje me nenin 23 dhe nenin35 pika 4.

KAPITULLI IV
Rregulla specifike që rregullojnë specifikimet dhe dokumentet e kontratës
Neni 23
Specifikime teknike
1. Specifikimet teknike, siç e përcakton paragrafi 1 i Shtojcës VI, përcaktohen në dokumentacionin e
kontratës, siç janë njoftimet e kontratës, dokumentet e kontratës ose dokumente shtesë. Subjektet
kontraktuese, kur është e mundur, duhet të përcaktojnë specifikime teknike për të marrë parasysh
mundësinë e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimit për të gjithë përdoruesit.
2. Specifikimet teknike ofrojnë të njëjtën mundësi pjesëmarrjeje për ofertuesit dhe nuk kanë efekt
krijimin e pengesave të pajustifikuara për hapjen e prokurimit publik ndaj konkurrencës.
3. Pa cenuar rregullat teknike kombëtare të detyrueshme, në masën që janë në përputhje me
legjislacionin komunitar, specifikimet teknike formulohen:
(a) ose në lidhje me specifikimet teknike të përcaktuara në Shtojcën VI dhe, sipas radhës së
preferencës, për standarde kombëtare që transpozojnë standarde europiane, miratime teknike
europiane, specifikime të përbashkëta teknike, standarde ndërkombëtare, sisteme të tjera reference
teknike, të krijuara nga organe europiane standardizimi ose, nëse këto nuk ekzistojnë, në lidhje me
standardet kombëtare, aprovimet teknike kombëtare, ose specifikimet teknike kombëtare në lidhje me
projektimin, llogaritjen dhe ekzekutimin e punimeve dhe përdorimin e produkteve. Çdo tekst që bën
lidhjen shoqërohet me fjalët ―ose i/e njëjtë‖;
(b) ose në lidhje me kërkesat e zbatimit apo funksionale; këto të fundit mund të përfshijnë
karakteristika mjedisore. Megjithatë, këto parametra duhet të jenë mjaftueshëm të sakta që të bëjnë të
mundur që ofertuesit të përcaktojnë objektin e kontratës dhe të lejojnë autoritetet kontraktuese të
shpallin fituese një kontratë;
(c) ose në lidhje me kërkesat e zbatimit apo funksionale, siç përmendet në shkronjën (b), duke ju
referuar specifikimeve të përmendura në shkronjën (a) si mjet për të prezumuar përputhjen me këto
kërkesa zbatimi ose funksionale;
(d) ose duke përmendur specifikimet e përmendura në shkronjën (a) për disa karakteristika, dhe
kërkesat e zbatimit ose funksionale të përmendura në shkronjën (b) për karakteristika të tjera.
4. Nëse një autoritet kontraktues bën lidhjen me specifikimet e përmendura në pikën 3 shkronja (a), ai
nuk mund të refuzojë ofertën me arsyen se produktet dhe shërbimet e tenderuara nuk përmbushin
specifikimet te të cilat është mbështetur, nëse ofertuesi në ofertën e tij i provon në mënyrë të
kënaqshme autoritetit kontraktues, me çfarëdo mjeti të duhur, që zgjidhjet që ai propozon të
plotësojnë në mënyrë të njëjtë kërkesat e përcaktuara në specifikimet teknike.
Mjetet e duhura mund të përbëhen nga një dosje teknike e prodhuesit ose një raport testimi nga një
organ i njohur.
5. Nëse një autoritet kontraktues përdor mundësinë e parashikuar në pikën 3 të përcaktimit të
kërkesave të zbatimit ose funksionale, ai nuk mund të refuzojë një ofertë për punë, produkte ose
shërbime e cila përmbush një standard kombëtar që transpozon një standard europian, një aprovim
teknik europian, një specifikim teknik të përbashkët, një standard ndërkombëtar, një sistem reference
teknike të krijuar nga një organ europian standardizimi, nëse këto specifikime trajtojnë kërkesat e
zbatimit ose funksionale që ai ka përcaktuar.
Në ofertën e tij, ofertuesi duhet t'i provojë mjaftueshëm autoritetit kontraktues dhe me mjete të
duhura që puna, produkti ose shërbimi në përputhje me standardet plotëson kërkesat e zbatimit ose
funksionale të autoritetit kontraktues.
Mjetet e duhura mund të përbëhen nga një dosje teknike e prodhuesit ose një raport testimi nga një
organ i njohur.
6. Nëse autoritetet kontraktuese përcaktojnë karakteristika mjedisore në lidhje me kërkesat e zbatimit
ose funksionale, siç përmenden në pikën 3 shkronja (b), ato mund të përdorin specifikime të detajuara

ose, nëse është e nevojshme, pjesë të tyre, siç e përcaktojnë eko-etiketat (shumë)kombëtare ose
europiane ose një tjetër eko-etiketë, nëse:
- këto specifikime janë të përshtatshme për të përcaktuar karakteristikat e furnizimeve ose
shërbimeve që janë objekt i kontratës,
- kërkesat për etiketë janë hartuar në bazë të informacionit shkencor,
- eko-etiketat miratohen duke përdorur një procedurë ku mund të marrin pjesë të gjithë aktorët, si
organet e qeverisë, konsumatorët, prodhuesit, shpërndarësit dhe organizatat mjedisore, dhe
- të gjitha palët e interesuara mund t’i shikojnë.
Autoritetet kontraktuese mund të tregojnë që produktet dhe shërbimet që kanë eko-etiketën
prezumohen se plotësojnë kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentet e kontratave; ato duhet të
pranojnë mjete të tjera të përshtatshme të të provuarit, si një dosje teknike të prodhuesit ose një raport
testimi nga një organ i njohur.
7. "Organe të njohura" sipas kuptimit të këtij neni janë laboratorët e testimit dhe kalibrimit dhe
organe certifikimi dhe inspektimi që përmbushin standardet e zbatueshme europiane.
Autoritetet kontraktuese pranojnë certifikatat nga organet e njohura të krijuara në Shtete të tjera
Anëtare.
8. Specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk kërkojnë një markë prodhimi a
burim specifik, ose një proces të veçantë, apo markë tregtare, patentë, lloj apo origjinë a prodhim
specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa ndërmarrjeve ose produkteve. Një kërkesë e
tillë lejohet, në raste përjashtimore, nëse nuk është i mundur një përshkrim mjaft i saktë dhe i
kuptueshëm i objektit të kontratës sipas pikave 3 dhe 4; kërkesa duhet të shoqërohet me fjalën ose i/e
njëjtë.
Neni 24
Variantet
1. Autoritetet kontraktuese, nëse kriteri për shpalljen e kontratës fituese është oferta me përfitim më
të madh ekonomik, mund të autorizojnë ofertuesit që të paraqesin variante.
2. Autoritetet kontraktuese përcaktojnë në njoftimin e kontratës nëse autorizojnë apo jo variante:
variantet nuk autorizohen pa këtë përcaktim.
3. Autoritetet kontraktuese që autorizojnë variante në dokumentet e kontratës përcaktojnë kërkesat
minimale që duhet të plotësohen nga variantet dhe çdo kërkesë specifike për paraqitjen e tyre.
4. Vetëm variantet që plotësojnë kërkesat minimale të përcaktuara nga këto autoritete kontraktuese
merren parasysh.
Në procedurat për shpalljen e kontratave fituese për furnizime ose shërbime publike, autoritetet
kontraktuese që kanë autorizuar variante nuk mund të refuzojnë një variant me arsyen e vetme që,
nëse është i suksesshëm, do të çojë në një kontratë për shërbim në vend të një kontrate furnizimi, ose
në një kontratë furnizimi në vend të një kontrate shërbimi.
Neni 25
Nënkontraktimi
Autoriteti kontraktues në dokumentet e kontratës mund të kërkojë ose atij mund t’i kërkohet nga një
Shtet Anëtar t’i kërkojë ofertuesit të tregojë në ofertën e tij çdo pjesë të kontratës që ai mund të
synojë të nënkontraktojë tek të tretë dhe çdo nënkontraktor të propozuar.
Kjo nuk cenon çështjen e përgjegjësisë së operatorit ekonomik parësor.
Neni 26
Kushtet e zbatimit të kontratave

Autoritetet kontraktuese mund të përcaktojnë kushtet e veçanta në lidhje me zbatimin e një kontrate,
nëse këto janë në përputhje me legjislacionin komunitar dhe të tregohen në njoftimin e kontratës ose
në specifikime. Kushtet që rregullojnë zbatimin e një kontrate, në veçanti, mund të përfshijnë
konsiderata sociale dhe mjedisore.
Neni 27
Detyrimet në lidhje me tatimet, mbrojtjen mjedisore, dispozitat e mbrojtjes së punësimit dhe
kushtet e punës
1. Një autoritet kontraktues mund të përcaktojë në dokumentet e kontratave, ose të detyrohet nga një
Shtet Anëtar që të përcaktojë organin ose organet nga të cilat një kandidat ose një ofertues mund të
marrë informacionin e duhur për detyrimet në lidhje me tatimet, mbrojtjen mjedisore, dispozitat e
mbrojtjes së punësimit dhe kushtet e punës që janë në fuqi në Shtetin Anëtar, në rajonin ose në
vendin ku do të kryhen punët ose do të ofrohen shërbimet, dhe që janë të zbatueshme për punët e
kryera në vend ose për shërbimet e ofruara gjatë zbatimit të kontratës.
2. Autoriteti kontraktues që siguron informacionin e përmendur në pikën 1 u kërkon ofertuesve ose
kandidatëve në procedurën e shpalljes së kontratave fituese të tregojnë që ata kanë marrë parasysh, në
hartimin e ofertës së tyre, detyrimet që lidhen me dispozitat e mbrojtjes së punësimit dhe kushteve të
punës që janë në fuqi në vendin ku do të kryhen punët ose do të ofrohet shërbimi.
Paragrafi i parë nuk cenon zbatimin e dispozitave të nenit 55 në lidhje me shqyrtimin e ofertave
jonormale të ulëta.
KAPITULLI V
Procedurat
Neni 28
Përdorimi i procedurave të hapura, të kufizuara dhe me negocim dhe i dialogut konkurrues
Në shpalljen fituese të kontratave publike, autoritetet kontraktuese përdorin procedurat e rregulluara
për qëllimet e kësaj direktive.
Ato i shpallin këto kontrata publike fituese nëpërmjet procedurës së hapur ose të kufizuar. Autoritetet
kontraktuese, në rrethana specifike të parashikuara shprehimisht në nenin 29, mund të shpallin fituese
kontratat e tyre me anë të dialogut konkurrues. Në raste dhe rrethana specifike të përmendura
shprehimisht në nenet 30 dhe 31, ato mund të përdorin procedurën me negocim, me apo pa publikim
të njoftimit të kontratës.
Neni 29
Dialogu konkurrues
1. Shtetet Anëtare, në rastin e kontratave veçanërisht komplekse, mund të parashikojnë që nëse
autoritetet kontraktuese konsiderojnë që përdorimi i procedurës së hapur ose të kufizuar nuk lejon
shpalljen e kontratës fituese, këto të fundit mund të përdorin dialogun konkurrues sipas këtij neni.
Një kontratë publike shpallet fituese vetëm në bazë të kriterit për shpalljen e kontratës fituese për
ofertën me përfitim më të madh ekonomik.
2. Autoritetet kontraktuese publikojnë një njoftim kontrate që paraqet nevojat dhe kërkesat e tyre, të
cilat ato i përcaktojnë në atë njoftim dhe/ose në një dokument përshkrues.
3. Autoritetet kontraktuese fillojnë dialog me kandidatët e përzgjedhur sipas dispozitave përkatëse të
neneve 45 deri në 52, me qëllim identifikimin dhe përcaktimin e mjeteve që përshtaten më mirë me
nevojat e tyre. Ato mund të diskutojnë të gjitha aspektet e kontratës me kandidatët e zgjedhur gjatë
këtij dialogu.
Gjatë dialogut, autoritetet kontraktuese sigurojnë trajtim të barabartë mes ofertuesve. Ato sidomos
nuk japin informacion në mënyrë diskriminuese i cili mund t’u ofrojë më tepër avantazh disa
ofertuesve krahasuar me të tjerët.

Autoritetet kontraktuese nuk mund t’u tregojnë pjesëmarrësve të tjerë zgjidhjet e propozuara ose
informacione të tjera konfidenciale të komunikuara nga një kandidat që merr pjesë në dialog, pa
pëlqimin e këtij të fundit.
4. Autoritetet kontraktuese mund të parashikojnë që procedura të zhvillohet në fazat vijuese, me
qëllim që të ulet numri i zgjidhjeve që do të diskutohen gjatë fazës së dialogut, duke përdorur kriteret
e shpalljes së kontratës fituese në njoftimin e kontratës ose në dokumentin përshkrues. Njoftimi i
kontratës ose dokumenti përshkrues tregon që mund të përdoret kjo mundësi.
5. Autoriteti kontraktues e vazhdon dialogun deri në identifikimin e zgjidhjes ose zgjidhjeve, nëse
është e nevojshme pas krahasimit të tyre, të cilat mund të plotësojnë nevojat e tij.
6. Autoritetet kontraktuese, pasi deklarojnë përfundimin e dialogut dhe pasi informojnë për këtë
pjesëmarrësit, u kërkojnë atyre që të paraqesin ofertat e tyre përfundimtare në bazë të zgjidhjes ose
zgjidhjeve të paraqitura dhe të specifikuara gjatë dialogut. Këto oferta përmbajnë të gjithë elementet
e kërkuara dhe të nevojshme për realizimin e projektit.
Këto oferta mund të sqarohen, specifikohen dhe të harmonizohen me kërkesë të autoritetit
kontraktues. Megjithatë, ky sqarim, specifikim, harmonizim ose informacion shtesë nuk mund të
përfshijë ndryshime në veçoritë kryesore të ofertës ose ftesës për ofertë, ndryshime të cilat ka
mundësi të shtrembërojnë konkurrencën ose të kenë ndikim diskriminues.
7. Autoritetet kontraktuese vlerësojnë ofertat e marra në bazë të kritereve për shpalljen e kontratës
fituese, të përcaktuara në njoftimin e kontratës ose në dokumentin përshkrues, dhe zgjedhin ofertën
me përfitim më të madh ekonomik sipas nenit 53.
Me kërkesë të autoritetit kontraktues, ofertuesit të identifikuar me ofertën me përfitimin më të madh
ekonomik mund t’i kërkohet të sqarojë aspekte të ofertës ose të konfirmojë angazhimin që përmban
oferta, me kusht që kjo të mos ndikojë në ndryshimin e aspekteve thelbësore të ofertës dhe të ftesës
për ofertë dhe të mos rrezikojë për shtrembërimin e konkurrencës ose të mos shkaktojë diskriminim.
8. Autoritetet kontraktuese mund të specifikojnë çmimet ose pagesat për pjesëmarrësit në dialog.
Neni 30
Raste që justifikojnë përdorimin e procedurës me negocim me publikim paraprak të një
njoftimi kontrate
1. Autoritetet kontraktuese mund të shpallin kontratat publike fituese me anë të procedurës me
negocim pas publikimit të një njoftimi kontrate, në rastet e mëposhtme:
(a) në rast të ofertave të parregullta ose dorëzimit të ofertave që janë të papranueshme sipas
dispozitave kombëtare që janë në përputhje me nenet 4, 24, 25, 27 dhe Kapitullin VII, në përgjigje të
një procedure të hapur ose të kufizuar, ose një dialogu konkurrues, në masën që kushtet fillestare të
kontratës nuk janë ndryshuar në thelb.
Autoritetet kontraktuese nuk kanë pse të publikojnë një njoftim kontrate nëse përfshijnë në një
procedurë me negocim të gjithë, ose vetëm ofertuesit që plotësojnë kriteret e neneve 45 deri në 52,
dhe që gjatë procedurës paraprake të hapur ose të kufizuar ose dialogut konkurrues, paraqiten oferta
në përputhje me kërkesat formale të procedurës së tenderimit;
(b) në raste të jashtëzakonshme, kur natyra e punëve, furnizimeve ose shërbimeve a rreziqet që lidhen
me to, nuk lejojnë vendosjen paraprake të çmimeve të përgjithshme;
(c) në rastin e shërbimeve, inter alia të shërbimeve brenda kategorisë 6 të Shtojcës II A dhe
shërbimeve intelektuale siç janë shërbimet që përfshijnë projektimin e punëve, në masën që natyra e
shërbimeve që duhet të ofrohen të jetë e tillë që specifikimet e kontratës të mos përcaktohen me
saktësi të mjaftueshme që lejon shpalljen e kontratës fituese nëpërmjet përzgjedhjes së ofertës më të
mirë, sipas rregullave për procedurat e hapura ose të kufizuara;
(d) në lidhje me kontratat për punë publike, për punët që janë kryer vetëm për qëllim kërkimi, testimi
ose zhvillimi dhe jo për të siguruar përfitim ose rikuperuar kostot e kërkimit dhe zhvillimit.

2. Autoritetet kontraktuese, në rastet e përmendura në pikën 1 negociojnë me ofertuesit ofertat që
kanë paraqitur ata, me qëllim që t’i përshtatin me kërkesat që kanë përcaktuar në njoftimin e
kontratës, specifikimet dhe dokumentet shtesë, nëse ka, dhe që të gjendet oferta më e mirë në
përputhje me nenin 53 pika 1.
3. Gjatë negociatave, autoritetet kontraktuese sigurojnë trajtim të barabartë të të gjithë ofertuesve.
Ato sidomos nuk japin informacion në mënyrë diskriminuese i cili mund t’u ofrojë më tepër avantazh
disa ofertuesve krahasuar me të tjerët.
4. Autoritetet kontraktuese mund të parashikojnë që procedura me negocim të zhvillohet në fazat
vijuese, me qëllim që të ulet numri i zgjidhjeve që do të negociohen, duke përdorur kriteret e
shpalljes së kontratës fituese në njoftimin e kontratës ose në specifikime. Njoftimi i kontratës ose
specifikimet tregojnë nëse është përdorur apo jo kjo mundësi.
Neni 31
Rastet që justifikojnë përdorimin e procedurës me negocim pa publikim paraprak të njoftimit
të kontratës
Autoritetet kontraktuese mund të shpallin fituese kontrata publike me anë të një procedure me
negocim pa publikim paraprak të njoftimit të kontratës në rastet e mëposhtme:
(1) për kontrata për punë publike, kontrata për furnizime publike dhe kontrata për shërbime publike;
(a) nëse nuk janë paraqitur oferta ose oferta të përshtatshme ose aplikime në përgjigje të një
procedure të hapur ose të kufizuar, me kusht që të mos ndryshohen në thelb kushtet fillestare të
kontratës dhe me kusht që Komisionit t’i dërgohet një raport, nëse e kërkon;
(b) nëse, për arsye teknike ose artistike, ose për arsye që lidhen me mbrojtjen e të drejtave ekskluzive,
kontrata mund të fitohet vetëm nga një operator i veçantë ekonomik;
(c) në masën që është tepër e nevojshme nëse, për arsye urgjence ekstreme të shkaktuara nga ngjarje
të paparashikuara nga autoritetet kontraktuese në fjalë, nuk mund të respektohet afati kohor për
procedura të hapura, të kufizuara ose me negocim me publikimin e një njoftimi kontrate të përmendur
në nenin 30. Rrethanat për të justifikuar urgjencën ekstreme në asnjë rast nuk mund t’i atribuohen
autoritetit kontraktues;
(2) për kontratat për furnizime publike:
(a) nëse produktet e përfshira janë prodhuar vetëm për qëllim kërkimi, për eksperiment, studim ose
zhvillim; kjo dispozitë nuk mbulon prodhimin sasior që ka për synim arritjen e leverdishmërisë
tregtare apo mbulimin e kostove të kërkimit dhe zhvillimit;
(b) për dërgesa shtesë nga furnizuesi fillestar që janë ose zëvendësim i pjesshëm i furnizimeve të
zakonshme ose instalimeve, ose zgjerim i furnizimeve ose instalimeve ekzistuese, nëse një ndryshim
i furnizuesit do ta detyronte autoritetin kontraktues të siguronte material me karakteristika të
ndryshme teknike, përdorimi ose mirëmbajtja e të cilit do të rezultonte në papajtueshmëri ose
vështirësi të shpërpjesëtueshme teknike; kohëzgjatja e këtyre kontratave si dhe e kontratave të
përsëritura si rregull i përgjithshëm nuk mund të kalojë tre vjet;
(c) për furnizime të kuotuara dhe të blera në tregun e mallrave;
(d) për blerje të furnizimeve në kushte veçanërisht fitimprurëse nga një furnizues i cili është duke
mbyllur veprimtarinë tregtare, ose nga administratorët apo likuiduesit e një shoqërie tregtare në
procedurë falimentimi, marrëveshjeje me kreditorët ose në një procedurë tjetër të ngjashme sipas
akteve ligjore dhe nënligjore kombëtare;
(3) për kontrata publike për shërbime, nëse kontrata në fjalë ndjek një konkurs projektimi dhe sipas
rregullave të zbatueshme duhet të shpallet fituese për kandidatin e suksesshëm ose për një prej
kandidatëve të suksesshëm, në rastin e fundit ftohen të gjithë kandidatët e suksesshëm që të marrin
pjesë në negociata;
(4) për kontrata për punë publike dhe kontrata për shërbime publike:

(a) për shërbime ose punë shtesë që nuk janë përfshirë në projektin, të konsideruar fillimisht ose në
kontratën fillestare, por që nëpërmjet rrethanave të paparashikuara janë bërë të nevojshme për
kryerjen e punëve ose shërbimeve të përshkruara në to, me kushtin që kontrata të jetë shpallur fituese
për operatorin ekonomik që kryen këto punë ose shërbime:
- nëse këto punime ose shërbime shtesë nuk mund të ndahen teknikisht apo ekonomikisht nga
kontrata fillestare, pa shkaktuar problem të madh për autoritetet kontraktuese,
ose
- nëse këto punime ose shërbime, edhe pse mund të ndahen nga zbatimi i kontratës fillestare, janë
rreptësisht të nevojshme për përfundimin e saj.
Megjithatë, vlera agregate e kontratave të shpallura fituese për punë ose shërbime shtesë nuk mund të
kalojë 50% të vlerës së kontratës fillestare;
(b) për punë ose shërbime të reja që kanë të bëjnë me përsëritjen e punëve ose shërbimeve të
ngjashme, të cilat i janë besuar operatorit ekonomik për të cilin të njëjtat autoritete kontraktuese kanë
shpallur fituese kontratën fillestare, me kusht që këto punë ose shërbime të jenë në përputhje me një
projekt bazë për të cilin është shpallur fituese kontrata fillestare sipas procedurës së hapur ose të
kufizuar.
Sapo projekti i parë të paraqitet për ofertë, tregohet përdorimi i mundshëm i kësaj procedure dhe
kostoja totale e llogaritur e punëve ose shërbimeve vijuese merret parasysh nga autoritetet
kontraktuese kur zbatojnë dispozitat e nenit 7.
Kjo procedurë mund të përdoren vetëm gjatë tre viteve pas përfundimit të kontratës fillestare.
Neni 32
Marrëveshjet kuadër
1. Shtetet Anëtare mund të parashikojnë që autoritetet kontraktuese të lidhin marrëveshje kuadër.
2. Për qëllim të lidhjes të një marrëveshjeje kuadër, autoritetet kontraktuese ndjekin rregulloren e
brendshme, të përmendura në këtë direktivë, për të gjitha fazat deri në shpalljen e kontratës fituese
bazuar në atë marrëveshje kuadër. Palët në marrëveshje kuadër zgjidhen me anë të përdorimit të
kritereve për shpalljen e kontratës fituese në përputhje me nenin 53.
Kontratat bazuar në një marrëveshje kuadër shpallen fituese sipas procedurave të përcaktuara në
pikën 3 dhe 4. Këto procedura mund të përdoren vetëm ndërmjet autoriteteve kontraktuese dhe
operatorëve ekonomikë që janë fillimisht palë në marrëveshjen kuadër.
Palët, në shpalljen fituese të kontratave bazuar në një marrëveshje kuadër, në asnjë rrethanë nuk
mund të bëjnë ndryshime thelbësore të kushteve të përcaktuara në atë marrëveshje kuadër, sidomos
në rastin e përmendur në pikën 3.
Afati i marrëveshjes kuadër nuk mund të jetë më shumë se katër vjet, përveç rasteve të
jashtëzakonshme të justifikuara, sidomos nga objekti i marrëveshjes kuadër.
Autoritetet kontraktuese nuk mund të përdorin marrëveshje kuadër në formën e papërshtatshme ose
në mënyrë të tillë që të pengojnë, kufizojnë ose shtrembërojnë konkurrencën.
3. Nëse një marrëveshje kuadër është lidhur me një operator të vetëm ekonomik, kontratat e
mbështetura në këtë marrëveshje shpallen fituese brenda kufijve të përcaktuar në marrëveshjen
kuadër.
Autoritetet kontraktuese, për shpalljen e këtyre kontratave fituese, mund të konsultojnë me shkrim
operatorin palë në marrëveshjen kuadër për t’i kërkuar plotësimin e ftesës sipas nevojës.
4. Nëse një marrëveshje kuadër lidhet me disa operatorë ekonomikë, këta të fundit duhet të jenë të
paktën tre në numër, sa kohë që numri i operatorëve ekonomikë është i mjaftueshëm për të plotësuar
kriteret e përzgjedhjes dhe/ose ka oferta të pranueshme që plotësojnë kriteret për t’u shpallur fituese.
Kontratat e bazuara në marrëveshje kuadër të lidhura me disa operatorë ekonomikë mund të shpallen
fituese ose:
- me anë të zbatimit të afateve të përcaktuara në marrëveshjen kuadër pa rihapjen e konkurrencës, ose
- kur në marrëveshjen kuadër nuk janë përcaktuara të gjitha kushtet, nëse palët marrin përsëri pjesë
në konkurrim bazuar në kushte të njëjta dhe, nëse është e nevojshme, të formuluara më saktësisht

dhe, sipas rastit, bazuar në kushte të tjera të përmendura në specifikimet e marrëveshjes kuadër, në
përputhje me procedurën e mëposhtme:
(a) autoritetet kontraktuese, për çdo kontratë që duhet shpallur fituese, konsultojnë me shkrim
operatorët ekonomikë që mund të zbatojnë kontratën;
(b) autoritetet kontraktuese caktojnë një afat kohor që është i mjaftueshëm për të mundësuar
paraqitjen e ofertave për çdo kontratë specifike, duke pasur parasysh faktorët si kompleksiteti i
objektit të kontratës dhe koha e nevojshme për të dërguar ofertat;
(c) ofertat paraqiten me shkrim dhe përmbajtja e tyre mbetet konfidenciale deri në mbarimin e afatit
të përcaktuar për përgjigje;
(d) autoritetet kontraktuese shpallin çdo kontratë fituese për ofertuesin që ka paraqitur ofertën më të
mirë në bazë të kritereve për shpalljen e kontratës fituese të përcaktuara në specifikime të
marrëveshjes kuadër.
Neni 33
Sistemet dinamike të blerjes
1. Shtetet Anëtare mund të parashikojnë që autoritetet kontraktuese të përdorin sisteme dinamike
blerjeje.
2. Autoritetet kontraktuese, për një krijuar një sistem dinamik blerjeje, ndjekin rregullat e procedurës
së hapur në të gjitha fazat deri në shpalljen kontratave fituese që duhet të lidhen sipas këtij sistemi.
Të gjithë ofertuesit që plotësojnë kriteret e përzgjedhjes dhe që kanë paraqitur një ofertë indikative, e
cila respekton specifikimet dhe ndonjë dokument shtesë të mundshëm, pranohen në sistem; ofertat
indikative mund të përmirësohen në çdo kohë nëse vazhdojnë të jenë në përputhje me specifikimet.
Me qëllim krijimin e sistemit dhe shpalljen e kontratave fituese sipas sistemit, autoritetet
kontraktuese përdorin vetëm mjete elektronike në përputhje me nenin 42 pikat 2 deri në 5.
3. Për qëllimet e krijimit të sistemit dinamik të blerjes, autoritetet kontraktuese:
(a) publikojnë një njoftim kontrate duke e bërë të qartë që bëhet fjalë për një sistem dinamik blerjeje;
(b) tregojnë në specifikim, mes çështjeve të tjera, natyrën e blerjeve të parashikuara sipas atij sistemi,
si edhe të gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me sistemin e blerjes, pajisjen elektronike të
përdorur dhe rregulla dhe specifikime teknike të lidhjes;
(c) ofrojnë me anë të mjeteve elektronike, pas publikimit të njoftimit dhe deri në mbarim të afatit të
sistemit, liri shikimi të pakufizuar, të drejtpërdrejtë dhe të plotë në specifikimin dhe çdo dokument
tjetër shtesë, dhe tregojnë në njoftim adresën e internetit ku mund të shihen këto dokumente.
4. Autoritetet kontraktuese i japin çdo operatori ekonomik gjatë gjithë periudhës së sistemit dinamik
të blerjes mundësinë të paraqesë një ofertë indikative dhe të pranohet në sistem, sipas kushteve të
përmendura në pikën 2. Ato e plotësojnë vlerësimin brenda afatit maksimal prej 15 ditësh nga data e
paraqitjes së ofertës indikative. Megjithatë, ato mund ta zgjasin periudhën e vlerësimit nëse nuk ka
dalë ndërkohë ndonjë ftesë për ofertë.
Autoritetet kontraktuese njoftojnë ofertuesin e përmendur në paragrafin e parë, sa më shpejt që të jetë
e mundur, për pranimin e tij në sistemin dinamik të blerjes ose për refuzimin e ofertës së tij
indikative.
5. Çdo kontratë specifike i nënshtrohet një ftese për ofertë. Përpara nxjerrjes së ftesës për ofertë,
autoritetet kontraktuese publikojnë një njoftim të thjeshtuar kontrate, duke ftuar të gjithë operatorët
ekonomikë të interesuar të paraqesin një ofertë indikative në përputhje me pikën 4, brenda një afati
kohor që nuk mund të jetë më pak se 15 ditë nga data e dërgimit të njoftimit të thjeshtuar. Autoritetet
kontraktuese nuk mund të vijojnë me tenderimin deri në përfundimin e vlerësimit të të gjitha ofertave
indikative të marra brenda këtij afati kohor.
6. Autoritetet kontraktuese ftojnë të gjithë ofertuesit e pranuar në sistem të paraqesin oferta për çdo
kontratë specifike të fituar sipas sistemit. Për këtë qëllim, ato përcaktojnë një afat kohor për
paraqitjen e ofertave.

Ato shpallin fituese kontratën e ofertuesit që ka paraqitur ofertën më të mirë, në bazë të kritereve për
shpalljen e kontratës fituese të përcaktuara në njoftimin e kontratës për krijimin e sistemit dinamik të
blerjes. Këto kritere, sipas nevojës, mund të formulohen me më tepër saktësi në ftesën e përmendur
në paragrafin e parë.
7. Sistemi dinamik i blerjes nuk mund të zgjasë më shumë se katër vjet, përveçse në raste
përjashtimore të justifikuara.
Autoritetet kontraktuese nuk mund ta përdorin këtë sistem për të penguar, kufizuar ose shtrembëruar
konkurrencën.
Për operatorët ekonomikë ose palët në sistem nuk mund të vihen tarifa.
Neni 34
Kontratat për punë publike: rregulla të veçanta për banesat sociale të subvencionuara
Në rastin e kontratave publike për projektimin dhe ndërtimin e banesave sociale të subvencionuara,
madhësia dhe ndërlikimi i të cilave si edhe kohëzgjatja e çmuar e punës për të cilat kërkojnë që
planifikimi të bazohet nga fillimi në bashkëpunimin e ngushtë brenda një ekipi të përbërë nga
përfaqësues të autoriteteve kontraktuese, ekspertë dhe sipërmarrës të cilët do të jenë përgjegjës për
kryerjen e punëve, mund të miratohet një procedurë e veçantë për përzgjedhjen e sipërmarrësit më të
përshtatshëm për t’u përfshirë në ekip.
Autoritetet kontraktuese përfshijnë, në veçanti, në njoftimin e kontratës një përshkrim sa më të saktë
që të jetë e mundur për punët që do të kryhen, me qëllim që sipërmarrësit e interesuar të kenë
mundësi të krijojnë një ide të vlefshme të projektit. Gjithashtu, autoritetet kontraktuese, në përputhje
me kriteret e përzgjedhjes të përmendura në nenet 45 deri në 52, përcaktojnë në këto njoftime
kontratash kushtet personale, teknike, ekonomike dhe financiare që duhet të plotësohen nga
kandidatët.
Autoritetet kontraktuese, nëse miratohet kjo procedurë, zbatojnë nenet 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
dhe 45 deri në 52.
KAPITULLI VI
Rregullat për shpalljen dhe transparencën
Seksioni 1
Publikimi i njoftimeve
Neni 35
Njoftimet
1. Autoritetet kontraktuese bëjnë të ditur me anë të një njoftimi paraprak informues të publikuar nga
Komisioni ose nga ata vetë në ―profilin e blerësit‖, siç e përshkruan pika 2 shkronja (b) e Shtojcës
VIII:
(a) kur bëhet fjalë për furnizime, vlerën totale të çmuar të kontratave ose marrëveshjeve kuadër sipas
fushës së produktit, të cilat synojnë të shpallin fituese gjatë 12 muajve vijues, nëse vlera totale e
çmuar, duke pasur parasysh nenet 7 dhe 9 është e njëjtë ose më e madhe se 750 000 euro.
Zona e produktit përcaktohet nga autoritetet kontraktuese në mbështetje të nomenklaturës FPP;
(b) kur bëhet fjalë për shërbime, vlerën totale të çmuar të kontratave ose marrëveshjeve kuadër në
secilën kategori të shërbimeve të renditura në Shtojcën II A, të cilat synojnë të shpallin fituese gjatë
periudhës vijuese 12 mujore, nëse vlera totale e çmuar, duke pasur parasysh dispozitat e neneve 7 dhe
9, është e njëjtë ose më e madhe se 750 000 euro;
(c) kur bëhet fjalë për punime, karakteristikat thelbësore të kontratave për punë ose marrëveshjeve
kuadër që synojnë të shpallin fituese, vlera e çmuar e të cilëve është e barabartë ose më e madhe se
kufiri monetar i specifikuar në nenin 7, duke pasur parasysh dispozitat e nenit 9.
Njoftimet e përmendura në shkronjat (a) dhe (b) i dërgohen Komisionit ose publikohen në profilin e
blerësit sa më shpejt që të jetë e mundur pas fillimit të vitit buxhetor.

Njoftimi i përmendur në shkronjën (c) i dërgohet Komisionit ose publikohet në profilin e blerësit, sa
më shpejt që të jetë e mundur, pas vendimit që miraton planifikimin e kontratave për punime ose
marrëveshjeve kuadër që autoritetet kontraktuese synojnë të shpallin fituese.
Autoritetet kontraktuese që publikojnë një njoftim informues në profilet e blerësve të tyre i përcjellin
Komisionit, në rrugë elektronike, një njoftim të publikimit të njoftimit paraprak informues, në
përputhje me formatin dhe procedurat e detajuara për përcjelljen elektronike të njoftimeve të
përmendur në pikën 3 të Shtojcës VIII.
Publikimi i njoftimeve të përmendura në shkronjat (a), (b) dhe (c) është i detyrueshëm vetëm nëse
autoritetet kontraktuese zgjedhin mundësinë e shkurtimit të afateve kohore për marrjen e ofertave siç
e përcakton neni 38 pika 4.
Ky paragraf nuk zbatohet për procedurat me negocim pa publikim paraprak të një njoftimi kontrate.
2. Autoritetet kontraktuese që dëshirojnë të shpallin një kontratë fituese ose një marrëveshje kuadër
me anë të procedurave të hapura, të kufizuara ose, sipas kushteve të përcaktuara në nenin 30, me
negocim me publikimin e një njoftimi kontrate, ose sipas kushteve të përcaktuara në nenin 29, me anë
të një dialogu konkurrues, bëjnë të ditur synimin e tyre me anë të një njoftimi kontrate.
3. Autoritetet kontraktuese që dëshirojnë të krijojnë një sistem dinamik blerjeje bëjnë të ditur synimin
e tyre me anë të një njoftimi kontrate.
Autoritetet kontraktuese që dëshirojnë të shpallin një kontratë fituese bazuar në një sistem dinamik
blerjeje e bëjnë të ditur synimin e tyre me anë të një njoftimi kontrate të thjeshtuar.
4. Autoritetet kontraktuese që kanë shpallur fituese një kontratë publike ose kanë lidhur një
marrëveshje kuadër dërgojnë njoftimin e rezultateve të procedurës për shpalljen e kontratës fituese jo
më vonë se 48 ditë pas shpalljes së kontratës ose përfundimit të marrëveshjes kuadër.
Në rast të marrëveshjeve kuadër të lidhura sipas kuptimit të nenit 32, autoritetet kontraktuese nuk
janë të detyruara të dërgojnë njoftim për rezultatin e procedurës së shpalljes së kontratës fituese për
çdo kontratë të bazuar në atë marrëveshje.
Autoritetet kontraktuese dërgojnë një njoftim me rezultatin e shpalljes së kontratave fituese në bazë të
një sistemi dinamik blerjeje brenda 48 ditëve nga shpallja e çdo kontrate. Megjithatë, ato mund t’i
grupojnë këto njoftime çdo tremujor. Në këtë rast, ato i dërgojnë njoftimet e grupuara brenda 48
ditëve nga fundi i çdo tremujori.
Në rastin e kontratave publike të shpallura fituese për shërbime të renditura në Shtojcën II B,
autoritetet kontraktuese tregojnë në njoftim nëse pranojnë apo jo publikimin e tij. Komisioni, për këto
kontrata shërbimi harton rregulla për krijimin e raporteve statistikore në bazë të këtyre njoftimeve
dhe për publikimin e këtyre raporteve në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 77 pika 2.
Informacioni i caktuar për shpalljen e kontratës fituese ose lidhjen e marrëveshjes kuadër mund të
mos publikohet nëse nxjerrja e këtij informacioni do të pengonte zbatimin e ligjit, ose do të ishte në
kundërshtim me interesin publik, do të dëmtonte interesat legjitime tregtare të operatorëve
ekonomikë, privat ose publike, ose do të mund të cenonte konkurrencën e ndershme ndërmjet tyre.
Neni 36
Forma dhe mënyra e publikimit të njoftimeve
1. Njoftimet përfshijnë informacionin e përmendur në Shtojcën VII A dhe sipas rastit, çdo
informacion tjetër që konsiderohet i nevojshëm nga autoriteti kontraktues në formatin e formularëve
standardë të miratuar nga Komisioni në përputhje me procedurën e përmendur në nenin 77 pika 2.
2. Njoftimet e dërguara nga autoritetet kontraktuese tek Komisioni dërgohen ose me mjete
elektronike, në përputhje me formatin dhe procedurat për transmetim të cilat përcaktohen në pikën 3
të Shtojcës VIII, ose me mjete të tjera. Në rast të përdorimit të procedurës së përshpejtuar të
përcaktuar në nenin 38 pika 8, njoftimet duhet të dërgohen ose me telefaks ose me mjete elektronike,
në përputhje me formatin dhe procedurat për dërgimin të përcaktuara në pikën 3 të Shtojcës VIII.
Njoftimet publikohen në përputhje me karakteristikat teknike për publikim të përcaktuara në pikën 1
shkronja (a) dhe (b) të Shtojcës VIII.

3. Njoftimet e hartuara dhe të transmetuara me mjete elektronike në përputhje me formatin dhe
procedurat për transmetim të cilat përcaktohen në pikën 3 të Shtojcës VIII, publikohen jo më vonë se
pesë ditë pas dërgimit të tyre.
Njoftimet që nuk janë dërguar me mjete elektronike në përputhje me formatin dhe procedurat për
dërgimin të përcaktuara në pikën 3 të Shtojcës VIII publikohen jo më vonë se 12 ditë pasi janë
dërguar, ose në rastin e procedurës së përshpejtuar të përmendur në nenin 38 pika 8, jo më vonë se
pesë ditë pasi janë dërguar.
4. Njoftimet e kontratave publikohen të plota në gjuhën zyrtare të Komunitetit të zgjedhur nga
autoriteti kontraktues; ky variant në gjuhë origjinale përbën tekstin e vetëm origjinal. Një
përmbledhje e elementeve të rëndësishme të çdo njoftimi publikohet në gjuhët e tjera zyrtare.
Kostot e publikimit të këtyre njoftimeve nga Komisioni mbulohen nga Komuniteti.
5. Njoftimet dhe përmbajtja e tyre nuk mund të publikohen në nivel kombëtar përpara datës në të
cilën i janë dërguar Komisionit.
Njoftimet e publikuara në nivel kombëtar nuk përmbajnë informacion të ndryshëm nga ai që
përmbajnë njoftimet dërguar Komisionit ose publikuar në një profil blerësi në përputhje me
paragrafin e parë të nenit 35 pika 1, por përcaktojnë datën e dërgimit të njoftimit tek Komisioni ose të
publikimit të tij në profilin e blerësit.
Njoftimet e informacionit paraprak nuk mund të publikohen në profilin e blerësit përpara dërgimit tek
Komisioni të njoftimit të publikimit në atë formë; ato tregojnë datën e dërgesës.
6. Përmbajtja e njoftimeve që nuk janë dërguar me mjete elektronike në përputhje me formatin dhe
procedurat e dërgimit të përcaktuara në pikën 3 të Shtojcës VIII, kufizohen me afërsisht 650 fjalë.
7. Autoritetet kontraktuese duhet të jenë në gjendje të sjellin provën e datave në të cilat janë dërguar
njoftimet.
8. Komisioni i jep autoritetit kontraktues konfirmimin e publikimit të informacionit të dërguar duke
përmendur datën e atij publikimi. Ky konfirmim përbën provën e publikimit.
Neni 37
Publikim jo i detyrueshëm
Autoritetet kontraktuese mund të publikojnë në përputhje me nenin 36 njoftimet e kontratave publike
që nuk i nënshtrohen kërkesës për publikim të përcaktuar në këtë direktivë.
Seksioni 2
Afatet kohore
Neni 38
Afatet kohore për marrjen e kërkesave për pjesëmarrje dhe për marrjen e ofertave
1. Në përcaktimin e afateve kohore për marrjen e ofertave dhe kërkesave për pjesëmarrje, autoritetet
kontraktuese marrin veçanërisht parasysh kompleksitetin e kontratës dhe kohën e kërkuar për
hartimin e ofertave, pa cenuar afatet minimale të përcaktuara nga ky nen.
2. Në rast të procedurave të hapura, afati kohor minimal për marrjen e ofertave është 52 ditë nga data
e dërgimit të njoftimit të kontratës.
3. Në rastin e procedurave të kufizuara, procedurat me negocim me publikimin e një njoftimi kontrate
të përmendura në nenin 30 dhe dialogu konkurrues:
(a) afati minimal kohor për marrjen e kërkesave për pjesëmarrje është 37 ditë nga data e dërgimit të
njoftimit të kontratës;
(b) në rastin e procedurave të hapura, afati kohor minimal për marrjen e ofertave është 40 ditë nga
data e dërgimit të ftesës.

