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OOnnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ccoonnssppiiccuuoouuss  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  iiss  iittss  ddyynnaammiissmm..  PPuubblliicc  

pprrooccuurreemmeenntt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  eevvoollvvee  bbootthh  ccoonncceeppttuuaallllyy  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaallllyy..  IInn  KKeennyyaa,,  tthhee  

eevvoolluuttiioonn  aacccceelleerraatteedd  iinn  tthhee  eeaarrllyy  22000000ss  wwhheenn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  eennttiittiieess  ccaammee  uunnddeerr  

iinnccrreeaassiinngg  pprreessssuurreess  ttoo  ““ddoo  mmoorree  wwiitthh  lleessss..””  IInnddeeeedd,,  aallll  ggoovveerrnnmmeennttaall  eennttiittiieess  aarree  ssttrruugggglliinngg  

iinn  tthhee  ffaaccee  ooff::  uunnrreelleennttiinngg  bbuuddggeett  ccoonnssttrraaiinnttss;;  ddoowwnnssiizziinngg;;  ppuubblliicc  ddeemmaanndd  ffoorr  iinnccrreeaasseedd  

ttrraannssppaarreennccyy  iinn  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt;;  aanndd  ggrreeaatteerr  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  eeffffiicciieennccyy,,  ffaaiirrnneessss  aanndd  

eeqquuiittyy..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  pprrooffeessssiioonnaallss  hhaavvee  ffaacceedd  aa  ccoonnssttaannttllyy  cchhaannggiinngg  

eennvviirroonnmmeenntt  ttyyppiiffiieedd  bbyy  rraappiiddllyy  eemmeerrggiinngg  tteecchhnnoollooggiieess,,  iinnccrreeaassiinngg  pprroodduucctt  cchhooiiccee,,  

eennvviirroonnmmeenntt  ccoonncceerrnnss,,  aanndd  tthhee  ccoommpplleexxiittiieess  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  ttrraaddiinngg  

aaggrreeeemmeennttss..  FFuurrtthheerr,,  ppoolliiccyy  mmaakkeerrss  aarree  iinnccrreeaassiinnggllyy  uussiinngg  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  aass  aa  ttooooll  ttoo  

aacchhiieevvee  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  ggooaallss..  IInn  tthhiiss  eennvviirroonnmmeenntt,,  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  hhaass  bbeeccoommee  mmuucchh  

mmoorree  ccoommpplleexx  tthhaann  eevveerr  bbeeffoorree,,  aanndd  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  ooffffiicciiaallss  mmuusstt  ddeeaall  wwiitthh  aa  bbrrooaadd  

rraannggee  ooff  iissssuueess..  TThheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  wwaallkkiinngg  oonn  aa  ttiigghhtt  rrooppee  iinn  bbaallaanncciinngg  tthhee  ddyynnaammiicc  tteennssiioonn  

bbeettwweeeenn  ((aa))  ccoommppeettiinngg  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  oobbjjeeccttiivveess,,  ((bb))  nnaattiioonnaall  eeccoonnoommiicc  iinntteerreessttss  vviiss--àà--vviiss--  

gglloobbaall  ccoommppeettiittiioonn  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  rreeggiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrraaddee  aaggrreeeemmeennttss,,  ((cc))  ssaattiissffyyiinngg  

tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  ffaaiirrnneessss,,  eeqquuiittyy  aanndd  ttrraannssppaarreennccyy,,  ((dd))  mmaaiinnttaaiinniinngg  aann  oovveerraarrcchhiinngg  ffooccuuss  

oonn  mmaaxxiimmiizziinngg  ccoommppeettiittiioonn;;  aanndd  ((dd))  uuttiilliizziinngg  nneeww  tteecchhnnoollooggyy  ttoo  eennhhaannccee  pprrooccuurreemmeenntt  

eeffffiicciieennccyy,,  iinncclluuddiinngg  ee--pprrooccuurreemmeenntt  aanndd  ppuurrcchhaassee  ccaarrddss..  

  AA  ssoouunndd  pprrooccuurreemmeenntt  ssyysstteemm  iiss  bbaasseedd  oonn  ffoouurr  mmaajjoorr  eelleemmeennttss  oorr  ppiillllaarrss::  lleeggiissllaattiivvee  aanndd  

rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk,,  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ccaappaacciittyy,,  pprrooccuurreemmeenntt  

ooppeerraattiioonnss  &&  mmaarrkkeett  pprraaccttiicceess,,  aanndd  iinntteeggrriittyy  ooff  pprrooccuurreemmeenntt  ssyysstteemm..  AA  wweeaakknneessss  iinn  oonnee  ooff  

tthhee  ffoouurr  ppiillllaarrss  iinneevviittaabbllyy  lleeaaddss  ttoo  aann  uunnssoouunndd  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  ssyysstteemm..  TThhiiss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  
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hhiigghhlliigghhttss  tthhee  wweeaakknneessss  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  lleeggaall  aanndd  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  oonn  ppuubblliicc  

pprrooccuurreemmeenntt--tthhee  PPuubblliicc  PPrrooccuurreemmeenntt  aanndd  DDiissppoossaall  AAcctt  22000055  ((‘‘tthhee  AAcctt’’))    

