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1. Hyrje
Në këtë raport analizohet veprimtaria e Komisionit të Prokurimit Publik gjatë
vitit 2010, në përputhje me pikën 4, të nenit 19/1, të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Komisioni i Prokurimit Publik u krijua me ligjin nr. 10170, datë 22.10.2009
“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” të ndryshuar. Institucioni filloi funksionimin me
vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik” dhe për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 659, datë
03.10.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik me mjete elektronike”.
Komisioni i Prokurimit Publik është organ kolegjial quasi gjyqësor i ngritur
për mbrojtjen dhe respektimin e proçedurave të prokurimit, të koncesioneve
dhe ankandeve, si dhe për ruajtjen e parimeve të ligjshmërisë, efektivitetit
dhe të të drejtës së ankimimit administrativ, të përcaktuara në ligjin e
Prokurimit Publik. Komisioni i Prokurimit Publik garanton mbrojtje ligjore si
për tenderuesit, ashtu edhe për interesat publike në të gjitha fazat e
proçedurës deri në firmosjen e kontratës. Parimet mbi të cilat udhëhiqet
institucioni aplikohen në mënyrën e funksionimit dhe të vendimmarrjes së
tij.
Ngritja e Komisionit të Prokurimit Publik, si një organ me integritet dhe
pavarësi në gjykimin e çështjeve, ju ka dhënë palëve garanci ligjore, sipas
standarteve të përparuara të një shteti demokratik e juridik. Komisioni i
Prokurimit Publik ka një rol të rëndësishëm dhe të pazëvendësueshëm për
përmirësimin e standarteve të gjykimit dhe vlerësimit nga ana e autoriteteve
kontraktore, duke krijuar precedentë në interpretimin dhe gjykimin e ligjit,
rregullave dhe kërkesave të dokumentave standarte të proçedurave të
prokurimit, koncesioneve dhe ankandeve.
Interpretimet e unifikuara nëpërmjet vendimeve të dhëna, të mbështetura në
ligj, në rregullat e prokurimit dhe kërkesave të Dokumentave Standarte prej
Komisionit të Prokurimit Publik janë të detyrueshme për t`u zbatuar nga
autoritetet kontraktore gjatë vlerësimit dhe interpretimit të rasteve të
ngjashme.
Në këtë periudhë me ndryshime dhe reforma të mëdha ekonomike
shoqërore, Komisioni i Prokurimit Publik u krijua për t`u përafruar me
traditat ligjore të Bashkimit Europian për interpretimin dhe zbatimin e
legjislacionit të fushave të cilat mbulon në përshtatje me kërkesat e kohës.
Komisioni i Prokurimit Publik, me veprimtarinë e tij, luan gjithashtu një rol
të rëndësishëm për rritjen e besimit të palëve nëpërmjet paanshmërisë së
vendimeve që merr, si dhe jep garancinë e mbrojtjes ligjore për të gjithë
pjesëmarrësit e sistemit të prokurimit publik, të koncesioneve dhe
ankandeve.
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Nëpërmjet pranimit të qëllimeve dhe parimeve bazë të prokurimit publik, të
cilat gjënden në Direktivat e BE-së dhe në vendimet e Gjykatës Europiane të
Drejtësisë, si parimet e transparencës, jo-diskriminimit, trajtimit të njëjtë
dhe konkurrencës, Komisioni i Prokurimit Publik ka realizuar misionin e tij
dhe ka vendosur sisteme të mbrojtjes ligjore, që nga marrja e vendimit për
fillimin e proçedurës së prokurimit publik deri në mbylljen/përfundimin e
kontratës. Ky sistem i mbrojtjes ligjore është organizuar në mënyrë të tillë që
sistemi i prokurimit publik, të marrë një sërë përfitimesh ekonomike dhe
ligjore, si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik, pasi ka nxitur
konkurrencën në treg, ka ulur shkallën e korrupsionit, ka rritur
pjesëmarrjen e sektorit privat dhe rrjedhimisht ka ulur çmimet e
prokurimeve publike.
Komisioni i Prokurimit Publik i siguron sektorit ekonomik, mbrojtje ligjore të
shpejtë, efikase dhe transparente. Shpejtësia në zgjidhjen e proçedurave të
ankimimit, përfaqëson një nga arsyet për krijimin e këtij institucioni, përtej
kufijve të autoriteteve gjyqësore dhe ekzekutive.
Paanësia në proçesin e vendimmarrjes sigurohet nga Legjislacioni për
Prokurimin Publik, Koncesionet dhe Ankandin Publik, ku përcaktohet se
askush nuk lejohet të ndikojë në proçesin e vendimmarrjes të anëtarëve të
Komisionit të Prokurimit Publik. Çdo përpjekje e tillë, e drejtëpërdrejtë ose
jo, do të penalizohet me gjobë, në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik,
pavarësisht proçedurave civile apo penale që mund të kenë filluar.