4. Nëse autoritetet kontraktuese kanë publikuar një njoftim paraprak informacioni, afati minimal për
marrjen e ofertave sipas pikës 2 dhe 3 shkronja (b) si rregull i përgjithshëm mund të shkurtohet në 36
ditë, por në asnjë rrethanë më pak se 22 ditë.
Afati kohor fillon nga data e dërgimit të njoftimit të kontratës në procedura të hapura dhe nga data e
dërgimit të ftesës për ofertë në procedura të kufizuara.
Afatet e shkurtuara kohore të përmendura në paragrafin e parë lejohen nëse njoftimi paraprak i
informacionit ka përfshirë të gjithë informacionin e kërkuar për njoftimin e kontratës në Shtojcën VII
A, sa kohë që ky informacion është në dispozicion në kohën e publikimit të njoftimit dhe që njoftimi
i informacionit është dërguar për publikim ndërmjet 52 ditëve dhe 12 muajve përpara datës së
dërgimit të njoftimit të kontratës.
5. Nëse njoftimet janë hartuar dhe dërguar me mjete elektronike në përputhje me formatin dhe
procedurën e dërgimit të përcaktuar në pikën 3 të Shtojcës VIII, afatet kohore për marrjen e ofertave
të përmendura në pikën 2 dhe 4 në procedura të hapura dhe afatet kohore për marrjen e kërkesave për
pjesëmarrje të përmendura në pikën 3 shkronja (a), në procedura të kufizuara, me negocim dhe dialog
konkurrues, mund të shkurtohet me 7 ditë.
6. Afatet kohore për marrjen e ofertave të përmendura në pikën 2 dhe 3 shkronja (b) mund të
shkurtohen me 5 ditë nëse autoriteti kontraktues ofron liri përdorimi të drejtpërdrejtë të pakufizuar
dhe të plotë me mjete elektronike për dokumentet e kontratës dhe çdo dokument plotësues nga data e
publikimit të njoftimit në përputhje me Shtojcën VIII, që specifikon në tekstin e njoftimit adresën e
internetit ku mund të gjendet ky dokumentacion.
Ky shkurtim mund t’i shtohet atij që përmendet në pikën 5.
7. Nëse, për çfarëdo arsye, specifikimet dhe dokumentet mbështetëse ose informuese shtesë, edhe pse
të kërkuara në kohë, nuk janë siguruar brenda afateve kohore të përcaktuara në nenet 39 dhe 40, ose
nëse ofertat mund të bëhen vetëm pas një vizite në vend ose pas një kontrolli në vend të dokumenteve
në mbështetje të dokumenteve të kontratës, afatet kohore për marrjen e ofertave shtyhen, në mënyrë
që të gjithë operatorët ekonomikë të përfshirë të jenë në dijeni të informacionit të nevojshëm për
përgatitjen e ofertave.
8. Në rastin e procedurave të kufizuara dhe me negocim me publikimin e një njoftimi kontrate të
përmendur në nenin 30, nëse për arsye urgjente afati kohor i përcaktuar në këtë nen është i pamundur,
autoritetet kontraktuese mund të vendosin:
(a) një afat kohor për marrjen e kërkesave për pjesëmarrje që nuk mund të jetë më pak se 15 ditë nga
data e dërgimit të njoftimit të kontratës, ose më pak se 10 ditë nëse njoftimi është dërguar me mjete
elektronike, në përputhje me formatin dhe procedurën për dërgimin e njoftimeve, që tregohet në
pikën 3 të Shtojcës VIII;
(b) në rastin e procedurave të hapura, afati kohor për marrjen e ofertave është jo më pak se 10 ditë
nga data e dërgimit të ftesës për ofertë.
Neni 39
Procedurat e hapura: Specifikimet, dokumentet dhe informacioni shtesë
1. Në procedura të hapura, nëse autoritetet kontraktuese nuk ofrojnë liri shikimi të drejtpërdrejtë të
plotë dhe të pakufizuar me anë të mjeteve elektronike në përputhje me nenin 38 pika 6 për
specifikimet dhe çdo dokument tjetër mbështetës, specifikimet dhe dokumentet plotësuese u
dërgohen operatorëve ekonomikë brenda 6 ditëve nga marrja e kërkesës, me kusht që kërkesa të jetë
bërë në kohë përpara afatit për paraqitjen e ofertave.
2. Informacioni shtesë në lidhje me specifikimet dhe çdo dokument plotësues, me kusht që të jetë
kërkuar në kohë, sigurohet nga autoritetet kontraktuese ose departamentet kompetente jo më vonë se
6 ditë përpara afatit kohor të caktuar për marrjen e ofertave.
Seksioni 3

Përmbajtja e informacionit dhe mënyra e dërgimit të tij
Neni 40
Ftesa për të paraqitur oferta, për të marrë pjesë në dialog ose për të negociuar
1. Në procedura të kufizuara, procedura të dialogut konkurrues dhe procedura me negocim me
publikimin e një njoftimi kontrate sipas kuptimit të nenit 30, autoritetet kontraktuese ftojnë në të
njëjtën kohë dhe me shkrim kandidatët e përzgjedhur të paraqesin ofertat e tyre ose të negociojnë, ose
në rastin e një dialogu konkurrues, të marrin pjesë në dialog.
2. Ftesa për kandidatët përfshin ose:
- një kopje të specifikimeve a dokumentit përshkrues dhe dokumentacion mbështetës, ose
- një lidhje për të parë dhe përdorur specifikimet dhe dokumentet e tjera të treguara në pikën e parë,
nëse ato vihen direkt në dispozicion me anë të mjeteve elektronike në përputhje me nenin 38 pika 6.
3. Nëse specifikimet, dokumentin përshkrues dhe/ose dokument mbështetës i ka një subjekt tjetër dhe
jo autoriteti kontraktues përgjegjës për procedurën e shpalljes së kontratës fituese, ftesa tregon
adresën ku mund të kërkohen këto specifikime, dokumentin përshkrues dhe dokumentet mbështetëse
dhe, nëse ka, afatin për t’i kërkuar këto dokumente dhe shumën që paguhet për t’i marrë ato dhe çdo
procedurë pagese. Departamenti kompetent me të marrë kërkesën ia dërgon menjëherë
dokumentacionin operatorit ekonomik.
4. Informacioni shtesë për specifikimet, dokumenti përshkrues ose dokumentet mbështetëse dërgohen
nga autoriteti kontraktues ose departamenti kompetent jo më vonë se 6 ditë përpara datës
përfundimtare të caktuar për marrjen e ofertave, me kusht që të kërkohet në kohë. Në rast të një
procedure të kufizuar ose të përshpejtuar, kjo periudhë është 4 ditë.
5. Gjithashtu, ftesa për të paraqitur ofertë, për të marrë pjesë në dialog ose për të negociuar duhet të
përmbajë të paktën:
(a) lidhjen me njoftimin e kontratës të publikuar;
(b) afatin për marrjen e ofertave, adresa ku duhet të drejtohen ftesat dhe gjuhën ose gjuhët në të cilat
duhet të hartohen ftesat;
(c) në rastin e dialogut konkurrues, datën dhe adresën e caktuar për fillimin e konsultimit dhe gjuhën
ose gjuhët e përdorura;
(d) përmendjen e çdo dokumenti të mundshëm shoqërues që duhet të paraqitet, ose në mbështetje të
deklaratave të verifikueshme nga ofertuesi në përputhje me nenin 44, ose për të plotësuar
informacionin e përmendur në atë nen, dhe sipas kushteve të përcaktuara në nenet 47 dhe 48;
(e) shkallën e rëndësisë relative të kritereve për shpalljen e një kontrate fituese ose, sipas rastit,
radhën e rëndësisë në zbritje të këtyre kritereve, nëse nuk jepen në njoftimin e kontratës, specifikime
ose dokument përshkrues.
Megjithatë, në rastin e kontratave të shpallura fituese në përputhje me rregullat e përcaktuara në
nenin 29, informacioni i përmendur në shkronjën (b) më sipër nuk jepet në ftesën për të marrë pjesë
në dialog, por jepet në ftesën për të paraqitur ofertë.
Neni 41
Informimi i kandidatëve dhe ofertuesve
1. Autoritetet kontraktuese sa më shpejt që të jetë e mundur njoftojnë kandidatët dhe ofertuesit për
vendimet e marra në lidhje me përfundimin e një marrëveshjeje kuadër, shpalljen e kontratës fituese,
ose pranimin në një sistem dinamik blerjeje, duke përfshirë arsyet për vendimin për të mos lidhur një
marrëveshje kuadër ose për të mos shpallur një kontratë fituese për të cilën ka pasur një ftesë për
konkurrim ose për të rifilluar procedurën, ose për të zbatuar një sistem dinamik blerjeje; ky
informacion jepet me shkrim nëse autoriteteve kontraktuese u kërkohet kjo gjë.
2. Me kërkesë të palës së interesuar, autoritetet kontraktuese, sa më shpejt që të jetë e mundur,
njoftojnë:

- çdo kandidat të pasuksesshëm për arsyet e refuzimit të aplikimit të tij,
- çdo ofertues të pasuksesshëm për arsyet e refuzimit të ofertës së tij, përfshirë këtu rastet e
përmendura në nenin 23 pikat 4 dhe 5, arsyet për vendimin e tyre të mosbarasvlershmërisë ose
vendimin e tyre që punimet, furnizimet ose shërbimet nuk plotësojnë kërkesat e zbatimit ose
funksionale,
- çdo ofertues që ka bërë një ofertë të pranueshme të karakteristikave dhe avantazheve relative të
ofertuesit të përzgjedhur, si dhe emrin e ofertuesit të suksesshëm ose palëve në marrëveshjen kuadër.
Koha e nevojshme për këtë në asnjë rrethanë nuk i kalon 15 ditë nga marrja e kërkesës me shkrim.
3. Megjithatë, autoritetet kontraktuese mund të vendosin të mos nxjerrin informacionin e përmendur
në pikën 1 në lidhje me shpalljen e kontratës fituese, lidhjen e marrëveshjeve kuadër ose pranimin në
një sistem dinamik blerjeje nëse nxjerrja e këtij informacioni do të pengonte zbatimin e ligjit, ose do
të ishte në kundërshtim me interesin publik, do të dëmtonte interesat legjitime tregtare të operatorëve
ekonomikë, privat ose publik, ose do të mund të cenonte konkurrencën e ndershme ndërmjet tyre.
Seksioni 4
Komunikimi
Neni 42
Rregullat e zbatueshme për komunikimin
1. I gjithë komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit të përmendur në këtë titull mund të bëhet me
anë të postës, faksit, mjeteve elektronike në përputhje me pikat 4 dhe 5, me telefon në rastet dhe
rrethanat e përmendura në pikën 6, ose me kombinim të këtyre mjeteve, sipas zgjedhjes së autoritetit
kontraktues.
2. Mjetet e komunikimit të zgjedhura përgjithësisht duhet të jenë në dispozicion dhe kështu nuk
kufizojnë mundësinë e hyrjes së operatorëve ekonomik në procedurat e tenderimit.
3. Komunikimi dhe shkëmbimi e ruajtja e informacionit bëhet në mënyrë të tillë që të sigurojë
ruajtjen e integritetit të të dhënave dhe konfidencialitetit të ofertave dhe kërkesave për pjesëmarrje
dhe që autoritetet kontraktuese të shqyrtojnë përmbajtjen e ofertave dhe kërkesave për pjesëmarrje,
vetëm pas mbarimit të afatit kohor të përcaktuar për paraqitjen e tyre.
4. Mjetet që duhen përdorur për komunikimin e mjeteve elektronike, si dhe karakteristikat e tyre
teknike, duhet të jenë mosdiskriminuese, përgjithësisht në gatishmëri dhe të afta për të ndërvepruar
me produktet e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në përdorim të përgjithshëm.
5. Rregullat e mëposhtme janë të zbatueshme për pajisjet për transmetimin elektronik dhe marrjen e
ftesave dhe për pajisjet për marrjen elektronike të kërkesave për pjesëmarrje:
(a) informacioni në lidhje me specifikimet e nevojshme për paraqitjen elektronike të ftesave dhe
kërkesave për pjesëmarrje, duke përfshirë kodimin, vihet në dispozicion të palëve të interesuara.
Gjithashtu, pajisjet për marrjen elektronike të ofertave dhe kërkesave për pjesëmarrje plotësojnë
kërkesat e Shtojcës X;
(b) Shtetet Anëtare, në përputhje me nenin 5 të Direktivës 1999/93/KE mund të kërkojnë që ftesat
elektronike të shoqërohen me nënshkrim elektronik të avancuar në përputhje me pikën 1 të saj.
(c) Shtetet Anëtare mund të prezantojnë ose të mbajnë skema të akreditimit vullnetar me synim
nivelet e përforcuara të ofrimit të shërbimit të certifikimit për këto pajisje;
(d) ofertuesit ose kandidatët marrin përsipër të paraqesin, përpara mbarimit të afatit kohor të
përcaktuar për paraqitjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje, dokumentet, certifikatat dhe
deklaratat e përmendura në nenet 45 deri në 50 dhe 52 nëse nuk ekzistojnë në format elektronik.
6. Rregullat e mëposhtme zbatohen për dërgimin e kërkesave për pjesëmarrje:
(a) kërkesat për pjesëmarrje në procedura për shpalljen e kontratave publike fituese mund të bëhen
me shkrim ose me telefon;

(b) nëse kërkesat për pjesëmarrje bëhen me telefon, duhet të dërgohet një konfirmim me shkrim
përpara mbarimit të afatit të caktuar për marrjen e tyre;
(c) autoritetet kontraktuese mund të kërkojnë që kërkesat për pjesëmarrje të bëra me faks të
konfirmohen me postë ose mjete elektronike, nëse kjo është e nevojshme për qëllim të provës ligjore.
Çdo kërkesë e tillë, së bashku me afatin kohor për dërgimin e konfirmimit me postë ose mjete
elektronike duhet të shprehet nga autoriteti kontraktues në njoftimin e kontratës.
Seksioni 5
Raportet
Neni 43
Përmbajtja e raporteve
Për çdo kontratë, marrëveshje kuadër dhe krijim të një sistemi dinamik blerjeje, autoritetet
kontraktuese hartojnë një raport me shkrim që përfshin të paktën sa më poshtë:
(a) emrin dhe adresën e autoritetit kontraktues, objektin dhe vlerën e kontratës, marrëveshjen kuadër
ose sistemin dinamik të blerjes;
(b) emrat e kandidatëve ose ofertuesve të suksesshëm dhe arsyet për përzgjedhjen e tyre;
(c) emrat e kandidatëve ose ofertuesve të refuzuar dhe arsyet për refuzimin e tyre;
(d) arsyet për refuzimin e ofertave që kanë rezultuar jonormale të ulëta;
(e) emrin e ofertuesit të suksesshëm dhe arsyet pse është përzgjedhur oferta dhe, nëse dihet, pjesa e
kontratës ose marrëveshjes kuadër të cilën ofertuesi i suksesshëm synon të nënkontraktojë me palë të
treta;
(f) për procedura me negocim, rrethanat e përmendura në nenet 30 dhe 31 që justifikojnë përdorimin
e këtyre procedurave;
(g) sa i përket dialogut konkurrues, rrethanat e përcaktuara në nenin 29 që justifikojnë përdorimin e
kësaj procedure;
(h) arsyet, nëse është e nevojshme, pse autoriteti kontraktues ka vendosur të mos shpallë fituese një
kontratë ose marrëveshje kuadër ose të krijojë një sistem dinamik blerjeje.
Autoritetet kontraktuese marrin masat e duhura për të dokumentuar progresin e procedurave të
shpalljes së fituesit të kryera me anë të mjeteve elektronike.
Raporti, ose veçoritë kryesore të tij, i komunikohet Komisionit, nëse e kërkon.
KAPITULLI VII
Zhvillimi i procedurës
Seksioni 1
Dispozita të përgjithshme
Neni 44
Verifikimi i përshtatshmërisë dhe zgjedhja e pjesëmarrësve dhe shpallja e kontratave fituese
1. Kontratat shpallen fituese në bazë të kritereve të përcaktuara në nenet 53 dhe 55 duke pasur
parasysh nenin 24 pas kontrollit të përshtatshmërisë të operatorëve ekonomikë që nuk janë
përjashtuar sipas neneve 45 dhe 46 nga autoritetet kontraktuese në përputhje me kriteret e gjendjes
ekonomike dhe financiare, njohuritë profesionale dhe teknike ose aftësitë e përmendura në nenet 47
deri në 52, dhe sipas rastit, në përputhje me rregullat e mosdiskriminimit dhe kriteret e përmendura
në pikën 3.
2. Autoritetet kontraktuese mund të kërkojnë që kandidatët dhe ofertuesit të plotësojnë nivelet
minimale të aftësive në përputhje me nenet 47 dhe 48.
Shtrirja e informacionit të përmendur në nenet 47 dhe 48 dhe nivelet minimale të aftësive të
nevojshme për një kontratë specifike duhet të lidhen dhe të jenë proporcionale me objektin e
kontratës.
Këto nivele minimale tregohen në njoftimin e kontratës.

3. Në procedura të kufizuara, procedura me negocim me publikimin e një njoftimi kontrate dhe
procedura me dialog konkurrues, autoritetet kontraktuese mund të kufizojnë numrin e kandidatëve të
përshtatshëm që do të ftojnë për ofertë, për negocim ose për dialog nëse kanë në dispozicion një
numër të përshtatshëm kandidatësh. Autoritetet kontraktuese tregojnë në njoftimin e kontratës kriteret
ose rregullat objektive dhe mosdiskriminuese që synojnë të zbatojnë, numrin minimal të kandidatëve
që synojnë të ftojnë dhe, sipas rastit, numrin maksimal.
Në procedurë të kufizuar, numri minimal është pesë. Në procedurë me negocim me publikim të një
njoftimi kontrate dhe procedurë me dialog konkurrues, numri minimal është tre. Në çdo rast, numri i
kandidatëve të ftuar është i mjaftueshëm për të siguruar konkurrencën e vërtetë.
Autoritetet kontraktuese ftojnë disa kandidatë të paktën në numër të barabartë me numrin minimal të
përcaktuar paraprakisht. Nëse numri i kandidatëve që plotësojnë kriteret e përzgjedhjes dhe nivelet
minimale të aftësive janë nën numrin minimal, autoriteti kontraktues mund të vazhdojë procedurën
duke ftuar kandidatë me aftësitë e kërkuara. Në kontekst të kësaj procedure të njëjtë, autoriteti
kontraktues mund të mos përfshijë operatorë të tjerë ekonomikë që nuk kërkuan të marrin pjesë, ose
operatorë që nuk kanë aftësitë e kërkuara.
4. Nëse autoritetet kontraktuese ushtrojnë mundësinë e pakësimit të numrit të zgjidhjeve që do të
diskutohen ose të ofertave që do të negociohen, siç e parashikon nenet 29 pika 4 dhe 30 pika 4, ato
veprojnë duke zbatuar kriteret për shpalljen e kontratës fituese të shprehura në njoftimin e kontratës,
në specifikime ose në dokumentin përshkrues. Në fazën e fundit, numri i arritur do të garantojë
konkurrencën e vërtetë sa kohë që ka zgjidhje të mjaftueshme ose kandidatë të përshtatshëm.
Seksioni 2
Kriteret për përzgjedhjen cilësore
Neni 45
Situata personale e kandidatit ose ofertuesit
1. Çdo kandidat ose ofertues që ka marrë dënim me vendim të formës së prerë, për të cilin autoriteti
kontraktues është në dijeni, për një ose më shumë arsye të përmendura më poshtë, përjashtohet nga
pjesëmarrja në një kontratë publike:
(a) pjesëmarrje në organizatë kriminale, siç e përcakton neni 2 pika 1 i Veprimit të Përbashkët të
Këshillit 98/733/DPB [20];
(b) korrupsion, siç e përkufizon përkatësisht neni 3 i Aktit të Këshillit, datë 26 maj 1997 [21], dhe
neni 3 pika 1 e Veprimit të Përbashkët të Këshillit 98/742/DPB [22];
(c) mashtrim sipas kuptimit të nenit 1 të Konventës në lidhje me mbrojtjen e interesave financiare të
Komuniteteve Europiane [23];
(d) pastrim parash siç e përcakton neni 1 i Direktivës së Këshillit 91/308/KEE , datë 10 qershor 1991,
për parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllim të pastrimit të parave [24].
Shtetet Anëtare specifikojnë në përputhje me të drejtën e tyre kombëtare dhe duke pasur parasysh të
drejtën komunitare, kushtet e zbatimit të kësaj pike.
Ato mund të parashikojnë një shmangie nga kërkesa e përmendur në paragrafin e parë për kërkesat
parësore në interes të përgjithshëm.
Për qëllimet e kësaj pike, autoritetet kontraktuese, sipas rastit, u kërkojnë kandidatëve ose ofertuesve
të sigurojnë dokumentet e përmendura në pikën 3 dhe, në rast se kanë dyshime në lidhje me situatën
personale të këtyre kandidatëve ose ofertuesve, mund të kërkojnë gjithashtu nga autoritetet
kontraktuese që të marrin informacionin që e konsiderojnë të nevojshëm për situatën personale të
kandidatëve ose ofertuesve të përfshirë. Në rastet kur informacioni ka të bëjë me një kandidat ose
ofertues në një shtet të ndryshëm nga ai i autoritetit kontaktues, autoriteti kontraktues mund të
kërkojë bashkëpunimin e autoriteteve kompetente. Duke pasur parasysh të drejtën kombëtare të
Shtetit Anëtar ku janë kandidatët ose ofertuesit, këto kërkesa lidhen me personat fizikë dhe/ose
juridikë, duke përfshirë, nëse duhet, anëtarët e këshillit të administrimit të shoqërive tregtare dhe çdo
person me të drejtë përfaqësimi, vendimi ose kontrolli në drejtim të kandidatit ose ofertuesit.
2. Çdo operator ekonomik mund të përjashtohet nga pjesëmarrja në një kontratë nëse ai operator
ekonomik:

(a) ka falimentuar ose do të falimentojë, veprimtaria e tij administrohet nga gjykata, ka filluar një
marrëveshje me kreditorët, ka pezulluar veprimtarinë tregtare ose është në situatë të ngjashme që
krijohet nga një procedurë e ngjashme sipas ligjeve dhe rregullave kombëtare;
(b) i nënshtrohet procedurës për shpalljen e falimentimit, për urdhër të falimentimit të detyrueshëm
ose administrimit nga gjykata, ose një marrëveshjeje me kreditorët apo çdo procedure tjetër të
ngjashme sipas ligjeve dhe rregullave kombëtare;
(c) është dënuar me vendim gjykate i cili ka forcën res judicata sipas dispozitave ligjore të vendit ku
është kryer shkelja në lidhje me sjelljen profesionale;
(d) ka qenë fajtor për sjellje të rëndë profesionale të provuar me çdo mënyrë që mund të tregojnë
autoritetet kontraktuese ;
(e) nuk ka përmbushur detyrimet në lidhje me pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore në
përputhje me dispozitat ligjore të vendit ku është vendosur ose me ato të vendit të autoritetit
kontraktues;
(f) nuk ka përmbushur detyrimet në lidhje me pagimin e taksave sipas dispozitave ligjore të vendit ku
është vendosur ose me ato të vendit të autoritetit kontraktues;
(g) është fajtor për deklarata të rreme në dhënien e informacionit të kërkuar sipas këtij seksioni ose
për mosdhënie të këtij informacioni.
Shtetet Anëtare specifikojnë në përputhje me të drejtën e tyre kombëtare dhe duke pasur parasysh të
drejtën komunitare, kushtet e zbatimit të kësaj pike.
3. Autoritetet kontraktuese pranojnë sa më poshtë si prova të mjaftueshme që asnjë nga rastet e
specifikuara në pikat 1 ose 2 shkronjat (a), (b), (c), (e) ose (f) nuk zbatohet për operatorin ekonomik:
(a) në lidhje me pikën 1 dhe 2 shkronjat (a), (b) dhe (c), nxjerrjen e një ekstrakti nga ―regjistri
gjyqësor‖ ose në pamundësi të kësaj, të një dokumenti të ngjashëm të lëshuar nga një autoritet
kompetent gjyqësor ose administrativ në vendin e origjinës ose në vendin prej nga vjen ai person për
të treguar plotësimin e këtyre kërkesave;
(b) në lidhje me pikën 2 shkronjat (e) dhe (f), një vërtetim të lëshuar nga autoriteti kompetent në
Shtetin Anëtar të përfshirë.
Nëse vendi në fjalë nuk i lëshon këto dokumente ose vërtetime, ose nëse këto nuk mbulojnë të gjitha
rastet e specifikuara në pikën 1 dhe 2 shkronjat (a), (b) dhe (c), ato mund të zëvendësohen me një
deklaratë nën betim ose, në Shtetet Anëtare ku nuk parashikohen deklaratat nën betim, me një
deklaratë solemne të bërë nga personi në fjalë përpara një autoriteti kompetent gjyqësor ose
administrativ, një noteri ose organi kompetent profesional ose tregtar, në vendin e origjinës ose në
vendin prej nga vjen ai person.
4. Shtetet Anëtare përcaktojnë autoritetet dhe organet kompetente për të lëshuar dokumente,
vërtetime ose deklarata të përmendura në pikën 3 dhe vënë në dijeni Komisionin në lidhje me to. Ky
njoftim nuk cenon ligjin për mbrojtjen e të dhënave.
Neni 46
Përshtatshmëria për ndjekjen e veprimtarisë profesionale
Çdo operatori ekonomik që dëshiron të marrë pjesë në një kontratë publike mund t’i kërkohet të
provojë përfshirjen e tij në një nga regjistrat profesionale ose tregtare, siç e parashikon Shteti Anëtar
ku është krijuar ai, ose të japë një deklaratë nën betim ose një vërtetim siç e përshkruan Shtojca IX A
për kontratat publike për punë, Shtojca IX B për kontratat publike për furnizim dhe Shtojca IX C për
kontratat publike për shërbim.
Në procedura për shpalljen e kontratave publike fituese, nëse kandidatët ose ofertuesit duhet të kenë
një autorizim të veçantë ose të jenë anëtarë të një organizate të veçantë, me qëllim që të jenë në
gjendje të kryejnë në vendin e tyre të origjinës shërbimin në fjalë, autoriteti kontraktues mund të
kërkojë prej tyre këtë autorizim ose anëtarësim.
Neni 47
Gjendja ekonomike dhe financiare

1. Prova e gjendjes ekonomike dhe financiare të operatorit ekonomik, si rregull i përgjithshëm, mund
të jepet me anë të një ose më shumë referencave të mëposhtme:
(a) deklarata të duhura nga bankat, ose sipas rastit, dokument provues të rëndësishëm që mbulon
sigurimin kundër rrezikut profesional;
(b) paraqitjen e bilanceve ose ekstrakteve nga bilancet, nëse publikimi i bilanceve kërkohet sipas
ligjit të vendit ku ndodhet operatori ekonomik;
(c) deklaratë e xhiros së plotë të ndërmarrjes dhe, sipas rastit, të xhiros në fushën që mbulon kontrata
maksimalisht tre viteve financiare, në varësi të datës së krijimit të ndërmarrjes ose fillimit të
veprimtarisë së operatorit ekonomik, nëse ka informacion për këto xhiro.
2. Një operator ekonomik, sipas rastit dhe për një kontratë të veçantë, mund të mbështetet në aftësitë
e subjekteve të tjera, pavarësisht natyrës ligjore të lidhjeve që ka me ato. Ai duhet të provojë në këtë
rast për autoritetin kontraktues që do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, për shembull,
nëpërmjet një ndërmarrjeje nga këto subjekte për këtë qëllim.
3. Sipas të njëjtave kushte, grupi i operatorëve ekonomikë i përmendur në nenin 4 mund të
mbështetet në aftësitë e pjesëmarrësve në grup ose të subjekteve të tjera.
4. Autoritetet kontraktuese specifikojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për ofertë referencën
ose referencat e përmendura në pikën 1 që kanë zgjedhur dhe referenca të tjera që duhet të jepen.
5. Nëse operatori ekonomik, për çdo arsye të vlefshme, nuk është në gjendje të japë referencat e
kërkuara nga autoriteti kontraktues, ai mund të provojë gjendjen e tij ekonomike dhe financiare me
një dokument tjetër të cilin autoriteti kontraktues e konsideron të përshtatshëm.
Neni 48
Aftësia teknike dhe/ose profesionale
1. Aftësitë teknike dhe/ose profesionale të operatorëve ekonomikë vlerësohen dhe shqyrtohen sipas
pikës 2 dhe 3.
2. Aftësitë teknike të operatorit ekonomik mund të provohen me anë të një ose më shumë prej
mënyrave të mëposhtme, sipas natyrës, sasisë ose rëndësisë dhe përdorimit të punëve, furnizimeve
ose shërbimeve;
(i) lista e punëve të kryera gjatë pesë viteve të shkuara, shoqëruar me vërtetime për ekzekutimin e
kënaqshëm të çdo pune të rëndësishme. Këto vërtetime tregojnë vlerën, datën dhe vendin e punës dhe
specifikojnë nëse puna është kryer në përputhje me rregullat e tregtisë dhe nëse ka përfunduar si
duhet. Autoriteti kompetent, sipas rastit, i paraqet këto vërtetime drejtpërdrejt tek autoriteti
kontraktues;
(ii) lista e furnizimeve ose shërbimeve kryesore të ofruara gjatë tre viteve të shkuara, me shumat,
datat dhe marrësit e përfshirë, privatë apo publikë. Furnizimet dhe ofrimi i shërbimeve provohen:
- nëse marrësi është autoritet kontraktues, me anë të vërtetimeve të lëshuara ose kundërfirmosura nga
autoriteti kompetent;
- nëse marrësi është blerës privat, me anë të vërtetimit të blerësit, ose në pamundësi të kësaj, thjesht
me anë të një deklarate nga operatori ekonomik;
(b) informacion për teknikët ose organet teknike të përfshira, që i përkasin apo jo në mënyrë të
drejtpërdrejtë ndërmarrjes së operatorit ekonomik, sidomos ata që janë përgjegjës për kontrollin e
cilësisë dhe, në rastin e kontratave publike për punë, ata që mund të thërrasë sipërmarrësi për të kryer
një punë;
(c) përshkrim i mjeteve dhe masave teknike të përdorura nga furnizues ose ofruesi i shërbimit për të
siguruar cilësinë dhe ambientet e kërkimit dhe studimit të sipërmarrësit;
(d) nëse produktet ose shërbimet e furnizuara janë komplekse, ose përjashtimisht, kërkohen për një
qëllim të veçantë, një kontroll i kryer nga autoritetet kontraktuese ose në emër të tyre nga një organ
kompetent zyrtar i vendit ku ndodhet furnizuesi ose ofruesi i shërbimit, që i nënshtrohet marrëveshjes
së atij organi për kapacitetin prodhues të furnizuesit ose aftësisë teknike të ofruesit të shërbimit dhe,

nëse është e nevojshme, për mjetet e studimit ose kërkimit që janë në dispozicion të tij dhe masat e
kontrollit të sigurisë që do të përdorë;
(e) kualifikime profesionale dhe arsimore të ofruesit të shërbimit ose sipërmarrësit dhe/ose të stafit
drejtues të sipërmarrjes dhe, sidomos, të personit ose personave përgjegjës për të ofruar shërbimet ose
menaxhuar punën;
(f) për kontrata publike për punë dhe kontrata publike për shërbime, dhe vetëm në raste të duhura, një
tregues i masave të menaxhimit mjedisor që operatori ekonomik do të jetë në gjendje të zbatojë kur
realizon kontratën;
(g) deklaratë e fuqisë punëtore mesatare vjetore e ofruesit të shërbimit ose sipërmarrësit dhe numrit të
stafit drejtues gjatë tre viteve të fundit;
(h) deklaratë të mjeteve, materialit dhe pajisjes teknike në dispozicion të ofruesit të shërbimit ose
sipërmarrësit për zbatimin e kontratës;
(i) informacion për pjesën e kontratës që ofruesi i shërbimit synon të nënkontraktojë mundësisht;
(j) në lidhje me produktet që do të furnizohen:
(i) mostra, përshkrime dhe/ose fotografi, autenticiteti i të cilave duhet të provohet nëse e kërkon
autoriteti kontraktues;
(ii) vërtetime të hartuara nga institute zyrtare të kontrollit të cilësisë ose agjenci të njohura që
vërtetojnë përputhshmërinë e produkteve të identifikuara qartë me anë të referencave në specifikime
ose standarde.
3. Një operator ekonomik, sipas rastit dhe për një kontratë të veçantë, mund të mbështetet në aftësitë
e subjekteve të tjera, pavarësisht natyrës ligjore të lidhjeve që ka me ato. Ai duhet tí provojë në këtë
rast autoritetit kontraktues që do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme për zbatimin e kontratës,
për shembull, nëpërmjet një sipërmarrjeje nga këto subjekte për të vënë në dispozicion të operatorit
ekonomik burimet e nevojshme.
4. Sipas të njëjtave kushte, grupi i operatorëve ekonomikë i përmendur në nenin 4 mund të
mbështetet në aftësitë e pjesëmarrësve në grup ose në subjekte të tjera.
5. Në procedura për shpalljen fituese të kontratave publike që kanë si objekt furnizimet të cilat
kërkojnë punë vendosjeje ose instalimi, ofrimin e shërbimeve dhe/ose ekzekutimin e punës, aftësia e
operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin ose kryer instalimin ose punën mund të vlerësohet, në
veçanti, në lidhje me aftësitë e tyre, eficencën, përvojën dhe besueshmërinë.
6. Autoriteti kontraktues në njoftim ose në ftesën për ofertë specifikon referencën që dëshiron të
marrë sipas pikës 2.
Neni 49
Standardet e sigurimit të cilësisë
Nëse autoritetet kontraktuese kërkojnë vërtetime të hartuara nga organet e pavarura që provojnë
respektimin nga operatori ekonomik të disa standardeve të sigurimit të cilësisë, ato mbështeten në
sistemet e sigurimit të cilësisë bazuar në një sërë standardesh të rëndësishme europiane të certifikuara
nga organet që respektojnë serinë e standardeve europiane në lidhje me vërtetimin. Ato njohin
vërtetimet e njëjta nga organet e krijuara në Shtete të tjera Anëtare. Ato pranojnë gjithashtu prova të
tjera të masave të njëjta të sigurimit të cilësisë nga operatorët ekonomikë.
Neni 50
Standardet e menaxhimit mjedisor
Nëse autoritetet kontraktuese, në rastet e përmendura në nenin 48 pika 2 shkronja (f), kërkojnë
vërtetime të hartuara nga organe të pavarura që vërtetojnë respektimin nga operatori ekonomik të disa
standardeve të menaxhimit mjedisor, ato mbështeten në Skemën Komunitare për Eko-Menaxhim dhe
Auditim (EMAS) ose standardet e menaxhimit mjedisor bazuar në standarde të rëndësishme
europiane ose ndërkombëtare, të certifikuara nga organet që respektojnë legjislacionin komunitar, ose
standarde të rëndësishme europiane ose ndërkombëtare në lidhje me certifikimin. Ato njohin

vërtetimet e njëjta nga organet e krijuara në Shtete të tjera Anëtare. Ato pranojnë gjithashtu prova të
tjera të masave të njëjta të menaxhimit mjedisor nga operatorët ekonomikë.
Neni 51
Dokumentacion dhe informacion shtesë
Autoriteti kontraktues mund t’i ftojë operatorët ekonomikë që të plotësojnë ose qartësojnë vërtetimet
dhe dokumentet e paraqitura sipas neneve 45 deri në 50.
Neni 52
Listat zyrtare të operatorëve ekonomikë të miratuar dhe certifikimi i organeve të krijuara
sipas të drejtës publike ose private
1. Shtetet Anëtare mund të prezantojnë ose lista zyrtare të miratuara të sipërmarrësve, furnizuesve ose
ofruesve të shërbimeve, ose çertifikim nga organet certifikuese të krijuara sipas të drejtës publike ose
private.
Shtetet Anëtare përshtatin kushtet për regjistrimin në këto lista dhe për nxjerrjen e vërtetimeve nga
organet certifikuese me dispozitat e neneve 45 pika 1, 45 pika 2 shkronjat (a) deri në (d) dhe (g), 46,
47 pikat 1, 4 dhe 5, 48 pikat 1, 2, 5 dhe 6, 49 dhe, sipas rastit, 50.
Shtetet Anëtare gjithashtu i përshtatin ato me nenet 47 pika 2 dhe 48 pika 3 në lidhje me aplikimet
për regjistrim të paraqitura nga operatorët ekonomikë që i përkasin një grupi dhe që kanë burimet të
cilat u janë vënë në dispozicion nga shoqëri të tjera tregtare në grup. Në këtë rast, këta operatorë
duhet t’i provojnë autoritetit që përcakton listën zyrtare se do i kenë këto burime në dispozicion të
tyre gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së vërtetimit, që provon regjistrimin e tyre në listë dhe që
gjatë kësaj periudhe këto shoqëri tregtare do të vazhdojnë të plotësojnë kërkesat e përzgjedhjes
cilësore, të përcaktuara në nenet e përmendura në paragrafin e dytë, në të cilat bazohen operatorët për
regjistrimin e tyre.
2. Operatorët ekonomikë të regjistruar në listat zyrtare ose që kanë një vërtetim për çdo kontratë
mund t’i paraqesin autoritetit kontraktues një vërtetim të regjistrimit, të lëshuar nga autoriteti
kompetent, ose vërtetimin e lëshuar nga organi kompetent i certifikimit. Vërtetimet tregojnë
referencat që kanë bërë të mundur regjistrimin e tyre në listë/për të marrë certifikimin dhe
klasifikimin e dhënë në atë listë.
3. Regjistrimi i certifikuar në listat zyrtare nga organet kompetente ose një vërtetim i lëshuar nga
organi i certifikimit për qëllimet e autoriteteve kontraktuese të Shteteve të tjera Anëtare nuk përbëjnë
prezumim të përshtatshmërisë, përveçse në lidhje me nenet 45 pikat 1 dhe 2 shkronjat (a) deri në (d)
dhe (g), 46, 47 pika 1 shkronjat (b) dhe (c) dhe 48 pika 2 paragrafi (i), shkronjat (b), (e), (g) dhe (h)
në rastin e sipërmarrësve, me nenin 2 shkronjat (a) paragrafi (ii), (b), (c), (d) dhe (j) në rastin e
furnizuesve dhe me nenin 2 shkronjat (a) paragrafi (ii) dhe (c) deri në (i) në rastin e ofruesve të
shërbimit.
4. Informacioni që mund të nxirret nga listat zyrtare ose certifikimi nuk mund të vihen në diskutim pa
arsye. Në lidhje me pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe taksave, mund të kërkohet
një vërtetim shtesë nga çdo operator ekonomik i regjistruar sa herë që ofrohet një kontratë.
Autoritetet kontraktuese të Shteteve të tjera Anëtare zbatojnë pikën 3 dhe paragrafin e parë të kësaj
pike vetëm në favor të operatorëve ekonomikë të krijuar në Shtetin Anëtar që ka listën zyrtare.
5. Për regjistrimin e operatorëve ekonomikë të Shteteve të tjera Anëtare në listën zyrtare ose për
certifikimin e tyre nga organet e përmendura në pikën 1, nuk mund të kërkohet provë ose deklaratë
tjetër e ndryshme nga ato që kërkohen nga operatorët ekonomikë kombëtarë dhe, në çdo rast, vetëm
ato që parashikohen në nenet 45 deri në 49 dhe, sipas rastit, në nenin 50.
Megjithatë, operatorët ekonomikë nga Shtetet e tjera Anëtare nuk mund të detyrohen t’i nënshtrohen
këtij regjistrimi ose certifikimi për të marrë pjesë në një kontratë. Autoritetet kontraktuese njohin
vërtetimet e njëjta nga organet e krijuara në Shtete të tjera Anëtare. Ato pranojnë gjithashtu çdo mjet
tjetër të njëjtë prove.