TThhee  pprriinncciippaall  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  tthhee  AAcctt  wwaass  ttoo  hhaavvee  aa  lleeggaall  rreeggiimmee  tthhaatt  wweeeeddss  oouutt  

iinneeffffiicciieenncciieess  iinn  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  pprroocceessss,,  rreemmoovvee  ppaatttteerrnnss  ooff  aabbuussee,,  aanndd  tthhee  ffaaiilluurree  ooff  tthhee  

ppuubblliicc  ppuurrcchhaasseerr  ttoo  oobbttaaiinn  aaddeeqquuaattee  vvaalluuee  iinn  rreettuurrnn  ffoorr  tthhee  eexxppeennddiittuurree  ooff  ppuubblliicc  ffuunnddss..  

HHoowweevveerr,,  tthheessee  oobbjjeeccttiivveess  hhaavvee  nneevveerr  bbeeeenn  ffuullllyy  aacchhiieevveedd  iinn  pprraaccttiiccee..  KKeeyy  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  

AAcctt  aanndd  tthhee  rreegguullaattiioonnss  aarree  rreepplleettee  wwiitthh  tteexxttuuaall  wweeaakknneesssseess  tthhaatt  hhaavvee  oofftteenn  bbeeeenn  aabbuusseedd  bbyy  

pprrooccuurriinngg  eennttiittiieess..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  AAcctt  ddooeess  nnoott  eennvviissaaggee  ccoonntteemmppoorraarryy  mmaarrkkeett  rreeaalliittiieess  hheennccee  

tthhee  nneeeedd  ttoo  ccoonnttiinnuuoouussllyy  rreevviissee  iitt  ttoo  kkeeeepp  ppaaccee  wwiitthh  tthheessee  ddeevveellooppmmeennttss..  

FFiirrsstt,,  oonnee  ooff  tthhee  mmaajjoorr  wweeaakknneesssseess  ooff  tthhee  AAcctt  iiss  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  ooppeenn--eennddeedd  ddeeffiinniittiioonnss..  IItt  

iiss  jjuurriiddiiccaall  uunnssaaffee  ttoo  eennaacctt  aa  ssttaattuuttee  wwiitthh  pprroovviissiioonnss  tthhaatt  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  nnuummeerroouuss  

iinntteerrpprreettaattiioonn..  TThhee  ccoonnssppiiccuuoouuss  eexxaammppllee  iiss  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ‘‘pprrooccuurreemmeenntt’’  aanndd  ‘‘ppuubblliicc  eennttiittyy’’..  

TThhee  AAcctt  ddeeffiinneess  ‘‘pprrooccuurreemmeenntt’’  aass  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  bbyy  ppuurrcchhaassee,,  rreennttaall,,  lleeaassee,,  hhiirree  ppuurrcchhaassee,,  

lliicceennssee,,  tteennaannccyy,,  ffrraanncchhiissee,,  oorr  bbyy  aannyy  ootthheerr  ccoonnttrraaccttuuaall  mmeeaannss  ooff  aannyy  ttyyppee  ooff  wwoorrkkss,,  aasssseettss,,  

sseerrvviicceess  oorr  ggooooddss  iinncclluuddiinngg  lliivveessttoocckk  oorr  aannyy  ccoommbbiinnaattiioonn..  BBeessiiddeess,,  iitt  ddeeffiinneess    ‘‘ppuubblliicc  eennttiittyy’’  ttoo  

iinncclluuddee;;  tthhee  ccoouurrttss;;  tthhee  ccoommmmiissssiioonnss  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn;;  aa  llooccaall  aauutthhoorriittyy  

uunnddeerr  tthhee  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  AAcctt;;  aa  ssttaattee  ccoorrppoorraattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  tthhee  SSttaattee  

CCoorrppoorraattiioonnss  AAcctt;;  tthhee  CCeennttrraall  BBaannkk  ooff  KKeennyyaa  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  tthhee  CCeennttrraall  BBaannkk  ooff  KKeennyyaa  

AAcctt;;  aa  ccoo--ooppeerraattiivvee  ssoocciieettyy  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  tthhee  CCoo--ooppeerraattiivvee  SSoocciieettiieess  AAcctt;;  aa  ppuubblliicc  sscchhooooll  

wwiitthhiinn  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonn  AAcctt;;  aa  ppuubblliicc  uunniivveerrssiittyy  wwiitthhiinn  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittiieess  AAcctt;;  aa  ccoolllleeggee  oorr  ootthheerr  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonn  mmaaiinnttaaiinneedd  oorr  aassssiisstteedd  oouutt  ooff  

ppuubblliicc  ffuunnddss;;  oorr  aann  eennttiittyy  pprreessccrriibbeedd  aass  aa  ppuubblliicc  eennttiittyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  aacctt..  AA  ccrriittiiccaall  

rreevviieeww  ooff  tthheessee  ttwwoo  ddeeffiinniittiioonnss  rreevveeaallss  ddoouubbttss  aass  ttoo  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhee  AAcctt  vviiss--àà--vviiss  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  iissssuueess..  AAnn  eenntteerrpprriissee  mmaayy  bbee  pprriivvaattiizzeedd,,  wwiitthh  mmaajjoorriittyy  ooff  sshhaarreess  iinn  tthhee  ccoommppaannyy  

bbeeiinngg  rreettaaiinneedd  bbyy  tthhee  ssttaattee..  TThhiiss  iiss  nnoottaabbllee  iinn  tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  ooff  KKeennyyaa  PPoowweerr  aanndd  LLiigghhttiinngg  