2.

Të përgjithshme

Ky raport pasqyron punën vjetore të Komisionit të Prokurimit Publik brenda
periudhës nga muaji Mars 2010 kohë në të cilën filloi punën institucioni i ri
deri 31 Dhjetor të vitit 2010.
Me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 160, datë 10.03.2010, janë
emëruar anëtarët e Komisionit të Prokurimit Publik, i cili në përbërje të tij
ka një Kryetar, një Zv/Kryetar dhe tre Anëtarë.
Në këtë raport janë përfshirë mënyra e organizimit dhe funksionimit,
bashkëpunimi me autoritetet kontraktore dhe partnerët ndërkombëtare,
trajnimet dhe aktivitetet e Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe paraqitja e
veprimtarisë në shqyrtimin e ankesave dhe vendimeve të marra.
Komisioni i Prokurimit Publik kryen veprimtarinë e tij, mbështetur në
legjislacionin për prokurimin publik, për koncesionet dhe për ankandet.
Gjatë vitit 2010 u bënë dhe ndryshimet dhe shtesat e nevojshme në këto
legjislacione, për funksionimin normal të institucionit. Më konkretisht baza
ligjore mbi të cilën funksionon Komisioni i Prokurimit Publik sipas fushave
të veprimtarisë së saj është si më poshtë:

3

•

Në fushën e prokurimit publik,

- Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar.
- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e
prokurimit publik” i ndryshuar.
- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik dhe për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 659, datë
03.10.2007 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik me mjete elektronike”
- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 261, datë 17.03.2010 “Për përcaktimin
e tarifës dhe të rregullave për pagimin e saj, në një proçedurë ankimimi,
pranë Komisionit të Prokurimit Publik”
•

Në fushën e koncesioneve,

- Ligji nr. 9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet” i ndryshuar.
- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.27, datë 19.01.2007 “Për miratimin e
rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve” i ndryshuar.
- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 469, datë 16.06.2010 “Për miratimin e
“Rregullores për përcaktimin e rregullave të hollësishme për proçedurën e
shqyrtimit të ankesave ndaj proçedurave të koncesioneve apo të vendimeve
për përjashtim nga këto proçedura”, dhe për një ndryshim në vendimin nr.
27, datë 19.01.2007 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të
vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve”
•

Në fushën e ankandeve,

- Ligji nr. 9874, datë 14.02.2008 “Për ankandin publik” i ndryshuar.
- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1719, datë 17.12.2008 “Për miratimin
e rregullave të ankandit publik”.
2.1 Struktura dhe organika
Burimet njerëzore janë një aspekt i rëndësishëm në funksionimin e
institucionit. Miratimi i strukturës dhe organikës me VKM nr. 86, datë
12.04.2010 kërkonte një përzgjedhje të kujdesëshme të stafit, të përgatitur
profesionalisht, në mënyrë që të sigurohej përmbushja e detyrimeve ligjore
në mënyrë optimale. Për plotësimin e organikës gjatë vitit 2010 u
përzgjodhën punonjës të kualifikuar dhe të motivuar profesionalisht.
Komisioni i Prokurimit Publik përbëhet nga 5 anëtarë, nga të cilët, një është
kryetar dhe një zëvendëskryetar. Anëtarët e Komisionit të Prokurimit Publik
emërohen dhe pezullohen nga detyra me vendim të Këshillit të Ministrave,
me propozim të Kryeministrit. Anëtarët e Komisionit të Prokurimit Publik
kanë një mandat 5-vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë. Me
Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
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Publik dhe për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 659, datë
03.10.2007 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik me mjete elektronike”, u përcaktuan dhe rregullat e
funksionimit të Komisionit dhe u përcaktua roli i inspektorëve të cilët janë të
organizuar në një drejtori atë të shqyrtimit të ankesave. Në strukturën e
institucionit është përcaktuar dhe sektori i shërbimeve mbështetëse që
ndihmon në shërbimet administrative. Komisioni i Prokurimit Publik është i
përbërë prej 18 punonjësish.
Më poshtë po ju paraqesim strukturën dhe organikën e Komisionit të
Prokurimit Publik:
Struktura
Lidhja nr. 2
ORGANIKA E KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK
POZICIONI
I.

NUMRI

Kryetar

1

Sekretar

1

II.