6. Operatorët ekonomikë mund të kërkojnë në çdo kohë që të regjistrohen në listën zyrtare ose për
nxjerrjen e një vërtetimi. Ato duhet të njoftohen brenda një kohe të shkurtër të arsyeshme për
vendimin e autoritetit që harton listën ose të organit kompetent të certifikimit.
7. Organet çertifikuese të përmendura në pikën 1 janë organet që respektojnë standardet europiane të
certifikimit.
8. Shtetet Anëtare që kanë lista zyrtare ose organet certfikuese, siç përmendet në pikën 1, detyrohen
të vënë në dijeni Komisionin dhe Shtetet e tjera Anëtare për adresën e organit ku duhet të dërgohen
aplikimet.
Seksioni 3
Shpallja e kontratës fituese
Neni 53
Kriteret për shpalljen e kontratës fituese
1. Pa cenuar ligjet, rregullat ose dispozitat administrative kombëtare, në lidhje me shpërblimin e disa
shërbimeve, kriteret mbi të cilat autoritetet kontraktuese mbështesin shpalljen e kontratave publike
fituese janë:
(a) nëse shpallet fituese oferta me përfitim më të madh ekonomik sipas këndvështrimit të autoritetit
kontraktues, kriteret e ndryshme që lidhen me objektin e kontratës publike në fjalë, për shembull,
cilësia, çmimi, meritat teknike, karakteristikat estetike dhe funksionale, karakteristikat mjedisore,
koston e funksionimit, koston e përdorimit, shërbim pas shitjes dhe asistencë teknike, datën e
dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit, ose
(b) vetëm çmimi më i ulët.
2. Autoritetet kontraktuese pa cenuar dispozitat e paragrafit të tretë, në rastin e përmendur në pikën 1
shkronja (a), specifikojnë në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e kontratës, ose në rast të një
dialogu konkurrues në dokumentin përshkrues, shkallën e rëndësisë relative që i jep çdo kriteri të
zgjedhur për të përcaktuar ofertën me përfitim më të madh ekonomik.
Kjo shkallë rëndësie mund të shprehet duke parashikuar një gjerësi variacioni të duhur maksimale.
Nëse sipas autoritetit kontraktues, shkalla e rëndësisë nuk është e mundur për arsye që mund të
tregohen, autoriteti kontraktues tregon në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e kontratës, ose në
rastin e dialogut konkurrues, në dokumentin përshkrues, kriteret në radhën zbritëse të rëndësisë.
Neni 54
Përdorimi i ankandeve elektronike
1. Shtetet Anëtare mund të parashikojnë që autoritetet kontraktuese të përdorin ankande elektronike.
2. Në procedura të hapura, të kufizuara ose me negocim në rastin e përmendur në nenin 30 pika 1
shkronja (a), autoritetet kontraktuese mund të vendosin që shpallja e një kontrate fituese të paraprihet
nga një ankand elektronik, nëse specifikimet e kontratës mund të përcaktohen me saktësi.
Në të njëjtat rrethana, ankandi elektronik mund të bëhet me rihapjen e konkurrencës mes palëve në
një marrëveshje kuadër, siç e parashikon fjalia e dytë e paragrafit të dytë të pikës 4 të nenit 32, dhe
me hapjen e konkurrencës së kontratave që do të shpallen fituese sipas një sistemi dinamik blerjeje të
përmendur në nenin 33.
Ankandi elektronik bazohet:
- ose vetëm në çmime nëse kontrata fituese është ajo me çmim më të vogël;
- ose në çmime dhe/ose vlera të reja të veçorive të ofertave të treguara në specifikim, nëse kontrata
fituese është oferta me përfitim më të madh ekonomik.
3. Autoritetet kontraktuese që vendosin të zhvillojnë ankand elektronik e shprehin këtë fakt në
njoftimin e kontratës.

Specifikimet përfshijnë, inter alia, detajet e mëposhtme:
(a) veçoritë vlera e të cilave do t’i nënshtrohet ankandit elektronik, me kusht që këto veçori të jenë të
matshme dhe të shprehen në shifra ose përqindje;
(b) çdo kufizim për vlerat që mund të paraqiten, siç rezultojnë nga specifikimet në lidhje me objektin
e kontratës;
(c) informacionin që u vihet në dispozicion ofertuesve gjatë ankandit elektronik dhe, sipas rastit, kur
t’u vihet në dispozicion atyre;
(d) informacioni i rëndësishëm në lidhje me procesin e ankandit elektronik;
(e) kushtet sipas të cilave ofertuesit do të jenë në gjendje të bëjnë ofertën dhe sidomos dallimet
minimale që, sipas rastit, do të kërkohen kur të bëhet oferta;
(f) informacioni i rëndësishëm në lidhje me pajisje elektronike të përdorura dhe rregullat dhe
specifikimet teknike për lidhjen.
4. Autoritetet kontraktuese përpara se të fillojë ankandi elektronik bëjnë një vlerësim të plotë fillestar
të ofertave në përputhje me kriterin/kriteret e përcaktuara të shpalljes së kontratës fituese dhe
rëndësisë që caktohet për ato.
Të gjithë ofertuesit që kanë paraqitur oferta të pranueshme ftohen njëkohësisht me mjete elektronike
të paraqesin çmime të reja dhe/ose vlera të reja; ftesa përmban të gjithë informacionin e rëndësishëm
për lidhjen individuale me pajisjen elektronike që përdoret dhe përcakton datën dhe kohën e fillimit
të ankandit elektronik. Ankandi elektronik mund të bëhet në disa faza të njëpasnjëshme. Ankandi
elektronik nuk mund të fillojë më shpejt se dy ditë pune pas datës së dërgimit të ftesave.
5. Ftesa, nëse kontrata duhet shpallur fituese në bazë të ofertës me përfitim më të madh ekonomik,
shoqërohet me rezultatin e një vlerësimi të plotë të ofertuesit përkatës të kryer në përputhje me
rëndësinë e parashikuar në pikën e parë të nenit 53 pika 2.
Ftesa shpreh gjithashtu formulën matematike që do të përdoret në ankandin elektronik për të
përcaktuar renditjen, përsëri automatike, në bazë të çmimeve të reja dhe/ose vlerave të reja të
paraqitura. Kjo formulë përfshin peshimin e të gjitha kritereve të përcaktuara për të vendosur për
ofertën me përfitim më të madh ekonomik, siç e tregon njoftimi i kontratës ose specifikimet;
megjithatë për këtë qëllim, gama të tilla reduktohen paraprakisht në një vlerë të specifikuar.
Nëse autorizohen variante, për çdo variant parashikohet një formulë e veçantë.
6. Autoritetet kontraktuese gjatë çdo faze të një ankandi elektronik u komunikojnë menjëherë të
gjithë ofertuesve të paktën informacionin e mjaftueshëm për të bërë të mundur renditjet e tyre relative
në çdo moment. Ato gjithashtu mund të komunikojnë informacion tjetër në lidhje me çmime ose
vlera të tjera të paraqitura, me kusht që kjo të përcaktohet në specifikime. Ato gjithashtu mund të
shpallin në çdo kohë numrin e pjesëmarrësve në atë fazë të ankandit. Megjithatë, në çdo rast, ato nuk
mund të zbulojnë ofertuesit gjatë çdo faze të ankandit elektronik.
7. Autoritetet kontraktuese e mbyllin një ankand elektronik në një ose më shumë nga mënyrat e
mëposhtme:
(a) në ftesën për pjesëmarrje në ankand ato tregojnë datën dhe kohën e caktuar paraprakisht;
(b) nëse nuk marrin më çmime të reja ose vlera të reja që plotësojnë kërkesat në lidhje me dallimet
minimale. Në këtë rast, autoritetet kontraktuese përcaktojnë në ftesën për pjesëmarrje në ankand
kohën që do të lejojnë të kalojë pas marrjes së paraqitjeve të fundit përpara se të mbyllin ankandin
elektronik;
(c) nëse është arritur numri i fazave në ankand, i caktuar në ftesën për pjesëmarrje në ankand.
Nëse autoritetet kontraktuese vendosin të mbyllin një ankand elektronik në përputhje me shkronjën
(c), mundësisht në kombinim me rregullat e përcaktuara në shkronjën (b), ftesa për pjesëmarrje në
ankand tregon afatin kohor për çdo fazë të ankandit.
8. Autoritetet kontraktuese, pas mbylljes së një ankandi elektronik, shpallin kontratën fituese në
përputhje me nenin 53 në bazë të rezultateve të ankandit elektronik.
Autoritetet kontraktuese nuk mund të përdorin ankandet elektronike të papërshtatshme, as nuk mund
t’i përdorin ato në mënyrë të tillë që pengon, kufizon ose shtrembëron konkurrencën ose ndryshon

objektin e kontratës, siç është paraqitur për ofertën në njoftimin e publikuar të kontratës dhe siç është
përcaktuar në specifikim.
Neni 55
Oferta jonormale të ulëta
1. Nëse, për një kontratë të caktuar, oferta në lidhje me mallrat, punimet ose shërbimet duket
jonormale e ulët, autoriteti kontraktues përpara refuzimit të këtyre ofertave, mund të kërkojë me
shkrim detaje të elementeve përbërës të ofertës, që i konsideron të rëndësishme.
Këto detaje në veçanti mund të lidhen me:
(a) ekonominë e metodës së ndërtimit, procesin e prodhimit ose shërbimet e ofruara;
(b) zgjidhjet teknike të zgjedhura dhe/ose çdo kusht përjashtimisht të favorshëm në dispozicion të
ofertuesit për ekzekutimin e punës, furnizimin e mallrave ose shërbimeve;
(c) origjinalitetin e punës, furnizimeve, ose shërbimeve të propozuara nga ofertuesi;
(d) respektimin e dispozitave në lidhje me mbrojtjen e punësimit dhe kushtet e punës në fuqi në
vendin ku do të kryhet punimi, shërbimi ose furnizimi;
(e) mundësinë e ofertuesit për të marrë ndihmë shtetërore.
2. Autoriteti kontraktues i verifikon këto elemente përbërëse në konsultim me ofertuesin, duke pasur
parasysh provën e dhënë.
3. Nëse një autoritet kontraktues përcakton që një ofertë është e ulët në mënyrë jonormale për shkak
se ofertuesi ka fituar ndihmë shtetërore, oferta mund të refuzohet për këtë arsye vetëm pas
konsultimit me ofertuesin, nëse ky i fundit nuk mund të provojë, brenda një afati kohor të
mjaftueshëm të caktuar nga autoriteti kontraktues, që ndihma në fjalë është dhënë në mënyrë të
ligjshme. Nëse autoriteti kontraktues refuzon një ofertë në këto rrethana, ai e vë në dijeni Komisionin
për këtë fakt.
TITULLI III
RRUGULLAT PËR KONCESIONET NË PUNËT PUBLIKE
KAPITULLI I
Rregullat që rregullojnë koncesionet në punë publike
Neni 56
Fusha e veprimit
Ky Kre zbatohet për kontratat e koncesionit për punë publike të përfunduara nga autoritetet
kontraktuese kur vlera e kontratave është i barabartë ose më i madh se 6 242 000 euro.
Vlera llogaritet në përputhje me rregullat e zbatueshme për kontratat për punë publike të përcaktuara
në nenin 9.
Neni 57
Përjashtimet nga fusha e veprimit
Ky Titull nuk zbatohet për koncesionet për punë publike që shpallen fituese:
(a) në rastet e përmendura në nenet 13, 14 dhe 15 të kësaj direktive në lidhje me kontrata publike për
punë;
(b) nga autoritetet kontraktuese që kryejnë një ose më shumë veprimtari të përmendura në nenin 3
deri në 7 të Direktivës 2004/17/KE, nëse këto koncesione janë dhënë për të kryer këto veprimtari.
Megjithatë, kjo direktivë vazhdon të zbatohet për koncesionet për punë publike të shpallura fituese
nga autoritetet kontraktuese që kryejnë një ose më shumë nga veprimtaritë e përmendura në nenin 6
të Direktivës 2004/17/KE dhe të shpallura fituese për këto veprimtari, në masën që Shteti Anëtar në
fjalë përfiton nga mundësia e përmendur në paragrafin e dytë të nenit 71 të kësaj direktive që të
shmangë zbatimin e saj.

Neni 58
Publikimi i njoftimeve në lidhje me koncesionet për punë publike
1. Autoritetet kontraktuese që dëshirojnë të shpallin fituese një kontratë koncesioni për punë publike
e bëjnë të ditur synimin e tyre me anë të një njoftimi.
2. Njoftimet e koncesioneve për kontrata publike përfshijnë informacionin e përmendur në Shtojcën
VII C dhe sipas rastit, çdo informacion tjetër që konsiderohet i nevojshëm nga autoriteti kontraktues
në përputhje me formularët standardë të miratuar nga Komisioni sipas procedurës së përmendur në
nenin 77 pika 2.
3. Njoftimet publikohen në përputhje me nenin 36 pikat 2 deri në 8.
4. Neni 37 për publikimin e njoftimeve zbatohet gjithashtu për koncesionet për punë publike.
Neni 59
Afati kohor
Nëse autoritetet kontraktuese vijojnë me koncesionin për kontrata publike, afati kohor për paraqitjen
e aplikimeve për koncesion nuk është më pak se 52 ditë nga data e dërgimit të njoftimit, përvec rastit
kur zbatohet neni 38 pika 5.
Zbatohet neni 38 pika 7.
Neni 60
Nënkontraktimi
Autoriteti kontraktues:
(a) ose i kërkon koncesionarit të shpallë fituese te palët e treta kontratat që përfaqësojnë një minimum
prej 30% të vlerës totale të punës, për të cilën do të shpallet fituese kontrata e koncesionit, duke
ofruar në të njëjtën kohë mundësinë që kandidatët ta rrisin këtë përqindje të specifikuar në kontratën
e koncesionit, ose
(b) u kërkon kandidatëve për kontratat e koncesionit të specifikojnë në ofertat e tyre përqindjen, nëse
ka, ose vlerën totale të punës për të cilën do të shpallet kontrata fituese që synojnë t’ua ngarkojnë
palëve të treta.
Neni 61
Ngarkimi i koncesionarit me punë shtesë
Kjo direktivë nuk zbatohet për punët shtesë që nuk përfshihen në projekt koncesioni të konsideruar
fillimisht ose në kontrata fillestare, por që nëpërmjet rrethanave të paparashikuara bëhen të
nevojshme për kryerjen e punës së përshkruar në to, të cilat autoriteti kontraktues i ngarkon
koncesionarit, me kushtin që operatorit ekonomik që kryen këtë punë të shpallet fitues:
- nëse këto punë nuk mund të ndahen teknikisht apo ekonomikisht nga kontrata fillestare, pa
shkaktuar problem të madh për subjektet kontraktuese, ose
- nëse këto punë, edhe pse mund të ndahen nga zbatimi i kontratës fillestare, janë rreptësisht të
nevojshme në përfundimin e saj;
Megjithatë, vlera agregate e kontratave të shpallura fituese për punë shtesë nuk mund të kalojë 50%
të shumës së kontratës fillestare të koncesionit për punë;
KAPITULLI II
Rregullat për kontratat e shpallura fituese nga koncesionarët që janë autoritete kontraktuese
Neni 62
Rregullat e zbatueshme

Nëse koncesionari është autoritet kontraktues siç përcakton neni 1 pika 9, ai vepron në përputhje me
dispozitat e përcaktuara nga kjo direktivë për kontratat për punë publike në rastin e punëve që duhet
të kryhen nga palët e treta.
KAPITULLI III
Rregullat e zbatueshme për kontratat e shpallura fituese nga koncesionarët që nuk janë autoritete
kontraktuese
Neni 63
Rregullat e shpalljes: kufiri monetar dhe përjashtimet
1. Shtetet Anëtare marrin masat e nevojshme për të siguruar që koncesionarët e punëve publike, të
cilët nuk janë autoritete kontraktuese, të zbatojnë rregullat e shpalljes të përcaktuara në nenin 64 kur
shpallin kontrata fituese nga palë të treta, nëse vlera e këtyre kontratave është e barabartë ose më e
madhe se 6 242 000 euro.
Megjithatë, shpallja kërkohet nëse një kontratë për punë plotëson kushtet e renditura në nenin 31.
Vlera e kontratave llogaritet në përputhje me rregullat e zbatueshme për kontratat për punë publike të
përcaktuara në nenin 9.
2. Grupet e sipërmarrjeve që janë formuar për të fituar një koncesion ose sipërmarrjeve që lidhen me
to nuk konsiderohen palë të treta.
"Sipërmarrje e lidhur" është sipërmarrja mbi të cilën koncesionari mund të ushtrojë ndikim dominues,
drejtpërdrejt apo tërthorazi, ose një sipërmarrje që mund të ushtrojë ndikim dominues mbi
koncesionarin ose që, ashtu si koncesionari, i nënshtrohet ndikimit dominues të një sipërmarrjeje
tjetër si pasojë e pronësisë, pjesëmarrjes financiare ose rregullave që e rregullojnë atë. Ndikimi
dominues nga ana e një sipërmarrjeje prezumohet kur ajo, drejtpërdrejt ose tërthorazi, në lidhje me
një sipërmarrje:
(a) ka shumicën e kapitalit të nënshkruar të sipërmarrjes, ose
(b) kontrollon shumicën e votave që u korrespondojnë aksioneve të lëshuara nga sipërmarrja, ose
(c) mund të emërojnë më shumë se gjysmën e organit administrativ, drejtues ose mbikëqyrës të
sipërmarrjes.
Lista shteruese e këtyre sipërmarrjeve përfshihet në aplikimin për koncesion. Kjo listë përditësohet
pas çdo ndryshimi vijues në marrëdhënien ndërmjet sipërmarrjeve.
Neni 64
Publikimi i njoftimit
1. Koncesionarët për punë të cilët nuk janë autoritete kontraktuese dhe që dëshirojnë të shpallin
kontrata fituese për punë te një palë e tretë e bëjnë të ditur synimin e tyre me anë të një njoftimi.
2. Njoftimet përfshijnë informacionin e përmendur në Shtojcën VII C dhe sipas rastit, çdo
informacion tjetër që konsiderohet i nevojshëm nga koncesionari i punës sipas formularit standard të
miratuar nga Komisioni në përputhje me procedurën e nenit 77 pika 2.
3. Njoftimi publikohet sipas nenit 36 pikat 2 deri në 8.
4. Zbatohet gjithashtu neni 37 për publikimin vullnetar të njoftimeve.
Neni 65
Afatet kohore për marrjen e kërkesave për pjesëmarrje dhe marrjen e ofertave
Në kontrata për punë të shpallura fituese nga një koncesionar për punë, i cili nuk është autoritet
kontraktues, afati kohor i caktuar nga koncesionari për marrjen e kërkesave për pjesëmarrje nuk është
më pak se 37 ditë nga data e dërgimit të njoftimit të kontratës, dhe afati kohor për marrjen e ofertave
nuk është më pak se 40 ditë nga data e dërgimit të njoftimit të kontratës ose ftesës për ofertë.
Zbatohet neni 38 pikat 5, 6 dhe 7.

TITULLI IV
RREGULLAT QË RREGULLOJNË KONKURSET E PROJEKTIMIT
Neni 66
Dispozita të përgjithshme
1. Rregullat për organizimin e konkurseve të projektimit janë në përputhje me nenet 66 deri në 74 dhe
u komunikohen të interesuarve për pjesëmarrje në konkurs.
2. Pranimi i pjesëmarrësve në konkurse projektimi nuk kufizohet:
(a) lidhur me territorin ose pjesën e territorit të një Shteti Anëtar;
(b) për arsyet që, sipas ligjit të Shtetit Anëtar ku është organizuar konkursi, atyre do t'u kërkohej të
ishin persona fizikë ose juridikë.
Neni 67
Fusha e veprimit
1. Në përputhje me këtë titull, konkurset e projektimit organizohen nga:
(a) autoritetet kontraktuese që janë renditur si autoritete të qeverisjes qendrore në Shtojcën IV, duke
filluar nga kufiri minimal i barabartë me ose më i madh se 162 000 euro;
(b) autoritetet kontraktuese që nuk janë renditur në Shtojcën IV, duke filluar nga kufiri minimal i
barabartë me ose më i madh se 249 000 euro;
(c) nga të gjitha autoritetet kontraktuese duke filluar nga kufiri minimal i barabartë me ose më i madh
se 249 000 euro, nëse konkursi ka të bëjë me shërbimet në kategorinë 8 të Shtojcës II A, kategorinë 5
shërbime telekomunikacionit, pozicionet e të cilave në FPP janë të njëjta me numrat e referencës
CPC 7524, 7525 dhe 7526 dhe/ose shërbimet e renditura në Shtojcën II B.
2. Ky titull zbatohet për:
(a) konkurset e projektimit të organizuara si pjesë e një procedure që con në shpalljen fituese të një
kontrate publike për shërbime;
(b) konkurse projektimi me çmime dhe/ose pagesa për pjesëmarrësit.
Në rastet e përmendura në shkronjën (a), kufiri monetar është vlera e çmuar pa TVSH e kontratës
publike për shërbim, përfshirë çmimet e mundshme dhe/ose pagesat për pjesëmarrësit.
Në rastet e përmendura në shkronjën (b), kufiri monetar është shuma totale e çmimeve dhe pagesave,
përfshirë vlerën e çmuar, pa TVSH të kontratës publike për shërbim, që rrjedhimisht mund të lidhet
sipas nenit 31 pika 3 nëse autoriteti kontraktues nuk përjashton shpalljen e kontratës fituese në
njoftimin e konkursit.
Neni 68
Përjashtime nga fusha e veprimit
Ky Titull nuk zbatohet për:
(a) konkurse projektimi sipas kuptimit të Direktivës 2004/17/KE të cilat janë organizuar nga
autoritetet kontraktuese që kryejnë një ose më shumë veprimtari të përmendura në nenin 3 deri në 7
të asaj direktive dhe që organizohen për ndjekjen e këtyre veprimtarive; nuk zbatohet as për
konkurset e përjashtuara nga fusha e veprimit të kësaj direktive.
Megjithatë, kjo direktivë vazhdon të zbatohet për konkurset e projektimit të shpallura fituese nga
autoritetet kontraktuese që kryejnë një ose më shumë nga veprimtaritë e përmendura në nenin 6 të
Direktivës 2004/17/KE dhe të shpallura fituese për këto veprimtari, në masën që Shteti Anëtar në
fjalë përfiton nga mundësia e përmendur në paragrafin e dytë të nenit 71 të kësaj direktive që të
shmangë zbatimin e saj.
(b) konkurset që janë organizuar në të njëjtat raste siç përcaktohet në nenet 13, 14 dhe 15 të kësaj
direktive për kontrata publike për shërbim;
Neni 69

Njoftimet
1. Autoritetet kontraktuese që dëshirojnë të organizojnë një konkurs projektimi bëjnë të ditur synimin
e tyre me anë të një njoftimi për konkurs.
2. Autoritetet kontraktuese që kanë zhvilluar një konkurs projektimi dërgojnë një njoftim për
rezultatin e konkursit në përputhje me nenin 36 dhe duhet të jenë në gjendje të provojnë datën e
dërgimit.
Ky informacion nuk duhet publikuar nëse dhënia e informacionit për rezultatin e konkursit do të
pengonte zbatimin e ligjit, do të ishte në kundërshtim me interesin publik, do të prekte ligjshmërinë e
interesave tregtare të një ndërmarrjeje të veçantë, private apo publike, ose do të mund të prekte
konkurrencën e ndershme ndërmjet ofruesve të shërbimit.
3. Neni 37 për publikimin e njoftimeve zbatohet gjithashtu për konkurset.
Neni 70
Forma dhe mënyra e publikimit të njoftimeve të konkurseve
1. Njoftimet e përmendura në nenin 69 përmbajnë informacionin e përmendur në Shtojcën VII D në
përputhje me modelin e njoftimeve standarde të miratuara nga Komisioni në përputhje me
procedurën në nenin 77 pika 2.
2. Njoftimi publikohet sipas nenit 36 pikat 2 deri në 8.
Neni 71
Mjetet e komunikimit
1. Neni 42 pikat 1, 2 dhe 4 zbatohet për të gjitha komunikimet në lidhje me konkurset.
2. Komunikimi, shkëmbimi dhe ruajtja e informacionit janë të tilla që të sigurojnë ruajtjen e
integritetit dhe konfidencialitetit të të gjithë informacionit të komunikuar nga pjesëmarrësit në
konkurs, dhe që juria të sigurojë përmbajtjen e planeve dhe projekteve vetëm pas mbarimit të afatit
kohor për paraqitjen e tyre.
3. Rregullat e mëposhtme zbatohen për pajisjet për marrjen elektronike të planeve dhe projekteve:
(a) në dispozicion të palëve vihet informacion në lidhje me specifikimet që është i nevojshëm për
prezantimin e planeve dhe projekteve me mjete elektronike, duke përfshirë kodimin. Gjithashtu,
pajisjet për marrjen elektronike të planeve dhe projekteve plotësojnë kërkesat e Shtojcës X;
(b) Shtetet Anëtare mund të prezantojnë ose të mbajnë rregulla vullnetare për akreditimin që synojnë
përmirësimin e nivelit të shërbimit të certifikimit të ofruar për këto pajisje.
Neni 72
Përzgjedhja e konkurrentëve
Nëse konkurset e projektimi kufizohen me një numër të kufizuar pjesëmarrësish, autoritetet
kontraktuese përcaktojnë kritere të qarta dhe mosdiskriminuese përzgjedhjeje. Në çdo rast, numri i
kandidatëve të ftuar për të marrë pjesë është i mjaftueshëm për të siguruar konkurrencën e vërtetë.
Neni 73
Përbërja e jurisë
Juria përbëhet ekskluzivisht nga persona fizikë që janë të pavarur nga pjesëmarrësit në konkurs. Nëse
pjesëmarrësve në konkurs u kërkohet një kualifikim i veçantë profesional, të paktën një e treta e
anëtarëve të jurisë duhet ta ketë këtë kualifikim ose një kualifikim të njëjtë.
Neni 74

Vendimet e jurisë
1. Juria është autonome në vendimet ose opinionet e saj.
2. Ajo shqyrton planet dhe projektet e paraqitura nga kandidatët në mënyrë anonime dhe vetëm në
bazë të kritereve të përcaktuara në njoftimin e konkursit.
3. Ajo shënon renditjen e projekteve në një raport, të nënshkruar nga anëtarët e saj, të bazuar në
meritat e çdo projekti, së bashku me shënimet dhe çdo pikë që mund të kërkojë qartësim.
4. Anonimiteti duhet të respektohet deri në marrjen e një opinioni ose vendimi nga juria.
5. Kandidatët mund të ftohen, nëse është nevoja, t’u përgjigjen pyetjeve që juria ka shënuar në
procesverbal për të qartësuar çdo aspekt të projekteve.
6. Bisedimet ndërmjet anëtarëve të jurisë dhe kandidatëve mbahen në procesverbal.
TITULLI V
DETYRIMET STATISTIKORE, KOMPETENCAT EKZEKUTIVE DHE DISPOZITA TË FUNDIT
Neni 75
Detyrime statistikore
Për të lejuar vlerësimin e rezultateve të zbatimit të kësaj direktive, Shtetet Anëtare i dërgojnë
Komisionit një raport statistikor, të përgatitur në përputhje me nenin 76, që trajton në mënyrë të
veçantë kontratat për punë, shërbime dhe furnizime publike të shpallura fituese nga autoritetet
kontraktuese gjatë vitit të mëparshëm, jo më vonë se 31 tetori i çdo viti.
Neni 76
Përmbajtja e raportit statistikor
1. Për çdo autoritet kontraktues të përmendur në Shtojcën IV, raporti statistikor detajon të paktën:
(a) numrin dhe vlerën e kontratave të shpallura fituese që mbulon kjo direktivë;
(b) numrin dhe vlerën e plotë të kontratave të shpallura fituese sipas derogimeve nga Marrëveshja.
Sa është e mundur, të dhënat e përmendura në shkronjën (a) të paragrafit të parë ndahen:
(a) sipas procedurave të shpalljes fituese të kontratës që janë përdorur; dhe
(b) për secilën nga këto procedura, sipas punëve siç jepen në Shtojcën I dhe produkteve dhe
shërbimeve siç jepen në Shtojcën II të identifikuara sipas kategorisë së nomenklaturës FPP;
(c) sipas shtetësisë së operatorit ekonomik që fiton kontratën.
Nëse kontratat janë lidhur sipas procedurës me negocim, të dhënat e përmendura në shkronjën (a) të
paragrafit të parë ndahen gjithashtu sipas rrethanave të përmendura në nenet 30 dhe 31 dhe
specifikojnë numrin dhe vlerën e kontratave të shpallura fituese, nga Shteti Anëtar dhe vendi i
sipërmarrësit të suksesshëm.
2. Për çdo kategori të autoritetit kontraktues që nuk është paraqitur në Shtojcën IV, raporti statistikor
detajon të paktën:
(a) numrin dhe vlerën e kontratave të shpallura fituese, të ndara sipas paragrafit të dytë të pikës së
parë;
(b) vlerën e plotë të kontratave të shpallura fituese sipas derogimeve nga Marrëveshja.
3. Raporti statistikor paraqet çdo informacion tjetër statistikor të nevojshëm sipas Marrëveshjes.
Informacioni i përmendur në paragrafin e parë përcaktohet sipas procedurës në nenin 77 pika 2.
Neni 77
Komiteti Këshillimor

1. Komisioni ndihmohet nga Komiteti Këshillimor për kontratat publike i krijuar me nenin 1 të
Vendimit 71/306/KEE [25] ( quajtur më poshtë ―Komiteti‖).
2. Nëse përmendet kjo pikë zbatohen nenet 3 dhe 7 të Vendimit 1999/468/KE duke pasur parasysh
dispozitat e nenit 8 të tij.
3. Komiteti miraton rregulloren e tij të brendshme.
Neni 78
Rishikimi i kufijve monetarë
1. Komisioni verifikon kufijtë monetarë të përcaktuara në nenin 7 çdo dy vjet nga hyrja në fuqi e
kësaj direktive dhe nëse është e nevojshme i rishikon ato në përputhje me procedurën e parashikuar
në nenin 77 pika 2.
Llogaritja e vlerës së këtyre kufijve monetarë bazohet në vlerën mesatare ditore të euros, të shprehur
në SDR, gjatë 24 muajve në përfundim të ditës së fundit të gushtit që i paraprin rishikimit, i cili hyri
në fuqi që nga 1 janari. Vlera e kufijve monetarë të rishikuar, kur është e nevojshme, rrumbullakoset
me të mijtën euro më të afërt, për të siguruar respektimin e kufijve monetarë në fuqi të parashikuar
nga marrëveshja, të shprehura në SDR.
2. Komisioni, në të njëjtat afate kohore si ato të përmendura për rishikimin sipas pikës 1, në përputhje
me procedurën sipas nenit 77 pika 2, harmonizon:
(a) kufijtë monetarë të përcaktuar në shkronjën (a) të paragrafit të parë të nenit 8, në nenin 56 dhe
paragrafin e parë të nenit 63 pika 1 për kufirin monetar të rishikuar që zbatohet për kontratat për punë
publike;
(b) kufijtë monetarë të përcaktuar në shkronjën (b) të paragrafit të parë të nenit 8 dhe në nenin 67
pika 1 shkronja (a) për kufirin monetar të rishikuar që zbatohet për kontratat për shërbime publike të
lidhura nga autoritetet kontraktuese të përmendura në Shtojcën IV;
(c) kufirin monetar të përcaktuar në nenin 67 pika 1 shkronjat (b) dhe (c) për kufirin monetar të
rishikuar që zbatohet për kontratat publike për shërbime të shpallura fituese nga autoritetet
kontraktuese që nuk janë përfshirë në Shtojcën IV.
3. Vlera e kufijve monetarë e përcaktuar në përputhje me pikën 1 në valutë kombëtare të Shteteve
Anëtare që nuk marrin pjesë në bashkimin monetar, normalisht rishikohet çdo dy vjet nga data 1
janar 2004 e më tej. Llogaritja e kësaj vlere bazohet në vlerat mesatare ditore të këtyre valutave, të
shprehura në euro, gjatë 24 muajve që përfundojnë ditën e fundit të gushtit që i paraprin rishikimit i
cili hyn në fuqi nga 1 janari.
4. Kufijtë monetarë të rishikuar të përmendur në pikën 1 dhe vlerat përkatëse të tyre në valutë
kombëtare të përmendur në pikën 3 publikohen nga Komisioni në Gazetën Zyrtare të Bashkimit
Europian në fillim të muajit nëntor pas rishikimit të tyre.
Neni 79
Ndryshimet
1. Në përputhje me procedurën e përmendur në nenin 77 pika 2, Komisioni mund të ndryshojë:
(a) procedurat teknike për metodat e llogaritjes të përcaktuara në paragrafin e dytë të nenit 78 pika 1
dhe në nenin 78 pika 3;
(b) procedurat për hartimin, dërgimin, marrjen, përkthimin, mbledhjen dhe shpërndarjen e njoftimeve
të përmendura në nenin 35, 58, 64 dhe 69 dhe raportet statistikore të parashikuara në paragrafin e
katërt të nenit 35 pika 4 dhe në nenin 75 dhe 76;
(c) procedurat për përmendjen në mënyrë specifike në njoftimet, të zërave specifikë në
nomenklaturën FPP;
(d) listën e organeve dhe kategorive të organeve që rregullohet nga e drejta publike në Shtojcën III,
nëse kjo rezulton e nevojshme, në bazë të njoftimeve nga Shtetet Anëtare;

(e) listën e autoriteteve të qeverisjes qendrore në Shtojcën IV, në vijim të përshtatjeve të nevojshme
për të bërë të efektshme Marrëveshjen;
(f) numrat e referencës në nomenklaturën e paraqitur në Shtojcën II, në masën që kjo të mos
ndryshojë qëllimin material të kësaj direktive, dhe procedurat për t’ju referuar në njoftime zërave të
veçantë të kësaj nomenklature;
(g) numrat e referencës në nomenklaturën e paraqitur në Shtojcën II, në masën që kjo të mos
ndryshojë qëllimin material të kësaj direktive, dhe procedurat për t’ju referuar në njoftime zërave të
veçantë në këtë nomenklaturë brenda kategorive të shërbimeve të renditura në Shtojcë;
(h) procedurat për dërgimin dhe publikimin e të dhënave të përmendura në Shtojcën VIII për arsye të
progresit teknik ose për arsye administrative;
(i) detajet teknike dhe karakteristikat e pajisjeve për marrjen elektronike të përmendura në shkronjat
(a), (f), dhe (g) në Shtojcën X;
Neni 80
Zbatimi
1. Shtetet Anëtare miratojnë ligje ose akte nënligjore të nevojshme për të zbatuar këtë direktivë jo
më vonë se data 31 janar 2006. Shtetet Anëtare menjëherë njoftojnë Komisionin për këto masa.
Nëse Shtetet Anëtare miratojnë masa të tilla, ato duhet ta përmendin shprehimisht këtë direktivë ose
kjo direktivë duhet të përmendet shprehimisht në rastin e publikimit të tyre zyrtar. Metodat se si do të
bëhet ky referim përcaktohen nga Shtetet Anëtare.
2. Shtetet Anëtare i komunikojnë Komisionit tekstin e dispozitave kryesore të së drejtës së
brendshme që ato miratojnë në fushën që mbulon kjo direktivë.
Neni 81
Mekanizmat e monitorimit
Në përputhje me Direktivën e Këshillit 89/665/KEE, datë 21 dhjetor 1989, që koordinon ligjet dhe
aktet nënligjore në lidhje me zbatimin e procedurave të rishikimit për shpalljen fituese të kontratave
për punë dhe furnizime publike [26], Shtetet Anëtare sigurojnë zbatimin e kësaj direktive me
mekanizma të efektshme, të disponueshme dhe transparente.
Për këtë qëllim, ato mes të tjerash emërojnë, ose krijojnë një organ të pavarur.
Neni 82
Shfuqizime
Shfuqizimi i Direktivës 92/50/KEE, përveç nenit 41 të saj dhe Direktivës 93/36/KEE hyn në fuqi nga
data e treguar në nenin 80, pa cenuar detyrimet e Shteteve Anëtare në lidhje me afatet e përcaktuara
në Shtojcën XI për transpozimin dhe aplikimin.
Referencat për direktivat e shfuqizuara interpretohen si referenca që i bëhen kësaj direktive dhe
lexohen në përputhje me tabelën e përputhshmërisë në Shtojcën XII.
Neni 83
Hyrja në fuqi
Kjo direktivë hyn në fuqi ditën e publikimit të saj në Gazetën Zyrtare të Komuniteteve Europiane.
Neni 84
Adresa
Kjo direktivë u drejtohet Shteteve Anëtare.
Nënshkruar në Strasburg, më 31 mars 2004.
Për Parlamentin Europian

Presidenti
P. Cox
Për Këshillin
Presidenti
D. Roche
[1] GZ C 29 E, 30.01.2001, fq. 11 dhe GZ C 203 E, 27.08.2002, fq. 210.
[2] GZ C 193, 10.07.2001, fq. 7.
[3] GZ C 144, 16.05.2001, fq. 23.
[4] Opinioni i Parlamentit Europian, datë 17 janar 2002 (GZ C 271 E, 07.11.2002, fq. 176), Qëndrimi i Përbashkët i
Këshillit, datë 20 mars 2003 (GZ C 147 E, 24.06.2003, fq.1) dhe Qëndrimi i Parlamentit Europian, datë 2 korrik 2003 ( e
papublikuar ende në Gazetën Zyrtare). Rezoluta Legjislative e Parlamentit Europian, datë 29 janar 2004, dhe Vendimi i
Këshillit, datë 2 shkurt 2004.
[5] GZ L 209, 24.07.1992, fq. 1. Direktivë e ndryshuar së fundi nga Direktiva e Komisionit 2001/78/KE (GZ L 285,
29.10.2001, fq 1).
[6] GZ L 199, 09.08.1993, fq. 1. Direktivë e ndryshuar së fundi nga Direktiva e Komisionit 2001/78/KE .
[7] GZ L 199, 09.08.1993, fq. 54. Direktivë e ndryshuar së fundi nga Direktiva e Komisionit 2001/78/KE.
[8] GZ L 336, 23.12.1994, fq. 1.
[9] Shihni faqen 1 të kësaj Gazete Zyrtare.
[10] GZ L 199, 9.8.1993, fq. 84. Direktivë e ndryshuar së fundi nga Direktiva e Komisionit 2001/78/KE (GZ L 285,
29.10.2001, fq 1).
[11] GZ L 18, 21.01.1997, fq. 1.
[12] GZ L 340, 16.12.2002, fq. 1.
[13] GZ L 13, 19.1.2000, fq. 12.
[14] GZ L 178, 17.07.2000, fq. 1.
[15] Direktiva e Këshillit 2000/78/KE, datë 27 nëntor 2000, që përcakton një kuadër të përgjithshëm për trajtim të
barabartë në punësim dhe profesion (GZ L 303, 02.12.2000, fq.16).
[16] Direktiva e Këshillit 76/207/KEE, datë 9 shkurt 1976, për zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë të burrave dhe
grave në lidhje me aksesin në punësim, formimin profesional dhe promovimin dhe kushtet e punës (GZ L 39, 14.02.1976,
fq. 40). Direktivë e ndryshuar së fundi nga Direktiva 2002/73/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit (GZ L 269,
05.10.2002, fq.15).
[17] Rregullorja (KE) nr. 761/2001 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 19 mars 2001, që lejon pjesëmarrje
vullnetare nga organizatat në një skemë komunitare të eko-menaxhimit dhe kontrollit (EMAS) (GZ L 114, 24.04.2001,
fq.1).
[18] GZ L 184, 17.07.1999, fq. 23.
[19] GZ L 124, 08.06.1971, fq. 1.
[20] GZ L 351, 29.12.1998, fq. 1.
[21] GZ C 195, 25.06.1997, fq. 1.
[22] GZ L 358, 31.12.1998, fq. 2.
[23] GZ C 316, 27.11.1995, fq. 48.
[24] GZ L 166, 28.06.1991, fq. 77. Direktivë e ndryshuar së fundi nga Direktiva 2001/97/KE e Parlamentit Europian dhe
e Këshillit, datë 4 dhjetor 2001 (GZ L 344, 28.12.2001, fq.76).
[25] GZ L 185, 16.08.1971, fq. 15. Vendim i ndryshuar nga Vendimi 77/63/KEE (GZ L 13, 15.01.1977, fq. 15).
[26] GZ L 395, 30.12. 1989, fq. 33. Direktivë e ndryshuar nga Direktiva 92/50/KEE.