CCoommppaannyy  aanndd  KKeennyyaa  CCoommmmeerrcciiaall  BBaannkk,,  wwhheerree  tthhee  ssttaattee  oofftteenn  rreettaaiinnss  aa  ccoonnttrroolllliinngg  ssttaakkee  iinn  

tthheessee  ccoommppaanniieess..  IItt  iiss  nnoott  cclleeaarr  wwhheetthheerr  tthheessee  eennttiittiieess  aarree  ppuubblliicc  eennttiittiieess  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  
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tthhee  AAcctt..BBeessiiddeess,,  iitt  iiss  nnoott  vveerryy  cclleeaarr  wwhheetthheerr  tthhee  AAcctt  ccoovveerrss  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  PPrriivvaattee  FFiinnaannccee  

IInniittiiaattiivvee  ccoonnttrraaccttss  bbyy  pprrooccuurriinngg  eennttiittiieess..    

SSeeccoonnddllyy,,  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  pprroobblleemmaattiicc  iissssuueess  iinn  tthhee  AAcctt  iiss  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  iittss`̀  kkeeyy  ppoolliiccyy  

oobbjjeeccttiivveess  llaacckk  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  wwoorrkkiinngg  ddeeffiinniittiioonn..  TThhiiss  oofftteenn  ccoonnffuusseess  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  

wwhhoo  mmaayy  bbee  ffaacceedd  wwiitthh  ttoouugghh  qquueessttiioonnss  aass  ttoo  wwhhiicchh  ppoolliiccyy  oobbjjeeccttiivvee  oovveerrrriiddeess  tthhee  ootthheerr  oonnee..  

IInn  tthhiiss  rreessppeecctt,,  iitt  iiss  nnoott  vveerryy  cclleeaarr  wwhheetthheerr  tthhee  ssttaatteedd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  AAcctt  ddeettaaiilleedd  iinn  sseeccttiioonn  

22  eessttaabblliisshheess  aa  hhiieerraarrcchhyy  ooff  nnoorrmmss  oorr  wwhheetthheerr  tthheeyy  aarree  mmuuttuuaallllyy  eexxcclluussiivvee..  BBeessiiddeess,,  iitt  iiss  

uunncclleeaarr  wwhheetthheerr  tthhee  oouuttlliinneedd  oobbjjeeccttiivveess  aarree  eexxhhaauussttiivvee  oorr  mmeerreellyy  iinnddiiccaattiivvee..  MMoorreeoovveerr,,  aappaarrtt  

ffrroomm  sseeccttiioonn  3399  aanndd  tthhee  llaasstt  ppaarraaggrraapphh  ooff  sseeccttiioonn  22  aallll  ootthheerr  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt  hhaavvee  mmoorree  ttoo  

ddoo  wwiitthh  pprroocceesssseess  tthhaann  uussiinngg  pprrooccuurreemmeenntt  aass  aa  ppoolliiccyy  ttooooll..  TThhee  aauutthhoorrss’’  rreevviieeww  ooff  mmoorree  tthhaann  

110000  ddeecciissiioonnss  ffrroomm  tthhee  RReevviieeww  BBooaarrdd  aanndd  tthhee  HHiigghh  CCoouurrtt  hhaass  rreevveeaalleedd  aann  iinnccoonnssiisstteenntt  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheessee  ppoolliiccyy  oobbjjeeccttiivveess..  TThheerree  aarree  nnoo  sseett  gguuiiddeelliinneess,,  jjuuddiicciiaall  oorr  ssttaattuuttoorryy,,  

tthhaatt  oouugghhtt  ttoo  gguuiiddee  ddeecciissiioonn  mmaakkeess  iinn  tthhee  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  

oobbjjeeccttiivveess..  IItt  iiss  pprrooppoosseedd  tthhaatt  tthhee  AAcctt  iiss  aammeennddeedd  ttoo  rreessttaattee  aanndd  rreeddeeffiinnee  tthhee  ssttaatteedd  ppoolliiccyy  

oobbjjeeccttiivveess..  