Zv/Kryetar

1

III.

Anëtar

3

IV.

Drejtoria e Shqyrtimit të Ankesave

6

Drejtor
Inspektor

1
5

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

6

Përgjegjës Sektori
Specialist (IT)
Specialist (financë/buxhet)
Specialist (arkiv/protokoll)
Specialist (jurist)
Pastrues

1
1
1
1
1
1

V.

Punonjës gjithsej

18
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2.2

Marrëdhëniet me të tretët

Institucioni i Komisionit të Prokurimit Publik gjatë vitit 2010 ka
bashkëpunuar dhe vendosur marrëdhënie me autoritetet kontraktore,
Agjencinë e Prokurimit Publik, institucione të tjera shtetërore, si dhe
partnerë ndërkombëtare që kanë ndihmuar me asistencën e tyre në ngritjen
e kapaciteteve profesionale të institucionit.
2.2.1 Marrëdhëniet me autoritetet shtetërore
Që me krijimin e tij, Komisioni i Prokurimit Publik, vendosi marrëdhënie me
autoritetet kontraktore, Agjencinë e Prokurimit Publik dhe institucione të
tjera shtetërore për arsye të sigurimit të mbarëvajtjes sa më të mirë të
veprimtarisë të këtij institucioni. Marrëdhëniet me autoritetet kontraktore
kanë qenë dhe janë të lidhura ngushtë, pasi ato janë palë në shqyrtimin e
ankesave. Në përgjithësi marrëdhëniet me autoritetet kontraktore kanë qenë
të një natyre bashkëpunuese për vënien në dispozicion të Komisionit të të
gjithë materialeve të proçedurës dhe dokumentacionit të paraqitur nga
ofertuesit, në funksion të zbatimit të ligjit dhe mirëpërdorimit të fondeve
publike. Është për t`u theksuar bashkëpunimi me Agjencinë e Prokurimit
Publik e cila në fazën e shqyrtimit të ankesave nga Komisioni i Prokurimit
Publik ka pezulluar proçedurat e prokurimit, objekt shqyrtimi në sistemin
elektronik të cilin menaxhon, deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga
ana e Komisionit, për lejimin apo jo të vazhdimit të proçedurave. Është i
rëndësishëm vazhdimi i mëtejshëm i këtij bashkëpunimi për të na krijuar
lehtësi në kryerjen e detyrave në kohë dhe me cilësi.
2.2.2 Marrëdhëniet me institucionet jashtë vendit
Në vitin e parë të punës të Komisionit të Prokurimit Publik një vëmendje të
veçantë i është kushtuar marrëdhënieve me institucione ndërkombëtare të
specializuara në fushën e prokurimeve, prej të cilëve kemi marrë dhe
asistencën e nevojshme, përsa i përket trajnimeve të stafit, por edhe në
shkëmbimin e eksperiencave. Janë organizuar disa trajnime të cilat kanë
synuar në ngritjen profesionale të stafit, në aspektin e mbrojtjes ligjore,
parimeve dhe praktikave më të mira të prokurimit publik në BE, proçedurat
dhe mënyra e funksionimit të organeve analoge me Komisionin e Prokurimit
Publik.
Më poshtë po paraqesim disa nga trajnimet e Komisionit të Prokurimit
Publik.
•
Tryezë e Rrumbullakët – Një vështrim mbi parimet bazë të Prokurimit
Publik në BE, Proçedurat dhe Institucionet.
Organizuar nga SIGMA (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe
Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE.
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•
Tryezë e Rrumbullakët – Zbatimet Praktike të Mbrojtjes Ligjore,
(Eksperiencë mbi Auditimin e Prokurimeve Publike në Republikën e
Sllovenisë).
Organizuar nga SIGMA ( Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe
Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE.
•
Tema “Mbrojtja Ligjore në Praktikë” Analizë dhe Sygjerime rreth
Vendimeve të marra nga Komisioni i Prokurimit Publik.
Organizuar nga SIGMA ( Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe
Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE.
•
Tryezë e Rrumbullakët – Dokumentacioni i Tenderave, mangësitë ligjore
dhe rrugët e përmirësimit të tyre. Eksperienca në Shqipëri dhe Slloveni.
Organizuar nga SIGMA (Suport për përmirësimin në
Qeverisje dhe
Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE.
•
Tema “Mbrojtja Ligjore në Praktikë” Mangësitë ligjore dhe rrugët e
përmirësimit të tyre. Eksperienca të ndryshme.
Organizuar nga SIGMA ( Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe
Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE.
•
Tema “Ndërtimi i kapaciteteve për shqyrtimin e Ankesave
nga
Komisioni i Prokurimit Publik”
Organizuar nga BERZH (Banka Europiane për Rindërtim e Zhvillim)
•
Tema “Mbrojtja Ligjore në Praktikë” Shembuj mbi vendosjen e kritereve
të vlerësimit në proçedurat e prokurimit publik.
Organizuar nga SIGMA (Suport për përmirësimin në
Qeverisje dhe
Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE.
Stafi i Komisionit të Prokurimit Publik nga trajnimet e zhvilluara ka
përfituar njohuri të profilizuara të vlefshme për shtimin e njohurive si në
anën teorike ashtu edhe atë praktike.
2.2.3 Pjesëmarrja në organizata ndërkombëtare
Për shkak të të qënit institucion i ri, Komisioni i Prokurimit Publik ende nuk
është pjesëmarrës në organizata ndërkombëtare, por në bashkëpunim me
SIGMA po punohet për të gjetur mundësinë e pjesëmarrjes në këto
organizata.
2.3