SHTOJCA I
Lista e veprimtarive të përmendura në nenin 1 pika 2, shkronja (b) [1]
KSVE (1)

KODI FPP
Ndarja

SEKSIONI F
NDËRTIMI

Grupi

45

Klasa

Lënda

Ndërtim

Shënime

Kjo ndarje përfshin:

45000000

ndërtimin e ndërtesave dhe veprave të reja,
restaurimin dhe riparime të zakonshme

45.1

Përgatitja e objektit

45100000

45.11

Shembja dhe trajtimi i
rrënojave;
lëvizja
e
dherave

Kjo klasë përfshin:
— shembjen e ndërtesave dhe strukturave të
tjera

45110000

— pastrimin e objektit të ndërtimit
— lëvizjen e dherave: gërmimi, fusha e
groposjes, nivelimi
dhe gradimi i objekteve të ndërtimit
gërmimi i hendekëve, zhvendosja e
gurëve, shpërthimi, etj.
— përgatitjen e objektit për shfrytëzim minerar:
zhvendosja
e
mbingarkesave
dhe
zhvillimeve të tjera dhe përgatitja e
zonave dhe pronave minerare
Kjo klasë përfshin gjithashtu:
— ndërtimin e sistemit të kullimit të objektit
— kullimin e tokave bujqësore dhe pyjore

45.12

Shpimi provë dhe shpimi me Kjo klasë përfshin:
— shpimin provë, shpimin provë me sondë
sondë
dhe marrjen e mostrave kryesore për
qëllime ndërtimi, gjeofizike, gjeologjike
dhe të ngjashme

45120000

Kjo klasë përjashton:
— shpimin për naftë prodhimi ose të gazit,
shiko klasën 11.20
— shpimin e puseve të ujit, shiko klasën 45.25
— gërmimin e puseve, shiko klasën 45.25
— eksplorimin për fusha të naftës dhe gazit,
studimin sizmik, gjeologjik dhe gjeofizik
shiko klasën 74.20

45.2

Ndërtim i ndërtesave të
plota ose pjesëve të tyre;
inxhinieri civile

45200000

KSVE (1)
Kodi FPP
Ndarj
a

SEKSIONI F
NDËRTIMI

Grupi

Klasa

Lënda

Shënime

45.21

Ndërtim i përgjithshëm i
ndërtesave dhe veprave
inxhinierike civile

Kjo klasë përfshin:

45210000

ndërtimin e të gjitha llojeve të ndërtesave,
ndërtimi i ndërtesave inxhinierike civile,
ura, duke përfshirë ato për autostrada të
ngritura, viadukte, tunele dhe nënkalime
tubacione të distancave të gjata, linja të
energjisë elektrike dhe komunikimit
tubacione urbane, komunikacioni urban dhe
linjat e energjisë elektrike
vepra urbane ndihmëse
montimi dhe ngritja
parafabrikuara në vend
Kjo
përjashton:

e

ndërtesave

të

klasë

veprimtari shërbimi sipas rastit në nxjerrje e
naftës dhe gazit, shiko klasën 11.20
ngritjen e ndërtesave të parafabrikuara të
përfunduara nga pjesë të prodhuara vetë jo
prej betoni, shiko ndarjet 20, 26 dhe 28
punët e ndërtimit, përveç ndërtesave, për
stadiume, pishina, palestra, fusha tenisi, fusha
golfi dhe instalime të tjera sportive, shiko
klasën 45.23
instalime ndërtese, shiko grupin 45.3
përfundim ndërtese, shiko grupin 45.4
veprimtari arkitekturore dhe inxhinierike,
shiko klasën 74.20
menaxhim projekti për ndërtim, shiko klasën
74.20

45.22

Ngritja e mbulimit të
tarracës dhe e karabinasë

45220000

Kjo klasë përfshin:
ngritjen dhe mbulimin e
taracës, dhe izolimin nga uji

45.23

Ndërtimi i autostradave,
rrugëve, aeroporteve dhe
objekteve sportive

Kjo klasë përfshin:

45230000

ndërtimi i autostradave, rrugëve, rrugëve të
tjera të këmbësorëve dhe të mjeteve
ndërtimi i hekurudhave ndërtimi i
pistave të aeroporteve
punët e ndërtimit, përveç ndërtesave, për
stadiume, pishina, palestra, fusha tenisi, fusha
golfi dhe instalime të tjera sportive
vendosjen e sinjalistikës horizontale në rrugë
dhe parqe makinash
Kjo
përjashton:

klasë

zhvendosjen paraprake e dherave, shih
klasën 45.11

KSVE (1)
KODI FPP
Ndarj
a

SEKSIONI F
NDËRTIMI

Grupi

Klasa

Lënda

Shënime

45.24

Përgatitja e projekteve të
ujit

Kjo klasë përfshin ndërtimin e:

45240000

rrugëve ujore, limaneve dhe veprave lumore,
porteve të jahteve, portave, etj.
punëve të thellimit me dragë nën
sipërfaqet e digave dhe moleve

45.25

Punë ndërtimi të tjera që
përfshijnë
zanatet
e
veçanta

Kjo klasë përfshin:

45250000

veprimtari ndërtimi të specializuara në një
aspekt të përbashkët për lloje të ndryshme
strukturash që kërkojnë aftësi ose pajisje të
specializuara:
ndërtimin e themeleve,
vendosjen e shtyllave

duke

përfshirë

shpimin dhe ndërtimin e puseve të ujit,
gërmimin e puseve
ngritjen e elementeve të çelikut që nuk
prodhohen vetë
përkuljen
çelikut

e

shtrimin
i
tullave
vendosjen e gurëve

dhe

ngritjen dhe çmontimin e skelave dhe
platformave të punës, duke përfshirë marrjen
me qira të skelave dhe platformave të punës
ngritjen e oxhakëve dhe furrave industriale
Kjo
përjashton:

klasë

marrjen me qira të skelave pa ngritje dhe
çmontim, shiko klasën 71.32

45.3

Instalimet e ndërtesës

45.31

Instalimi i telave dhe
montimeve elektrike

45300000

Kjo klasë përfshin:

45310000

instalimin në ndërtesë ose projekte të tjera
ndërtimi të:
telave dhe montimeve elektrike,
sistemeve të telekomunikacionit,
sistemeve elektrike të ngrohjes,
antenave rezidenciale, alarmeve
të zjarrit
sistemeve të alarmit kundër
vjedhjes, ashensorëve dhe
shkallëve lëvizëse,
përçuesve të ndriçimit, etj.

KSVE (1)

KODI FPP
Ndarj
a

SEKSIONI F
NDËRTIMI

Grupi

Klasa

Lënda

Shënime

45.32

Veprimtari të punës
izoluese

Kjo klasë përfshin:

45320000

instalimi në ndërtesë ose projekte të tjera
ndërtimi të izolimit termik, akustik ose kundër
dridhjes
Kjo
përjashton:

klasë

izolimi kundër ujit, shiko
klasën 45.22

45.33

Puna hidraulike

Kjo klasë përfshin:

45330000

instalimin në ndërtesë ose projekte të tjera
ndërtimi të:
pajisjeve hidraulike dhe sanitare,
montimeve të gazit
ngrohjes, ventilimit, ftohjes ose ‑pajisjeve të ajrit të kondicionuar dhe
sistemeve të spërkatësve kundër zjarrit
Kjo klasë përjashton:
instalimin e sistemeve elektrike të ngrohjes

45.34

Instalime të tjera të
ndërtesës

Kjo klasë përfshin:

45340000

instalimin e sistemeve të ndriçimit dhe të
sinjalizimit për rrugë, hekurudha, aeroporte
dhe limane
instalimin në ndërtesë ose projekte të tjera të
montimeve dhe pajisjeve n.e.c.

45.4

Përfundimi i ndërtesës

45.41

Suvatimi

45400000

Kjo klasë përfshin:

45410000

vendosjen në ndërtesë dhe projekte të tjera
ndërtimi të suvatimit dhe stukimit të
brendshëm dhe të jashtëm , duke përfshirë
veshjen me listela

45.42

Instalime mobilierie

Kjo klasë përfshin:
instalimi i dyerve që nuk prodhohen vetë,
dritareve, kornizat e dyerve dhe dritareve,
kuzhinat e montuara, shkallët, montimet e
dyqaneve dhe
si këto, të drurit dhe materialeve të
tjera

45420000

përfundimi i të brendshmes si tavane, mbulesa
muresh druri, ndarje të lëvizshme, etj.
Kjo
përjashton:

klasë

shtrimin e parketit dhe të mbulesave të
dyshemeve të drurit, shiko ndarjen 45.43

KSVE (1)
KODI FPP
Ndarj
a

SEKSIONI F
NDËRTIMI

Grupi

Klasa

Lënda

Shënime

45.43

Mbulesa dyshemeje dhe
muri

Kjo klasë përfshin:

45430000

shtrimin, vënien, varjen dhe montimin në
ndërtesa ose projekte të tjera ndërtimi të:
mureve të qeramikës, betonit ose gurit të
prerë ose pllakave të dyshemesë
parketin dhe mbulesat e tjera të dyshemesë,
mbulesat me qilima dhe me lino, duke
përfshirë të gomës dhe plastikës
mbulesa dyshemeje ose muri prej teracoje,
mermeri, graniti ose ardëze
letrat e murit

45.44

Lyerja dhe vendosje e
xhamave

Kjo klasë përfshin:

45440000

lyerjen e pjesëve të brendshme dhe të
jashtme të ndërtesave, lyerjen e strukturave
inxhinierike civile, instalimin e xhamave,
pasqyrave, etj.
Kjo klasë përjashton:
instalimin e dritareve, shiko klasën 45.42

45.45

Përfundime të tjera të
ndërtimit

Kjo klasë përfshin:

45450000

instalimin e impiantit të pastrimit me avull të
pishinave private, shpërthimin e rërës dhe
veprimtari të ngjashme për ndërtimin e
pjesëve të jashtme
punë të tjera të përfundimit të ndërtimit n.e.c.
Kjo
përjashton:

klasë

pastrimin e brendshëm të ndërtesave dhe
strukturave të tjera
45.5

Marrja me qira e pajisjeve
të ndërtimit dhe shembjes
me përdorues

45.50

Marrja me qira e pajisjeve
të ndërtimit dhe shembjes
me operator

45500000

Kjo
përjashton:

klasë

45500000

Marrja me qira e makinerive dhe pajisjeve të
ndërtimit dhe shembjes pa operator

(1) Në rast të një dallimi në interpretim ndërmjet FPP dhe KSVE, zbatohet nomenklatura KSVE.

[1] Rregullore e Këshillit (KEE) nr. 3037/90, datë 9 tetor 1990 për klasifikimin statistikor të veprimtarive
ekonomike në Komunitetin Europian (GZ L 293, 24.10.1990, fq. 1), Rregullore e ndryshuar nga Rregullorja e
Komisionit (KEE) nr. 761/93 (GZ L 83, 03.04.1993, fq. 1).

SHTOJCA II
Shërbime të përmendura në nenin 1 pika 2 shkronja (d)
SHTOJCA II A[1]
Kategoria
nr.

Lënda

Numri i referencës
CPC (1)

Numri i
referencës FPP

1

Shërbime mirëmbajtjeje dhe riparimi

6112, 6122, 633,
886

Nga 50100000 deri në 50982000
(me përjashtim të 50310000 deri në 50324200 dhe 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2

Shërbimet e transportit rrugor (2), duke
përfshirë shërbimet me automjet të
blinduar dhe shërbimet e shpejta, me
përjashtim të transportit të postës

712 (me përjashtim të Nga 60112000-6 deri në 60129300-1
71235), 7512,
(me përjashtim të 60121000 deri në 60121600, 60122200-1, 601222300),
87304
dhe nga 64120000-3 deri në 64121200-2

3

Shërbimet e transport ajror të udhëtarëve
dhe mallrave, me përjashtim të transportit
të postës

73 (me përjashtim të
7321)

nga 62100000-3 deri në 62300000-5
(me përjashtim të 62121000-6,
62221000-7)

4

Transporti rrugor (3) dhe ajror i postës

71235), 7321

60122200-1, 60122230-0
62121000-6, 62221000-7

5

Shërbimet e telekomunikacioneve

752

Nga 64200000-8 deri në 64228200-2
72318000-7,
dhe nga 72530000-9 deri në 72532000-3

6

Shërbime financiare:

me përjashtim të 81,
812, 814

Nga 66100000-1 deri në 66430000-3 dhe
Nga 67110000-1 deri në 67262000-1 (4)

(a) Shërbime sigurimesh
(b) Shërbime bankare dhe investimesh (4)

7

Shërbime kompjuterike dhe të lidhura me to 84

Nga 50300000-8 deri në 50324200-4,
Nga 72100000-6 deri në 72591000-4
(me përjashtim të 72318000-7 dhe nga 72530000-9 deri në 72532000-3)

8

Shërbime kërkimi dhe zhvillimi (5)

85

Nga 73000000-2 deri në 73300000-5
(me përjashtim të 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9

Shërbime e kontabilitetit, auditimit dhe
llogarimbajtjes

862

Nga 74121000-3 deri në 74121250-0

10

Shërbime e kërkimit të tregut dhe
sondazhit të opinionit publik

864

Nga 74130000-9 deri në 74133000-0 dhe
74423100-1, 74423110-4

11

Shërbimet e konsultimit të menaxhimit (6)
dhe shërbimet e lidhura me to

865, 866

Nga 73200000-4 deri në 73220000-0,
Nga 74140000-2 deri në 74150000-5
(me përjashtim të 74142200-8) dhe
74420000-9, 74421000-6,
74423000-0, 74423200-2,
74423210-5, 74871000-5,
93620000-0,

Kategoria
nr.

Lënda

12

Shërbime
arkitekturore;
shërbime
inxhinierike dhe shërbime inxhinierike të
integruara; shërbime urbanistike dhe të
inxhinierisë së peizazhit; shërbime të
lidhura me konsultimin shkencor dhe
teknik; shërbime të testimit teknik dhe
analizës

867

Nga 74200000-1 deri në 74276400-8 dhe
Nga 74310000-5 deri në 74323100-0 dhe 74874000-6

13

Shërbime publiciteti

871

nga 74400000-3 deri në 74422000-3 (me
përjashtim të 74420000-9, 74421000-6)

14

Shërbime të pastrimit të ndërtesave dhe
shërbime të menaxhimit të pronës

874, 82201
82206

Nga 70300000-4 deri në 70340000-6 dhe
Nga 74710000-9 deri në 74760000-4

15

Shërbime botimi dhe shtypshkrimi me
bazë tarife ose kontrate

88442

Nga 78000000-7 deri në 78400000-1

Numri i referencës
CPC (1)

Numri i
referencës FPP

16

Shërbime të kanalizimeve të ujërave të
zeza dhe asgjësimit të mbeturinave;
shërbime sanitare dhe të ngjashme

94

Nga 90100000-8 deri në 90320000-6 dhe
50190000-3, 50229000-6,
50243000-0,

(1) Nomenklatura CPC (versioni i përkohshëm), i përdorur për të përcaktuar fushën e veprimit të Direktivës 92/50/KEE.
(2) Me përjashtim të shërbimeve të transportit hekurudhor të mbuluara nga kategoria 18.
(3) Me përjashtim të shërbimeve të transportit hekurudhor të mbuluara nga kategoria 18.
(4) Me përjashtim të shërbimeve financiare në lidhje me lëshimin shitjen, blerjen, ose transferimin e letrave me vlerë instrumente
financiare të tjera, dhe shërbime të bankës qendrore. Përjashtohen gjithashtu: shërbimet që përfshijnë blerjen ose qiramarrjen, sipas çfarëdo
procedure financiare, të toke, ndërtese ekzistuese, ose prone tjetër të paluajtshme ose që lidhen me të drejta të tyre; megjithatë, shërbimet
financiare të ofruara në të njëjtën kohë , para ose pas kontratës së blerjes ose qiramarrjes në çfarëdo, formë , i nënshtrohen kësaj
direktive.
(5) Me përjashtim të shërbimeve të kërkimit dhe zhvillimit të ndryshme nga ato ku the përfitimet i shtohen ekskluzivisht për autoritetin
kontraktues për përdorim në drejtimin e çështjeve të veta me kusht që shërbimi i ofruar të shpërblehet plotësisht nga autoriteti
kontraktues.
(6) Me përjashtim të shërbimeve të arbitrazhit dhe të pajtimit.

[1] Në rast se ka ndonjë ndryshim në interpretim ndërmjet nomenklaturës FPP dhe CPC, përdoret nomenklatura CPC.

SHTOJCA II B
Kategoria
nr.

Lënda

Numri i referencës
CPC

Numri i
referencës FPP

17

Shërbime hotelerie dhe restoranti

64

Nga 55000000-0 deri në 55524000-9 dhe
Nga 93400000-2 deri në 93411000-2

18

Shërbime të transportit hekurudhor

711

60111000-9 dhe
Nga 60121000-2 deri në 60121600-8

19

Shërbime të transportit ujor

72

Nga 61000000-5 deri në 61530000-9 dhe
Nga 63370000-3 deri në 63372000-7

20

Shërbime të transportit mbështetës dhe
ndihmës

74

62400000-6, 62440000-8,
62441000-5, 62450000-1,
Nga 63000000-9 deri në 636000005 (me përjashtim të 63370000-3,
63371000-0
63372000-7) dhe
74322000-2, 93610000-7

21

Shërbime ligjore

861

Nga 74110000-3 deri në 74114000-1

22

Shërbime të vendosjes dhe furnizimit të
personelit (1)

872

Nga 74500000-4 deri në 745400006 (me përjashtim të 74511000-4),
dhe
nga 95000000-2 deri në 95140000-5

23

Shërbime sigurimi dhe hetimi, me
përjashtim të shërbimeve me automjet të
blinduar

873 (me përjashtim të
87304)

Nga 74600000-5 deri në 74620000-1

24

Shërbime arsimi dhe arsimi profesional

92

Nga 80100000-5 deri në 80430000-7

25

Shërbime sociale dhe shëndetësore

93

74511000-4 dhe
nga 85000000-9 deri në 85323000-9 (me përjashtim të 85321000-5
dhe
85322000-2)

26

Shërbim argëtuese, kulturore dhe sportive

96

Nga 74875000-3 deri në 74875200-5, dhe
nga 92000000-1 deri në 92622000-7 (me
përjashtim të 92230000-2)

27

Shërbime të tjera (2)

(1) Me përjashtim të kontratave të punësimit.
(2) Me përjashtim të kontratave për blerjen, zhvillimin, prodhimin ose bashkëprodhimin e programeve nga organizata transmetuese dhe
kontratave për kohën e transmetimit.

SHTOJCA III
Lista e organeve dhe kategorive të organeve që rregullohen nga e drejta publike të përmendura
në paragrafin e dytë të nenit 1 pika 9
I - BELGJIKË
Organet
A
- Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile/Federaal Agentschap voor Opvang van
Asielzoekers
- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire/Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen
- Agence fédérale de Contrôle nucléaire/Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
- Agence wallonne à l'Exportation
- Agence wallonne des Télécommunications
- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
- Aquafin
- Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces/Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Provinciën Astrid
B
- Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België
- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Berlaymont 2000
- Bibliothèque royale Albert Ier/Koninklijke Bilbliotheek Albert I
- Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté/Net-Brussel - Gewestelijke Agentschap
voor Netheid
- Bureau d'Intervention et de Restitution belge/Belgisch Interventie - en Restitutiebureau
- Bureau fédéral du Plan/Federaal Planbureau
C
- Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage/Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
Caisse
auxiliaire
d'Assurance
Maladie-Invalidité/Hulpkas
voor
Ziekte
en
Invaliditeitsverzekeringen
- Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins/Hulp - en Voorzorgskas voor
Zeevarenden
- Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges/Kas der geneeskundige
Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
- Caisse nationale des Calamités/Nationale Kas voor Rampenschade
- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés
dans les Entreprises de Batellerie/Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de
Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart
- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés
dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports,
Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de Compensation pour
Allocations familiales des Régions maritimes")/Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen
ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings - en Lossingsondernemingen en door de
Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd "Bijzondere
Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten")
- Centre d'Etude de l'Energie nucléaire/Studiecentrum voor Kernenergie
- Centre de recherches agronomiques de Gembloux
- Centre hospitalier de Mons
- Centre hospitalier de Tournai

- Centre hospitalier universitaire de Liège
- Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale/Centrum voor Informatica voor het
Brusselse Gewest
- Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme/Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en voor Racismebestrijding
- Centre régional d'Aide aux Communes
- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
- Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz/Controlecomité voor Elekticiteit en Gas
- Comité national de l'Energie/Nationaal Comité voor de Energie
- Commissariat général aux Relations internationales
- Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie
- Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
- Conseil central de l'Economie/Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
- Conseil économique et social de la Région wallonne
- Conseil national du Travail/Nationale Arbeidsraad
- Conseil supérieur de la Justice/Hoge Raad voor de Justitie
- Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises/Hoge Raad voor
Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen
- Conseil supérieur des Classes moyennes
- Coopération technique belge/Belgische technische Coöperatie
D
- Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
- Dienst voor de Scheepvaart
- Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
- Domus Flandria
E
- Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la
Communauté française
- Export Vlaanderen
F
- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
- Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
- Fonds bijzondere Jeugdbijstand
- Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
- Fonds culturele Infrastructuur
- Fonds de Participation
- Fonds de Vieillissement/Zilverfonds
- Fonds d'Aide médicale urgente/Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom/Pensioenfonds
voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
- Fonds des Accidents du Travail/Fonds voor Arbeidsongevallen
- Fonds des Maladies professionnelles/Fonds voor Beroepsziekten
- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises/Fonds tot
Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
- Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale/Woningfonds van
de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
- Fonds Film in Vlaanderen
- Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires/Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

- Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers/Nationaal Waarborgfonds
inzake Kolenmijnenschade
- Fonds piscicole de Wallonie
- Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers/Fonds voor Financiering van de
Leningen aan Vreemde Staten
- Fonds pour la Rémunération des Mousses/Fonds voor Scheepsjongens
- Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales/Brussels gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën
- Fonds voor flankerend economisch Beleid
- Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des
Prises d'Eau souterraine
G
- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
- Grindfonds
H
- Herplaatsingfonds
- Het Gemeenschapsonderwijs
- Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten
I
- Institut belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie
- Institut belge des Services postaux et des Télécommunications/Belgisch Instituut voor Postdiensten
en Telecommunicatie
- Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
- Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement/Brussels Instituut voor Milieubeheer
- Institut d'Aéronomie spatiale/Instituut voor Ruimte - aëronomie
- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
- Institut des Comptes nationaux/Instituut voor de nationale Rekeningen
- Institut d'Expertise vétérinaire/Instituut voor veterinaire Keuring
- Institut du Patrimoine wallon
- Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
- Institut géographique national/Nationaal geografisch Instituut
- Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine/Instelling voor de Ontwikkeling
van ondergrondse Vergassing
- Institution royale de Messine/Koninklijke Gesticht van Mesen
- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande/Universitaire
instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap
- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française/Universitaire
instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
- Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité/Rijksinstituut voor Ziekte - en
Invaliditeitsverzekering
- Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants/Rijksinstituut voor de sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen
- Institut national des Industries extractives/Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
- Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail/Nationaal Onderzoeksinstituut voor
Arbeidsomstandigheden
- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre/Nationaal
Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
- Institut national des Radioéléments/Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
- Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie/Nationaal Instituut voor Criminalistiek
en Criminologie
- Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail/Instituut voor Verbetering van de
Arbeidsvoorwaarden
- Institut royal belge des Sciences naturelles/Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

- Institut royal du Patrimoine culturel/Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
- Institut royal météorologique de Belgique/Koninklijk meteorologisch Instituut van België
- Institut scientifique de Service public en Région wallonne
- Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur/Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid - Louis Pasteur
- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
- Instituut voor het archeologisch Patrimonium
- Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
- Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
J
- Jardin botanique national de Belgique/Nationale Plantentuin van België
K
- Kind en Gezin
- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen
L
- Loterie nationale/Nationale Loterij
M
- Mémorial national du Fort de Breendonk/Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
- Musée royal de l'Afrique centrale/Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
- Musées royaux d'Art et d'Histoire/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
- Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique/Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België
O
- Observatoire royal de Belgique/Koninklijke Sterrenwacht van België
- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense/Centrale Dienst voor sociale
en culturele Actie van het Ministerie van Defensie
- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi
- Office de Contrôle des Assurances/Controledienst voor de Verzekeringen
- Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités/Controledienst voor de
Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
- Office de la Naissance et de l'Enfance
- Office de Promotion du Tourisme
- Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer/Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
- Office for Foreign Investors in Wallonia
- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés/Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor Werknemers
- Office national de l'Emploi/Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
- Office national de Sécurité sociale/Rijksdienst voor sociale Zekerheid
- Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales/Rijksdienst voor
sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
- Office national des Pensions/Rijksdienst voor Pensioenen
- Office national des Vacances annuelles/Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
- Office national du Ducroire/Nationale Delcrederedienst
- Office régional bruxellois de l'Emploi/Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
- Office régional pour le Financement des Investissements communaux
- Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
- Orchestre national de Belgique/Nationaal Orkest van België

- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles/Nationale Instelling voor
radioactief Afval en Splijtstoffen
P
- Palais des Beaux-Arts/Paleis voor schone Kunsten
- Participatiemaatschappij Vlaanderen
- Pool des Marins de la Marine marchande/Pool van de Zeelieden der Koopvaardij
R
- Radio et Télévision belge de la Communauté française
- Régie des Bâtiments/Regie der Gebouwen
- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea
S
- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale/Brusselse
hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp
- Société belge d'Investissement pour les pays en développement/Belgische Investeringsmaatschappij
voor Ontwinkkelingslanden
- Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon
- Société de Garantie régionale
- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
- Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées/Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
- Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
- publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
- Société publique de Gestion de l'Eau
- Société wallonne du Logement et sociétés agréées
- Sofibail
- Sofibru
- Sofico
T
- Théâtre national
- Théâtre royal de la Monnaie/De Koninklijke Muntschouwburg
- Toerisme Vlaanderen
- Tunnel Liefkenshoek
U
- Universitair Ziekenhuis Gent
V
- Vlaams Commissariaat voor de Media
- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
- Vlaams Egalisatie Rente Fonds
- Vlaamse Hogescholenraad
- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
- Vlaamse interuniversitaire Raad
- Vlaamse Landmaatschappij
- Vlaamse Milieuholding
- Vlaamse Milieumaatschappij

- Vlaamse Onderwijsraad
- Vlaamse Opera
- Vlaamse Radio- en Televisieomroep
- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt
- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
- Vlaams Fonds voor de Lastendelging
- Vlaams Fonds voor de Letteren
- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
- Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
- Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de
Industrie
- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
- Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
- Vlaams Zorgfonds
- Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen
II - DANIMARKË
Organet
Danmarks Radio
Det landsdækkende TV2
Danmarks Nationalbank
Sund og Bælt Holding A/S
A/S Storebælt
A/S Øresund
Øresundskonsortiet
Ørestadsselskabet I/S
Byfornyelsesselskabet København
Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab
Statens og Kommunernes Indkøbsservice
Post Danmark
Arbejdsmarkedets Tillægspension
Arbejdsmarkedets Feriefond
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Naviair
Kategoritë
- De Almene Boligorganisationer/(organizata të strehimit social),
- Lokale kirkelige myndigheder/(administrata të kishave vendore),
- Andre forvaltningssubjekter/(institucione të tjera administrative publike).
III - GJERMANI
1. Kategoritë
Autoritetet, institucionet dhe fondacionet e rregulluara nga e drejta publike dhe të krijuara nga
autoritetet federale, shtetërore ose vendore sidomos në fushat e mëposhtme:
1.1. Autoritete
- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften/(universitete dhe organe
studentore),
- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-,
Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern)/[shoqata profesionistësh që përfaqësojnë avokatët,
noterët, konsulentët tatimorë, noterët, kontabilistët, arkitektët, mjekët dhe farmacistët],

- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern,
Handwerksinnungen, Handwerkerschaften)/[shoqata biznesi dhe tregtare: shoqata bujqësore dhe
artizanale, dhoma të industrisë dhe tregtisë, shoqata zejtarësh dhe tregtarësh],
- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)/[institucione të
sigurimeve shoqërore: fonde për sigurim shëndetësor, për raste aksidentesh dhe pensionesh],
- kassenärztliche Vereinigungen/(shoqata të mjekëve jashtë vendit),
- Genossenschaften und Verbände/(kooperativa dhe shoqata të tjera).
1.2. Institucione dhe fondacione
Institucione jo industriale dhe jo tregtare që i nënshtrohen kontrollit shtetëror dhe që veprojnë për
interes të përgjithshëm, sidomos në fushat e mëposhtme:
- Rechtsfähige Bundesanstalten/(institucione federale me zotësi juridike),
- Versorgungsanstalten und Studentenwerke/(organizata pensionistësh dhe unione studentësh),
- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen/(fondacione kulturore, të mirëqenies dhe asistencës).
2. Persona juridikë që rregullohen nga e drejta publike
Institucione joindustriale dhe jo tregtare që i nënshtrohen kontrollit shtetëror dhe që veprojnë për
interes të përgjithshëm, përfshirë kommunale Versorgungsunternehmen (shërbime publike të
bashkive) sidomos në fushat e mëposhtme:
- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen,
Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten)/[shëndetësi: spitale, shtëpi pushimi për çështje
shëndeti, institute për kërkime mjekësore, laboratorë analizash dhe impiante të asgjësimit të pjesëve
trupore],
- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische
Gärten)/[kulturë: teatro, orkestra, muze, librari, arkiva, kopshte zoologjike dhe botanike],
- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime,
Freizeiteinrichtungen,
Gemeinschaftsund
Bürgerhäuser,
Frauenhäuser,
Altersheime,
Obdachlosenunterkünfte)/[kujdesi social: çerdhe, kopshte, shtëpi pushimi, shtëpi të fëmijëve dhe të të
rinjve, qendra argëtimi, qendra të komunitetit dhe të qytetarëve, të grave, të të moshuarve dhe të të
pastrehëve],
- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen)/[sport: pishina, ambiente sporti],
- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste)/[siguri: zjarrfikësit, shërbime të tjera për raste
emergjente],
Bildung
(Umschulungs-,
Aus-,
Fortund
Weiterbildungseinrichtungen,
Volkshochschulen)/[shkollimi: trajnim, institucione të trajnimit të mëtejshëm dhe ritrajnimit, shkolla
nate për të rriturit],
- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche
Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung)/[shkencë, kërkim dhe zhvillim: institute
kërkimore, shoqëri dhe shoqata shkencore, institucione që promovojnë shkencën],
- Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung)/[shërbime për pastrimin urban:
pastrim i rrugëve, asgjësim i mbeturinave dhe ujërave të zeza],
- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen
soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung)/[ndërtim, ndërtime civile dhe strehim:
planifikim, zhvillim urban, strehim, ndërmarrje (sa kohë që veprojnë për interes të përgjithshëm),
shërbime të agjencive për strehim],
- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften)/(ekonomi: organizata që nxisin zhvillimin
ekonomik),
- Friedhofs- und Bestattungswesen/(shërbime funerale),
- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit,
Entwicklungshilfe, Ausbildung)/[bashkëpunim me vendet në zhvillim: financim, bashkëpunim
teknik, ndihmë për zhvillim dhe trajnim].
IV- GREQI
Kategoritë
a) Ndërmarrje shtetërore dhe subjekte shtetërore

b) Persona juridikë që rregullohen nga e drejta private të cilët janë në pronësi shtetërore ose që marrin
rregullisht të paktën 50% të buxhetit të tyre në formën e subvencioneve shtetërore, sipas rregullave të
zbatueshme, ose ku shteti ka aksione kapitale të paktën 51%.
c) Persona juridikë që rregullohen nga e drejta private të cilët janë në pronësi të personave juridikë që
rregullohen nga e drejta publike, të autoriteteve vendore të çdo niveli, përfshirë Shoqatën Qendrore
Greke të Autoriteteve Vendore (Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.), të shoqatave vendore të ―komunave‖ (fusha vendore
administrative) ose të ndërmarrjeve ose subjekteve shtetërore, ose të personave juridikë të përmendur
në shkronjën (b), ose që marrin rregullisht të paktën 50% të buxhetit të tyre vjetor në formën e
subvencioneve nga këta persona juridikë, sipas rregullave të zbatueshme ose aktit të tyre të
themelimit, ose nga personat juridikë të përmendur më sipër, të cilët kanë të paktën 51% aksione
kapitale tek personat juridikë që rregullohen nga e drejta publike.
V - SPANJË
Kategoritë
- Organe dhe subjekte që rregullohen nga e drejta publike të cilat i nënshtrohen "Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas",/[Legjislacioni i shtetit spanjoll për prokurimin] që nuk përfshijnë ato
që janë pjesë e /Administración General del Estado/(Administratës së përgjithshme të shtetit).
- Organe dhe subjekte që rregullohen nga e drejta publike të cilat i nënshtrohen "Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas",/ që nuk përfshijnë ato që janë pjesë e /l'Administración de las
Comunidades Autónomas/(administratës së rajoneve autonome).
- Organe dhe subjekte që rregullohen nga e drejta publike të cilat i nënshtrohen "Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas",/ që nuk përfshijnë ato që janë pjesë e /Corporaciones
Locales/(autoriteteve vendore).
- Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social/(subjekte administrative dhe
shërbime të përbashkëta të shërbimeve shëndetësore dhe sociale).
VI - FRANCË
Organet
- Collège de France
- Conservatoire national des arts et métiers
- Observatoire de Paris
- Institut national d'histoire de l'art (INHA)
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Institut national de la recherche agronomique (INRA)
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
- Institut de recherche pour le développement (IRD)
- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
- Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres
des métiers et chambres d'agriculture
- Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)
Kategoritë
1. Organe shtetërore kombëtare
- Agences de l'eau/(Agjenci të ujësjellësave)
- Écoles d'architecture/(Shkolla të arkitekturës)
- Universités/(Universitete)
- Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)/(Institute të larta të formimit të mësuesve)
2. Organe publike administrative në nivel rajonal, departamentesh dhe vendor
- collèges/(gjimnaze)
- lycées/(lice)
- établissements publics hospitaliers/(spitale shtetërore)

- offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM)/(zyra shtetërore për strehimin me kosto të
ulët)
3. Grupime të autoriteteve territoriale
- établissements publics de coopération intercommunale/(institucione publike për bashkëpunimin
ndërmjet autoriteteve vendore)
- institutions interdépartementales et interrégionales/(institucione të përbashkëta për më shumë se një
Département dhe institucione ndërrajonale)
VII- IRLANDË
Organet
Enterprise Ireland [Marketing, teknologji dhe zhvillim i sipërmarrjeve]
Forfás [Politika dhe këshillim për sipërmarrjet, tregtinë, teknologjinë dhe novacionin]
Industrial Development Authority / Autoriteti i Zhvillimit Industrial
Enterprise Ireland
FÁS [Trajnim për punësimin dhe industrial]
Health and Safety Authority [Autoriteti i Shëndetit dhe Sigurisë]
Bord Fáilte Éireann/[Zhvillim i turizmit]
CERT [Trajnim në fushën e hotelerisë, kateringut dhe industrisë së turizmit]
Irish Sports Council [Këshilli Irlandez i Sporteve]
National Roads Authority [Autoriteti Kombëtar i Rrugëve]
Údarás na Gaeltachta/[Autoriteti për rajonet që flasin gjuhën gelik]
Teagasc [Kërkim, trajnim dhe zhvillim bujqësor]
An Bord Bia/[Promovim i industrisë së ushqimit]
An Bord Glas/[Promovim i industrisë së hortikulturës]
Irish Horseracing Authority [Autoriteti Irlandez i Hipizmit
Bord na gCon/[Zhvillim dhe Greyhound racing support and development]
Marine Institute [Instituti i Flotës Detare]
Bord Iascaigh Mhara/[Zhvillim i peshkimit]
Equality Authority [Autoriteti i Barazisë]
Legal Aid Board [Bordi i Ndihmës Ligjore]
Kategoritë
Regional Health Boards/(Këshillat Rajonale për Shëndetin)
Hospitals and similar institutions of a public character/(Spitale dhe institucione të ngjashme me
natyrë publike)
Vocational Education Committees/(Komitete të Formimit Profesional)
Colleges and educational institutions of a public character/(Kolegje dhe institucione arsimore me
natyrë publike)
Central and Regional Fisheries Boards/(Borde Qendrore dhe Rajonale Peshkimi)
Regional Tourism Organisations/(Organizata Rajonale për Turizmin)
National Regulatory and Appeals bodies [such as in the telecommunications, energy, planning etc.
areas]/(Organe Kombëtare Rregulluese dhe për Ankimet [si në fushat e telekomunikacionit,
energjisë, planifikimit etj.]
Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors [e.g.
Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government
Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of
Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority,
etc.]/(Agjenci të krijuara për të kryer funksione të veçanta ose për të plotësuar nevojat në sektorë të
ndryshëm shtetërore [p.sh. Healthcare Materials Management Board (Bordi i Administrimit të
Materialeve të Kujdesit Mjekësor), Health Sector Employers Agency (Agjencia e Punëdhënësve në
Sektorin e Shëndetësisë), Local Government Computer Services Board (Bordi i Pushtetit Vendor për
Shërbime Kompjuterike), Environmental Protection Agency (Agjecia e Mbrojtjes së Mjedisit),
National Safety Council (Këshilli i Sigurisë Kombëtare), Institute of Public Administration (Instituti i
Administratës Publike), Economic and Social Research Institute (Instituti i Kërkimeve Ekonomike
dhe Sociale) , National Standards Authority (Autoriteti Kombëtar i Standardeve), etj.]

Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in accordance with
Article 1(7) of this Directive./(Organe të tjera shtetërore sipas përkufizimit të një organi që
rregullohet nga e drejta publike në përputhje me nenin 1 pika 7 të kësaj direktive.)
VIII - ITALI
Organet
Società "Stretto di Messina"
Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV
ANAS S.p.A
Kategoritë
- Enti portuali e aeroportuali/(autoritete portuale dhe aeroportuale),
- Consorzi per le opere idrauliche/(konsorciume për punime hidroteknike),
- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le
università/(universitete shtetërore, institute shtetërore universitare, konsorciume për zhvillime
universitare),
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza/(institucione të ndihmës dhe mirëqenies),
- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o
vulcanologici/(institute të larta shkencore dhe kulturore, observatorë astronomikë, astrofizikë,
gjeofizikë ose vullnakonologjikë),
- Enti di ricerca e sperimentazione/(organizata kërkimore dhe për punë eksperimentale),
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza/(agjenci që administrojnë
skema të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe skemës së mbrojtjes sociale),
- Consorzi di bonifica/(konsorciume për bonifikim),
- Enti di sviluppo e di irrigazione/(agjenci zhvillimi dhe ujitjeje),
- Consorzi per le aree industriali/(shoqata të zonave industriale),
- Comunità montane/(grupime të bashkive në zonat malore),
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse/(organizata që ofrojnë shërbime për interesin publik),
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero/(organe
shtetërore të përfshira në veprimtari argëtimi, sportive, turizmi dhe zbavitjeje),
- Enti culturali e di promozione artistica/(organizata që promovojnë veprimtari kulturore dhe
artistike).
IX - LUKSEMBURG
Kategoritë
- Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du
gouvernement/(institucione publike të shtetit nën mbikëqyrjen e një anëtari të qeverisë),
- Établissements publics placés sous la surveillance des communes/(institucione publike nën
mbikëqyrjen e "communes") (autoriteteve vendore),
- Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de
communes/(shoqata të autoriteteve vendore të krijuara sipas ligjit të datës 23 shkurt 2001 për shoqatat
e "communes").
X - VENDET E ULËTA
Organet
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/(Ministria e Brendshme dhe
Marrëdhënieve të Mbretërisë)
- Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)/(Instituti i Vendeve të Ulëta
për Shërbimin e Zjarrfikësve dhe për Emergjencat)
- Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)/(Këshilli i Vendeve të Ulëta për Kontrollin e
Shërbimit të Zjarrfikësve)

- Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)/(Instituti Kombëtar për Përzgjedhjen e
Edukimin e Policëve)
- 25 afzonderlijke politieregio's/(25 rajone të veçanta policore)
- Stichting ICTU/(Fondacioni ICTU)
Ministria e Çështjeve Ekonomike
- Stichting Syntens/(Syntens)
- Van Swinden Laboratorium B.V./(Laboratori NMi van Swinden)
- Nederlands Meetinstituut B.V./(Nmi Instituti për Metrologjinë dhe Teknologjinë)
- Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)/(Agjencia e Vendeve të Ulëta për
Programet për Hapësirën Ajrore)
- Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN)/(Këshilli i Vendeve të Ulëta për Turizmin)
- Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)/(Organi bashkëpunues i qeverive të provincave të
pjesës veriore të Vendeve të Ulëta)
- Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)/(Shoqëri tregtare zhvillimi Gelderland)
- Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM)/(OOM Zhvillimi i Biznesit Ndërkombëtar)
- LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)
- Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)/(NOM Zhvillimi i Investimeve)
- Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)/(Agjencia e Zhvillimit Brabant)
- Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit/(Autoriteti i Pavarur i Postës dhe
Telekomunikacionit)
Ministria e Financave
- De Nederlandse Bank N.V./(Banka Qendrore e Vendeve të Ulëta)
- Autoriteit Financiële Markten/(Autoriteti i Vendeve të Ulëta për Tregjet Financiare)
- Pensioen- & Verzekeringskamer/(Autoriteti Mbikëqyrës i Vendeve të Ulëta të Pensioneve dhe
Sigurimeve)
Ministria e Drejtësisë
- Stichting Reclassering Nederland (SRN)/(Agjencia e Vendeve të Ulëta për Rehabilitimin)
- Stichting VEDIVO/(Agjencia VEDIVO, Shoqata për Drejtuesit në Kujdesin Familjar)
- Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen/(Institucione të Kujdesit dhe Kujdesit Familjar)
- Stichting Halt Nederland (SHN)/(Agjencia e Vendeve të Ulëta Halt (alternativë))
- Particuliere Internaten/(institucione private akomodimi)
- Particuliere Jeugdinrichtingen/(Institucione të Vuajtjes së Dënimit për keqbërësit e rinj)
- Schadefonds Geweldsmisdrijven/(Fondi i Dëmshpërblimit për Krimet e Dhunshme)
- Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)/(Agjencia për Pritjen e Azilkërkuesve)
- Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)/(Agjencia Kombëtare e Mbështetjes dhe
Mirëmbajtjes)
- Landelijke organisaties slachtofferhulp/(Organizata kombëtare për kompensimin e viktimave)
- College Bescherming Persoongegevens/(Autoriteti i Vendeve të Ulëta për Mbrojtjen e të Dhënave)
- Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)/(Qendra për Studimin e Administrimit të Drejtësisë)
- Raden voor de Rechtsbijstand/(Këshilla të Ndihmës Ligjore)
- Stichting Rechtsbijstand Asiel/(Qendra e Këshillimit Ligjor për Azilkërkuesit)
- Stichtingen Rechtsbijstand/(Agjenci për Ndihmë Ligjore)
- Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)/(Zyra Kombëtare Kundër Diskriminimit Racor)
- Clara Wichman Instituut/(Instituti Clara Wichman)
- Tolkencentra/(Qendra Interpretimi)
Ministria e Bujqësisë, Menaxhimit të Natyrës dhe Peshkimit
- Bureau Beheer Landbouwgronden/(Shërbimi i Menaxhimit të Tokës)
- Faunafonds/(Fondi për Faunën)
- Staatsbosbeheer/(Shërbimi Kombëtar i Pyjeve)
- Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding/(Zyra e Vendeve të Ulëta për Ushqim dhe Edukim
për Ushqimin)
- Universiteit Wageningen/(Universitati Wageningen dhe Qendra Kërkimore)
- Stichting DLO/(Departamenti i Kërkimeve në fushën e bujqësisë)
- (Hoofd) productschappen/(Borde të mallrave)
Ministria e Arsimit, Çështjeve Kulturore dhe Shkencës
A. Përshkrime të përgjithshme

- shkolla shtetërore ose shkolla private të financuara nga shteti për arsimin bazë sipas kuptimit të Wet
op het primair onderwijs (Ligji për Arsimin Bazë)
- shkolla shtetërore ose shkolla të financuara nga shteti për shkollim të veçantë, shkollim të veçantë
dytësor ose institucione për shkollim të veçantë dhe dytësor sipas kuptimit të Wet op de
expertisecentra (Ligji për Qendrat Burimore)
- shkolla shtetërore ose shkolla private të financuara nga shteti ose institucione për arsimin e mesëm
sipas kuptimit të Wet op het Voortgezet Onderwijs (Ligji për Arsimin e Mesëm)
- institucione publike ose institucione private të financuara nga shteti sipas kuptimit të Wet Educatie
en Beroepsonderwijs (Ligji për Arsimin dhe Arsimin Profesional)
- shkolla shtetërore ose shkolla private të financuara nga shteti sipas kuptimit të Experimentenwet
Onderwijs (Ligji për Shkollimin Eksperimental)
- universitete dhe institucione të arsimit të lartë të financuara nga shteti, the Open University, dhe
spitale universitare, sipas kuptimit të Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(Ligji për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor), dhe institucionet për arsimin ndërkombëtar në
rastin kur më shumë se 50% e buxhetit të tyre ka fonde shtetërore
- shërbime këshillimore në shkolla sipas kuptimit të Wet op het primair onderwijs (Ligji për Arsimin
Bazë) ose Wet op de expertisecentra (Ligji për Qendrat Burimore)
- qendrat kombëtare të mësuesve sipas kuptimit të Wet subsidiwring landelijke
onderwijsondersteunende activiteiten (Ligji për Subvencionet për Veprimtaritë Kombëtare të
Mbështetjes Arsimore)
- organizata transmetimi sipas kuptimit të Mediawet (Ligji për Median)
- fondet sipas kuptimit të Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (Ligji për Politika Specifike Kulturore)
- organe kombëtare për arsim profesional
- fondacione sipas kuptimit të Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (Ligji për Privatizimin e
Shërbimeve Kombëtare të Muzeve)
- muze të tjera që marrin më shumë se 50% të fondeve të tyre nga Ministria e Arsimit, Çështjeve
Kulturore dhe Shkencës
- organizata dhe institucione të tjera në fushën e arsimit, kulturës dhe shkencës që marrin më shumë
se 50% të fondeve të tyre nga Ministria e Arsimit, Çështjeve Kulturore dhe Shkencës
B. Lista e emrave
- Informatie Beheer Groep
- Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
- Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
- Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
- Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
- College van Beroep voor het hoger Onderwijs
- Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
- Koninklijke Bibliotheek
- Stichting Muziek Centrum van de Omroep
- Stichting Ether Reclame
- Stichting Radio Nederland Wereldomroep
- Nederlandse Programma Stichting
- Nederlandse Omroep Stichting
- Commissariaat voor de Media
- Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
- Stichting Lezen
- Dienst Omroepbijdragen
- Centrum voor innovatie en opleidingen
- Bedrijfsfonds voor de Pers
- Centrum voor innovatie van opleidingen
- Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)
- Instituut voor Leerplanontwikkeling

- Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting
- Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
- Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
- BVE-Raad
- Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
- Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
- Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
- Combo Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
- Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
- Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
- Stichting SoFoKles
- Europees Platform
- Stichting mobiliteitsfonds HBO
- Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
- Stichting minderheden Televisie Nederland
- Stichting omroep allochtonen
- Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht
- School der Poëzie
- Nederlands Perscentrum
- Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
- Bibliotheek voor varenden
- Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
- Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
- Nederlandse luister- en braillebibliotheek
- Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
- Bibliotheek Le Sage Ten Broek
- Doe Maar Dicht Maar
- ElHizjra
- Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
- Fund for Central and East European Book Projects
- Jongeren Onderwijs Media
Ministra e Çështjeve Sociale dhe Punësimit
- Sociale Verzekeringsbank/(Banka e Sigurimeve Shoqërore)
- Arbeidsvoorzieningsorganisatie/(Shërbimi i Punësimit)
- Stichting Silicose Oud Mijnwerkers/(Fondacioni i ish punëtorëve të minierës që vuajnë nga
silicosis)
- Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer/(Autoriteti Mbikëqyrës i Vendeve të Ulëta për Pensionet
dhe Sigurimet)
- Sociaal Economische Raad (SER)/(Këshilli Social dhe Ekonomik i Vendeve të Ulëta)
- Raad voor Werk en Inkomen (RWI)/(Këshilli për Punën dhe të Ardhurat)
- Centrale organisatie voor werk en inkomen/(Organizata Qendrore për Punën dhe të Ardhurat)
- Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/(Organi zbatues i skemave të sigurimeve të
punonjësve)
Ministria e Transportit, Komunikimit dhe Punëve Publike
- RDW Voertuig informatie en toelating/(Shërbimi i Administrimit dhe Informacionit të
Automjeteve)
- Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB)/(Agjencia e Kontrollit të Trafikut Ajror)
- Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)/(Shoqata e Pilotëve të Vendeve të Ulëta)
- Regionale Loodsencorporatie (RLC)/(Shoqata Rajonale e Pilotëve të Vendeve të Ulëta)
Ministria e Strehimit, Planifikimit dhe Mjedisit
- Kadaster/(Agjencia e Kadastrës)
- Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting/(Fondi Qendror i Strehimit)
- Stichting Bureau Architectenregister/(Regjistri i Arkitektëve)
Ministria e Shëndetësisë, Mirëqenies dhe Sportit
- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
- College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)/(Këshilli i Vlerësimit të Medikamenteve)

- Commissies voor gebiedsaanwijzing
- College sanering Ziekenhuisvoorzieningen/(Këshilli Kombëtar për Rizhvillimin e Ambienteve
Spitalore)
- Zorgonderzoek Nederland (ZON)/(Këshilli për Zhvillimin dhe Kërkimin në fushën e Shëndetësisë)
- Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen/(organet e kontrollit sipas Ligjit për
Pajisjet Mjekësore)
- N.V. KEMA/Stichting TNO Certification/(Certifikimi KEMA/TNO)
- College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)/(Këshilli Kombëtar për Ambientet Spitalore)
- College voor Zorgverzekeringen (CVZ)/(Këshilli për Sigurimin e Kujdesit Shëndetësor)
- Nationaal Comité 4 en 5 mei/(Komiteti Kombëtar i 4 dhe 5 majit)
- Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)/(Këshilli i Pensioneve dhe Përfitimeve)
- College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)/(Tribunali për Tarifat e Shërbimit Shëndetësor)
- Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
- Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)/(Fondacioni për
Progresin e Shëndetit Publik dhe Mjedisit)
- Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
- Stichting Sanquin Bloedvoorziening/(Fondacioni për Furnizimin me Gjak)
- College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG/(Këshilli
Mbikëqyrës i Komitetit të Sigurimit për Kujdesin Shëndetësor për regjistrimin e praktikave
profesionale të kujdesit shëndetësor)
- Ziekenfondsen/(Fonde të Sigurimit Shëndetësor)
- Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)/(Fondacioni i Vendeve të Ulëta për Transplantin)
- Regionale Indicatieorganen (RIO's)/(Organe rajonale për vlerësimin e nevojave).
XI - AUSTRI
Të gjitha organet nën kontroll buxhetor të "Rechnungshof"/(Gjykatës së Llogarive), përvec atyre me
natyrë industriale ose tregtare.
XII - PORTUGALI
Kategoritë
- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial/(institucione publike pa natyrë tregtare apo
industriale),
- Serviços públicos personalizados/(shërbime publike me personalitet juridik)
- Fundações públicas/(fondacione publike),
- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde/(institucione publike për
edukim, kërkim shkencor dhe shëndetësor),
XIII - FINLANDË
Organe dhe sipërmarrje publike ose të kontrolluara nga shteti përveç atyre me natyre industriale ose
tregtare.
XIV - SUEDI
Të gjitha organet jotregtare kontratat publike të të cilave i nënshtrohen mbikëqyrjes nga Këshilli
Kombëtar për Prokurimin Publik.
XV- MBRETËRIA E BASHKUAR
Organet
- Design Council (Këshilli i Projektimit)
- Health and Safety Executive (Ekzekutivi i Shendetit dhe Sigurisë)
- National Research Development Corporation (Organi Kombëtar i Kërkimit dhe Zhvillimit)
- Public Health Laboratory Service Board (Bordi i Shërbimeve Laboratorike për Shëndetin Publik)
- Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Shërbimi i Arbitrazhit, Pajtimit dhe Këshillimit)
- Commission for the New Towns (Komisioni për Qytetet e Reja)
- National Blood Authority (Autoriteti Kombëtar i Gjakut)

- National Rivers Authority Autoriteti Kombëtar i Lumenjve)
- Scottish Enterprise (Sipërmarrja Skoceze)
- Scottish Homes (Shtëpitë Skoceze)
- Welsh Development Agency (Agjencia Uellsiane e Zhvillimit)
Kategoritë
- Maintained schools/(Shkolla të subvencionuara)
- Universities and colleges financed for the most part by other contracting authorities/(Universitete
dhe kolegje të financuara në pjesën më të madhe nga autoritete të tjera kontraktuese)
- National Museums and Galleries/(Muze dhe Galeri Kombëtare)
- Research Councils/(Këshilla Kërkimorë)
- Fire Authorities/(Autoritetet kundër zjarrit)
- National Health Service Strategic Health Authorities/(Autoritete shëndetësore strategjike të
Shërbimit Shëndetësor Kombëtar)
- Police Authorities/(Autoritete policore)
- New Town Development Corporations/(Organet e ndërtimit të qyteteve të reja)
- Urban Development Corporations/(Organet e zhvillimit urban)
SHTOJCA IV
Autoritete të qeverisjes qendrore [1]
BELGJIKË
— l'Etat — de Staat — Shteti
— les communautés — de gemeenschappen — komunitetet
— les commissions communautaires — de gemeenschapscommissies — komisionet komunitare
— les régions — de gewesten — rajonet
— les provinces — de provincies — krahinat
— les communes — de gemeenten — komunat/bashkitë
— les centres publics d'aide sociale — de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
— qendrat publike të mbështetjes sociale
— les fabriques d'églises et les organismes chargés de la gestion du temporel des autres cultes
reconnus
— de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalïen van de
erkende erediensten
— këshillat kishtare dhe organizmat përgjegjës për administrimin e pasurive të urdhërave fetarë të
njohur të tjerë
— les sociétés de développement regional — de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen — shoqëritë
tregtare të zhvillimit rajonal
— les polders et wateringues — de polders en wateringen — bordet e ujërave dhe tokave nën nivelin e
ujit
— les comités de remembrement des biens ruraux — de ruilverkavelingscomités — komitetet e rindarjes
së tokës në parcela
— les zones de police — de politiezones — zonat e policisë
— les associations formées par plusieurs des pouvoirs adjudicateurs ci-dessus. — de verenigingen
gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven. — shoqatat të krijuara nga disa
nga autoritetet kompetente të mësipërme.
DANIMARKË
1. Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — Zyra Kombëtare e Auditimit
2. Statsministeriet — Kryeministria
3. Udenrigsministeriet — Ministria e Punëve të Jashtme

4. Beskæftigelsesministeriet — Ministria e Punësimit 5 styrelser og institutioner — 5 agjenci dhe
institucione
5. Domstolsstyrelsen — Administrata e Gjykatave
6. Finansministeriet — Ministria e Financës 5 styrelser og institutioner — 5 agjenci dhe institucione
7. Forsvarsministeriet — Ministria e Mbrojtjes Adskillige institutioner — Disa institucione
8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet — Ministria e Brendshme dhe e Shëndetësisë Adskillige
styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — disa agjenci dhe institucione, duke
përfshirë Institutin Statens Serum
9. Justitsministeriet — Ministria e Drejtësisë Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser —
Komisioneri i Policisë, 2 drejtori dhe një numër agjencish
10. Kirkeministeriet — Ministria e Çështjeve Kishtare 10 stiftsøvrigheder — 10 autoritete dioqezale
11. Kulturministeriet — Ministria e Kulturës Departement samt et antal statsinstitutioner — Një
departament dhe një numër institucionesh
12. Miljøministeriet — Ministria e Mjedisit 6 styrelser — 6 agjenci
13. Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministria e Çështjeve të Refugjatëve,
Migracionit dhe Integrimit 1 styrelse — 1 agjenci
14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministria e Ushqimit, Bujqësisë dhe Peshkimit 9
direktorater og institutioner — 9 drejtori dhe institucione
15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling — Ministria e Shkencës,
Teknologjisë dhe Novacionit Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens
uddannelsesbygninger — Disa agjenci dhe institucione, duke përfshirë Laboratorin Kombëtar Risoe
dhe ndërtesat e Kërkimit Kombëtar Danez dhe të arsimit
16. Skatteministeriet — Ministry e Tatimeve 1 styrelse og institutioner — 1 agjenci dhe disa
institucione
17. Socialministeriet — Ministria e Çështjeve Sociale 3 styreler og institutioner — 3 agjenci dhe disa
institucione
18. Trafikministeriet — Ministria e Transportit 12 styrelser og institutioner, herunder
Øresundsbrokonsortiet — 12 agjenci dhe institucione, duke përfshirë Øresundsbrokonsortiet
19. Undervisningsministeriet — Ministria e Arsimit 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5
andre institutioner — 3 agjenci, 4 institucione arsimore dhe 5 institucione të tjera
20. Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministria e Ekomomisë and Çështjeve të Biznesit Adskillige
styrelser og institutioner — Disa agjenci dhe institucione
GJERMANI
Auswärtiges Amt – Ministria Federale e Punëve të Jashtme (Zyra Federala e Punëve të Jashtme)
Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) - Ministria Federale e Punëve të Brendshme (vetëm
mallrat civile)
Bundesministerium der Justiz – Ministria Federale e Drejtësisë
Bundesministerium der Finanzen – Ministria Federale e Financës
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit – Ministria Federale e Economisë dhe Punës
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft – Ministria Federale e
Mbrojtjes së Konsumatorit, Ushqimit dhe Bujqësisë
Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Güter) – Ministria Federale e Mbrojtjes (jo
për mallrat ushtarake)
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – Minisria Federale e Çështjeve
Familjare, Moshës së Tretë, Gruas dhe Rinisë
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit – Ministira Federale e Shëndetësisë dhe
Sigurimeve Shoqërore
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen – Ministira Federale e Transportit,
Ndërtimit and Strehimit
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit – Ministria Federale e Mjedisit,
Ruajtjes së Natyrës dhe Sigurisë Bërthmore

Bundesministerium für Bildung und Forschung – Ministria Federale e Arsimit dhe Kërkimit
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – Ministria Federale e
Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik
GREQI
1. Υπνπξγείν Δζωηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξωζεο Ministria e Brendshme,
Administratës Publike dhe Decentralizimit
2. Υπνπξγείν Δμωηεξηθώλ Ministria e Punëve të Jashtme
3. Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ Ministria e Ekonomisë dhe Financës
4. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο Ministria e Zhvillimit
5. Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο Ministria e Drejtësisë
6. Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ Ministria e Arsimit dhe Fesë
7. Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ Ministria e Kulturës
8. Υπνπξγείν Υγείαο – Πξόλνηαο Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies
9. Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Φωξνηαμίαο θαη Γεκνζίωλ Έξγωλ Ministria e Mjedisit, Planifikimit
Fizik dhe Punëve Publike
10. Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ Ministria e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore
11. Υπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ Ministria e Transportit dhe Komunikacioneve
12. Υπνπξγείν Γεωξγίαο Ministria e Bujqësisë
13. Υπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο Ministria e Marinës/Flotës Tregtare
14. Υπνπξγείν Μαθεδνλίαο- Θξάθεο Ministria e Maqedonisë dhe Trakës
15. Υπνπξγείν Αηγαίνπ Ministria e Egjeut
16. Υπνπξγείν Τύπνπ θαη Μέζωλ Μαδηθήο Δλεκέξωζεο Ministria e Shtypit
17. Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο Sekretariati i Përgjithshëm i Rinisë
18. Γεληθή Γξακκαηεία Ιζόηεηαο Sekretariati i Përgjithshëm i Barazisë
19. Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ Sekretariati i Përgjithshëm i Sigurimeve Shoqërore
20. Γεληθή Γξακκαηεία Απόδεκνπ Διιεληζκνύ Sekretariati i Përgjithshëm i Grekëve që Jetojnë
Jashtë Vendit
21. Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο Sekretariati i Përgjithshëm i Industrisë
22. Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο Sekretariati i Përgjithshëm i Kërkimit dhe
Teknologjisë
23. Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ Sekretariati i Përgjithshëm i Sporteve
24. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίωλ Έξγωλ Sekretariati i Përgjithshëm i Punëve Publike
25. Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο Διιάδνο Shërbimi Statistikor Kombëtar
26. Δζληθόο Οξγαληζκόο Κνηλωληθήο Φξνληίδαο Organizata e Mirëqenies Kombëtare
27. Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο Organizata e Strehimit të Punonjësve
28. Δζληθό Τππνγξαθείν Zyra Kombëtare e Shtypshkrimit
29. Γεληθό Φεκείν ηνπ Κξάηνπο Laboratori i Përgjithshëm i Shtetit
30. Τακείν Δζληθήο Οδνπνηίαο Fondi Grek i Autostradave
31. Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Universiteti i Athinës
32. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Universiteti i Selanikut
33. Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Universiteti i Trakës
34. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Universiteti i Egjeut
35. Παλεπηζηήκην Ιωαλλίλωλ Universiteti i Janinës
36. Παλεπηζηήκην Παηξώλ Universiteti i Patrasit
37. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Universiteti i Maqedonisë
38. Πνιπηερλείν Κξήηεο Shkolla Politeknike e Kretës
39. Σηβηηαλίδεηνο Γεκόζηα Σρνιή Τερλώλ θαη Δπαγγεικάηωλ Shkolla Teknike Sivitanidios
40. Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν Spitali Eginitio
41. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Spitali Areteio
42. Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Qendra Kombëtare e Administratës Publike
43. Οξγαληζκόο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υιηθνύ Α.Δ. Organizata e Administrimit të Materialeve
Publike
44. Οξγαληζκόο Γεωξγηθώλ Αζθαιίζεωλ Organizata e Sigurimeve të Fermerëve
45. Οξγαληζκόο Σρνιηθώλ Κηηξίωλ Organizata e Ndërtimit të Shkollave

46. Γεληθό Δπηηειείν Σηξαηνύ [1] Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë
47. Γεληθό Δπηηειείν Ναπηηθνύ [1] Shtabi i Përgjithshëm i Flotës Detare
48. Γεληθό Δπηηειείν Αεξνπνξίαο [1] Shtabi i Përgjithshëm i Forcave Ajrore
49. Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο Komisioni Grek i Energjisë Bërthamore
50. Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθωλ Sekretariati i Përgjithshëm i Arsimit të Mëtejshëm
[1] Materiale joluftarake të mbuluara nga Shtojca V.

SPANJË
Presidencia del Gobierno Kryeministria
Ministerio de Asuntos Exteriores Ministria e Punëve të Jashtme
Ministerio de Justicia Ministria e Drejtësisë
Ministerio de Defensa Ministria e Mbrojtjes
Ministerio de Hacienda Ministria e Financës
Ministerio de Interior Ministria e Brendshme
Ministerio de Fomento Ministria e Zhvillimit të Brendshëm
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes Ministria e Arsimit, Kulturës dhe Sportit
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ministria e Bujqësisë, Peshkimit dhe Ushqimit
Ministerio de la Presidencia Ministria e Presidencës
Ministerio de Administraciones Públicas Ministria e Administratës Publike
Ministerio de Sanidad y Consumo Ministria e Shëndetësisë dhe Çështjeve të Konsumatorit
Ministerio de Economía Ministria e Çështjeve Ekonomike
Ministerio de Medio Ambiente Ministria e Mjedisit
Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministria e Shkencës dhe Teknologjisë
FRANCË
1. Ministritë
— Services du Premier ministre — Kryeministria
— Ministère des affaires étrangères — Ministria e Punëve të Jashtme
— Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité — Ministria e Çështjeve Sociale, Punës
dhe Solidaritetit
— Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales — Ministria e
Bujqësisë, Ushqimit, Peshkimit dhe Çështjeve rurale
— Ministère de la culture et de la communication — Ministria e Kulturës dhe Komunikacionit
— Ministère de la défense [1] — Ministria e Mbrojtjes
— Ministère de l'écologie et du développement durable — Ministria e Ekologjisë dhe Zhvillimit të
Qëndrueshëm
— Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie — Ministria e Çështjeve Ekonomike, Financës
dhe Industrisë
— Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer — Ministria e
Infrastrukturës, Transportit, Strehimit, Turizmit dhe Detit
— Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire —
Ministria e Shërbimit Civil, Reformës së Shtetit dhe Planifikimit Rajonal
— Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales — Ministria e Brendshme,
Sigurimit të Brendshëm dhe Lirive Vendore
— Ministère de la justice — Ministria e Drejtësisë
— Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherché — Ministria e Rinisë, Arsimit
dhe Kërkimit
— Ministère de l’outre-mer — Ministria e Territoreve Jashtë Europës

— Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées — Ministria e Shëndetësisë,
Familjes dhe Personave me Aftësi të Kufizuar
— Ministère des sports — Ministria e Sportit
[1] Materiale joluftarake.

2. Organe shtetërore kombëtare
— Académie de France à Rome — Akademia e Francës në Romë
— Académie de marine — Akademia Detare
— Académie des sciences d'outre-mer — Akademia Jashtë Europës për Shkencat
— Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) — Agjencia Qendrore e Organeve të
Sigurimeve Shoqërore
— Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) — Agjencia Kombëtare e
Përmirësimit të Kushteve të Punës
— Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) — Agjencia Kombëtare e Përmirësimit të
Habitatit
— Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) — Agjencia Kombëtare
e Kompensimit të Shtetasve francezë Jashtë Europës
— Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) — Asambleja e Përhershme e Dhomave
Rajonale të Bujqësisë
— Bibliothèque nationale de France — Biblioteka Kombëtare e Francës
— Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg — Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e
Strasburgut
— Bibliothèque publique d'information — Biblioteka e informacionit publik
— Caisse des dépôts et consignations — Fondi i Depozitave dhe Dërgesave
— Caisse nationale des autoroutes (CNA) — Fondi Kombëtar i Autostradave
— Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) — Fondi Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore
për Forcat e Armatosura
— Centre des monuments nationaux (CMN) — Qendra e Monumenteve Kombëtare
— Caisse de garantie du logement locatif social — Fondi i Garancisë i Strehimit Social
— Casa de Velasquez — "Casa de Velázquez"
— Centre d'enseignement zootechnique — Qendra e Studimeve Zooteknike
— Centre d'études du milieu et de pédagogie appliqué du ministère de l'agriculture
— Qendra e Studimeve Mjedisore dhe Pedagogjisë së Aplikuar e Ministrisë së Bujqësisë
— Centre d'études supérieures de sécurité sociale — Qendra për Studime të Larta në Sigurime
Shoqërore
— Centres de formation professionnelle agricole — Qendrat e Trajnimit Bujqësor
— Centre national d'art et de culture Georges Pompidou — Qendra Kombëtare e Artit dhe Kulturës
"Georges Pompidou"
— Centre national de la cinématographie — Qendra Kombëtare e Kinematografisë
— Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée — Qendra Kombëtare e Studimeve
dhe Trajnimit për Profesionistë që Punojnë me Fëmijë me Probleme Përshtatjeje
— Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et
des forêts (CEMAGREF) — Instituti Kombëtar i Bujqësisë dhe Inxhinierisë Mjedisore
— Centre national des lettres — Qendra Kombëtare e Artit Letrar
— Centre national de documentation pédagogique — Qendra Kombëtare e Dokumentacionit
Pedagogjik
— Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) — Qendra Kombëtare e
Mbështetjes së Studentëve të Shkollave dhe Universiteteve
— Centre hospitalier des Quinze-Vingts — Spitali "Quinze-Vingts"

— Centre national de promotion rurale de Marmilhat — Qendra Kombëtare e Zhvillimit Rural në
Marmilhat
— Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) — Qendrat e Arsimit për të Rritur dhe Sporteve
— Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS) — Qendrat Rajonale të Mbështetjes të
Studentëve të Universiteteve
— Centres régionaux de la propriété forestière — Qendrat Rajonale të Pronave Pyjore
— Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants — Qendra e Sigurimeve Shoqëror për Punonjësit
Migrantë
— Commission des opérations de bourse — Komisioni i Operacioneve të Bursës
— Conseil supérieur de la pêche — Këshilli i Peshkimit
— Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres — Agjencia e Ruajtjes së Brigjeve Detare
dhe Liqenore
— Conservatoire national supérieur de musique de Paris — Konservatori Kombëtar i Lartë Muzikor i
Parisit
— Conservatoire national supérieur de musique de Lyon — Konservatori Kombëtar i Lartë Muzikor i
Lionit
— Conservatoire national supérieur d'art dramatique — Shkolla Kombëtare e Dramës
— École centrale — Lyon — Shkolla Kombëtar e Inxhinierisë dhe Kërkimit në Lion
— École centrale des arts et manufactures — Kolegji Kombëtar i Inxhinierisë dhe Shkencës në Paris
— Ecole du Louvre — Shkolla e Luvrit
— École française d'archéologie d'Athènes — Shkolla Franceze e Arkeologjisë në Athinë
— École française d'Extrême-Orient — Shkolla Franceze e Studimeve të Lindjes së Largët
— École française de Rome — Shkolla Franceze në Romë
— École des hautes études en sciences sociales — Shkolla e Studimeve të Përparuara në Shkenca
Sociale
— École nationale d'administration — Shkolla Kombëtare e Administratës Publike
— École nationale de l'aviation civile (ENAC) — Shkolla Kombëtare e Aviacionit Civil
— École nationale des Chartes — Shkolla Kombëtare e Shartës
— École nationale d'équitation — Shkolla Kombëtare e Hipizmit
— École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF) — Shkolla Kombëtare e
Inxhinierisë Rurale, Ujore dhe Pyjore
— Écoles nationales d'ingénieurs — Shkollat Kombëtare të Inxhinierisë
— École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires — Shkolla
Kombëtare e Inxhinierëve të Industrisë Agroushqimore
— Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles — Shkolla Kombëtare e Inxhinierëve Bujqësorë
— Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg — Shkolla Kombëtare e
Inxhinierisë Ujore dhe Mjedisore në Strasburg
— École nationale de la magistrature — Shkolla Kombëtare e Magjistraturës
— Écoles nationales de la marine marchande — Shkolla Kombëtare e Marinës Tregtare
— École nationale de la santé publique (ENSP) — Shkolla Kombëtare e Shëndetit Publik
— École nationale de ski et d'alpinisme — Shkolla Kombëtare e Skive dhe Alpinizmit
— École nationale supérieure agronomique — Montpellier — Shkolla Kombëtare e Lartë e Agronomisë
në Monpelje
— École nationale supérieure agronomique — Rennes — Shkolla Kombëtare e Lartë e Agronomisë në
Ren
— École nationale supérieure des arts décoratifs — Shkolla Kombëtare e Lartë e Arteve Dekorative
— École nationale supérieure des arts et industries — Strasbourg — Shkolla Kombëtare e Lartë e Arteve
dhe Industrisë në Strasburg
— École nationale supérieure des arts et industries textiles — Roubaix — Shkolla Kombëtare e Lartë e
Arteve dhe Industrisë Tekstile në Rube
— Écoles nationales supérieures d'arts et métiers — Shkollat Kombëtare të Larta të Inxhinierisë

— École nationale supérieure des beaux-arts — Shkolla Kombëtare e Lartë e Arteve të Bukura
— École nationale supérieure des bibliothécaires — Shkolla Kombëtare e Lartë e Bibliotekarëve
— École nationale supérieure de céramique industrielle — Shkolla Kombëtare e Lartë e Qeramikës
Industriale
— École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) — Shkolla Kombëtare e
Lartë e Elektronikës dhe Inxhinierisë Elektrike
— École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires — Shkolla Kombëtare e Lartë e
Industrive Agroushqimore
— École nationale supérieure du paysage — Shkolla Kombëtare e Lartë e Projektimit të Peizazhit
— Écoles nationales vétérinaires — Shkollat Kombëtare të Veterinarisë
— École nationale de voile — Shkolla Kombëtare e Lundrimit me Vela
— Écoles normales nationales d'apprentissage — Shkollat Kombëtare të Trajnimit të Mësuesve
— Écoles normales supérieures — Shkollat e Larta të Trajnimit të Mësuesve
— École polytechnique — Shkolla Politeknike
— École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) — Shkolla teknike
profesionale e bujqësisë dhe pyjeve në Mejmak (Korez)
— École de sylviculture — Crogny (Aube) — Shkolla e Silvikulturës në Kronji (Ob)
— École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde) — Shkolla e Vitikulturës dhe
Enologjisë në Tur Blansh (Zhirond)
— École de viticulture — Avize (Marne) — Shkolla e Vitikulturës në Aviz (Marn)
— Hôpital national de Saint-Maurice — Spitali Kombëtar Shën Moris
— Établissement national des invalides de la marine (ENIM) — Instituti Kombëtar i Sigurimeve
Shoqërore të Marinarëve me Aftësi të Kufizuara
— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter — Organizata Kombëtare Bamirëse
"Koenigswarter"
— Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) — Organi i Mbikëqyrjes së
Punës për Ndërtesat Shtetërore me Vlera Kulturore ose Arsimore
— Établissement public du musée et du domaine national de Versailles — Organi për Muzeun dhe
Territorin Kombëtar të Versajës
— Fondation Carnegie — Fondacioni "Carnegie"
— Fondation Singer-Polignac — Fondacioni "Singer-Polignac"
— Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations — Fondi i
Veprimit dhe Mbështetjes për Integrimin dhe Luftën kundër Diskriminimit
— Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT) — Instituti i Blegtorisë
dhe Veterinarisë së Vendeve Tropikale
— Institut français d'archéologie orientale du Caire — Instituti Francez i Arkeologjisë Lindore në Kajro
— Institut français de l’environnement — Instituti Francez i Mjedisit
— Institut géographique national — Instituti Kombëtar i Gjeografisë
— Institut industriel du Nord — Instituti Industrial i rajonit të Nordit
— Institut national agronomique de Paris-Grignon — Instituti Kombëtar i Agronomisë i ParisGrinjonit,
— Institut national des appellations d'origine (INAO) — Instituti Kombëtar i Klasifikimeve të Origjinës
— Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG) — Instituti Kombëtar i Astronomisë dhe
Gjeofizikës
— Institut national de la consommation (INC) — Instituti Kombëtar i Konsumit
— Institut national d'éducation populaire (INEP) — Instituti Kombëtar i Arsimit për të Rritur
— Institut national d'études démographiques (INED) — Instituti Kombëtar i Studimeve Demografike
— Institut national des jeunes aveugles — Paris — Instituti Kombëtar i të Rinjve të Verbër në Paris
— Institut national des jeunes sourds — Bordeaux — Instituti Kombëtar i të Rinjve të Shurdhër në
Bordo

— Institut national des jeunes sourds — Chambéry —Instituti Kombëtar i të Rinjve të Shurdhër në
Shaberi
— Institut national des jeunes sourds — Metz — Instituti Kombëtar i të Rinjve të Shurdhër në Mec
— Institut national des jeunes sourds — Paris —Instituti Kombëtar i të Rinjve të Shurdhër në Paris
— Institut national du patrimoine — Instituti Kombëtar i Trashëgimisë
— Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3) — Instituti Kombëtar i
Fizikës Bërthamore dhe Fizikës së Grimcave
— Institut national de la propriété industrielle — Instituti Kombëtar i Pronësisë Intelektuale
— Institut national de recherches archéologiques preventives — Instituti Kombëtar i Kërkimit
Arkeologjik Parandalues
— Institut national de recherche pédagogique (INRP) — Instituti Kombëtar i Kërkimit Pedagogjik
— Institut national des sports et de l’éducation physique — Instituti Kombëtar i Sportit dhe Edukimit
Fizik
— Instituts nationaux polytechniques — Shkollat Kombëtare Politeknike
— Instituts nationaux des sciences appliquées — Instituti Kombëtar i Shkencave të Aplikuara
— Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen — Instituti Kombëtar i Lartë i Kimisë
Industriale në Rua
— Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) — Instituti Kombëtar i
Kërkimit në Informatikë dhe Automatikë
— Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) — Instituti Kombëtar i
Kërkimit të Transportit dhe Sigurisë
— Instituts régionaux d'administration — Institutet Rajonale të Administratës Publike
— Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen — Instituti i Lartë i
Materialeve dhe Ndërtimit Mekanik në Shën Ouen
— Musée Auguste-Rodin — Museumi "Auguste-Rodin"
— Musée de l'armée — Muzeu Ushtarak
— Musée Gustave-Moreau — Muzeu "Gustave-Moreau"
— Musée du Louvre — Muzeu i Luvrit
— Musée du quai Branly — Muzeu "Quai Branly"
— Musée national de la marine — Muzeu i Flotës Detare
— Musée national J.-J.-Henner — Muzeu Kombëtar "J.J. Henner"
— Musée national de la Légion d'honneur — Muzeu Kombëtar i Legjionit të Nderit
— Muséum national d'histoire naturelle — Muzeu Kombëtar i Historisë së Natyrës
— Office de coopération et d'accueil universitaire — Zyra Universitare e Bashëpunimit dhe Pritjes
— Office français de protection des réfugiés et apatrides — Zyra franceze e Mbrojtjes së Refugjatëve
dhe Personave pa Shtetësi
— Office national de la chasse et de la faune sauvage — Zyra Kombëtare e Gjuetisë dhe Faunës së Egër
— Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) — Zyra Kombëtare
e Informacionit mbi Arsimin e Lartë dhe Karrierën
— Office des migrations internationales (OMI) — Zyra e Migracionit Ndërkombëtar
— Office universitaire et culturel français pour l'Algérie — Universiteti francez dhe Zyra e Kulturës për
Algjerinë
— Palais de la découverte — Muzeu i zbulimeve
— Parcs nationaux — Parqet kombëtare
— Syndicat des transports parisiens d’Ile-de-France — Autoriteti i Transportit i Ile-de-France dhe
Parisit
— Thermes nationaux — Aix-les-Bains — Banjat termale kombëtare të Aix-les-Bains
3. Autre organisme public national/Organ tjetër shtetëror kombëtar
— Union des groupements d'achats publics (UGAP) — Drejtoria e Prokurimit Publik

IRLANDË
President's Establishment (Institucioni i Presidentit)
Houses of the Oireachtas/[Parliament] and European Parliament (Dhomat e Parlamentit dhe
Parlamenti Europian)
Department of the Taoiseach/[Kryeministria]
Central Statistics Office (Zyra Qendrore e Statistikave)
Department of Finance (Departamenti i Financave)
Office of the Comptroller and Auditor General (Zyra e Kontrollit dhe Auditimit të Përgjithshëm)
Office of the Revenue Commissioners (Administrata Tatimore e Irlandës)
Office of Public Works (Zyra e Punëve Publike)
State Laboratory (Laboratori Shtetëror)
Office of the Attorney General (Avokati i Shtetit i Irlandës)
Office of the Director of Public Prosecutions (Prokuroria e Përgjithshme e Irlandës)
Valuation Office (Zyra e Vlerësimit)
Civil Service Commission (Komisioni i Shërbimit Publik)
Office of the Ombudsman (zyra e Ombudsmanit)
Chief State Solicitor's Office (Zyra e Kryeavokatit të Shtetit)
Department of Justice, Equality and Law Reform (Departamenti i Drejtësisë, Barazisë dhe Reformës
Ligjore)
Courts Service (Shërbimi i Gjykatave)
Prisons Service (Shërbimi i Burgjeve)
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests (Zyra e Komisionerëve të
Donacioneve të Bamirësisë dhe Trashëgimisë)
Department of the Environment and Local Government (Departamenti i Mjedisit dhe Pushtetit
Vendor)
Department of Education and Science (Departamenti i Arsimit dhe Shkencës)
Department of Communications, Marine and Natural Resources (Departamenti i Komunikimit, dhe i
Burimeve Detare dhe Natyrore)
Department of Agriculture and Food (Departamenti i Bujqësisë dhe Ushqimit)
Department of Transport (Departamenti i Transportit)
Department of Health and Children (Departamenti i Shëndetësisë dhe Fëmijëve)
Department of Enterprise, Trade and Employment (Departamenti i Sipërmarrjes, Tregtisë, dhe
Punësimit)
Department of Arts, Sports and Tourism (Departamenti i Arteve, Sportit dhe Turizmit)
Department of Defence (Departamenti i Mbrojtjes)
Department of Foreign Affairs (Departamenti i Punëve të Jashtme)
Department of Social and Family Affairs (Departamenti i Punëve Sociale dhe Familjes)
Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Departamenti i Çështjeve të Komunitetit,
Rurale dhe Rajoneve Gelikfolëse)
Arts Council (Këshilli i Arteve)
National Gallery (Galeria Kombëtare)
ITALI
1. Organe blerëse
1. Presidenza del Consiglio dei Ministri Këshilli i Ministrave
2. Ministero degli Affari Esteri Ministria e Punëve të Jashtme
3. Ministero dell'Interno Ministria e Brendshme
4. Ministero della Giustizia Ministria e Drejtësisë
5. Ministero della Difesa Ministria e Mbrojtjes [1]
6. Ministero dell'Economia e delle Finanze Ministria e Ekonomisë dhe Financës (më parë Ministria e
Thesarit dhe Financës)

7. Ministero delle Attività Produttive Ministria e Veprimtarive Prodhuese (më parë Ministria e
Industrisë, tregtisë, turizmit artisanal dhe Ministria e tregtisë së jashtme)
8. Ministero delle Comunicazioni Ministria of Komunikacionit (më parë Ministria e Postave dhe
Telekomunikacionit)
9. Ministero delle Politiche agricole e forestali Ministria e Politikave Bujqësore dhe Pyjore (më parë
Ministria e burimeve bujqësore)
10. Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio Ministria e Mjedisit dhe Mbrojtjes së Territorit
(më parë Ministria e Mjedisit)
11. Ministero delle Infrastrutture e Transporti Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit (më parë
Ministria e Transportit dhe Ministria e Punëve Publike)
12. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Ministria e Punësimit dhe Politikave Sociale (më
parë Ministria e Punësimit dhe Sigurimeve Shoqërore)
13. Ministero della Salute Ministria e Shëndetësisë
14. Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Ministria e Arsimit, Universitetit dhe Kërkimit
Shkencor
15. Ministero per i Beni e le attività culturali Ministria e Trashëgimisë dhe Veprimtarive Kulturore
[1] Materiale joluftarake.