TThhiirrddllyy,,  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aarree  tthhee  kkeeyy  ppiillllaarrss  ooff  tthhee  lleeggaall  rreeggiimmee  oonn  

ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  aanndd  DDiissppoossaall..  AA  ttrraannssppaarreenntt  aanndd  ooppeennllyy  ccoommppeettiittiivvee  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  

ssyysstteemm  wwiitthh  cclleeaarr  pprroocceedduurreess  aanndd  ccoonnttrraacctt  aawwaarrdd  ccrriitteerriiaa  iiss  aa  pprreerreeqquuiissiittee  ttoo  aa  ffuunnccttiioonniinngg  

eeccoonnoommyy..  AA  ggoooodd  pprrooccuurreemmeenntt  ssyysstteemm  mmuusstt  tthheerreeffoorree  pprroovviiddee  wwaatteerrttiigghhtt  pprroovviissiioonnss  aammoonnggsstt  

ootthheerrss  ,,  ((aa))  rreeqquuiirriinngg  pprrooccuurriinngg  eennttiittiieess  ttoo  ppuubblliisshh  tteennddeerr  nnoottiicceess  iinn  ggoooodd  ttiimmee  ttoo  aallllooww  

aaddeeqquuaattee  rreessppoonnsseess  ffrroomm  bbiiddddeerrss,,  ((bb))  cclleeaarrllyy  ssttiippuullaattiinngg  aannyy  tteecchhnniiccaall  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aanndd  

pprroocceedduurreess,,  ((cc))  oouuttlliinniinngg  bbiidd  ooppeenniinngg  pprroocceedduurreess  aanndd  ddeettaaiilliinngg  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  

tthhee  ccoonnttrraacctt  aawwaarrddeedd,,  aanndd    ((dd))  rreeqquuiirriinngg  tthhee  pprrooccuurriinngg  eennttiittyy  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  rreelliiaabbllee  rreeccoorrdd  ooff  

pprroocceeeeddiinnggss,,  ddiisscclloossee  aallll  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aavvaaiill  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  tthhee  nnaammee  aanndd  aaddddrreessss  

ooff  tthhee  ssuucccceessssffuull  bbiiddddeerr  aanndd  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  wwiinnnniinngg  bbiidd..  
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LLeeggiittiimmaattee  ccoonncceerrnnss  hhaavvee  bbeeeenn  rraaiisseedd  rreeggaarrddiinngg  tthhee  aaddeeqquuaaccyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  ssoommee  

ccoommpplliiaannccee  pprroovviissiioonnss  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  lleeggaall  rrééggiimmee..  IItt  iiss  ggeennuuiinneellyy  

ccoonntteennddeedd  tthhaatt  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt  aarree  ssttaatteedd  iinn  aann  iinnhheerreennttllyy  ooppeenn--tteexxttuurreedd  mmaannnneerr  

tthhaatt  lleeaavvee  rroooomm  ffoorr  tthhee  pprrooccuurriinngg  eennttiittyy  wwiitthh  ttoooo  mmuucchh  ddiissccrreettiioonn  tthhaatt  iiss  oofftteenn  aabbuusseedd  ttoo  tthhee  

ddeettrriimmeenntt  ooff  bbiiddddeerrss..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  wwhheenn  tthhee  pprrooccuurriinngg  eennttiittyy  hhaass  ffiinnaalliizzeedd  ooppeenn--tteennddeerriinngg  

pprroocceedduurreess  ccoonntteemmppllaatteedd  bbyy  SSeeccttiioonnss  5500--7711  ooff  tthhee  AAcctt  aanndd  RReegguullaattiioonnss  3355--5544  ooff  tthhee  

PPrrooccuurreemmeenntt  RReegguullaattiioonnss  aanndd  hhaass  pprreeppaarreedd  aann  eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrtt  iinn  tteerrmmss  ooff  SSeeccttiioonn  6666((55))  

aanndd  RReegguullaattiioonn  5511,,  iitt  iiss  uunnddeerr  nnoo  ssttaattuuttoorryy  oobblliiggaattiioonn  ttoo  ffoorrwwaarrdd  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  

lloooossiinngg  ppaarrttiieess  wwhheenn  nnoottiiffyyiinngg  tthheemm  ooff  tthhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonn..  TThhiiss  ccoonnttrraaddiiccttss  tteenneettss  ooff  

ttrraannssppaarreennccyy  iinn  tthhee  sseennssee  tthhaatt  tthhee  pprrooccuurriinngg  eennttiittyy  ccaann  ddooccttoorr  tthhee  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  ddeettrriimmeenntt  ooff  

aann  aapppplliiccaanntt  sseeeekkiinngg  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreevviieeww  ooff  iittss  ddeecciissiioonn..    

FFoouurrtthhllyy,,  tthhee  rriigghhtt  ooff  uunnssuucccceessssffuull  tteennddeerreerr  ttoo  cchhaalllleennggee  tthhee  aawwaarrdd  ooff  tthhee  tteennddeerr  iiss  aa  kkeeyy  

ffeeaattuurree  ooff  tthhee  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  pprroocceessss..  AAnn  iiddeeaall  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  lleeggaall  rreeggiimmee  sshhoouulldd  

ccoonnttaaiinn  bbiidd--cchhaalllleennggee  pprroocceedduurreess  tthhaatt  aarree  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattoorryy,,  ttiimmeellyy,,  ttrraannssppaarreenntt  aanndd  

eeffffeeccttiivvee..  AA  ccrriittiiccaall  rreevviieeww  ooff  tthhee  AAcctt  rreevveeaallss  tthhaatt  wwhhiillee  tthhee  mmeerree  ffaacctt  ooff  llooddggiinngg  ooff  aa  rreeqquueesstt  

ffoorr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreevviieeww  ttoo  tthhee  RReevviieeww  BBooaarrdd  aauuttoommaattiiccaallllyy  ooppeerraatteess  ttoo  ssuussppeenndd  tthhee  