Faqja e internetit

I gjithë informacioni mbi mënyrën e funksionimit të KPP-së është i
publikuar në faqen e institucionit www.kpp.gov.al
Në këtë mënyrë, funksionimi i KPP-së ka një ’’publicitet të madh’’, duke
mundësuar kështu transparencën mbi mënyrën e funksionimit të
institucionit, për marrjen e vendimeve për çdo çështje.
Faqja e internetit është një pasqyrë e gadishmërisë së institucionit si organ
antikorrupsioni, për të vënë të gjithë informacionin në dispozicion. Përveç
informacionit mbi rastet e apelimit, në faqen e internetit publikohen dhe
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praktikat ligjore të Komisionit të Prokurimit Publik, vendimet e Gjykatës
Europiane të Drejtësisë që kanë lidhje me prokurimin publik, si dhe
informacione të tjera.
Faqja e internetit përbëhet nga katër dritare kryesore përmbajtjen e të cilave
po e pasqyrojmë si vijon:
Faqja Kryesore përmban mirëseardhjen për vizitorët dhe vullnetin dhe
qëllimin e këtij institucioni për të koordinuar sistemin e prokurimit publik
në Shqipëri, me traditat ligjore të Bashkimit Europian. Në Faqen Kryesore
dhe në çdo faqe tjetër janë të vendosura qartë adresa, numrat e kontaktit
(telefon dhe fax) si dhe adresat e e-mail-it.
Rreth nesh është një tjetër dritare kryesore ku çdo operator ekonomik apo
çdo person i interesuar mund të njihet me Komisionin e Prokurimit Publik,
Strukturën dhe Organikën, Trajnimet dhe Orarin e Punës në këtë
institucion.
Në dritaren “Informacione” janë të publikuara njoftime të ndryshme rreth
punës dhe veprimtarisë së institucionit tonë, raportet vjetore që ne
paraqesim çdo vit si dhe legjislacioni mbi të cilin mbështetet puna e
institucionit.
Dritarja e katërt “Ankimime” është pjesa më e rëndësishme dhe që ka lidhje
të drejtpërdrejtë me transparencën e vendimeve që merr Komisioni
mbështetur në ankesat. Në këtë dritare operatorët ekonomikë mund të
njihen me proçedurat që ndiqen për ankimimet, si dhe formularin përkatës
për paraqitjen e një ankese në Komisionin e Prokurimit Publik.
Menjëherë mbasi një çështje përfundon, vendimi i marrë publikohet në
faqen e internetit. Çdo vendim i marrë është lehtësisht i shkarkueshëm
duke i bërë vendimet tona 100% transparente.
Për t`u ardhur në ndihmë operatorëve të huaj që duan të njihen me
proçedurat e ankimimit në proçedurat e prokurimit në të cilat ata marrin
pjesë në vendin tonë, faqja e internetit e Komisionit të Prokurimit Publik
është e përkthyer edhe në gjuhën angleze.
Faqja e internetit është dinamike dhe për të punohet në mënyrë të
pandërprerë për rritjen e cilësisë së informacionit, duke i dhënë një ndihmë
më shumë të interesuarve.

3.