2. Organ tjetër shtetëror kombëtar
ONSIP SPA (Koncesionari i Shërbimeve Informatike Publike) [1]
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
[1] Vepron si enti qendror blerës për të gjitha ministritë dhe, me kërkesë, për ente të tjetrë publikë mbi bazën e një
marrëveshjeje kuader ose koncesioni

LUKSEMBURG
1. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des
services techniques de l’agriculture.
1. Ministria e Bujqësisë, Vitikulturës dhe Zhvillimit Rural: Administrata e Departamenteve
Bujqësore Teknike
2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense:
Armée.
2. Ministria e Punëve të Jashtme, Tregtisë së Jashtme, Bashkëpunimit dhe Mbrojtjes: Ushtria
3. Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées
d’enseignement secondaire et d’enseignement secondaire technique.
3. Ministria e Arsimit, Trajnimit Profesional dhe Sportit: Shkollat e Mesme dhe Shkollat e Mesme
Teknike
4. Ministère de l’Environnement: Administration de l’environnement.
4. Ministria e Mjedisit: Administrata Mjedisore
5. Ministère d’Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement).
5. Ministria e Shtetit, Departamenti i Komunikimit: Shërbimet Postare dhe Shoqëria Tregtare e
Komunikacionit (vetëm Divizioni Postar)
6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l’Etat,
Homes d’enfants.
6. Ministria e Familjes, Solidaritetit Social dhe Rinisë: Azilet shtetërore, shtëpitë e fëmijëve
VENDE TË ULËTA
Ministerie van Algemene Zaken/(Ministria e Punëve të Përgjithshme)
- Bestuursdepartement/(Departamente qendrore për stafin dhe politikat)
- Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid/(Këshilli Këshillimor për
Politikat Shtetërore)
- Rijksvoorlichtingsdienst:/(Shërbimi Informativ Shtetërore i Vendeve të Ulëta)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/(Ministria e Brendshme)
- Bestuursdepartement/(Departamente qendrore për stafin dhe politikat)
- Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP)/(Agjenci Informacioni për
Nëpunësit Zyrtarë)
- Centrale Archiefselectiedienst (CAS)/(Shërbimi Qendror i Përzgjedhjes së Dokumentacionit)
- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)/(Shërbimi i Përgjithshëm i Informacionit dhe
Sigurisë)
- Beheerorganisatie GBA/(Agjencia e Dokumenteve të Stafit dhe Dokumenteve të Udhëtimit)
- Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO)/(Organizata për Teknologjinë e
Informacionit dhe Komunikimit)
- Korps Landelijke Politiediensten/(Agjencia Kombëtare për Shërbime Policore)
Ministerie van Buitenlandse Zaken/(Ministria e Punëve të Jashtme)
- Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)/(Drejtoria e Përgjithshme e
Politikave Rajonale dhe Çështjeve Konsullore)
- Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ)/(Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve Politike)
- Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS)/(Drejtoria e Përgjithshme për
Bashkëpunimin Ndërkombëtar)
- Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES)/(Drejtoria e Përgjithshme për
Bashkëpunimin Europian)
- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)/(Qendra për Nxitjen e
Importit nga Vendet në Zhvillim)
- Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS/(shërbimet mbështetëse nën drejtimin e Sekretarit të
Përgjithshëm dhe Zëvendëssekretarit të Përgjithshëm)
- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)/(misionet e ndryshme të huaja)
Ministerie van Defensie/(Ministria e Mbrojtjes)
- Bestuursdepartement/(Departamente qendrore për stafin dhe politikat)
- Staf Defensie Interservice Commando (DICO)/(Komandoja Ndërlidhëse e Mbrojtjes për Shërbimet
Mbështetëse)
- Defensie Telematica Organisatie (DTO)/(Organizata për telematikën e mbrojtjes)
- Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen/(Agjencia e Infrastrukturës së
Mbrojtjes, Drejtoria Qendrore)
- De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen/(Agjencia e
Infrastrukturës së Mbrojtjes, Drejtoritë Rajonale)
- Directie Materieel Koninklijke Marine/(Drejtoria e Materialeve, Flota Mbretërore e vendeve të
Ulëta)
- Directie Materieel Koninklijke Landmacht/(Drejtoria e Materialeve, Ushtria Mbretërore e Vendeve
të Ulëta)
- Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht/(Drejtoria e Materialeve, Forca Ajrore Mbretërore e
Vendeve të Ulëta)
- Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL)/(Agjencia Kombëtare e
Furnizimit të Ushtrisë Mbretërore të Vendeve të Ulëta)
- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)/(Organizatë për rrjetin e furnizimit të mbrojtjes)
- Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht/(Qendra e Logjistikës, Forca Ajrore Mbretërore e
Vendeve të Ulëta)
- Koninklijke Marine, Marinebedrijf/(Flota Mbretërore e Vendeve të Ulëta, Stabilimenti i
Mirëmbajtjes)
Ministerie van Economische Zaken/(Ministria e Çështjeve Ekonomike)Ministerie van Buitenlandse
Zaken/(Ministria e Punëve të Jashtme)
- Bestuursdepartement/(Departamente qendrore për stafin dhe politikat)
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)/(Zyra Qendrore Statistikore e Vendeve të Ulëta)
- Centraal Planbureau (CPB)/(Zyra Qendrore e Planifikimit)
- Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE)/(Zyra e Pronësisë Industriale)
- Senter/(Senter)
- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)/(Kontrolli i Shtetit për Minierat)
- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)/(Autoriteti i Konkurrencës i Vendeve të Ulëta)
- Economische Voorlichtingsdienst (EVD)/(Agjencia e Vendeve të Ulëta për Tregtinë e Jashtme)

- Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem)/(Agjencia për Energjinë dhe
Mjedisin)
- Agentschap Telecom/(Agjencia e Telekomunikacionit)
Ministerie van Financiën/(Ministria e Financave)
- Bestuursdepartement/(Departamente qendrore për stafin dhe politikat)
- Belastingdienst Automatiseringscentrum/(Qendra e Kompjuterizuar Tatimore dhe Doganore)
- Belastingdienst/(Administrata tatimore dhe doganore)
- de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen/(Sektorët e ndryshëm të Administratës Tatimore dhe
Doganore në gjithë Vendet e Ulëta)
- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))/(Shërbimi i
Informacionit dhe Hetimit Fiskal (përfshirë Shërbimin e Hetimit Ekonomik))
- Belastingdienst Opleidingen/(Qendra e Trajnimit Tatimor dhe Doganor)
- Dienst der Domeinen/(Shërbimi Shtetëror për Pronën)
Ministerie van Justitie/(Ministria e Drejtësisë)
- Bestuursdepartement/(Departamente qendrore për stafin dhe politikat)
- Dienst Justitiële Inrichtingen/(Institucion Rehabilitimi)
- Raad voor de Kinderbescherming/(Agjencia për Mbrojtjen dhe Kujdesin e Fëmijës)
- Centraal Justitie Incasso Bureau/(Agjencia Qendrore e Mbledhjes së Gjobave)
- Openbaar Ministerie/(Shërbimi i Prokurorisë)
- Immigratie en Naturalisatiedienst/(Shërbimi i Imigracionit dhe Natyralizimit)
- Nederlands Forensisch Instituut/(Instituti i Mjekësisë Ligjore i Vendeve të Ulëta)
- Raad voor de Rechtspraak/(Bordi Këshillimor dhe i Menaxhimit Gjyqësor)
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij/(Ministria e Bujqësisë, Administrimit të Natyrës
dhe Peshkimit)
- Bestuursdepartement/(Departamente qendrore për stafin dhe politikat)
- Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER)/(Shërbimi Kombëtar për Zbatimin e
Rregullave (Agjenci))
- Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD)/(Shërbimi (Agjenci) për Mbrojtjen e Bimëve)
- Algemene Inspectiedienst (AID)/(Shërbim i Përgjithshëm Inspektimi)
- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties/(Departamente të Politikave Rajonale)
- Agentschap Bureau Heffingen/(Zyra (Agjencia) e Tatimeve)
- Dienst Landelijk Gebied (DLG)/(Shërbimi Shtetëror për Zhvillimin e Qëndrueshëm Rural)
- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen/(Ministria e Arsimit, Kulturës dhe Shkencës)
- Bestuursdepartement/(Departamente qendrore për stafin dhe politikat)
- Inspectie van het Onderwijs/(Inspektorati i Edukimit)
- Inspectie Cultuurbezit/(Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore)
- Centrale Financiën Instellingen/(Agjencia Qendrore e Financimit të Institucioneve)
- Nationaal archief/(Arkivat kombëtare)
- Rijksdienst voor de archeologie/(Inspektorati Shtetëror për Arkeologjinë)
- Rijksarchiefinspectie/(Inspektorati i Regjistrave Publikë)
- Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid/(Këshilli Këshillimor për Politikat në fushën e
Shkencës dhe Teknologjisë)
- Onderwijsraad/(Këshilli i Edukimit)
- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
- Instituut Collectie Nederland/(Instituti i Vendeve të Ulëta për Trashëgiminë Kulturore)
- Raad voor Cultuur/(Këshilli për Kulturën)
- Rijksdienst voor de Monumentenzorg/(Departamenti i Vendeve të Ulëta për Ruajtjen e
Monumenteve)
- Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek/(Shërbimi Kombëtar për Trashëgiminë Arkeologjike)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/(Ministria e Çështjeve Sociale dhe Punësimit)
- Bestuursdepartement/(Departamente qendrore për stafin dhe politikat)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat/(Ministria e Transportit, Punëve Publike dhe Administrimit të
Ujrave)
- Bestuursdepartement/(Departamente qendrore për stafin dhe politikat)
- Directoraat-Generaal Luchtvaart/(Drejtoria e Përgjithshme për Aviacionin Civil)

- Directoraat-Generaal Goederenvervoer/(Drejtoria e Përgjithshme për Transportin e Mallrave)
- Directoraat-Generaal Personenvervoer/(Drejtoria e Përgjithshme për Transportin e Pasagjerëve)
- Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/(Drejtoria e Përgjithshme për Punët Publike dhe
Administrimin e Ujërave)
- Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat/(Zyra Qendrore për Punë Publike dhe
Administrimin e Ujërave)
- De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat/(Çdo departament rajonal i Drejtorisë së
Përgjithshme për Punët Publike dhe Administrimit të Ujërave)
- De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat/(Çdo shërbim i veçantë i Drejtorisë së
Përgjithshme të Punëve Publike dhe Administrimit të Ujërave)
- Directoraat-Generaal Water/(Drejtoria e Përgjithshme për Çështjen e Ujërave)
- Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat/(Inspektori i Përgjithshëm, Inspektorati për
Administrimin e Ujit dhe Transportin)
- Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat/(Autoriteti i
Aviacionit Civil i Inspektorit të Përgjithshëm, Inspektorati për Administrimin e Ujit dhe Transportin)
- Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat/(Inspektorati i
Transportit i Inspektorit të Përgjithshëm, Inspektorati për Administrimin e Ujit dhe Transportin)
- Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat/(Inspektorati për
Transportin i Inspektorit të Përgjithshëm, Inspektorati për Administrimin e Ujit dhe Transportin)
- Centrale Diensten/(Shërbime Qendrore)
- Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)/(Instituti Meteorologjik Mbretëror i
Vendeve të Ulëta)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/(Ministria për Strehim,
Planifikim Territorial dhe Mjedis)
- Bestuursdepartement/(Departamente qendrore për stafin dhe politikat)
- Directoraat-Generaal Wonen/(Drejtoria e Përgjithshme për Strehimin)
- Directoraat-Generaal Ruimte/(Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Shtrirjes Territoriale)
- Directoraat General Milieubeheer/(Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen e Mjedisit)
- Rijksgebouwendienst/(Agjencia për Ndërtesat Shtetërore)
- VROM inspectie/(Inspektorat)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport/(Ministria e Shëndetit, Kujdesit Social dhe
Sporteve)
- Bestuursdepartement/(Departamente qendrore për stafin dhe politikat)
- Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken/(Inspektorati për Mbrojtjen e
Shëndetit dhe Shëndetin Veterinar)
- Inspectie Gezondheidszorg/(Inspektorari për Kujdesin Shëndetësor)
- Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming/(Inspektorati i Shërbimeve për Rininë dhe
Mbrojtjen e Rinisë)
- Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)/(Inspektorati Kombëtar i Shëndetit
Publik dhe Mjedisit)
- Sociaal en Cultureel Planbureau/(Zyra e Planifikimit Kulturor dhe Social)
- Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen/(Agjencia e Bordit të Vlerësimit
të Medikamenteve)
Tweede Kamer der Staten-Generaal/(Dhoma e Deputetëve e Parlamentit të Vendeve të Ulëta)
Eerste Kamer der Staten-Generaal/(Senati i Parlamentit të Vendeve të Ulëta)
Raad van State/(Këshilli i Shtetit)
Algemene Rekenkamer/(Gjykata e Llogarive e Vendeve të Ulëta)
Nationale Ombudsman/(Ombudsmani kombëtar)
Kanselarij der Nederlandse Orden/(Kancelaria e Urdhrit të Vendeve të Ulëta)
Kabinet der Koningin/(Kabineti i Mbretëreshës)
AUSTRI
1. Bundeskanzleramt Kancelaria Federale
2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten Ministria Federale e Punëve të Jashtme

3. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Ministria Federale e Arsimit, Shkencës
dhe Kulturës
4. Bundesministerium für Finanzen Ministria Federale e Financës
5. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen Ministria Federale e Shëndetësisë dhe Gruas
6. Bundesministerium für Inneres Ministria Federale e Punëve të Brendshme
7. Bundesministerium für Justiz Ministria Federale e Drejtësisë
8. Bundesministerium für Landesverteidigung Ministria Federale e Mbrojtjes
9. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Ministria
Federale e Bujqësisë dhe Pyjeve, Mjedisit dhe Administrimit të Ujit
10. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz Ministria
Federale e Sigurimeve Shoqërore, Brezave dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Ministria Federale e Transportit,
Novacionit dhe Teknologjisë
12. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Ministria Federale e Cështjeve Ekonomike dhe
Punësimit
13. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Zyra Federale e Kalibrimit dhe Matjes
14. Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H Qendra Austriake e
Kërkimit dhe Testimit të Arsenalit shpk
15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge Instituti Federal i Testimit të Automjeteve
16. Bundesbeschaffung G.m.b.H Prokurimi Federal shpk
17. Bundesrechenzentrum G.m.b.H Qendra Federale e Përpunimit të të Dhënave shpk
PORTUGALI
— Presidência do Conselho de Ministros; Presidenca e Këshillit të Ministrave
— Ministério das Finanças; Ministria e Financës
— Ministério da Defesa Nacional; [1] Ministria e Mbrojtjes
— Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas; Ministria e Punëve të
Jashtme dhe Komuniteteve Portugeze
— Ministério da Administração Interna; Ministria e Cështjeve të Brendshme
— Ministério da Justiça; Ministria e Drejtësisë
— Ministério da Economia; Ministria e Ekonomisë
— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas; Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural
dhe Peshkimit
— Ministério da Educação; Ministria e Arsimit
— Ministério da Ciência e do Ensino Superior; Ministria e Shkencës dhe Arsimit Universitar
— Ministério da Cultura; Ministria e Kulturës
— Ministério da Saúde; Ministria e Shëndetësisë
— Ministério da Segurança Social e do Trabalho; Ministria e Sigurimeve Shoqërore dhe Punës
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação; Ministria e Punëve Publike, Transportit
dhe Strehimit
— Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. Ministria e Qyteteve,
Administrimi i Tokës dhe Mjedisit
[1] Materiale joluftarake të mbuluara nga Shtojca V.

FINLANDË
OIKEUSKANSLERINVIRASTO – JUSTITIEKANSLERSÄMBETET Zyra e Kancelarit të
Drejtësisë
KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ – HANDELSOCH INDUSTRIMINISTERIET Ministria
e Tregtisë dhe Industrisë
Kuluttajavirasto – Konsumentverket Agjencia Finlandeze e Konsumatorit
Kilpailuvirasto – Konkurrensverket Autoritetit Finlandez e Konkurrencës

Kuluttajavalituslautakunta – Konsumentklagonämnden Bordi Ankimor i Konsumatorit
Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen Bordi Kombëtar i Patentave dhe
Regjistrimit
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ – KOMMUNIKATIONSMINISTERIET Ministria e
Transportit dhe Komunikacionit
Viestintävirasto – Kommunikationsverket Autoriteti Finlandez Rregullator i Komunikimit
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Ministria
e Bujqësisë dhe Pyjeve
Elintarvikevirasto – Livsmedelsverket Agjencia Kombëtare e Ushqimit
Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket Qendra Kombëtare Finlandeze e Studimit të Tokës
OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET Ministria e Drejtësisë
Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå Zyra e Ombudsmanit për Mbrojtjen e të
Dhënave
Tuomioistuimet – domstolar Gjykatat
Korkein oikeus – Högsta domstolen Gjykata e Lartë
Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen Gjykata e Lartë Administrative
Hovioikeudet – hovrätter Gjykatat e Apelit
Käräjäoikeudet – tingsrätter Gjykatat e Rrethit
Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar Gjykatat Administrative
Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen Gjykata e Tregut
Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen Gjykata e Punës
Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen Gjykata e Sigurimeve
Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet Shërbimi i Burgjeve
OPETUSMINISTERIÖ – UNDERVISNINGSMINISTERIET Ministria e Arsimit
Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen Bordi Kombëtar i Arsimit
Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå Bordi Finlandez i Klasifikimit të Filmit
PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET Ministria e Mbrojtjes
Puolustusvoimat [1] – Försvarsmakten Forcat Finlandeze të Mbrojtjes
SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET Ministria e Brendshme
Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen Qendra e Regjistrimit të Popullsisë
Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen Zyra Kombëtare e Hetimit
Liikkuva poliisi – Rörliga polisen Policia Kombëtare Rrugore
Rajavartiolaitos [1] – Gränsbevakningsväsendet Policia Kufitare
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Ministria e Çështjeve sociale dhe Shëndetësisë HEALTH
Työttömyysturvalautakunta – Arbetslöshetsnämnden Bordi i Apelit për Papunësinë Unemployment
Appeal Board
Tarkastuslautakunta – Prövningsnämnden Gjykata e Apelit
Lääkelaitos – Läkemedelsverket Agjencia Kombëtare e Medikamenteve
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården Autoriteti Kombëtar i
Çështjeve Mjeko-ligjore
Tapaturmavirasto – Olycksfallsverket Zyra Shtetërore e Dëmshpërblimit në rast Aksidenti
Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen Autoriteti i Sigurisë Bërthamore dhe ndaj Rrezatimit
TYÖMINISTERIÖ – ARBETSMINISTERIET Ministria e Punës
Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå Zyra Kombëtare e Pajtimit
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande Qendrat
e Pritjes
Työneuvosto – Arbetsrådet i Këshilli Finlandez i Punës
ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET Ministria e Punëve të Jashtme
VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANSMINISTERIET Ministria e Financës
Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk Zyra Shtetërore e Auditit

Valtiokonttori – Statskontoret Thesari i Shtetit
Valtion työmarkkinalaitos – Statens arbetsmarknadsverk Zyra Shtetërore e Punëdhënësve
Verohallinto – Skatteförvaltningen Administrata Tatimore
Tullilaitos – Tullverket Doganat
Valtion vakuusrahasto – Statsgarantifonden Fondi Shtetëror i Garancisë
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET Ministria e Mjedisit
[1] Materiale joluftarake.

SUEDI
A
Akademien för de fria konsterna Akademia Mbretërore e Arteve të Bukura
Alkoholinspektionen Bordi Kombëtar i Alkoolit
Alkoholsortimentsnämnden Bordi i Gamës së Produkteve për Pijet Alkoolike
Allmänna pensionsfonden Fondi Kombëtar Suedez i Pensionit
Allmänna reklamationsnämnd Bordi Kombëtar i Ankimeve të Konsumatorit
Ambassader Ambasadat
Arbetsdomstolen Gjykata e Punës
Arbetsgivarverk, statens Agjencia Kombëtare për Punëdhënësit Shtetërorë
Arbetslivsfonden Fondi për Vitet e Punës
Arbetslivsinstitutet Insitituti Kombëtar për Vitet e Punës
Arbetsmarknadsstyrelsen Bordi Kombëtar i Tregut të Punës
Arbetsmiljöfonden Fondi i Mjedisit të Punës
Arbetsmiljöinstitutet Instituti Kombëtar i Shëndetit në Punë
Arbetsmiljönämnd, statens Bordi i Sigurisë në Punë dhe të Shendetit të Punonjësve Shtetërorë
Arbetsmiljöverket Autoriteti Suedez i Mjedisit të Punës
Arkitekturmuseet Muzeu Suedez i Arkitekturës
Arrendenämnder (12) Tribunalet e Qiramarrjeve Rajonale (12)
B
Banverket Administrata Kombëtare e Hekurudhave
Barnombudsmannen Zyra e Ombudsmanit të Fëmijëve
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens Këshilli Suedez i Vleresimit të Teknologjisë
në Kujdesin Shëndetsor
Besvärsnämnden för rättshjälp Komisioni i Apelit të Ndihmës Ligjore
Biografbyrå, statens Bordi Kombëtar i Censuruesve të Filmit
Biografiskt lexikon, svenskt Fjalori Suedez i Biografisë
Birgittaskolan Shkolla "Birgitta"
Blekinge tekniska högskola Instituti i Teknologjisë "Blekinge"
Bokföringsnämnden Bordi Suedez i Standardeve të Kontabilitetit
Bostadskreditnämnd, statens (BKN) Bordi Kombëtar për Garancinë e Kredisë së Strehimit
Boverket National Bordi i Strehimit, Ndërtimit dhe Planifikimit
Brottsförebyggande rådet Këshilli Kombëtar i Parandalimit të Krimit
Brottsoffermyndigheten Autoriteti i Dëmshpërblimit dhe Mbështetjes së Viktimave të Krimit
Brottsskadenämnden Bordi i Dëmshpërblimit për Dëmtimin nga Krimi
Byggforskningsrådet Këshilli për Kërkimin në Ndërtim
C
Centrala försöksdjursnämnden Komiteti Qendror për Kafshët Laboratorike
Centrala studiestödsnämnden Bordi Kombëtar i Ndihmës për Studentë
Centralnämnden för fastighetsdata Bordi Qendror për të Dhënat e Pasurive të Patundshme

D
Danshögskolan Shkolla e Lartë e Vallëzimit

Datainspektionen Bordi i Inspektimit të të Dhënave
Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA Agjencia Investo në Suedi
Departementen Ministritë (Departamentet Shtetërore)
Domstolsverket Administrata Kombëtare e Gjykatave
Dramatiska institutet Shkolla e Lartë e Filmit, Radios, Televizionit dhe Teatrit
E
Ekeskolan Shkolla e Ekes
Ekobrottsmyndigheten Zyra e Krimit Ekonomik
Ekonomistyrningsverket Autoriteti Kombëtar i Administrimit Financiar
Elsäkerhetsverket Bordi Kombëtar i Sigurisë Elektrike
Energimyndigheten, statens Administrata Suedeze e Energjetikës
EU/FoU-rådet Këshilli Suedez BE-K&ZH
Exportkreditnämnden Bordi i Garancisë së Kredive të Eksportit
Exportråd, Sveriges Këshilli Suedez i Tregtisë
F
Fastighetsmäklarnämnden Bordi Mbikëqyrës i Agjentëve të Pasurive të Patundshme
Fastighetsverk, statens Bordi Kombëtar i Pronësisë
Fideikommissnämnden Këshilli i Pasurive të Patundshme të Trashëguara
Finansinspektionen Autoriteti Mbikëqyrës Financiar
Fiskeriverket Bordi Kombëtar i Peshkimit
Flygmedicincentrum Qendra Aeromjekësore
Flygtekniska försöksanstalten Instituti i Kërkimeve Aeronautike
Folkhälsoinstitut,statens Instituti i Shëndetit Publik
Fonden för fukt- och mögelskador Organizata Kombëtare për Ndihmë Pronarëve të Shtëpive Private
të Vogla
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas Këshilli Suedez i
Kërkimeve për Mjedisin, Shkencat Bujqësore dhe Planifikimin Hapësinor
Fortifikationsverket Administrata Kombëtare e Fortifikimeve
Förlikningsmannaexpedition, statens Zyra Kombëtare e Pajtimit
Försvarets forskningsanstalt Ndërmarrja Kombëtare e Kërkimeve në fushën e Mbrojtjes
Försvarets materielverk Administrata e Materialeve të Mbrojtjes
Försvarets radioanstalt Ndërmarrja Kombëtare e Radiombrojtjes
Försvarshistoriska museer, statens Muzetë Kombëtarë Suedezë të Historisë Ushtarake
Försvarshögskolan Shkolla Kombëtare e Mbrojtjes
Försvarsmakten Forcat e Armatosura Suedeze
Försäkringskassorna (21) Zyra e Sigurimeve Shoqërore (21)
G
Gentekniknämnden Bordi Suedez Këshillimor i Teknologjisë Gjenetike
Geologiska undersökning, Sveriges Studimi Geologjik i Suedisë
Geotekniska institut, statens Instituti Suedez i Gjeoteknikës
Giftinformationscentralen Qendra Suedeze e Infromimit për Helmet
Glesbygdsverket Agjencia Kombëtare e Zhvillimit të Zonave Rurale
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation-och reklamutbildning Instituti Grafik dhe
Shkolla Pasuniversitare e Komunikimit
Granskningsnämnden för radio och TV Komisioni Suedez i Transmetimit
Göteborgs universitet Universiteti i Goteborgut
H
Handelsflottans kultur- och fritidsråd Shërbimi Suedez i Marinarëve Shtetërorë
Handelsflottans pensionsanstalt Instituti i Pensioneve të Tregtarëve
Handikappombudsmannen Ombudsmani i Aftësive të Kufizuara
Handikappråd, statens Këshilli Kombëtar i Aftësive të Kufizuara
Haverikommission, statens Bordi i Hetimit të Aksidenteve

Historiska museer, statens Muzetë Historikë Kombëtarë
Hjälpmedelsinstitutet Instituti Suedez i Aftësive të Kufizuara
Hovrätterna (6) Gjykatat e Apelit (6)
Hyresnämnder (12) Tribunalet e Qirasë Rajonale (12)
Häktena (30) Qendrat e Paraburgimit (30)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Komiteti për Përgjegjësinë Mjekësore
Högskolan Dalarna Shkolla e Lartë e Dalarnas
Högskolan i Borås Shkolla e Lartë e Borasit
Högskolan i Gävle Shkolla e Lartë e Gavles
Högskolan i Halmstad Shkolla e Lartë e Halmstadit
Högskolan i Kalmar Shkolla e Lartë e Kalmarit
Högskolan i Karlskrona/Ronneby Shkolla e Lartë e Karlskrona/Ronebys
Högskolan i Kristianstad Shkolla e Lartë e Kristianstadit
Högskolan i Skövde Shkolla e Lartë e Skovdes
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Shkolla e Lartë e Trolhatan/Udevalas
Högskolan på Gotland Shkolla e Lartë në Gotlandë
Högskoleverket Agjencia Kombëtare e Arsimit të Lartë
Högsta domstolen Gjykata e Lartë
I
Idrottshögskolan i Stockholm Shkolla e Lartë e Edukimit Fizik dhe Sporteve në Stokholm
Inspektionen för strategiska produkter Inspektorati Kombëtar i Produkteve Strategjike
Institut för byggnadsforskning, statens Këshilli për Kërkime Ndërtimi
Institut för ekologisk hållbarhet, statens Instituti Suedez i Qëndrueshmërisë Ekologjike
Institut för kommunikationsanalys, statens Instituti Suedez i Anlizës së Transportit dhe
Komunikacionit
Institut för psykosocial miljömedicin, statens Instituti Kombëtar i Faktorëve Psikosocialë dhe
Shëndetsisë
Institut för särskilt utbildningsstöd Shërbimi Kombëtar Suedez i Shoqëruesve
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Zyra e Vlerësimit të Politikave për Tregun e Punës
Institutet för rymdfysik Instituti Suedez i Fizikës Hapsinore
Institutionsstyrelse, Statens Bordi Kombëtar i Kujdesit Institucional
Insättnigsgarantinämnden Bordi i Garancisë së Depozitave
Integrationsverket Bordi Suedez i Integrimit
Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för Bordi Kombëtar i Birësimit Ndërkombëtar
Internationella programkontoret för utbildningsområdet Zyra e Programit Ndërkombëtar për Arsim
dhe Trajnim
J
Jordbruksverk, statens Bordi Suedez i Bujqësisë
Justitiekanslern Kancelari i Drejtësisë
Jämställdhetsombudsmannen Ombudsmani i Mundësive të Barabarta
K
Kammarkollegiet Agjencia e Shërbimeve Ligjore, Financiare dhe Administrative
Kammarrätterna (4) Gjykata Administrative e Apelit (4)
Karlstads universitet Universiteti i Karlstadit
Karolinska Institutet Instituti "Karolinska"
Kemikalieinspektionen Inspectorati Kombëtar i Kimikateve
Kommerskollegium Bordi Kombëtar i Tregtisë
Koncessionsnämnden för miljöskydd Bordi Kombëtar i Franshizës për Mbrojtjen e Mjedisit
Konjunkturinstitutet Instituti Kombëtar i Kërkimeve Ekonomike
Konkurrensverket Autoriteti Suedez i Konkurrencës
Konstfack Shkolla e Arteve, Zanateve dhe Projektimit
Konsthögskolan Shkolla e Arteve të Bukura
Konstmuseer, statens Muzetë Kombëtare

Konstnärsnämnden Komitetit i Granteve për Artet
Konstråd, statens Këshilli Kombëtar i Arteve
Konsulat Konsullatat
Konsumentverket Agjencia Suedeze e Konsumatorit
Kriminaltekniska laboratorium, statens Laboratory Kombëtar i Mjekësisë Ligjore
Kriminalvårdens regionkanslier (4) Zyrat Rajonale të Riedukimit (4)
Kriminalvårdsanstalterna (35) Institucionet Kombëtare/ Vendore (35)
Kriminalvårdsstyrelsen Administrata Kombëtare e Burgjeve dhe Lirimit me Kusht
Kristinaskolan Shkolla "Kristina"
Kronofogdemyndigheterna (10) Shërbimet e Zbatimit të Ligjit (10)
Kulturråd, statens Këshilli Kombëtar i Çështjeve Kulturore
Kungl. Biblioteket Biblioteka Mbretërore
Kungl. Konsthögskolan Shkolla e Lartë Mbretërore e Arteve të Bukura
Kungl. Musikhögskolan Shkolla e Lartë Mbretërore e Muzikës në Stokholm
Kungl. Tekniska högskolan Instituti Mbretëror i Teknologjisë
Kustbevakningen Roja Bregdetare Suedeze
Kvalitets- och kompetensråd, statens Këshilli Kombëtar i Cilësisçë dhe Zhvillimit
Kärnkraftinspektion, statens Inspektorati Suedez i Energjisë Bërthamore
L
Lagrådet Këshilli për Legjislacionin
Lantbruksuniveritet, Sveriges Universiteti Suedez i Shkencave Bujqësore
Lantmäteriverket Studimit Kombëtar i Tokës
Linköpings universitet Universiteti i Linkopingut
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet Muzeu Mbretëror i Armëve
Livsmedelsverk, statens Administrata Kombëtare e Ushqimit
Ljud- och bildarkiv, statens Arkivi Kombëtar i Zërit të Regjistuar dhe Pamjeve Lëvisëse
Lotteriinspektionen Bordi Kombëtar i Lojrave
Luftfartsverket Administrata e Aviacionit Civil
Luleå tekniska universitet Universiteti i Teknologjisë "Lulea" University of Technology
Lunds universitet Universiteti i Lundit
Läkemedelsverket Agjencia e Produkteve Mjekësore
Länsarbetsnämnderna (20) Bordet e Punës së Qarkut (20)
Länsrätterna (23) Gjykatat Administrative të Qarkut (23)
Länsstyrelserna (21) Bordet Administrative të Qarkut (21)
Lärarhögskolan i Stockholm Instituti i Arsimit në Stokholm
M
Malmö högskola Universiteti i Malmos
Manillaskolan Manilla School, Shkollë e Veçantë për Fëmijtë e Shurdhër dhe me Vështirësi në
Dëgjim
Marknadsdomstolen Gjykata Tregtare
Medlingsinstitutet Zyra Kombëtare e Ndërmjetësimit
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges Instituti Suedez Metereologjik dhe Hidrologjik
Migrationsverket Bordi Suedez i Migracionit
Militärhögskolor Akademitë Ushtarake
Mitthögskolan Universiteti i Suedisë së Mesme
Moderna museet Muzeu Modern
Museer för världskultur, statens Muzetë Kombëtarë të Kulturës Botërore
Musiksamlingar, statens Biblioteka Muzikore e Suedisë
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Agjencia Suedeze e Arsimit Profesional të Përparuar
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Agjencia Suedeze e Arsimit në Distancë
Mälardalens högskola Shkolla e Lartë e Malardalenit
N
Nationalmuseum Muzeu Kombëtar i Arteve të Bukura

Nationellt centrum för flexibelt lärande Agjencia Kombëtare e Nxënies Fleksibël
Naturhistoriska riksmuseet Muzeu i Historisë së Natyrës
Naturvårdsverket Agjencia Suedeze e Mbrojtjes së Mjedisit
Nordiska Afrikainstitutet Instituti Nordik për Afrikën
Notarienämnden Komiteti i Regjistruesve
Nämnden för offentlig upphandling Bordi Kombëtar i Prokurimit Publik
O
Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning Ombudsmani kundër Diskriminimit
për arsye të Orientimit Seksual
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Ombudsmani i Diskriminimit Etnik
Operahögskolan i Shkolla e Lartë e Operës në Stokholm
P
Patent- och registreringsverket Zyra e Patentave dhe Regjistrimit
Patentbesvärsrätten Gjykata e Apelit të Patentave
Pensionsverk, statens Bordi Kombëtar i Pensionit të Punonjësve Shtetërorë
Person- och adressregisternämnd, statens Regjistri i Bashkërendimit të Popullsisë dhe Adresave
Pliktverk, Totalförsvarets Administrata e Shërbimit Kombëtar
Polarforskningssekretariatet Sekretariati Suedez i Kërkimeve Polare
Polismyndigheter (21) Autoritetet e Policisë (21)
Post- och telestyrelsen Agjencia Kombëtare e Postës dhe Telekomit
Premiepensionsmyndigheten Autoriteti i Pensionit Prim
Presstödsnämnden Këshilli i Subvencionit të Shtypit
R
Radio- och TV-verket Autoriteti i Radios dhe Televizionit
Regeringskansliet Zyrat e Qeverisë
Regeringsrätten Gjykata e Lartë Administrative
Revisorsnämnden Bordi Mbikëqyrës i Kontabilistëve Publikë
Riksantikvarieämbetet Bordi Qendror i Antikiteteve Kombëtare
Riksarkivet Arkivi Kombëtar
Riksbanken Banka e Suedisë
Riksdagens förvaltningskontor Departamenti i Administratës i Parlamentit Suedez
Riksdagens ombudsmän Ombudsmani i Parlamentit
Riksdagens revisorer Audituesit e Parlamentit
Riksförsäkringsverket Bordi Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore
Riksgäldskontoret Zyra Kombëtare e Borxhit
Rikspolisstyrelsen Bordi Kombëtar i Policisë
Riksrevisionsverket Zyra Kombëtare e Auditimit
Riksskatteverket Bordi Kombëtar i Tatimeve
Rikstrafiken Agjencia Kombëtare e Transportit Publik
Riksutställningar, Stiftelsen Shërbimi i Ekspozitave Udhëtuese
Riksåklagaren Prokuroria e Përgjithshme
Rymdstyrelsen Bordi Kombëtar Hapsinor
Råd för byggnadsforskning, statens Këshilli i Kërkimit Ndërtimor
Rådet för grundläggande högskoleutbildning Këshilli i Ripërsëritjes së Arsimit të Lartë
Räddningsverk, statens Agjencia Suedeze e Shërbimeve të Shpëtimit
Rättshjälpsmyndigheten Autoriteti Kombëtar i Ndihmës Ligjore
Rättsmedicinalverket Bordi Kombëtar i Mjekësisë Ligjore
S
Sameskolstyrelsen och sameskolor Bordi Shkollor Sam dhe Shkollat Same
Sametinget Parlamenti Sam
Sjöfartsverket Administrata Suedeze Detare
Sjöhistoriska museer, statens Muzetë Kombëtare Detare

Skattemyndigheterna (10) Zyrat e Tatimeve (10)
Skogsstyrelsen Bordi Kombëtar i Pyjeve
Skolverk, statens Agjencia Kombëtare e Arsimit
Smittskyddsinstitutet Instituti Suedez i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive
Socialstyrelsen Bordi Kombëtar i Shëndetësisë dhe Mirëqenies
Specialpedagogiska institutet Instituti Suedez i Arsimit me Nevoja të Veçanta
Specialskolemyndigheten Agjencia Kombëtare për Shkollat e Veçanta për të Shurdhët dhe Personat
me Vështirësi në të Dëgjuar
Språk- och folkminnesinstitutet Institutu i Kërkimit të Dialektologjisë, Onomastikës dhe Folklorit
Sprängämnesinspektionen Inspekorati Kombëtar i Lëndëve Plasëse dhe të Djegshme Explosives and
Flammables
Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden Bordi Suedez i Regjistrit të Adresave të Popullsisë
Statistiska centralbyrån Statistikat suedeze
Statskontoret Agjencia Suedeze për Administrim Publik
Stockholms universitet Universiteti i Stokholmit
Strålskyddsinstitut, statens Autoriteti Suedez i Mbrojtjes nga Rrezatimi
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Bordi Suedez për Akreditim dhe Vlerësim
Përputhshmërie
Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA Autoritetit Suedez i Bashkëpunimit dhe
Zhvillimit Ndërkombëtar
T
Talboks- och punktskriftsbiblioteket Biblioteka e Librave Zanorë dhe Publikimeve në Breil
Teaterhögskolan Shkolla e Lartë e Aktrimit
Tekniska museet, stiftelsen Muzeu Kombëtar i Shkencës dhe Teknologjisë
Tingsrätterna (72) Gykatat e Rrethit dhe Qytetit (72)
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet Komiteti i Propozimit të Kandidatëve për Gjyqtarë
Totalförsvarets forskningsinstitut Agjencia Suedeze e Kërkimit në fushën e Mbrojtjes
Transportforskningsberedningen Bordi i Kërkimit në fushën e Transportit
Transportrådet Bordi i Transportit
Tullverket Administrata e Doganave
Turistdelegationen Autoriteti Suedez i Turizmit
U
Umeå universitet Universiteti i Umeas
Ungdomsstyrelsen Bordi Kombëtar i Çështjeve rinore
Uppsala universitet Iniversiteti i Upsalas
Utlänningsnämnden Bordi i Apelit i të Huajve
Utsädeskontroll, statens Instituti Suedez i Testimit dhe Certifikimit të Farërave Institute
V
Valmyndigheten Autoriteti i Zgjedhjeve
Vatten- och avloppsnämnd, statens Tribunali Kombëtar i Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve
Vattenöverdomstolen Gjykata e Apelit e të Drejtave për Ujin
Verket för högskoleservice (VHS) Agjencia Kombëtare e Arsimit të Lartë
Verket för innovationssystem (VINNOVA) Agjencia Suedeze e Sistemeve të Novacionit
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Agjencia Suedeze e Zhvillimit të Biznesit
Vetenskapsrådet Këshilli Suedez i Kërkimit
Veterinärmedicinska anstalt, statens Instituti Kombëtar i Veterinarisë
Vägverket Administrata Kombëtare Suedeze e Rrugëve
Vänerskolan Shkolla e Vanerit
Växjö universitet Universiteti i Vaksjos
Växtsortnämnd, statens Bordi Kombëtar i Varietetit të Bimëve
Å
Åklagarmyndigheterna zyrat e Prokurorisë Rajonale (6)

Åsbackaskolan Shkolla e Asbakas"
Ö
Örebro universitet Universiteti i Orebros
Östervångsskolan Shkolla e Ostervangut
Överbefälhavaren Komandanti i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura
Överstyrelsen för civil beredskap Agjencia Suedeze e Planifikimit të Emergjencave Civile

MBRETËRIA E BASHKUAR
- Cabinet Office / Zyra e Kabinetit
Civil Service College / Kolegji i Shërbimit Civil
Office of the Parliamentary Counsel / Zyra Juridike Parlamentare
- Central Office of Information / Zyra Qendrore e Informacionit
- Charity Commission / Komisioni i Bamirësisë
- Crown Prosecution Service / Shërbimi i Prokurorisë të Mbretërisë
- Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) / Komisionerët e Pronave të Mbretërisë
(Vetëm Votimi i Shpenzimeve)
- HM Customs and Excise / Administrata e Doganave dhe Akcizës
- Department for Culture, Media and Sport / Departamenti i Kulturës, Medias dhe Sportit
British Library / Libraria Britanike
British Museum / Muzeu Britanik
Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) / Komisioni për
Ndërtesat Historike dhe Monumentet në Angli (Trashëgimia Angleze)
Imperial War Museum / Muzeu Perandorak i Luftës
Museums and Galleries Commission / Komisioni për Muzetë dhe Galeritë
National Gallery / Galeria Kombëtare
National Maritime Museum / Muzeu Kombëtar Detar
National Portrait Gallery / Galeria Kombëtare e Portreteve
Natural History Museum / Muzeu Kombëtar Historik
Royal Commission on Historical Manuscripts / Komisioni Mbretëror i Manuskripteve Historike
Royal Commission on Historical Monuments of England / Komisioni Mbretëror për Monumentet
Historike të Anglisë
Royal Fine Art Commission (England) / Komisioni Mbretëror për Artet e Bukura (Angli)
Science Museum / Muzeu i Shkencave
Tate Gallery / Galeria Tate
Victoria and Albert Museum / Muzeu Victoria dhe Albert
Wallace Collection / Koleksioni Wallace
- Department for Education and Skills / Ministria e Arsimit dhe Aftësive Profesionale
Higher Education Funding Council for England / Këshilli i Financimit të Arsimit të Lartë për Anglinë
- Department for Environment, Food and Rural Affairs/ Ministria e Mjedisit, Ushqimit dhe Çështjeve
Rurale
Agricultural Dwelling House Advisory Committees / Komitetet e Këshillimit për Habitatet Bujqësore
Agricultural Land Tribunals / Tribunali Bujqësor
Agricultural Wages Board and Committees / Komitetet dhe Bordi për Pagat në Sektorin e Bujqësisë
Cattle Breeding Centre / Qendra e Përmirësimit të Gjedhëve
Countryside Agency / Agjencia Rurale
Plant Variety Rights Office / Zyra e të Drejtës së Shumëllojshmërisë Bimore
Royal Botanic Gardens, Kew / Kopshtet Botanike Mbretërore, Kew
Royal Commission on Environmental Pollution / Komisioni Mbretëror për Ndotjen e Mjedisit
- Department of Health / Ministria e Shëndetësisë
Central Council for Education and Training in Social Work / Këshilli Qendror për Arsimin dhe
Formimin për Punë Sociale
Dental Practice Board / Bordi i Praktikës Dentare