pprrooccuurreemmeenntt  pprroocceeeeddiinnggss,,  tthheerree  aarree  nnoo  ccoonnccoommiittaanntt  pprroovviissiioonnss  ffoorr  aauuttoommaattiicc  iinntteerriimm  

mmeeaassuurreess  wwhheenn  aann  aapppplliiccaanntt  sseeeekkss  ttoo  cchhaalllleennggee  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  RReevviieeww  BBooaarrdd  bbyy  wwaayy  ooff  

jjuuddiicciiaall  rreevviieeww  ttoo  tthhee  HHiigghh  CCoouurrtt..  TThhee  ggrraannttiinngg  ooff  jjuuddiicciiaall  rreevviieeww  aapppplliiccaattiioonn  bbyy  tthhee  HHiigghh  

CCoouurrtt  iiss  aa  ddiissccrreettiioonnaarryy  ppoowweerr..  AApppplliiccaannttss  sseeeekkiinngg  jjuuddiicciiaall  rreevviieeww  oorrddeerrss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  HHiigghh  CCoouurrtt..  TThhee  HHiigghh  CCoouurrtt  hhaass  ddiissccrreettiioonn  ttoo  ggrraanntt  lleeaavvee  ttoo  ooppeerraattee  aass  aa  

ssttaayy  ooff  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  pprroocceeeeddiinnggss  oorr  ggrraanntt  lleeaavvee  bbuutt  ddeecclliinnee  ttoo  oorrddeerr  ssttaayy  ooff  pprroocceeeeddiinnggss..  

IInn  tthhee  llaatttteerr,,  iitt  mmeeaannss  ppeennddiinngg  tthhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aallll  pprrooccuurreemmeenntt  

pprroocceeeeddiinnggss  mmuusstt  bbee  ssttooppppeedd  wwhhiillee  iinn  tthhee  ffoorrmmeerr  tthhee  aaggggrriieevveedd  ppaarrttyy  ccaann  ffiillee  tthhee  jjuuddiicciiaall  

rreevviieeww  aapppplliiccaattiioonn  bbuutt  tthhee  ddeecciissiioonn  ssoouugghhtt  ttoo  bbee  rreevviieewweedd  ccaann  ssttiillll  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  tthhee  

pprrooccuurriinngg  eennttiittyy..  

TThhiiss  ccoonnfflliicctt  wwaass  ppllaayyeedd  oouutt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  RReeppuubblliicc  VVeerrssuuss  tthhee  PPuubblliicc  PPrrooccuurreemmeenntt  
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AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReevviieeww  eexx  ppaarrttee  EEggeerrttoonn  UUnniivveerrssiittyy  wwhheerree  tthhee  RReevviieeww  BBooaarrdd’’ss  ddeecciissiioonn  ttoo    

ddiirreecctt  pprrooccuurriinngg  eennttiittyy  ttoo    eexxtteenndd  tthhee  ddiissppuutteedd  ccoonnttrraacctt  ffoorr  tthhrreeee  mmoonntthhss  wwaass  ssttaayyeedd  bbyy  tthhee  

HHiigghh  CCoouurrtt..  TThhiiss  ccrreeaatteedd  aa  hhiiaattuuss  tthhaatt  lleedd  ttoo  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  pprroojjeecctt  tthheerreebbyy  

rreennddeerriinngg  tthhee  jjuuddiicciiaall  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreevviieeww  pprroocceeeeddiinnggss  nnuuggaattoorryy..  

FFiifftthhllyy,,  tthhee  AAcctt  rreeqquuiirreess  eexxcclluussiivvee  pprreeffeerreennccee  ttoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  cciittiizzeennss  ooff  KKeennyyaa  wwhheerree,,  ((ii))  

tthhee  ffuunnddiinngg  iiss  110000%%  ffrroomm  tthhee  KKeennyyaann  GGoovveerrnnmmeenntt  oorr  aa  KKeennyyaa  bbooddyy;;  aanndd  ((iiii))  tthhee  aammoouunnttss  

pprreessccrriibbeedd  aarree  bbeellooww  tthhee  pprreessccrriibbeedd  tthhrreesshhoolldd  wwhhiicchh  iiss  5500  mmiilllliioonn  ffoorr  pprrooccuurreemmeenntt  iinn  rreessppeecctt  

ooff  ggooooddss  oorr  sseerrvviicceess  aanndd  220000  mmiilllliioonn  ffoorr  pprrooccuurreemmeenntt  iinn  rreessppeecctt  ooff  wwoorrkkss..  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  

mmaarrggiinn  ooff  pprreeffeerreennccee  tthhee  llaaww  rreeqquuiirreess,,  ((aa))  iinn  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  bbiiddss  ttoo  ccaannddiiddaatteess  ooffffeerriinngg  

ggooooddss  mmaannuuffaaccttuurreedd,,  mmiinneedd  eexxttrraacctteedd  oorr  ggrroowwnn  iinn  KKeennyyaa  tthhee  mmaarrggiinn  ooff  pprreeffeerreennccee  sshhaallll  bbee  

1155  %%  ooff  tthhee    eevvaalluuaatteedd  pprriiccee  ooff  tthhee  tteennddeerr;;  ((iiii))  wwoorrkkss,,  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess    wwhheerree  aa  pprreeffeerreennccee  

mmaayy  bbee  aapppplliieedd  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  sshhaarreehhoollddiinngg  ooff  llooccaallss  oonn  aa  ggrraadduuaattiinngg  

ssccaallee,,    tthhee  mmaarrggiinn  ooff  pprreeffeerreennccee  sshhaallll  bbee  66  %%  ooff  tthhee  eevvaalluuaatteedd  tteennddeerr  pprriiccee  wwhheerree  tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  sshhaarreehhoollddiinngg  ooff  llooccaallss  iiss  lleessss  tthhaann  2255  %%  aanndd  88  %%  ooff  tthhee  eevvaalluuaatteedd  pprriiccee  ooff  tthhee  

tteennddeerr  wwhheerree  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  sshhaarreehhoollddiinngg  ooff  tthhee  llooccaallss  iiss  lleessss  tthhaann  5500  %%  bbuutt  aabboovvee  2255  

%%..  

TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthheessee  ccrriitteerriiaa  iinn  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  jjuuddiicciiaall  rreevviieeww  pprroocceessss  hhaass  nnoott  

bbeeeenn  ccoonnssiisstteenntt..  BBeessiiddeess,,  tthhee  sseett  ccrriitteerriiaa  aarree  ttaaiilloorreedd  ffoorr  hhiigghh--eenndd  pprrooccuurriinngg  ppaarrttiicciippaannttss..  

SSmmaallll  aanndd  MMeeddiiuumm  EEnntteerrpprriisseess  wwhhoo  ssuubbmmiitt  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  bbiiddss  aarree  nnoorrmmaallllyy  pprriicceedd  oouutt..    

TThheerree  iiss  nneeeedd  ttoo  ffuurrtthheerr  rreevviissee  tthhee  eexxiissttiinngg  tthhrreesshhoolldd  ttoo  ffaacciilliittaattee  aacccceessss  ooff  tthhee  pprrooccuurriinngg  

mmaarrkkeettss  bbyy  tthhee  lloowweerr--eenndd  ppaarrttiicciippaannttss..  TThhiiss  wwiillll  ggoo  aa  lloonngg  wwaayy  iinn  eennccoouurraaggiinngg  ggrroowwtthh  aanndd  

iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  wwiillll  ccrreeaattee  jjoobbss  ffoorr  KKeennyyaannss  iinn  tthhee  lloowweerr  iinnccoommee  sseeggmmeenntt..  

SSiixxtthhllyy,,  iinn  mmaannyy  ccoouunnttrriieess,,  tthhee  ddeeffeennccee  sseeccttoorr  aaccccoouunnttss  ffoorr  llaarrggee  ppaarrttss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  

ssppeennddiinngg..  HHoowweevveerr,,  nnaattiioonnaall  aauutthhoorriittiieess  aarree  oofftteenn  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  tthhee  

pprrooccuurreemmeenntt  pprroocceessss  aanndd  iittss  iimmppaacctt  oonn  nnaattiioonnaall  sseeccuurriittyy..  CCoouunnttrriieess  lliikkee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  SSppaaiinn,,  

PPoorrttuuggaall,,  BBeellggiiuumm,,  FFiinnllaanndd,,  FFrraannccee  aanndd  NNoorrwwaayy  hhaavvee  aaddoopptteedd  ssppeecciiffiicc  rruulleess  ffoorr  ddeeffeennccee  
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pprrooccuurreemmeenntt..  OOtthheerr,,  ssuucchh  aass  AAuussttrriiaa  aanndd  GGeerrmmaannyy;;  oonnllyy  rreeqquuiirree  tthheeiirr  aauutthhoorriittiieess  ttoo  ccoommppllyy  

wwiitthh  ggeenneerraall  pprriinncciipplleess  ooff  eeqquuaall  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  nnoonn  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  wwhheerree  eesssseennttiiaall  sseeccuurriittyy  

iinntteerreessttss  aarree  iinnvvoollvveedd..  IInn  KKeennyyaa  tthheerree  aarree  nnoo  ssppeecciiaall  rruulleess  tthhaatt  ggoovveerrnn  ddeeffeennccee  pprrooccuurreemmeenntt..  

TThhee  AAcctt  ssttiippuullaatteess  tthhaatt  iittss  pprroovviissiioonnss  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  ddeeffeennccee  aanndd  nnaattiioonnaall  sseeccuurriittyy  oorrggaannss  

ssuubbjjeecctt  ttoo  ttwwoo  eexxcceeppttiioonnss,,  ((aa))  tthhee  pprrooccuurriinngg  eennttiittyy    iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmaannaaggee  tthheeiirr  pprrooccuurreemmeenntt  

oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aa  dduuaall  lliisstt  ccoovveerriinngg  iitteemmss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ooppeenn  aanndd  rreessttrriicctteedd  pprrooccuurreemmeenntt  

rreessppeeccttiivveellyy,,    aanndd    ((bb))  tthhee  pprrooccuurriinngg  eennttiittyy  sshhaallll  aaggrreeee  aannnnuuaallllyy  wwiitthh  tthhee  AAuutthhoorriittyy  oonn  tthhee  

ccaatteeggoorryy  ooff  rreessttrriicctteedd  iitteemmss  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  rreessttrriicctteedd  lliisstt  aanndd  oonn  mmeetthhooddss  ooff  

pprrooccuurreemmeenntt  ttoo  bbee  aapppplliieedd  ttoo  eeaacchh  ccaatteeggoorryy  ooff  tthhee  iitteemmss  oonn  tthhee  rreessttrriicctteedd  lliisstt..  