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England/ Bordi Kombëtar për
Infermieri, Mami dhe Kujdesin Shëndetësor për Anglinë
National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts / Shërbimi Kombëtar Shëndetësor
Autoritetet Strategjike dhe Trustet Shëndetësore
Prescription Pricing Authority / Autoriteti i Caktimit të Çmimeve Farmaceutike
Public Health Service Laboratory Board / Bordi i Laboratorit të Shërbimit të Shëndetit Publik
UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting / Këshilli Qendror i Mbretërisë së
Bashkuar për Infermierinë, Maminë dhe Kujdesin Shëndetësor
- Department for International Development / Ministria e Zhvillimit Ndërkombëtar
- Department for National Savings / Departamenti për Kursimet Kombëtare
- Department for Transport / Ministria e Transportit
Maritime and Coastguard Agency / Agjencia e Mbrojtjes Detare dhe Rojës Bregdetare
- Department for Work and Pensions / Ministria e Punës dhe Pensioneve
Disability Living Allowance Advisory Board / Bordi Këshillimor për Pensionin për Personat me
Aftësi të Kufizuara
Independent Tribunal Service / Shërbimi Tribunal i Pavarur
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) / Komisionet Mjekësore dhe
Ekzaminuese (Pensionet e Luftës)
Occupational Pensions Regulatory Authority / Autoriteti Rregullator për Pensionet
Regional Medical Service / Shërbimi Rajonal Mjekësor
Social Security Advisory Committee / Komiteti Këshillimore i Sigurimeve Shoqërore
- Department of the Procurator General and Treasury Solicitor / Departamenti i Prokurorit të
Përgjithshëm dhe Avokatit të Thesarit
Legal Secretariat to the Law Officers / Sekretariati Ligjor i Juristëve
- Department of Trade and Industry / Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Central Transport Consultative Committees / Komitetet Këshillimore Qendrore të Transportit
Competition Commission / Komisioni i Konkurrencës
Electricity Committees / Komitetet e Energjisë
Employment Appeal Tribunal / Tribunali Apelues i Punësimit
Employment Tribunals / Tribunalet e Punësimit
Gas Consumers' Council / Këshilli i Konsumatorëve të Gazit
National Weights and Measures Laboratory / Laboratori Kombëtar i Metrologjisë
Office of Manpower Economics / Zyra e Fuqisë Punëtore të Ekonomisë
Patent Office / Zyra e Patentave
- Export Credits Guarantee Department / Departamenti i Garancisë për Eksportet
- Foreign and Commonwealth Office / Ministria e Jashtme dhe e Komonuelthit
Wilton Park Conference Centre / Qendra e Konferencës Wilton Park
- Government Actuary's Department / Departamenti i Ekspertit Shtetëror të Sigurimeve
- Government Communications Headquarters / Zyra Shtetërore e Mbledhjes së Informatave përmes
Komunikimeve
- Home Office / Ministria e Brendshme
Boundary Commission for England / Komisioni i Ndarjeve Territoriale për Anglinë
Gaming Board for Great Britain / Bordi për Lojërat e Fatit për Mbretërinë e Bashkuar
Inspectors of Constabulary / Inspektorët për Policinë
Parole Board and Local Review Committees / Bordi i Shërbimit të Provës dhe Komitetet Lokale të
Rishqyrtimit
- House of Commons / Dhoma e Përfaqësuesve
- House of Lords / Dhoma e Lordëve
- Inland Revenue, Board of / Bordi i Administratës Fiskale
- Lord Chancellor's Department / Zyra e Kancelarit
Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales) / Zyrat Gjyqësore të
Qarkut, të Kontes dhe Mikse (Anglia dhe Uells)
Combined Tax Tribunal / Tribunalet e Përbashkëta të Taksave
Council on Tribunals/ Këshilli për Tribunalet
Court of Appeal - Criminal/ Gjykata e Apelit - Penale
Immigration Appellate Authorities/ Autoritetet e Apelit të Emigracionit

Immigration Adjudicators / Gjykatësit e Emigracionit
Immigration Appeals Tribunal / Tribunali i Apelimit të Emigracionit
Lands Tribunal / Tribunali i Pronave
Law Commission / Komisioni i Ligjeve
Legal Aid Fund (England and Wales) / Fondi i Ndihmës Ligjore (Anglia dhe Uells)
Office of the Social Security Commissioners / Zyra e Komisionerëve të Sigurimeve Shoqërore
Pensions Appeal Tribunals / Gjykatat e Apelit për Pensionet
Public Trust Office / Zyra e Administratës Publike për kujdesin ndaj njerëzve lehtësisht të cenueshëm
Supreme Court Group (England and Wales) / Grupi i Gjykatës së Lartë
Transport Tribunal / Tribunali i transportit
- Ministry of Defence / Ministria e Mbrojtjes
Meteorological Office / Zyra e Meteorologjisë
Defence Procurement Agency / Agjencia e Prokurimit për Mbrojtjen
- National Assembly for Wales / Asamblea Kombëtare për Uellsin
Higher Education Funding Council for Wales / Këshilli i Financimit të Arsimit të Lartë për Uellsin
Local Government Boundary Commission for Wales / Komisioni për Ndarjet Territoriale të Qeverisë
Lokale
Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales / Komisioni Mbretëror për
Monumentet Antike dhe Historike në Uells
Valuation Tribunals (Wales) / Tribunalet e Vlerësimit (Uells)
Welsh National Health Service Authorities and Trusts / Autoritetet dhe Trustet e Shërbimit Kombëtar
të Shëndetësisë të Uellsit
Welsh Rent Assessment Panels / Panelet e Vlerësimit të Qerasë në Uells
Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting / Bordi Kombëtar i Uellsit për
Infermieri, Mami dhe Kujdesin Shëndetësor
- National Audit Office / Zyra Kombëtare e Auditimit
- National Investment and Loans Office / Zyra Kombëtare e Investimit dhe Kredisë
- Northern Ireland Assembly Commission / Komisioni i Asamblesë së Irlandës së Veriut
- Northern Ireland Court Service / Shërbimi Gjyqësor i Irlandës së Veriut
Coroners Courts / Gjykatat e Mjekësisë Ligjore
County Courts / Gjykatat e Qarkut
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland / Gjykata e Apelit dhe Gjykata e Lartë
e Drejtësisë në Irlandën e Veriut
Crown Court / Gjykata Mbretërore
Enforcement of Judgements Office / Zyra e Përmbarimit
Legal Aid Fund / Fondi i Ndihmës Ligjore
Magistrates Courts / Gjykatat e Magjistratëve
Pensions Appeals Tribunals / Gjykatat e Apelit për Pensionet
- Northern Ireland, Department for Employment and Learning / Ministria e Punësimit dhe
Mësimnxënies në Irlandën e Veriut
- Northern Ireland, Department for Regional Development / Ministria e Zhvillimit Rajonal të Irlandës
së Veriut
- Northern Ireland, Department for Social Development/ Ministria e Zhvillimit Social të Irlandës së
Veriut
- Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development / Ministria e Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural e Irlandës së Veriut
- Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure / Ministria e Kulturës, Arteve dhe
Aktiviteteve Argëtuese të Irlandës së Veriut
- Northern Ireland, Department of Education / Ministria e Arsimit e Irlandës së Veriut
- Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment / Ministria e Sipërmarrjes,
Tregtisë dhe Investimit
- Northern Ireland, Department of the Environment / Ministria e Mjedisit e Irlandës së Veriut
- Northern Ireland, Department of Finance and Personnel / Ministria e Financave dhe Personelit të
Irlandës së Veriut
- Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety / Ministria e
Shëndetësisë, Shërbimeve Sociale dhe Sigurisë së Publikut e Irlandës së Veriut

- Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment /
Ministria e Arsimit të Lartë dhe Vijues, Trajnimit dhe Punësimit e Irlandës së Veriut
- Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister / Zyra e Kryeministrit dhe
Zëvendës Kryeministrit të Irlandës së Veriut
- Northern Ireland Office / Zyra për Irlandën e Veriut
Crown Solicitor's Office / Zyra e Avokatit të Mbretërisë
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland / Departamenti i Drejtorit të
Prokurorisë të Irlandës së Veriut
Forensic Science Agency of Northern Ireland / Agjencia e Mjekësisë Ligjore e Irlandës së Veriut
Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland / Zyra e Kryetarit të Komisionit të Zgjedhjeve i
Irlandës së Veriut
Police Service of Northern Ireland / Shërbimi i Policisë i Irlandës së Veriut
Probation Board for Northern Ireland / Bordi i Shërbimit të Provës i Irlandës së Veriut
State Pathologist Service / Shërbimi i Mjekësisë Ligjore
- Office of Fair Trading / Zyra për Tregtinë e Ndershme
- Office for National Statistics / Zyra e Statistikave Kombëtare
National Health Service Central Register / Regjistri Themeltar i Shërbimit Kombëtar Shëndetësor
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners /
Zyra e Komisionerit Parlamentar për Komisionerët e Administratës dhe Shërbimit Mjekësor
- Office of the Deputy Prime Minister / Zyra e Zëvendës Kryeministrit
Rent Assessment Panels / Panelet e Vlerësimit të Qerasë
- Paymaster General's Office / Zyra e Kontabilitetit
- Postal Business of the Post Office / Zyra për çështjet e Postës
- Privy Council Office / Zyra e Këshillimit për Mbretërinë
- Public Record Office / Arkivi Shtetëror
- Royal Commission on Historical Manuscripts / Komisioni Mbretëror i Dorëshkrimeve Historike
- Royal Hospital, Chelsea / Spitali Mbretëror, i Çelsit
- Royal Mint / Organi i emetimit të monedhave
- Rural Payments Agency / Agjencia e Pagesave Rurale
- Scotland, Auditor-General / Audituesi i Përgjithshëm i Skocisë
- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service / Shërbimi i Prokurorisë Publike të Skocisë
- Scotland, General Register Office / Zyra e Regjistrit të Përgjithshëm të Skocisë
- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer / Administratori i Trashëgimisë Mbretërore
në Skoci
- Scotland, Registers of Scotland / Zyra e Arkivit të Skocisë
- The Scotland Office / Zyra e Skocisë
- The Scottish Executive Corporate Services / Shërbimet e Ekzekutivit Skocez
- The Scottish Executive Education Department / Ministria e Arsimit e Ekzekutivit Skocez
National Galleries of Scotland / Galeritë Kombëtare të Skocisë
National Library of Scotland / Biblioteka Kombëtare e Skocisë
National Museums of Scotland / Muzetë Kombëtarë të Skocisë
Scottish Higher Education Funding Council / Këshilli i Financimit të Arsimit të Lartë i Skocisë
- The Scottish Executive Development Department / Ministria e Zhvillimit e Ekzekutivit Skocez
- The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department / Ministria e Sipërmarrjes dhe
të Mësuarit gjatë gjithë jetës i Ekzekutivit Skocez
- The Scottish Executive Finance / Ministria e Financave e Ekzekutivit Skocez
- The Scottish Executive Health Department / Ministria e Shëndetësisë e Ekzekutivit Skocez
Local Health Councils / Këshillat Lokal të Shëndetit
National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland /Bordi Kombëtar për
Infermieri, Mami dhe Kujdesin Shëndetësor për Skocinë
Scottish Council for Postgraduate Medical Education / Këshilli Skocez për Arsimin Pasuniversitar në
Mjekësi
Scottish National Health Service Authorities and Trusts / Autoritetet dhe Trustet e Shërbimit
Kombëtar të Shëndetësisë të Skocisë
- The Scottish Executive Justice Department / Ministria e Drejtësisë e Ekzekutivit Skocez
Accountant of Court's Office / Zyra për Kontrollin ndaj Përfaqësuesve Ligjorë

High Court of Justiciary / Gjykata e Lartë e Drejtësisë
Court of Session / Gjykata e Seancës
HM Inspectorate of Constabulary / Inspektorati i Madhërisë së Saj për Policinë
Lands Tribunal for Scotland / Tribunali i Pronave për Skocinë
Parole Board for Scotland and Local Review Committees /Bordi i Shërbimit të Provës të Skocisë dhe
Komitetet Lokale të Rishqyrtimit
Pensions Appeal Tribunals / Gjykatat e Apelit për Pensionet
Scottish Land Court / Gjykata Bujqësore e Skocisë
Scottish Law Commission / Komisioni i Ligjeve i Skocisë
Sheriff Courts / Gjykatat lokale
Scottish Criminal Record Office / Zyra Skoceze për Dëshminë e Penalitetit
Scottish Crime Squad / Skuadra Skoceze anti-krim
Scottish Fire Service Training Squad / Skuadra Skoceze e Trajnimit të Zjarrfikësve
Scottish Police College / Kolegji i Policisë së Skocisë
Social Security Commissioners' Office / Zyra e Komisionarit të Sigurimeve Shoqërore
- The Scottish Executive Rural Affairs Department / Ministria e Çështjeve Rurale e Ekzekutivit
Skocez
Crofters Commission / Komisioni për Qiramarrësit e tokës bujqësore
Red Deer Commission / Komisioni i Drerit të Kuq
Rent Assessment Panel and Committees / Komitetet dhe Paneli i Vlerësimit të Qirasë
Royal Botanic Garden, Edinburgh / Kopshti Botanik Mbretëror, Edinburg
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland / Komisioni Mbretëror për
Monumentet Antike dhe Historike të Skocisë
Royal Fine Art Commission for Scotland / Komisioni Mbretëror për Artet e Bukura për Skocinë
- The Scottish Executive Secretariat / Sekretariati i Ekzekutivit Skocez
- The Scottish Parliamentary Body Corporate / Sekretariati Parlamentar Skocez
- Scottish Record Office / Zyra e Regjistrimit të Skocisë
- HM Treasury / Thesari i Madhërisë së Saj
- Office of Government Commerce / Zyra për Aktivitetet Tregtare të Qeverisë
- The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales) / Zyra e Uellsit (Zyra e Sekretarit të
Shtetit për Uellsin)
[1] Për qëllime të kësaj direktive "autoritete të qeverisë qendrore" nënkuptojnë ato autoritete që janë të renditura
shprehimisht në këtë Shtojcë, dhe në përputhje me korrigjimet dhe ndryshimet në nivel kombëtar, njësitë e tyre pasuese.

SHTOJCA V
Lista e produkteve të përmendura në nenin 7 në lidhje me kontratat e shpallura fituese nga
autoritetet kontraktuese në fushën e mbrojtjes [1]
Kapitulli 25: Kripë, squfur, dhera dhe gurë, materiale suvatimi, gëlqere dhe çimento
Kapitulli 26: xeherorë metalikë, baltë xeherori dhe hi
Kapitulli 27: Karburante minerale, vajguri dhe produktet e distilimit të tyre, substanca bituminoze,
dylle minerale
me përjashtim të:
ex 27.10: karburante motori të veçanta
Kapitulli 28: Kimikate joorganike, përbërës organikë dhe joorganikë të metaleve të çmuar, të
metaleve të tokave të rralla, të elementeve radioaktive dhe të izotopeve
me përjashtim të:
ex 28.09: lëndë plasëse
ex 28.13: lëndë plasëse
ex 28.14: gaz lotsjellës
ex 28.28: lëndë plasëse
ex 28.32: lëndë plasëse
ex 28.39: lëndë plasëse

ex 28.50: produkte toksike
ex 28.51: produkte toksike
ex 28.54: lëndë plasësë
Kapitulli 29: kimikate organike
me përjashtim të:
ex 29.03: lëndë plasëse
ex 29.04: lëndë plasëse
ex 29.07: lëndë plasëse
ex 29.08: lëndë plasëse
ex 29.11: lëndë plasëse
ex 29.12: lëndë plasëse
ex 29.13: produkte toksike
ex 29.14: produkte toksike
ex 29.15: produkte toksike
ex 29.21: produkte toksike
ex 29.22: produkte toksike
ex 29.23: produkte toksike
ex 29.26: lëndë plasëse
ex 29.27: produkte toksike
ex 29.29: lëndë plasëse
Kapitulli 30: produkte farmaceutike
Kapitulli 31: plehra
Kapitulli 32: ekstrakte rrezitëse dhe ngjyruese, rrezitës dhe derivatet e tyre, ngjyrues, ngjyra, bojëra
dhe llaqe, stuko, mbushës dhe ndalues, bojëra shtypi
Kapitulli 33: vajra eterikë dhe rezinoidë, parfume, kozmetikë ose preparate të higjenës personale
Kapitulli 34: sapunë, agjentë organikë që veprojnë në sipërfaqe, preparate larëse, preparate
lubrifikuese, dylle artificiale, dylle të pregatitur, preparate pastrami dhe lustrimi, qirinj dhe artikuj të
ngjashëm, ngjitës modelues dhe‘dylle për dhëmbë’
Kapitulli 35: substanca albuminoidike, ngjitës, , enzima
Kapitulli 37: mallra fotografike dhe kinematografike
Kapitulli 38: Produkte kimike të ndryshme,
me përjashtim të:
ex 38.19: produkte toksike
Kapitulli 39: rezina artificiale dhe materiale plastike, esterë dhe eterë celuloze, artikuj të tyre,
me përjashtim të:
ex 39.03: lëndë plasësë
Kapitulli 40: Gomë, gomë sintetike, produkt gome, dhe artikuj të tyre,
me përjashtim të:
ex 40.11: goma antiplumb
Kapitulli 41: lëkura të gjalla (përveç gëzofeve) dhe lëkurë e përpunuar
Kapitulli 42: Artikuj lëkurer, takëme dhe pajime të kalit, mallra udhëtimi, çanta dore dhe mbajtës të
ngjashëm, artikuj nga të brendshmet e kafshëve (përveç të brendshmeve të krimbit të mëndafshit)

Kapitulli 43: Gëzofe dhe peliçe artificiale, prodhime të tyre
Kapitulli 44: Dru dhe artikuj druri, qymyr druri
Kapitulli 45: Tapa dhe artikuj tape
Kapitulli 46: Prodhime prej kashte të espartos dhe materiale të thurura të tjera, shportari dhe punime
xunkthi
Kapitulli 47: materiale të bërjes së letrës
Kapitulli 48: Letër dhe karton, artikuj të tulit të letrës, letrës ose kartonit
Kapitulli 49: Libra të shtypur, gazeta, fotografi dhe produkte të tjera të industries së shtypit,
dorëshkrime, dorëshkrime të daktilografuar dhe planimetri
Kapitulli 65: Kapele dhe pjesë të saj
Kapitulli 66: çadra, tenda, bastunë, kamzhikë, doreza kazhiku dhe pjesë të tyre
Kapitulli 67: Pupla dhe penda të përgatitura dhe artikuj të prodhuar nga pupla dhe penda, lule
artificiale, artikuj të flokëve të njeriut
Kapitulli 68: Artikuj guri, gëlqereje, çimentoje, asbesti, mike dhe materialesh të ngjashme
Kapitulli 69: Produkte qeramike
Kapitulli 70: Qelqi dhe punime qelqi
Kapitulli 71: Perla, gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar, metale të çmuar, metale të çmuar të
rrotulluar, dhe artikuj të tyre; imitim stolish
Kapitulli 73: Hekur dhe çelik dhe artikuj të tyre
Kapitulli 74: Bakër dhe artikuj të tij
Kapitulli 75: Nikel dhe artikuj të tij
Kapitulli 76: Alumin dhe artikuj të tij
Kapitulli 77: Magnez dhe beriliumi dhe artikuj të tyre
Kapitulli 78: Plumb dhe artikuj të tij
Kapitulli 79: Zink dhe artikuj të tij
Kapitulli 80: Kallaj dhe artikuj të tij
Kapitulli 81: Metale bazë të tjerë që përdoren në metalurgji dhe artikuj të tyre
Kapitulli 82: Mjete, vegla pune, thika, lugë dhe pirunj, të metaleve bazë, dhe pjesë të tyre,
me përjashtim të:
ex 82.05: vegla
ex 82.07: vegla, pjesë
Kapitulli 83: Artikuj të ndryshme prej metali bazë

Kapitulli 84: Bojlerë, pajisje mekanike dhe makineri, pjesë të tyre,
me përjashtim të:
ex 84.06: motorë
ex 84.08: motorë të tjerë
ex 84.45: makineri
ex 84.53: makina të përpunimit automatik të të dhënave
ex 84.55: pjesë makine sipas ndarjes nr. 84.53
ex 84.59: reaktorë bërthamorë
Kapitulli 85: Makineri dhe pajisje elektrike, pjesë të tyre,
me përjashtim të:
ex 85.13: pajisje telekomunikacioni
ex 85.15: aparat trasmetimi
Kapitulli 86: lokomotiva treni dhe tramvaji, flota hekurudhore dhe pjesë të tyre, instalime dhe pajisje
të shinave të trenit dhe tramvajit, pajisje të sinjalistikës së trafikut të të gjithas llojeve (që nuk
punojnë me energji elektrike),
me përjashtim të:
ex 86.02: lokomotiva të blinduara, elektrike
ex 86.03: lokomotiva të blinduara të tjera
ex 86.05: vagonë të blinduar
ex 86.06: vagonë riparimi
ex 86.07: vagonë
Kapitulli 87: mjete, përveç flotave të trenave ose tramvajit, dhe pjesë të tyre,
me përjashtim të:
ex 87.08: tanke dhe mjete të blinduar të tjerë
ex 87.01: traktorë
ex 87.02: mjete ushtarake
ex 87.03: rimorkiatorë
ex 87.09: motoçikleta
ex 87.14: rimorkio
Kapitulli 89: anije, barka dhe mjete lundruese,
me përjashtim të:
ex 89.01A: anije lufte
Kapitulli 90: instrumente dhe aparate optike, fotografike, kinematografike, matëse, kontrolli, saktësie,
mjekësore dhe kirurgjike and apparatus, pjesë të tyre,
me përjashtim të:
ex 90.05: dylbi
ex 90.13: instrumente të ndryshme, lazera
ex 90.14: telemetra
ex 90.28: instrumente mates elektrikë dhe elektronikë
ex 90.11: mikroskope
ex 90.17: instrumente mjekësorë
ex 90.18: pajisje mekaniko-terapike
ex 90.19: pajisje ortopedike
ex 90.20: aparate radioskopie
Kapitulli 91: prodhimi i orëve dhe sahateve
Kapitulli 92: instrumente muzikore, regjistrues ose riprodues zëri, regjistues ose riprodhues zëri dhe
pamjesh televizive, pjesë dhe aksesorë të artikujve të tillë

Kapitulli 94: Mobilje dhe pjesë të tyre, shtresa dhe mbulesa, dyshekë, mbajtës dysheku, jastikë dhe
mobilje të mbushura të ngjashme,
me përjashtim të:
ex 94.01A: ndenjëse avioni
Kapitulli 95: artikuj dhe prodhime punimesh me gdhendje ose derdhje
Kapitulli 96: fshesa, furça, sfungjerë pudre dhe sita
Kapitulli 98: artikuj të prodhuar të ndryshëm
[1] I vetmi tekst i zbatueshëm për qëllimet e kësaj direktive është ai në Shtojcën 1, pika 3 të Marrëveshjes.

SHTOJCA VI
Përkufizimi i disa specifikimeve teknike
Për qëllimet e kësaj direktive,
1. (b) "Specifikim teknik" në rastin e kontratave për punë publike është tërësia e përcaktimeve
teknike që përmbajnë sidomos dokumentet e tenderit, që përcaktojnë karakteristikat e nevojshme të
një materiali, produkti ose furnizimi, të cilat bëjnë të mundur që një material, produkt ose furnizim të
përshkruhet në mënyrë të tillë që të përdoret për qëllimin për të cilin është synuar nga autoriteti
kontraktues. Këto karakteristika përfshijnë nivelet e performancës mjedisore, projektimin për të
gjitha kërkesat (përfshirë aksesin për personat me aftësi të kufizuara) dhe vlerësimin e
përputhshmërisë, performancën, sigurinë ose dimensionet, përfshirë procedurat në lidhje me
sigurimin e cilësisë, terminologjinë, simbolet, testimin dhe metodat e testimit, paketimin, shënimin
dhe etiketimin, dhe proceset dhe metodat e prodhimit. Ato përfshijnë gjithashtu rregulla në lidhje me
projektimin dhe koston, testimin, kontrollin dhe kushtet e pranimit për punët dhe metodat ose
teknikat e ndërtimit, dhe të gjitha kushtet e tjera teknike që autoriteti kontraktues është në gjendje të
përcaktojë, sipas rregullave specifike ose të përgjithshme, në lidhje me punët e përfunduara dhe
materialet ose pjesët që përfshijnë ato;
(a) "Specifikim teknik", në rastin e kontratave për shërbime ose furnizime publike, është specifikimi
në një dokument që përcakton karakteristikat e nevojshme të një produkti ose një shërbimi, siç janë
nivelet e cilësisë, nivelet e performancës mjedisore, projektimi për të gjitha kërkesat (përfshirë
aksesin për personat me aftësi të kufizuara), dhe vlerësimi i përputhshmërisë, performanca, përdorimi
i produktit, siguria ose dimensionet, përfshirë kërkesat e nevojshme për produktin në lidhje me emrin
me të cilin shitet produkti, terminologjia, simbolet, testimi dhe metoda e testimit, paketimi, shënimi
dhe etiketimi, udhëzimet e përdoruesit, proceset dhe metodat e prodhimit dhe procedurat e vlerësimit
të përputhshmërisë;
2. "Standard" është një specifikim teknik i miratuar nga një organ i njohur standardizimi për një
aplikim të përsëritur ose të vazhdueshëm, përmbushja e të cilit nuk është e detyrueshme dhe
përfshihet në një nga kategoritë e mëposhtme:
- standard ndërkombëtar: standard i përshtatur nga një organizatë ndërkombëtare e standardeve dhe
që i vihet në dispozicion mbarë publikut;
- standard europian: standard i miratuar nga një organizatë europiane e standardeve dhe që i vihet në
dispozicion mbarë publikut;
- standard kombëtar: standard i miratuar nga një organizatë kombëtare e standardeve dhe që i vihet në
dispozicion mbarë publikut;
3. "Miratim teknik europian" është një vlerësim teknik i favorshëm i përshtatshmërisë për përdorim të
një produkti për një qëllim të veçantë bazuar në plotësimin e kërkesave thelbësore për punime
ndërtimi, me anë të karakteristikave të natyrshme të produktit dhe kushtet e përcaktuara të aplikimit
dhe përdorimit. Miratimet teknike europiane nxirren nga një organ miratimi i përcaktuar për këtë
qëllim nga Shteti Anëtar;

4. "Specifikim i përbashkët teknik" është specifikim i përcaktuara në përputhje me procedurën e
njohur nga Shtetet Anëtare që është publikuar në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Europian;
5. "Referencë teknike" çdo produkt i prodhuar nga organe europiane standardizimi, të ndryshme nga
standardet zyrtare, sipas procedurave të miratuara për zhvillimin e nevojave të tregut.
SHTOJCA VII
Informacioni që duhet të përfshihet në njoftime
SHTOJCA VII A
Informacioni që duhet të përfshihet në njoftimet e kontratës
NJOFTIMI I PUBLIKIMIT TË NJË NJOFTIMI INFORMACIONI PARAPRAK NË PROFILIN E
BLERËSIT
1. Vendi i autoritetit kontraktues.
2. Emri i autoritetit kontraktues.
3. Adresa e internetit të "profilit të blerësit" (URL).
4. Nr. referencës në nomenklaturën FPP.
NJOFTIM INFORMACIONI PARAPRAK
1. Emri, adresa, numri i faksit dhe adresa e postës elektronike të autoritetit kontraktuese dhe, nëse
është e ndryshme, e shërbimit prej nga mund të merret informacion dhe, në rastin e kontratave për
shërbime dhe punë, e shërbimeve p.sh. faqe interneti përkatëse e qeverisë, prej nga mund të merret
informacion në lidhje me kuadrin e përgjithshëm rregullues për taksat, mbrojtjen e mjedisit,
mbrojtjen e punësimit dhe kushtet e punës, të zbatueshme në vendin ku do të zbatohet kontrata.
2. Sipas rastit, tregoni nëse kontrata publike kufizohet për qendra pune ose nëse zbatimi i saj është i
kufizuar në kontekst të programeve të punësimit të mbrojtur.
3. Në rastin e kontratave për punë publike: natyra dhe shtrirja e punëve dhe vendin e ekzekutimit;
nëse puna duhet të ndahet në disa lote, karakteristikat thelbësore të këtyre loteve duke ju referuar
punës; një vlerësim të mesatares së kostos së punëve të propozuara, nëse ka; nr. e referencës në
nomenklaturë.
Në rastin e kontratave për furnizime publike: natyra dhe sasia ose vlera e produkteve që do të
furnizohen, nr. e referencës në nomenklaturë.
Në rastin e kontratave për shërbime publike: vlera e plotë e blerjeve të propozuara në çdo kategori të
shërbimit në Shtojcën II A; nr. e referencës në nomenklaturë.
4. Data e çmuar për fillimin e procedurës së shpalljes së kontratës fituese në lidhje me kontratën ose
kontratat në rastin e kontratave për shërbime publike sipas kategorisë.
5. Sipas rastit, tregoni nëse është e përfshirë një marrëveshje kuadër.
6. Sipas rastit, informacion tjetër.
7. Data e dërgimit të njoftimit ose dërgimit të njoftimit të publikimit të informacionit paraprak në
profilin e blerësit.
8. Tregoni nëse kontrata mbulohet nga Marrëveshja.
NJOFTIME KONTRATE

Procedura të hapura dhe të kufizuara, dialog konkurrues, procedura, procedura me negocim:
1. Emri, adresa, numri i telefonit dhe faksit, adresa e postës elektronike të autoritetit kontraktues.
2. Sipas rastit, tregoni nëse kontrata publike kufizohet për qendra pune ose nëse zbatimi i saj
kufizohet në kontekst të programeve të punësimit të mbrojtur.
3. (a) Procedura e zgjedhur për shpalljen e kontratës fituese;
(b) Sipas rastit, arsyet për përdorimin e procedurës së përshpejtuar (në procedurë të kufizuar dhe me
negocim)
(c) Sipas rastit, tregoni nëse është e përfshirë një marrëveshje kuadër.
(d) Sipas rastit, tregoni nëse është i përfshirë një sistem dinamik i blerjes.
(e) Sipas rastit, zhvillimi i një ankandi elektronik (në rastin e procedurave të hapura, të kufizuara ose
me negocim, në situata që i mbulon neni 30 pika 1 shkronja (a))
4. Forma e kontratës
5. Vendi i ekzekutimit/kryerjes së punëve, për dorëzimin e produkteve ose për ofrimin e shërbimeve
6. (a) Kontrata për punë publike:
- natyra dhe shtrirja e punëve dhe natyra e përgjithshme e punës. Të tregohen në veçanti mundësitë në
lidhje me punët shtesë dhe nëse dihet afati kohor i përkohshëm për përdorimin e këtyre mundësive, si
dhe numri i përsëritjeve të mundshme nëse ka. Nëse puna ose kontrata ndahet në disa lote, madhësia
e loteve të ndryshme; nr. i referencës në nomenklaturë,
- informacion në lidhje me qëllimin e punës ose kontratës nëse kjo e fundit përfshin dhe hartimin e
projekteve,
- në rastin e një marrëveshjeje kuadër, tregoni gjithashtu kohëzgjatjen e planifikuar të marrëveshjes
kuadër, vlera e plotë e çmuar e punëve për gjithë kohëzgjatjen e marrëveshjes kuadër dhe, sa është e
mundur, vlera dhe shpeshtia e kontratave që do të shpallen fituese.
(b) Kontrata për furnizime publike:
- natyra e produkteve që do të furnizohen duke treguar në veçanti nëse ofertat janë kërkuar me qëllim
blerjen, marrjen me qira, blerjen me këste ose kombinimin e këtyre, numri i referencës në
nomenklaturë. Sasia e produkteve që do të furnizohen, duke treguar në veçanti mundësitë në lidhje
me blerjet shtesë dhe nëse dihet afati kohor i përkohshëm për përdorimin e këtyre mundësive si dhe
numri i përsëritjeve nëse ka. Numri/numrat e referencës në nomenklaturë.
- natyra e produkteve që do të furnizohen duke treguar në veçanti nëse ofertat janë kërkuar me qëllim
blerjen, marrjen me qira, blerjen me këste ose kombinimin e këtyre, numri i referencës në
nomenklaturë.
- në rastin e një marrëveshjeje kuadër, tregoni gjithashtu kohëzgjatjen e planifikuar të marrëveshjes
kuadër, vlerën e plotë të çmuar të furnizimeve për gjithë kohëzgjatjen e marrëveshjes kuadër dhe, sa
është e mundur, vlerën dhe shpeshtësinë e kontratave që do të shpallen fituese.
(c) Kontrata për shërbime publike:
- kategoria dhe përshkrimi i shërbimit. Numri/numrat i/e referencës në nomenklaturë. Sasia e
shërbimeve që do të ofrohen. Të tregohen në veçanti mundësitë në lidhje me blerjet shtesë dhe nëse
dihet afati kohor i përkohshëm për përdorimin e këtyre mundësive si dhe numri i përsëritjeve nëse ka.
Në rastin e kontratave që mund të përsëriten për një periudhë të caktuar, një vlerësim i afatit kohor,
nëse dihet, për kontratat vijuese publike për blerjen e shërbimeve të synuara,
- në rastin e një marrëveshjeje kuadër, tregoni gjithashtu kohëzgjatjen e planifikuar të marrëveshjes
kuadër, vlerën e plotë të çmuar të shërbimeve për gjithë kohëzgjatjen e marrëveshjes kuadër dhe, sa
është e mundur, vlerën dhe shpeshtësinë e kontratave që do të shpallen fituese.
(b) të tregohet nëse ekzekutimi i shërbimit është e drejtë e rezervuar me ligj ose akt nënligjor për një
profesion të veçantë.
Referencë e ligjit ose aktit nënligjor;
- të tregohet nëse personat juridikë duhet të përfshijnë emrat dhe kualifikimet profesionale të stafit që
do të jetë përgjegjës për ekzekutimin e shërbimit.

7. Nëse kontratat janë të ndara në lote, tregoni mundësinë e paraqitjes së ofertave për një, disa ose të
gjitha lotet.
8. Afatin kohor për përfundimin e punës/furnizimeve/shërbimeve ose kohëzgjatjen e kontratës për
punë/furnizime/shërbime; kur është e mundur afatin kohor kur do të fillojë puna ose afatin kohor kur
do të fillojë dorëzimi i furnizimeve ose ofrimi i shërbimeve.
9. Pranimin ose ndalimin e varianteve
10. Kushtet e veçanta, nëse ka, të cilave iu nënshtrohet zbatimi i kontratës.
11. Në rastin e procedurave të hapura:
(a) emrin, adresën numrin e telefonit dhe të faksit, adresën elektronike të shërbimit ku mund të
kërkohen dokumentet e kontratës dhe dokumente shtesë;
(b) sipas rastit, afatin kohor për paraqitjen e këtyre kërkesave;
(c) sipas rastit, koston dhe kushtet e pagesës për marrjen e këtyre dokumenteve.
12. (a) Afatin kohor për marrjen e ofertave ose ofertave indikative nëse përdoret një sistem dinamik
blerjeje (procedura të hapura);
(b) afatin kohor për marrjen e kërkesës për pjesëmarrje (procedura të kufizuara dhe me negocim);
(c) adresa ku duhen dërguar;
(d) gjuha ose gjuhët në të cilat duhet të hartohen.
13. Në rastin e procedurave të hapura:
(a) personat e autorizuar që do të jenë të pranishëm në hapjen e ofertave;
(b) data, koha dhe vendi i hapjes.
14. Çdo depozitë dhe garanci e kërkuar, nëse ka.
15. Kushtet kryesore në lidhje me financimin dhe pagesën dhe/ose referencat për tekstin që i përmban
këto.
16. Forma ligjore, nëse ka, që duhet të marrë grupimi i operatorëve ekonomikë, që kanë fituar
kontratën.
17. Kriteret e përzgjedhjes në lidhje me situatën personale të operatorëve ekonomik që mund të çojë
në përjashtimin e tyre dhe informacionin e kërkuar që ato nuk përfshihen në rastet që justifikojnë
përjashtimin. Kriteret e përzgjedhjes dhe informacioni në lidhje me situatën personale të operatorit
ekonomik, informacioni dhe çdo formalitet tjetër i nevojshëm për të vlerësuar standardet minimale
teknike dhe ekonomike të kërkuara nga operatori ekonomik. Niveli/nivelet minimale të standardeve
të kërkuara mundësisht.
18. Nëse përfshihet një marrëveshje kuadër: numri dhe, sipas rastit, numri maksimal i propozuar i
operatorëve ekonomikë që do të jenë anëtarë të saj, kohëzgjatja e parashikuar e marrëveshjes kuadër,
duke treguar, sipas rastit, arsyet për çdo kohëzgjatje më shumë se katër vjet.
19. Në rastin e dialogut konkurrues ose një procedure me negocim me publikimin e një njoftimi
kontrate, tregoni, nëse ka, përdorimin e një procedure me faza me qëllim që të reduktohet gradualisht
numri i zgjidhjeve që do të diskutohen ose ofertave që do të negociohen.
20. Në rastin e një procedure të kufizuar, një dialogu konkurrues ose një procedure me negocim me
publikimin e një njoftimi kontrate, nëse përdoret mundësia e uljes së numrit të kandidatëve që do të
ftohen për të paraqitur ofertë, për t’u përfshirë në dialog ose për të negociuar: numri minimal dhe,
sipas rastit, maksimal i kandidatëve të propozuar dhe kriteret objektive që duhen përdorur për të
zgjedhur atë numër kandidatësh.

21. Afati kohor gjatë të cilit ofertuesi duhet të mbajë ofertën e tij (procedurë e hapur).
22. Sipas rastit, emrat dhe adresat e operatorëve ekonomikë, të përzgjedhur nga autoriteti kontraktues
(procedurë me negocim).
23. Kriteret e përmendura në nenin 53 që duhen përdorur për shpalljen e kontratës fituese: "çmimi më
i ulët" ose "oferta me përfitim më të madh ekonomik". Kritere që përfaqësojnë ofertën me përfitim
më të madh ekonomik si dhe shkalla e rëndësisë së tyre përmenden nëse nuk jepen në specifikime
ose, në rast të një dialogu konkurrues, në dokumentin përshkrues.
24. Emri dhe adresa e organit përgjegjës për ankimimin, dhe sipas rastit, procedura e ndërmjetësimit.
Informacion i saktë në lidhje me afatet kohore për depozitimin e ankesave, ose, nëse është nevoja,
emri, adresa, numri i telefonit, numri i faksit dhe adresa elektronike e shërbimit nga i cili mund të
merret ky informacion.
25. Data/t e publikimit të njoftimit të informacionit paraprak në përputhje me specifikimet teknike të
publikimit, të treguar në Shtojcën VIII, ose deklaratën që nuk është bërë një publikim i tillë.
26. Data e dërgimit të njoftimit.
27. Tregoni nëse kontrata mbulohet nga Marrëveshja.
NJOFTIMI I THJESHTUAR I KONTRATËS PËR PËRDORIM NË NJË SISTEM DINAMIK
BLERJEJE
1. Vendi i autoritetit kontraktues.
2. Emri dhe adresa elektronike e autoritetit kontraktues.
3. Referenca e publikimit të njoftimit të kontratës për sistemin dinamik të blerjes.
4. Adresa elektronike ku gjenden specifikimet teknike dhe dokumentet shtesë në lidhje me sistemin
dinamik të blerjes.
5. Objekti i kontratës: përshkrimi sipas numrit/numrave të referencës së nomenklaturës FPP dhe
sasisë ose shtrirjes së kontratës që do të shpallet fituese.
6. Afati kohor për paraqitjen e ofertave indikative.
NJOFTIME TË KONTRATËS FITUESE
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktues.
2. Procedurat e zgjedhura për shpalljen e kontratës fituese Në rastin e procedurës me negocim pa
publikim paraprak të një njoftimi kontrate (neni 28), justifikimi për zgjedhjen e kësaj procedure.
3. Kontrata publike për punë: natyra dhe shtrirja e kontratës, natyra e përgjithshme e punës.
Kontrata publike për furnizim: natyra dhe sasia e produkteve të furnizuara, sipas rastit, nga
furnizuesi; numri i referencës në nomenklaturë.
Kontrata publike për shërbime: kategoria dhe përshkrimi i shërbimit; numri i referencës në
nomenklaturë; sasia e shërbimeve të blera.
4. Data e shpalljes së kontratës fituese
5. Kriteret për shpalljen e kontratës fituese.

6. Numri i ofertave të marra.
7. Emri dhe adresa e operatorëve ekonomik të suksesshëm.
8. Çmimi ose mesatarja e çmimeve (minimal/maksimal) i paguar.
9. Vlera e ofertës (ofertave) të vendosur ose oferta më e lartë dhe oferta më e ulët e marrë parasysh
për shpalljen e kontratës fituese.
10. Sipas rastit, vlera dhe pjesa e kontratës që mund të nënkontraktohet në palë të treta.
11. Data e publikimit të njoftimit të ofertës në përputhje me specifikimet teknike për publikim në
Shtojcën VIII.
12. Data e dërgimit të njoftimit.
13. Emri dhe adresa e organit përgjegjës për ankimimin, dhe sipas rastit, procedura e ndërmjetësimit.
Informacion i saktë në lidhje me afatet kohore për depozitimin e ankesave, ose, nëse është nevoja,
emri, adresa, numri i telefonit, numri i faksit dhe adresa elektronike e shërbimit nga i cili mund të
merret ky informacion.
SHTOJCA VII B
Informacion që duhet të jepet në njoftimet e koncesioneve për punë publike
1. Emri, adresa, numri i faksit, adresa e postës elektronike të autoritetit kontraktues.
2. (a) Vendi i ekzekutimit
(b) Subjekti i koncesionit; natyra dhe shtrirja e shërbimeve
3. (a) Afati për paraqitjen e aplikimeve
(b) Adresa ku ato duhet të dërgohen;
(c) Gjuha/gjuhët në të cilat duhet të shkruhen
4. Kushtet personale, teknike dhe financiare që duhet të plotësohen nga kandidatët
5. Kriteret që do të zbatohen në shpalljen e kontratës fituese
6. Nëse ka, pjesa minimale e punëve që do të nënkontraktohet.
7. Data e dërgimit të njoftimit.
8. Emri dhe adresa e organit përgjegjës për ankimimin, dhe sipas rastit, procedura e ndërmjetësimit.
Informacion i saktë në lidhje me afatet kohore për depozitimin e ankesave, ose, nëse është nevoja,
emri, adresa, numri i telefonit, numri i faksit dhe adresa elektronike e shërbimit nga i cili mund të
merret ky informacion.
SHTOJCA VII C
Informacion që duhet të jepet në njoftimet e kontratës për punë të koncesionarëve të cilët nuk
janë autoritetet kontraktuese
1. (a) Vendi i ekzekutimit
(b) natyra dhe shtrirja e shërbimeve, karakteristikat e përgjithshme të punës.
2. Afati kohor i vendosur për përfundimin
3. Emri dhe adresa e organit prej të cilit mund të kërkohen specifikimet dhe dokumentet shtesë.