TThhee  rreessttrriicctteedd  lliisstt  ooff  iitteemmss  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccllaassssiiffiieedd  aauuddiitt  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  aanndd  AAuuddiittoorr--

GGeenneerraall..  CCoonncceerrnnss  hhaavvee  bbeeeenn  rraaiisseedd  oonn  tthhee  aaddeeqquuaaccyy  ooff  tthheessee  pprroovviissiioonnss  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  bbrriinngg  

ddeeffeennccee  pprrooccuurreemmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  ppuurrvviieeww  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  AAcctt  wwhhiillee  ssttiillll  

mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  sseeccrreeccyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  pprroocceessss..  IItt  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  rreeiinnffoorrccee  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt  ttoo  bbaallaannccee  tthhee  nneeeeddss  ooff  eeffffiicciieennccyy  iinn  pprroocceessss  aanndd  tthhee  nnaattiioonnaall  sseeccuurriittyy  

ccoonncceerrnnss..  CClleeaarr  rreegguullaattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  pprreessccrriibbeedd  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  ccrriitteerriiaa  tthhaatt  sshhaallll  bbee  uusseedd  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  ooppeenn  aanndd  rreessttrriicctteedd  iitteemmss  oonn  tthhee  lliisstt  ccoonntteemmppllaatteedd  bbyy  tthhee  AAcctt..  

PPrreesseennttllyy,,  tthhiiss  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  iiss  aa  ddiissccrreettiioonnaarryy  ppoowweerr  aanndd  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  aabbuussee..  BBeessiiddeess,,  ddeessppiittee  

tthhee  eexxpprreessss  pprroovviissiioonnss  iinn  tthhee  AAcctt  tthhee  dduuaall  lliisstt  hhaass  nneevveerr  bbeeeenn  mmaaiinnttaaiinneedd  ttwwoo  aanndd  hhaallff  yyeeaarrss  

aafftteerr  tthhee  ooppeerraattiioonnaalliissaattiioonn  ooff  tthhee  AAcctt..  

SSeevveenntthhllyy,,  lleeggiittiimmaattee  lleeggaall  qquueessttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  rraaiisseedd    rreeggaarrddiinngg  tthhee  lleeggaalliittyy  oorr  ootthheerrwwiissee  

ooff  tthhee  PPuubblliicc  PPrriivvaattee  PPaarrttnneerrsshhiipp  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  tthhaatt  iiss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  PPuubblliicc  

PPrriivvaattee  PPaarrttnneerrsshhiipp  RReegguullaattiioonnss  22000099  aanndd  eexxcclluussiivveellyy  eemmppoowweerreedd  ttoo  ppllaayy  aa  ssoommeewwhhaatt  

oovveerrssiigghhtt  rroollee  iinn  mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiipp  pprroocceesssseess..  TThhiiss  aappppeeaarrss  ttoo  ttaakkee  aawwaayy  

tthhee  ssttaattuuttoorryy  ffuunnccttiioonnss  ccoonnffeerrrreedd  oonn  tthhee  PPuubblliicc  PPrrooccuurreemmeenntt  OOvveerrssiigghhtt  AAuutthhoorriittyy  ((‘‘PPPPOOAA’’))  

bbyy  tthhee  AAcctt..  PPootteennttiiaall  lleeggaall  cchhaalllleennggeess  mmaayy  bbee  rraaiisseedd  aanndd  vveennttiillaatteedd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  kkeeyy  

jjuurriiddiiccaall  ppooiinnttss..  TThhee  AAcctt  ccrreeaatteess  PPPPOOAA  aanndd  eemmppoowweerrss  iitt  ttoo  oovveerrsseeee  aallll  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  

iissssuueess  iinncclluuddiinngg  PPrriivvaattee  PPaarrttnneerrsshhiipp  AAggrreeeemmeennttss..  IItt  iiss  tthheerreeffoorree  iimmpprrooppeerr  ttoo  ccrreeaattee  aa  PPuubblliicc  
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PPrriivvaattee  PPaarrttnneerrsshhiipp  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  aass  aa  ddeeppaarrttmmeenntt  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  aanndd  

eemmppoowweerr  iitt  ttoo  ppllaayy  ssoommeewwhhaatt  oovveerrssiigghhtt  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  TThhee  aappppaarreenntt  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  

PPrriivvaattee  PPaarrttnneerrsshhiipp  AAggrreeeemmeennttss  ddoo  nnoott  ffaallll  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonnffiinneess  ooff  tthhee  AAcctt,,  ccaann  bbee  

ssuucccceessssffuullllyy  cchhaalllleennggeedd  bbyy  wwaayy  ooff  jjuuddiicciiaall  rreevviieeww..  TThhiiss  iiss  ffoorrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  bbrrooaadd  ddeeffiinniittiioonn  ooff  

‘‘ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt,,’’  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt  oonn  ccoonnttrraacctt  mmaannaaggeemmeenntt,,  aanndd  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  

tthhee  PPrriivvaattee  PPaarrttnneerrsshhiipp  RReegguullaattiioonnss  ddeerriivvee  jjuurriiddiiccaall  ssttrreennggtthh  ffrroomm  tthhee  AAcctt..    BBeessiiddeess,,  iitt  ggooeess  

aaggaaiinnsstt  tthhee  ddiiccttaatteess  ooff  ttrraannssppaarreennccyy,,  eeccoonnoommyy  aanndd  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  ppuubblliicc  pprrooccuurreemmeenntt  

pprroocceessss  ttoo  vveesstt  oovveerrssiigghhtt  ffuunnccttiioonnss  ttoo  aann  eennttiittyy  ccoommpprriissiinngg  eexxcclluussiivveellyy  ooff  ppuubblliicc  ooffffiicceerrss..    

LLaassttllyy,,  tthhee  ppoolliiccyy  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  AAcctt  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  ggaauuggee  aaddeeqquuaaccyy  ooff  tthhee  llaaww  oonn  

ppuubblliicc  ddiissppoossaallss..  TThhee  kkeeyy  wweeaakknneesssseess  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  lleeggaall  rreeggiimmee  aarree  iiddeennttiiffiieedd  bbeellooww..  WWhhiillee  

tthhee  PPrreeaammbbllee  ttoo  tthhee  AAcctt  pprroovviiddee  tthhaatt  iitt  sshhaallll  aappppllyy  ttoo    aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss  ttoo  ddiissppoossaall  ooff  

""aasssseettss""  ooff  aa  ppuubblliicc  eennttiittyy,,  tthhee  ssuubbssttaannttiivvee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt  lliimmiitt  aapppplliiccaabbiilliittyy  ooff  tthhee  AAcctt  

oonnllyy  ttoo  ddiissppoossaall  ooff  ""uunnsseerrvviicceeaabbllee,,  oobbssoolleettee  oorr  ssuurrpplluuss  ssttoorreess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt""..  TThhee  AAcctt  ddeeffiinneess  

""pprrooccuurreemmeenntt""  bbyy  aa  ppuubblliicc  eennttiittyy  ttoo  iinncclluuddee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  rreeaall  pprrooppeerrttyy..  HHoowweevveerr,,  bbyy  

lliimmiittiinngg  ""ddiissppoossaall""  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  ttoo  ddiissppoossaall  ooff  uunnsseerrvviicceeaabbllee,,  oobbssoolleettee  oorr  ssuurrpplluuss  ssttoorreess,,  aa  

sseerriioouuss  llaaccuunnaa  iiss  ccrreeaatteedd  aass  rreeggaarrddss  tthhee  ssuubbssttaannttiivvee  aanndd  pprroocceedduurreess  rruulleess  oonn  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  

rreeaall  pprrooppeerrttyy  bbyy  aa  ppuubblliicc  eennttiittyy..  TThhee  ccuurrrreenntt  ssiittuuaattiioonn  ccaann  lleeaadd  ttoo  aann  uunnddeessiirraabbllee  ppoossiittiioonn  

wwhheerree  aa  ppuubblliicc  eennttiittyy  mmaayy  ffoollllooww  tthhee  AAcctt  iinn  pprrooccuurriinngg  rreeaall  pprrooppeerrttyy,,  bbuutt  ddiissrreeggaarrddss  iittss  

pprroovviissiioonnss  wwhheenn  ddooiinngg  iittss  ddiissppoossaall..  AA  ccooggeenntt  aarrgguummeenntt  ccaann  bbee  aaddvvaanncceedd  tthhaatt  rreeaall  pprrooppeerrttyy  iiss  

nnoott  ""uunnsseerrvviicceeaabbllee,,  oobbssoolleettee  oorr  ssuurrpplluuss  ssttoorreess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  AAcctt..  

TThhiiss  llaaccuunnaa  wwaass  hhiigghhlliigghhtteedd  dduurriinngg  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  tthhee  GGrraanndd  RReeggeennccyy  HHootteell..    IIff  tthhee  hhootteell  

wwaass  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  CCeennttrraall  BBaannkk  ooff  KKeennyyaa,,  iitt  ccoouulldd  hhaavvee  eeaassiillyy  cciirrccuummvveenntteedd  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  

tthhee  AAcctt  iinn  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  tthhee  HHootteell  oonn  ggrroouunndd  tthhaatt  tthhee  HHootteell  iiss  nnoott  uunnsseerrvviicceeaabbllee,,  oobbssoolleettee  oorr  

ssuurrpplluuss  ssttoorreess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthheerree  iiss  nneeeedd  ttoo  aammeenndd  tthhee  AAcctt  ttoo  ccoovveerr  rreeaall  

pprrooppeerrttyy  iinn  tthhee  ddiissppoossaall  lleeggaall  rreeggiimmee..  

  