4. (a) Afatet kohore për marrjen e kërkesave për pjesëmarrje dhe për marrjen e ofertave
(b) Adresa ku ato duhet të dërgohen;
(c) Gjuha/gjuhët në të cilat duhet të shkruhen
5. Depozitë ose garanci e kërkuar.
6. Kushtet ekonomike dhe teknike që duhet të plotësohen nga kontraktuesi
7. Kriteret që do të zbatohen në shpalljen e kontratës fituese
8. Data e dërgimit të njoftimit.
SHTOJCA VII D
Informacion që duhet të jepet në njoftimet e konkursit të projektimit
NJOFTIME PËR KONKURSIN
1. Emri, adresa, numri i faksit dhe adresa elektronike të autoritetit kontraktues dhe të shërbimit prej
nga mund të merren dokumente shtesë.
2. Përshkrimi i projektit
3. Lloji i konkursit: i hapur apo i kufizuar.
4. Në rast të një konkursi të hapur: afati për paraqitjen e projekteve
5. Në rastin e konkursit të kufizuar:
(a) numrin e pjesëmarrësve të parashikuar
(b) emrat e pjesëmarrësve të përzgjedhur tashmë, nëse ka
(c) kriteret për zgjedhjen e pjesëmarrësve
(d) afatin kohor për kërkesat për pjesëmarrje
6. Sipas rastit, tregoni që pjesëmarrja është e kufizuar me një profesion të specifikuar.
7. Kriteret që do të zbatohen në vlerësimin e kontratës fituese
8. Emrat e anëtarëve të jurisë që janë përzgjedhur tashmë
9. Tregoni nëse vendimi i jurisë është i detyrueshëm për autoritetin kontraktues.
10. Numri dhe vlera e ndonjë çmimi.
11. Pagesat që duhen bërë për të gjithë pjesëmarrësit, nëse ka.
12. Tregoni nëse kontratat pas konkursit do të shpallen fituese apo jo nga fituesi apo fituesit e
konkursit
13. Data e dërgimit të njoftimit.
NJOFTIME TË REZULTATEVE TË NJË KONKURSI
1. Emri, adresa, numri i faksit, adresa e postës elektronike të autoritetit kontraktues.
2. Përshkrimi i projektit

3. Numri i të gjithë pjesëmarrësve.
4. Numri i pjesëmarrësve të huaj.
5. Fituesi/t i/e konkursit.
6. Ndonjë çmim.
7. Referencë për njoftimin e konkursit.
8. Data e dërgimit të njoftimit.
SHTOJCA VIII
Veçori në lidhje me publikimin
1. Publikimi i njoftimeve
(a) Njoftimet e përmendura në nenet 35, 58, 64 dhe 69 dërgohen nga autoritetet kontraktuese në
Zyrën e Publikimeve Zyrtare të Komuniteteve Europiane në formatin e kërkuar nga Direktiva e
Komisionit 2001/78/KE, datë 13 shtator 2001 për përdorimin e formularëve standardë në publikimin
e njoftimeve për kontratat publike [1]. Njoftimet e informacionit paraprak të përmendura në nenin 35
pika 1, paragrafi i parë, të publikuara në profilin e blerësit siç përshkruhet në pikën 2 shkronja (b),
duhet të përdorin gjithashtu atë format, ashtu si njoftimi i këtij publikimi;
(b) Njoftimet e përmendura në nenetn 35, 58, 64 dhe 69 publikohen nga Zyra e Publikimeve Zyrtare
të Komuniteteve Europiane ose nga autoritetet kontraktuese në rast të një njoftimi informacioni
paraprak të publikuar në profilin e blerësit në përputhje me nenin 35 pika 1, paragrafi i parë.
Autoritetet kontraktuese, gjithashtu, mund të publikojnë këtë informacion në internet në "profilin e
blerësit", siç përmendet në pikën 2 shkronja (b).
(c) Zyra e Publikimeve Zyrtare të Komuniteteve Europiane i jep autoritetit kontraktues konfirmimin e
përmendur në nenin 36 pika 8.
2. Publikimi i informacionit plotësues ose shtesë
(a) Autoritetet kontraktuese inkurajohen të publikojnë specifikimet dhe dokumente shtesë në tërësinë
e tyre në internet;
(b) Profili i blerësit mund të përfshijë njoftime të informacionit paraprak siç përmendet në nenin 35
pika 1, paragrafi i parë, informacion për ftesa për ofertë në vazhdimësi, blerje të planifikuara,
kontrata të përfunduara, procedura të anuluara, dhe çdo informacion të përgjithshëm të nevojshëm, si
për shembull, një pikë kontakti, një numër telefoni dhe faksi, një adresë postare dhe adresë
elektronike.
3. Formati dhe procedurat për dërgimin e njoftimeve në rrugë elektronike.
Formati dhe procedura për dërgimin e njoftimeve në mënyrë elektronike gjenden në adresën e
internetit "http://simap.eu.int".
[1] GZ L 285, 29.10.2001, fq. 1.

SHTOJCA IX
Regjistra
SHTOJCA IX A [1]
Kontratat për punë publike
Regjistrat profesionalë dhe deklaratat dhe vërtetimet përkatëse për çdo Shtet Anëtar janë:
- në Belgjikë, "Registre du commerce"/"Handelsregister";
- në Danimarkë, "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen";
- në Gjermani, "Handelsregister" dhe "Handwerksrolle";

- në Greqi, "Mεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ" - MEEΠ e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit
Urban dhe Rural dhe Punëve Publike (YΠΔΦΩΓΔ);
- në Spanjë, "Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda";
- në Francë, "Registre du commerce et des sociétés" dhe "Répertoire des métiers";
- në Irlandë, kontraktuesit mund t'i kërkohet të sigurojë një vërtetim nga Registrar of companies ose
Registrar of Friendly Societies ose, nëse nuk është ky rasti, një vërtetim që shpreh se personi në fjalë
ka deklaruar nën betim që ai është i përfshirë në profesionin në fjalë në vendin ku është vendosur, në
një vend specifik dhe sipas një emri të caktuar tregtar;
- në Itali, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato";
- në Luksemburg, "Registre aux firmes" dhe "Rôle de la chambre des métiers";
- në Vendet e Ulëta, "Handelsregister";
- në Austri, "Firmenbuch", the "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
- në Portugali, "Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário"
(IMOPPI)(CAEOPP);
- në Finlandë, "Kaupparekisteri"/ "Handelsregistret";
- në Suedi, "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";
- në Mbretërinë e Bashkuar, kontraktuesit mund t'i kërkohet të sigurojë një vërtetim nga Registrar of
Companies ose, nëse nuk është ky rasti, një vërtetim që shpreh se personi në fjalë ka deklaruar nën
betim që ai është i përfshirë në profesionin në fjalë në vendin ku është vendosur, në një vend specifik
dhe sipas një emri të caktuar tregtar;
[1] Për qëllimet e nenit 46 "regjistra profesionalë dhe tregtarë" janë ato që renditen në këtë shtojcë dhe nëse janë bërë
ndryshime në nivelin kombëtar, regjistrat që kanë zëvendësuar ato.

SHTOJCA IX B
Kontrata për furnizime publike
Regjistrat përkatës profesionalë ose tregtar dhe deklaratat dhe vërtetimet përkatëse janë:
- në Belgjikë, "Registre du commerce/Handelsregister";
- në Danimarkë, "Erhvers- og Selskabsstyrelsen";
- në Gjermani, "Handelsregister" dhe "Handwerksrolle";
- në Greqi, "Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό ή Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην";
- në Spanjë, "Registro Mercantil" ose, në rastin e individëve që nuk janë regjistruar, një vërtetim që
shpreh se personi ka deklaruar nën betim se është i përfshirë në profesionin në fjalë;
- në Francë, "Registre du commerce et des sociétés" dhe "Répertoire des métiers";
- në Irlandë, furnizuesit mund t'i kërkohet të sigurojë një vërtetim nga Registrar of companies ose
Registrar of Friendly Societies që ai është i certifikuar si i përfshirë ose i regjistruar, ose, nëse nuk
është i certifikuar, një vërtetim që shpreh se personi në fjalë ka deklaruar nën betim që ai është i
përfshirë në profesionin në fjalë në vendin ku është vendosur, në një vend specifik sipas një emri të
caktuar tregtar dhe një emri specifik tregtie;
- në Itali, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", dhe "Registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato";
- në Luksemburg, "Registre aux firmes" dhe "Rôle de la chambre des métiers";
- në Vendet e Ulëta, "Handelsregister";
- në Austri, "Firmenbuch", the "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
- në Portugali, "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";
- në Finlandë, "Kaupparekisteri" and "Handelsregistret";
- në Suedi, "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";
- në Mbretërinë e Bashkuar, furnizuesit mund t'i kërkohet të sigurojë një vërtetim nga Registrar of
Companies që ai është i certifikuar si i përfshirë ose i regjistruar, ose, nëse nuk është i certifikuar, një
vërtetim që shpreh se personi në fjalë ka deklaruar nën betim që ai është i përfshirë në profesionin në
fjalë në vendin ku është vendosur, në një vend specifik sipas një emri të caktuar tregtar dhe një emri
specifik tregtie.
SHTOJCA IX C
Kontrata për shërbime publike

Regjistrat përkatës profesional ose tregtar ose deklaratat ose vërtetimet janë:
- në Belgjikë, "Registre du commerce/Handelsregister" dhe "Ordres professionels/Beroepsorden";
- në Danimarkë, "Erhvers- og Selskabsstyrelsen";
- në Gjermani, "Handelsregister", "Handwerksrolle", "Vereinsregister", "Partnerschaftsregister" dhe
"Mitgliedsverzeichnisse de Berufskammern der Ländern";
- në Greqi, ofruesit të shërbimit mund t'i kërkohet të japë një deklaratë për ushtrimin e profesionit në
fjalë, të bërë nën betim përpara një noteri; në rastet e parashikuara nga legjislacioni ekzistues
kombëtar, për ofrimin e shërbimeve në fushën e kërkimit sic përcakton Shtojca I A, regjistri
profesional "Mεηξών Μειεηεηώλ" dhe "Μεηξών Γξαθείωλ Μειεηώλ";
- në Spanjë, "Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda";
- në Francë, "Registre du commerce" dhe "Répertoire des métiers";
- në Irlandë, ofruesit të shërbimit mund t'i kërkohet të sigurojë një vërtetim nga Registrar of
companies ose Registrar of Friendly Societies ose, nëse nuk është i certifikuar, një vërtetim që shpreh
se personi në fjalë ka deklaruar nën betim që ai është i përfshirë në profesionin në fjalë në vendin ku
është vendosur, në një vend specifik sipas një emri të caktuar tregtar dhe një emri specifik tregtie;
- në Itali, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", the "Registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato" or the "Consiglio nazionale degli ordini
professionali";
- në Luksemburg, "Registre aux firmes" dhe "Rôle de la chambre des métiers";
- në Vendet e Ulëta, "Handelsregister";
- në Austri, "Firmenbuch", the "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
- në Portugali, "Registo nacional das Pessoas Colectivas";
- në Finlandë, "Kaupparekisteri" and "Handelsregistret";
- në Suedi, "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";
- në Mbretërinë e Bashkuar, ofruesit të shërbimit mund t'i kërkohet të sigurojë një vërtetim nga
Registrar of Companies ose, nëse nuk është i certifikuar, një vërtetim që shpreh se personi në fjalë ka
deklaruar nën betim që ai është i përfshirë në profesionin në fjalë në vendin ku është vendosur, në një
vend specifik sipas një emri të caktuar tregtar;
SHTOJCA X
Kërkesat në lidhje me marrjen elektronike të ofertave, kërkesave për pjesëmarrje, dhe planeve
dhe projekteve në konkurse
Pajisjet për marrjen elektronike të ofertave, kërkesave për pjesëmarrje dhe planeve dhe projekteve në
konkurse duhet të garantojnë të paktën nëpërmjet mjeteve teknike dhe procedurave të duhura, që:
(a) nënshkrimet elektronike në lidhje me ofertat, kërkesat për pjesëmarrje si dhe me dërgimin e
planeve dhe projekteve, të jenë në përputhje me dispozitat kombëtare të miratuara sipas Direktivës
1999/93/KE ;
(b) koha dhe data e saktë e marrjes së ofertave, kërkesave për pjesëmarrje, si dhe paraqitja e planeve
dhe projekteve të jetë e përcaktuar saktësisht;
(c) të sigurohet në mënyrë të arsyeshme që, përpara afateve kohore të përcaktuara, askush të mos ketë
akses në të dhënat e transmetuara sipas këtyre kërkesave;
(d) nëse shkelet ndalimi i këtij aksesi, duhet të sigurohet në mënyrë të arsyeshme që shkelja të
konstatohet qartësisht;
(e) vetëm personat e autorizuar mund të caktojnë ose ndryshojnë datat për hapjen e të dhënave të
marra;
(f) gjatë fazave të ndryshme të procedurës së shpalljes së kontratës fituese ose të konkursit, aksesi tek
të gjitha të dhënat e paraqitura, ose një pjesë të tyre, duhet të mundësohet vetëm nëpërmjet veprimit
të njëkohshëm nga personat e autorizuar;
(g) veprimi i njëkohshëm nga personat e autorizuar duhet të sigurojë akses tek të dhënat e
transmetuara vetëm pas datës së përcaktuar;
(h) të dhënat e marra dhe të hapura në përputhje me këto kërkesa duhet të vazhdojnë të jenë të
aksesueshme vetëm për personat e autorizuar që të njihen me to.
SHTOJCA XI

Afati për transpozim dhe zbatim (neni 80)

SHTOJCA XII
Tabela e përputhshmërisë [1]

Direktivat
92/50/KEE (GZ L 209, 24.07.1992, fq. 1)
Austria, Finlanda, Suedia (*)
93/36/KEE (GZ L 199, 09.08.93, fq. 1)
Austria, Finlanda, Suedia (*)
93/37/KEE (GZ L 199, 09.08.93, fq. 54)
konsolidimi i direktivave:
- 73/305/KEE (GZ L 185, 16.08.71, fq. 5
- KE-ja e të 6-ve
- Danimarka, Irlanda, Mbretëria e Bashkuar
- Greqia
- Spanja, Portugalia
- Austria, Finlanda, Suedia (*)
- 89/440/KEE (GZ L 210, 21.07.1989, fq. 1):
- KE-ja e të 9-ve
- Greqia, Spanja, Portugalia
- Austria, Finlanda, Suedia (*)
97/52/KE (GZ L 328, 28.11.97, fq. 1)
(*) ZEE: 1 janar 1994
Kjo direktivë

Direktiva 93/37/KEE

Afatet e transpozimit dhe zbatimit
1 korrik 1993
1 janar 1995
13 qershor 1994
1 janar 1995

30 korrik 1972
1 janar 1995
1 janar 1981
1 janar 1986
1 janar 1995
19 qershor 1990
1 mars 1992
1 janar 1995
13 tetor 1998

Direktiva 93/36/KEE

Direktiva 92/50/KEE

neni 1 pika 1

neni 1 linja 1,
përshtatur

neni 1 linja 1,
përshtatur

neni 1 linja 1,
përshtatur

neni 1 pika 1 shkronja (a)

neni 1 shkronja (a),
pjesa e parë e fjalisë

neni 1 shkronja (a),
pjesa e parë dhe e
fundit e fjalisë së parë

neni 1 pika 1 shkronja
(a)

-

-

neni 1 pika 2 shkronja (b) neni 1 shkronjat (a) dhe
(c), përshtatur
neni 1 pika 2 shkronja
(c), nënparagrafi i parë

-

neni 1 shkronja (a),
pjesa e dytë e fjalisë së
parë dhe fjalia e dytë,
përshtatur

-

neni 1 pika 2 shkronja
(c), nënparagrafi i dytë

-

neni 1 shkronja (a),
përshtatur

-

neni 1 pika 2 shkronja
(d), nënparagrafi i parë

-

-

-

Akte të tjera

Ndryshuar

I ri

neni 1 pika 2 shkronja
(d), nënparagrafi i dytë

-

-

neni 2, përshtatur

neni 1 pika 2 shkronja
(d), nënparagrafi i tretë

-

-

deklamimi i
gjashtëmbëdhjetë

neni 1 pika 3

neni 1 shkronja (d)

-

-

neni 1 pika 4

-

-

-

I ri

neni 1 pika 5

-

-

-

I ri

neni 1 pika 6

-

-

-

I ri

neni 1 pika 7

-

-

-

I ri

neni 1 pika 8
nënparagrafi i parë

-

-

neni 1 shkronja (c)
fjalia e parë përshtatur

neni 1 pika 8
nënparagrafi i dytë

-

-

-

I ri

neni 1 pika 8
nënparagrafi i tretë

neni 1 shkronja (h)

neni 1 shkronja (c)

neni 1 shkronja (c)
fjalia e dytë

Ndryshuar

Kjo direktivë

Direktiva 93/37/KEE

Direktiva 93/36/KEE

Direktiva 92/50/KEE

Akte të tjera

neni 1 pika 9

neni 1 shkronja (b),
përshtatur

neni 1 shkronja (b),
përshtatur

neni 1 shkronja (b),
përshtatur

neni 1 pika 10

-

-

-

neni 1 pika 11
nënparagrafi i parë

neni 1 shkronja (e),
përshtatur

neni 1 shkronja (d),
përshtatur

neni 1 shkronja (d),
përshtatur

neni 1 pika 11
nënparagrafi i dytë

neni 1 shkronja (f),
përshtatur

neni 1 shkronja (e),
përshtatur

neni 1 shkronja (e),
përshtatur

neni 1 pika 11
nënparagrafi i tretë

-

-

-

neni 1 pika 11
nënparagrafi i katërt

neni 1 shkronja (g),
përshtatur

neni 1 shkronja (f),
përshtatur

neni 1 shkronja (f),
përshtatur

neni 1 pika 11
nënparagrafi i pestë

-

-

neni 1 shkronja (g),
përshtatur

neni 1 pika 12

-

-

-

I ri

neni 1 pika 13

-

-

-

I ri

neni 1 pika 14

-

-

-

I ri

neni 1 pika 15

-

-

-

I ri

neni 2

neni 6 pika 6

neni 5 pika 7

neni 3 pika 2

Ndryshuar

neni 3

-

neni 2 pika 2

-

neni 4 pika 1

I ri

I ri

neni 26 pikat 2 dhe 3,
përshtatur

neni 4 pika 2

neni 21, ndryshuar

neni 18, përshtatur

neni 26 pika 1,
ndryshuar

neni 5

neni 33a, përshtatur

neni 28, ndryshuar

neni 38a, përshtatur

neni 6

-

neni 15 pika 2

-

neni 7 shkronjat (a) dhe
(b)

-

neni 5 pika 1 shkronja
(a), përshtatur

neni 7 pika 1 shkronja
(a), përshtatur

neni 7 shkronja (c)

neni 6 pika 1 shkronja
(a), përshtatur

-

-

neni 8

neni 2 dhe neni 6 pika
1
shkronja
(b),
përshtatur

-

neni 3 pika 3 dhe neni
7 pika 1 shkronja (a),
përshtatur

neni 9 pika 1
nënparagrafi i parë

-

neni 5 pika 5

neni 7 pikat 2 dhe 7

I ri

I ri

Ndryshuar

Ndryshuar

Kjo direktivë

Direktiva 93/37/KEE

Direktiva 93/36/KEE

Direktiva 92/50/KEE

Akte të tjera

neni 9 pika 1
nënparagrafi i dytë

-

-

-

I ri

neni 9 pika 2

-

neni 5 pika 1 shkronja
(b)

-

Ndryshuar

neni 9 pika 3

neni 6 pika 4

neni 5 pika 6

neni 7 pika 3 klauzola
e dytë

neni 9 pika 4

neni 6 pika 5, përshtatur

neni 9 pika 5 shkronja (a)

neni 6 pika 3, përshtatur

-

neni 7 pika 4
nënparagrafi i tretë,
përshtatur

neni 9 pika 5 shkronja (b) -

neni 5 pika 4

-

neni 9 pika 6

-

neni 5 pika 2

-

neni 9 pika 7

-

neni 5 pika 3

neni 7 pika 6

neni 9 pika 8 shkronja (a)

-

-

neni 7 pika 4

Ndryshuar

neni 9 pika 8 shkronja (b) -

-

neni 7 pika 5

Ndryshuar

neni 9 pika 9

-

-

-

I ri

neni 10

I ri

neni 3, përshtatur

neni 4 pika 1, përshtatur

neni 11

-

-

-

I ri

neni 12

neni 4 shkronja (a)

neni 2 shkronja (a)

neni 1 shkronja (a)
nënpika (ii)

Ndryshuar

neni 13

-

-

-

I ri

neni 14

neni 4 shkronja (b)

neni 2 pika 1 shkronja
(b)

neni 4 pika 2

neni 15 shkronja (a)

neni 5 shkronja (a)
Përshtatur

neni 4 shkronja (a)
Përshtatur

neni 5 shkronja (a)
Përshtatur

neni 15 shkronjat (b)
dhe (c)

neni 5 shkronjat (b)
dhe (c)

neni 4 shkronjat (b) dhe
(c)

neni 5 shkronjat (b)
dhe (c)

neni 16

-

-

neni 1 shkronja (a)
nënpikat (ii)
deri në (ix), përshtatur

neni 17

-

-

-

I ri

neni 18

-

-

neni 6

Ndryshuar

neni 19

-

-

-

I ri

neni 20

-

-

neni 8

neni 21

neni 9

Ndryshuar

Kjo direktivë

Direktiva 93/37/KEE

Direktiva 93/36/KEE

Direktiva 92/50/KEE

Akte të tjera

neni 22

-

-

neni 10

neni 23

neni 10

neni 8

neni 14

Ndryshuar

neni 24 pikat 1 deri në 4
nënparagrafi i parë

neni 19

neni 16 pika 1

neni 24 pika 1

Ndryshuar

neni 24 pika 4
nënparagrafi i dytë

-

neni 16 pika 2,
përshtatur

neni 24 pika 2,
përshtatur

neni 25 paragrafi i parë

neni 20 paragrafi i parë

neni 17 paragrafi i parë

neni 25 paragrafi i
parë

neni 25 paragrafi i dytë

neni 20 paragrafi i dytë

neni 17 paragrafi i dytë

neni 25 paragrafi i
dytë

neni 26

-

-

-

I ri

neni 27 paragrafi i parë

neni 23 pika 1

-

neni 28 pika 1

Ndryshuar

neni 27 paragrafët e dytë
dhe të tretë

neni 23 pika 2

-

neni 28 pika 2

neni 28 paragrafi i parë

neni 7 pika 1, përshtatur

neni 6 pika 1, përshtatur

neni 11 pika 1,
përshtatur

neni 28 paragrafi i dytë

neni 7 pika 4

neni 6 pika 4

neni 11 pika 4

Ndryshuar

neni 29

-

-

-

I ri

neni 30 pika 1 shkronja
(a)

neni 7 pika 2 shkronja
(a)

neni 6 pika 2

neni 11 pika 2
shkronja (a)

neni 30 pika 1 shkronja
(b)

neni 7 pika 2 shkronja
(c)

I ri

neni 11 pika 2
shkronja (b)

-

neni 11 pika 2
shkronja (c)

neni 30 pika 1 shkronja
(c)
neni 30 pika 1 shkronja
(d)

neni 7 pika 2 shkronja
(b)

-

-

neni 30 paragrafët 2
3 dhe 4

-

-

-

neni 31 pika 1 shkronja
(a)

neni 7 pika 3 shkronja
(a)

neni 6 pika 3 shkronja
(a)

neni 11 pika 3
shkronja (a)

neni 31 pika 1 shkronja
(b)

neni 7 pika 3 shkronja
(b)

neni 6 pika 3 shkronja
(c)

neni 11 pika 3
shkronja (b)

neni 31 pika 1 shkronja
(c)

neni 7 pika 3 shkronja
(c)

neni 6 pika 3 shkronja
(d)

neni 11 pika 3
shkronja (d)

neni 31 pika 2 shkronja
(a)

-

neni 6 pika 3 shkronja
(b)

-

Ndryshuar

I ri

Kjo direktivë

Direktiva 93/37/KEE

Direktiva 93/36/KEE

Direktiva 92/50/KEE

Akte të tjera

neni 31 pika 2 shkronja
(b)

-

neni 6 pika 3 shkronja
(e)

-

neni 31 pika 2 shkronja
(c)

-

I ri

-

neni 31 pika 2 shkronja
(d)

-

I ri

-

neni 31 pika 3

-

-

neni 11 pika 3
shkronja (c)

neni 31 pika 4 shkronja
(a)

neni 7 pika 3 shkronja
(d)

-

neni 11 pika 3
shkronja (e)

neni 31 pika 4 shkronja
(b)

neni 7 pika 3 shkronja
(e)

-

neni 11 pika 3
shkronja (f)

neni 32

-

-

-

I ri

neni 33

-

-

-

I ri

neni 34 paragrafët e parë
dhe të dytë

neni 9 paragrafët e parë
dhe të dytë

-

-

neni 34 paragrafi i tretë

neni 9 paragrafi i tretë

neni
35
pika
1
nënparagrafi i parë
shkronja
(d),
nënparagrafi i parë

-

neni 9 pika 1
nënparagrafi i parë

-

neni
35
pika
1
nënparagrafi i parë
shkronja
(a),
nënparagrafi i dytë

-

neni
9
pika
1
nënparagrafi i dytë
fjalia e parë

-

neni 35 pika 1
nënparagrafi i parë
shkronja (b)

-

-

neni 15 pika 1

neni 35 pika 1
nënparagrafi i parë
shkronja (c)

neni 11 pika 1

-

-

neni 35 pika 1
nënparagrafi i dytë

-

neni 9 pika 5
nënparagrafi i dytë

neni 17 pika 2
nënparagrafi i dytë

Ndryshuar

neni 35 pika 1
nënparagrafi i tretë

neni 11 pika 7
nënparagrafi i dytë

-

-

Ndryshuar

neni 35 pika 1 paragrafët
e katërt, pestë dhe
gjashtë

-

-

-

I ri

neni 35 pika 2

neni 11 pika 2

neni 9 pika 2

neni 15 pika 2

Ndryshuar

neni 35 pika 3

-

-

-

I ri

Ndryshuar

Ndryshuar

Kjo direktivë

Direktiva 93/37/KEE

Direktiva 93/36/KEE

Direktiva 92/50/KEE

Akte të tjera

neni 35 pika 4
nënparagrafi i parë

neni 11 pika 5 fjalia e
parë

neni 9 pika 3 fjalia e
parë

neni 16 pika 1

Ndryshuar

neni 35 pika 4,
nënparagrafët e dytë dhe
tretë

-

-

-

I ri

neni 16 pikat 3 dhe 4

neni 35 pika 4
nënparagrafi i katërt
neni 35 pika 4
nënparagrafi i pestë

neni 11 pika 5 fjalia e
dytë

neni 9 pika 3 fjalia e
dytë

neni 16 pika 5

Ndryshuar

neni 36 pika 1

neni 11 pika 6
nënparagrafi i parë,
përshtatur

neni 9 pika 4 fjalia e
parë, përshtatur

neni 17 pika 1 fjalia e
parë, përshtatur

neni 36 pika 2
nënparagrafi i parë

neni 11 pika 7 fjalia e
parë

neni 9 pika 5
nënparagrafi i parë

neni 17 pika 2
nënparagrafi i parë

Ndryshuar

neni 36 pika 2
nënparagrafi i dytë

-

-

-

I ri

neni 36 pika 3

neni 11 pika 10

neni 9 pika 8

neni 17 pika 5

Ndryshuar

neni 36 pika 4

neni 11 pikat 8 dhe 13

neni 9 pikat 6 dhe 11

neni 17 pikat 4 dhe 8

Ndryshuar

neni 36 pika 5

neni 11 pika 11,
përshtatur

neni 9 pika 9, përshtatur

neni 17 pika 6,
përshtatur

neni 36 pika 6

neni 11 pika 13 fjalia e
dytë

neni 9 pika 11 fjalia e
dytë

neni 17 pika 8 fjalia e
dytë

neni 36 pika 7
nënparagrafi i parë

neni 11 pika 12

neni 9 pika 10

neni 17 pika 7

neni 36 pika 7
nënparagrafi i dytë

-

-

-

I ri

neni 37

neni 17

neni 13

neni 21

Ndryshuar

neni 38 pika 1

-

-

-

I ri

neni 38 pika 2

neni 12 pika 2,
përshtatur

neni 10 pika 1,
përshtatur

neni 18 pika 1,
përshtatur

neni 38 pika 3

neni 13 pikat 1 dhe 3,
përshtatur

neni 11 pikat 1 dhe 3,
përshtatur

neni 19 pikat 1 dhe 3,
përshtatur

neni 38 pika 4

neni 12 pika 2 dhe neni
13 pika 4, përshtatur

neni 10 pika 1a dhe
neni 11 pika 3a,
përshtatur

neni 18 pika 2 dhe
neni 19 pika 4,
përshtatur

neni 38 pikat 5 dhe 6

-

-

-

I ri

neni 38 pika 7

neni 12 pika 5

neni 10 pika 4

neni 18 pika 5

Ndryshuar

Ndryshuar

Ndryshuar

Kjo direktivë

Direktiva 93/37/KEE

Direktiva 93/36/KEE

Direktiva 92/50/KEE

Akte të tjera

neni 38 pika 8

neni 14 pika 1

neni 12 pika 1

neni 20 pika 1

Ndryshuar

neni 39

neni 12 pikat 3 dhe 4,
neni 13 pika 6 dhe neni
14 pika 2, përshtatur

neni 10 pikat 2 dhe 3,
neni 11 pika 5 dhe neni
12 pika 2, përshtatur

neni 18 pikat 3 dhe 4,
neni 19 pika 6 dhe
neni 20 pika 2,
përshtatur

neni 40

neni 13 pikat 2 dhe 7
neni 14 pika 3

neni 11 pikat 2 dhe 7
neni 12 pika 3

neni 19 pikat 2 dhe 7
neni 20 pika 3

neni 41 pika 1

neni 8 pika 2 fjalia e
parë, përshtatur

neni 7 pika 2 fjalia e
parë, përshtatur

neni 12 pika 2 fjalia e
parë, përshtatur

neni 41 pika 2

neni 8 pika 1
nënparagrafi i parë,
përshtatur

neni 7 pika 1
nënparagrafi i parë,
përshtatur

neni 12 pika 1
nënparagrafi i parë,
përshtatur

neni 41 pika 3

neni 8 pika 1
nënparagrafi i dytë,
përshtatur

neni 7 pika 1
nënparagrafi i dytë,
përshtatur

neni 12 pika 1
nënparagrafi i dytë,
përshtatur

neni 8 pika 2 fjalia e
fundit

neni 7 pika 2 fjalia e
fundit

neni 12 pika 2 fjalia e
fundit

Hequr

neni 42 pikat 1, 3 dhe 6

neni 13 pika 5 dhe
neni 18 pika 2

neni 11 pika 4 dhe
neni 15 pika 3

neni 19 pika 5 dhe
neni 23 pika 2

Ndryshuar

neni 42 pikat 2, 4 dhe 5

-

-

-

I ri

neni 43

neni 8 pika 3

neni 7 pika 3

neni 12 pika 3

Ndryshuar

neni 44 pika 1

neni 18 pika 1,
përshtatur

neni 15 pika 1,
përshtatur

neni 23 pika 1,
përshtatur

Ndryshuar

neni 44 pika 2

-

-

-

I ri

neni 44 pika 3

neni 22

neni 23 pika 3

neni 32 pika 4

Ndryshuar

neni 44 pika 4

-

-

-

I ri

neni 45 pika 1

-

-

-

I ri

neni 45 pika 2
nënparagrafi i parë

neni 24 paragrafi i
parë, përshtatur

neni 20 pika 1,
përshtatur

neni 29 paragrafi i
parë, përshtatur

neni 45 pika 2
nënparagrafi i dytë

-

-

-

neni 45 pika 3

neni 24 paragrafët e
dytë dhe të tretë,
përshtatur

neni 20 pikat 2 dhe 3,
përshtatur

neni 29 paragrafët e
dytë dhe të tretë,
përshtatur

neni 45 pika 4

neni 24 paragrafi i
katërt

neni 20 pika 4

neni 29 paragrafi i
katërt

neni 46 paragrafi i parë

neni 25 fjalia e parë,
ndryshuar

neni 21 pika 1 dhe pika
2
fjalia
e parë,
përshtatur

neni 30 pikat 1 dhe 3
fjalia e parë, përshtatur

Ndryshuar

I ri

Ndryshuar

Kjo direktivë

Direktiva 93/37/KEE

Direktiva 93/36/KEE

Direktiva 92/50/KEE

Akte të tjera

neni 46 paragrafi i dytë

-

-

neni 30 pika 2

neni 47 pika 1 shkronjat
(a) dhe (b)

neni 26 pika 1 shkronjat
(a) dhe (b), përshtatur

neni 22 pika 1 shkronjat
(a) dhe (b), përshtatur

neni 31 pika 1 shkronjat
(a) dhe (b), përshtatur

neni 47 pika 1 shkronja
(c)

neni 26 pika 1 shkronja
(c)

neni 22 pika 1 shkronja
(c)

neni 31 pika 1
shkronja (c)

Ndryshuar

neni 47 pikat 2 dhe 3

-

-

-

I ri

neni 47 pikat 4 dhe 5

neni 26 pikat 2 dhe 3,
përshtatur

neni 22 pikat 2 dhe 3,
përshtatur

neni 31 pikat 2 dhe 3,
përshtatur

Ndryshuar

neni 48 pikat 1 dhe pika
2 shkronjat (a) deri në (e)
dhe
(g) deri në (j)

neni 27 pika 1,
përshtatur

neni 23 pika 1,
përshtatur

neni 32 pika 2,
përshtatur

neni 48 pika 2 shkronja
(f)

-

neni 48 pikat 3 dhe 4

-

neni 48 pika 5

-

I ri

-

-

I ri

I ri

I ri

neni 32 pika 1,
përshtatur

neni 48 pika 6

neni 27 pika 2

neni 23 pika 2

neni 32 pika 3

neni 49

I ri

I ri

neni 33

Ndryshuar

neni 50

-

-

-

I ri

neni 51

neni 28

neni 24

neni 34

neni 52

neni 29

neni 25

neni 35

neni 53 pika 1

neni 30 pika 1,
përshtatur

neni 26 pika 1,
përshtatur

neni 36 pika 1,
përshtatur

neni 53 pika 2

neni 30 pika 2

neni 26 pika 2

neni 36 pika 2

Ndryshuar

neni 30 pika 3

-

-

Hequr

neni 54

-

-

-

I ri

neni 55

neni
30
pika
4
paragrafët e parë dhe të
dytë

neni 27 paragrafët e
parë dhe të dytë

neni 37 paragrafët e
parë dhe të dytë

Ndryshuar

-

neni 30 pika 4
nënparagrafi i tretë

neni 27 paragrafi i tretë

neni 37 paragrafi i
tretë

Hequr

-

neni 30 pika 4
nënparagrafi i katërt

-

-

Hequr

-

neni 31

-

-

Hequr

Ndryshuar

Kjo direktivë

Direktiva 93/37/KEE

Direktiva 93/36/KEE

-

Direktiva 92/50/KEE

-

Akte të tjera

-

neni 32

neni 56

neni 3 pika 1, përshtatur

neni 57

-

I ri

neni 58

neni 11 pikat 3, 6 deri
në 11 dhe 13

Ndryshuar

neni 59

neni 15

-

-

neni 60

neni 3 pika 2

-

-

neni 61

I ri

-

-

neni 62

neni 3 pika 3

neni 63

neni 3 pika 4

neni 64

neni 11 pika 4, pika 6
nënparagrafi i parë,
pika 7 nënparagrafi i
parë dhe pika 9

neni 65

neni 16

neni 66
neni 67 pika 1

Hequr

Ndryshuar
-

-

-

-

neni 13 pikat 3 dhe 4

-

-

neni 13 pika 1
nënparagrafi i parë dhe
pika 2 nënparagrafi i
parë

neni 67 pika 2

neni 13 pika 1 ndarjet
1 deri në 3 dhe pika 2
ndarjet 1 deri në 3

neni 68

-

-

I ri

neni 69 pika 1

-

-

neni 15 pika 3

neni 69 pika 2
nënparagrafi i parë

-

-

neni 16 pika 1 dhe
pika 2 ndarja e dytë

neni
69
pika
2
nënparagrafi i dytë dhe
pika 3

-

-

I ri

neni 70

-

-

neni 17 pika 1, pika 2
nënparagrafët e parë
dhe të dytë, pikat 3
deri në 6 dhe 8

neni 71

-

-

I ri

neni 72

-

-

neni 13 pika 5

Ndryshuar

Ndryshuar

Ndryshuar

Ndryshuar

Kjo direktivë

Direktiva 93/37/KEE

Direktiva 93/36/KEE

Direktiva 92/50/KEE

Akte të tjera

neni 73

-

-

neni 13 pika 6
nënparagrafi i parë

neni 74

-

-

neni 13 pika 6
nënparagrafi i dytë

Ndryshuar

neni 33

neni 30

neni 38

Hequr

neni 75

neni 34 pika 1,
përshtatur

neni 31 pika 1,
përshtatur

neni 39 pika 1,
përshtatur

neni 76

neni 34 pika 2

neni 31 pika 2

neni 39 pika 2

Ndryshuar

neni 39 pika 2
shkronja
(d),
nënparagrafi i dytë

Hequr

neni 77 pika 1

-

neni 32 pika 1

neni 40 pika 1

neni 77 pika 2

neni 35 pika 3

neni 32 pika 2

neni 40 pika 3

Ndryshuar

-

-

neni 40 pika 2

Hequr

-

neni 32 pika 3

neni 40 pika 4

Ndryshuar

neni 77 pika 3
neni 78 pikat 1 dhe 2

I ri

neni 78 pikat 3 dhe 4

neni 6 pika 2 shkronja
(a)

neni 5 pika 1 shkronja
(d)

neni 7 pika 1 shkronja
(c)

neni 79 shkronja (a)

neni 6 pika 1 shkronja
(b)

neni 5 pika 1 shkronja
(c), nënparagrafi i dytë,
përshtatur

neni 7 pika 1 shkronja
(b), nënparagrafi i
dytë, përshtatur

neni 79 shkronja (b)

neni 35 pika 2

-

neni 16 pika 4

Ndryshuar

neni 79 shkronja (c)

-

-

-

I ri

neni 79 shkronja (d)

neni 35 pika 1,
përshtatur

-

-

neni 29 pika 3,
përshtatur

-

neni 79 pika 3

neni 79 shkronja (f)

neni 35 pika 2,
përshtatur

-

-

neni 79 shkronja (a)

-

-

-

neni 79 shkronjat (h) dhe
(i)

-

-

-

neni 80
neni 81
neni 82
neni 83

Ndryshuar

I ri

I ri

Rishikimi gjuhesor: Tatjana Naci, dt. 12.12.2011

Kjo direktivë

Direktiva 93/37/KEE

Direktiva 93/36/KEE

Direktiva 92/50/KEE

Akte të tjera

neni 84

Shtojca I

Shtojca II

Shtojcat II A dhe II B

-

-

Shtojcat IA dhe IB

Shtojca III

Shtojca I

-

-

Shtojca IV

-

Ndryshuar

Shtojca I

-

Ndryshuar

Aktet
aderimin
Austrisë,
Finlandës
Suedisë
Aktet
aderimin
Austrisë,
Finlandës
Suedisë

për
e

Përshtatur

dhe

për
e

Përshtatur

dhe

Shtojca V

-

Shtojca II

-

Ndryshuar

Shtojca VI

Shtojca III

Shtojca III

Shtojca II

Ndryshuar

Shtojca VII A, B, C dhe
D

Shtojcat IV, V dhe VI

Shtojca IV

Shtojcat III dhe IV

Ndryshuar

Shtojca VIII

-

-

-

I ri

Shtojca IX

Shtojca XVI A

Shtojca XVI A

Shtojca XVI C

Përshtatur
-

-

neni 25, përshtatur

neni 21 pika 2

-

-

-

neni 30 pika 3

-

Aktet
aderimin
Austrisë,
Finlandës
Suedisë
Aktet
aderimin
Austrisë,
Finlandës
Suedisë
Aktet
aderimin
Austrisë,
Finlandës
Suedisë

për
e

Përshtatur

dhe

për
e

Përshtatur

dhe

për
e

Përshtatur

dhe

Shtojca X

I ri

Shtojca XI

I ri

Shtojca XII

I ri

124

Rishikimi gjuhesor: Tatjana Naci, dt. 12.12.2011

[1] "Përshtatur" do të thotë që formulimi i tekstit ka ndryshuar, ndërsa ruhet kuptimi i direktivave të shfuqizuara. Ndryshimet
në kuptimin e dispozitave të direktivave të shfuqizuara tregohen me fjalën "ndryshuar". Kjo fjalë jepet në kolonën e fundit
nëse ndryshimi ka të bëjë me dispozitat e tri direktivave të shfuqizuara. Nëse ndryshimi prek vetëm një ose dy nga këto
direktiva, fjala "ndryshuar" përfshihet në kolonën e direktivës së ndryshuar.
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