Veprimtaria e Komisionit

Veprimtaria e Komisionit të Prokurimit Publik udhëhiqet nga transparenca e
mënyrës së funksionimit të institucionit. Komisioni ka juridiksion të
mbikqyrë ligjshmërinë e proçedurave të prokurimit publik duke marrë
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vendime mbi ankesat lidhur me proçedurat e prokurimit publik, koncesionet
dhe ankandet. Komisioni i Prokurimit Publik miraton vendime në mbledhjet
e Komisionit, të cilat nuk janë të hapura për publikun. Vendimet e
Komisionit të Prokurimit Publik miratohen me shumicë vote dhe asnjë
anëtar i Komisionit nuk mund të abstenojë nga votimi. Kryetari ose anëtari i
Komisionit mund të përjashtohen nga pjesëmarrja në shqyrtimin e një rasti,
me kërkesë të tij, ose me kërkesën e një pale të tretë, nëse ekziston një
konflikt interesi ose nëse ekzistojnë baza të tjera për mospjesëmarrje. KPP-ja
financohet nga Buxheti i Shtetit të Republikës së Shqipërisë. Tarifat e
mbledhura nga KPP-ja kalojnë në Buxhetin e Shtetit.
3.1.

Çështjet e shqyrtuara dhe rezultatet e shqyrtimit.

Gjatë vitit 2010 Institucioni i Komisionit të Prokurimit Publik ka shqyrtuar:
a.

Një numër prej 267 ankesash për proçedurat e prokurimit publik.

Nga këto, 55 ankesa për prokurimin publik janë të mbartura nga Agjencia e
Prokurimit Publik si rezultat i kalimit të proçesit të shqyrtimit të ankesave
nga kjo e fundit tek Komisionit. Në lidhje me ankesat e mbartura nga
Agjencia e Prokurimit Publik janë marrë vendimet si vijon:
Në 25 raste është vendosur lejimi i vazhdimit të proçedurës së
prokurimit;
Në 14 raste është vendosur rivlerësimi i proçedurave të
prokurimit;
Në 14 raste është vendosur anullimi i proçedurës së prokurimit;
Në 2 raste është vendosur për modifikim të dokumentave të
tenderit.
Për periudhën Maj-Dhjetor, në Komisionin e Prokurimit Publik janë
depozituar 212 ankesa nga të cilat, Komisioni i Prokurimit Publik ka dalë
me vendim përfundimtar në 204 raste dhe konkretisht:
Në 85 raste është vendosur lejimi i vazhdimit të proçedurës së
prokurimit;
Në 68 raste është vendosur rivlerësimi i proçedurave të
prokurimit;
Në 20 raste është vendosur anullimi i proçedurës së prokurimit;
Në 6 raste është vendosur për modifikim të dokumentave të
tenderit;
Në 25 raste janë refuzuar ankesat për shkak se ankimuesit nuk
kanë respektuar anën formale të paraqitjes së ankesës;
b.
Një numër prej 7 ankesash për proçedura koncesioni, nga të cilat 4
ankesa janë të mbartura nga Agjencia e Prokurimit Publik si rezultat i
kalimit të procesit të shqyrtimit të ankesave nga kjo e fundit tek Komisioni i
Prokurimit Publik, ndërsa 2 ankesa janë depozituar me pagesë në Komision.
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Në 4 raste është vendosur rivlerësimi i proçedurës;
Në 1 rast është refuzuar ankesa, për shkak se ankimuesi nuk
ka respektuar anën formale të paraqitjes së ankesës;
Ndërsa 2 raste janë në proçes shqyrtimi;
c.
Një numër prej 9 ankesash për proçedura ankandi publik, janë të
mbartura nga Agjencia e Prokurimit Publik si rezultat i kalimit të proçesit të
shqyrtimit të ankesave nga kjo e fundit tek Komisioni i Prokurimit Publik,
në muajin Dhjetor 2010, të cilat janë në proçes shqyrtimi.
•

Ankesa për vitin 2010

Po ju paraqesim në formë statistikore të gjithë veprimtarinë e shqyrtimit të
ankesave të trajtuara nga Komisioni i Prokurimit Publik për vitin 2010, si
më poshtë:
Totali i Ankesave

283

Çështje të trasferuara nga Agjencia e Prokurimit Publik
Çështje të paraqitura në Komisionin e Prokurimit Publik

68
215

Më poshtë është paraqitja grafike e përqindjes së çështjeve të transferuara
nga Agjencia e Prokurimit Publik dhe çështjet e ankimuara nga operatorët
ekonomikë në Komisionin e Prokurimit Publik.

Totali Ankesave

24.0%
Ceshtje te transferuara nga APP

76.0%

Ceshtje te paraqitura ne KPP
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•

Statusi i ankesave për vitin 2010

Nga totali i 283 ankesave të paraqitura pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, 267 prej tyre janë shqyrtuar dhe është marrë vendim deri në 31
Dhjetor 2010, ndërsa 16 ankesa janë në proçes shqyrtimi.
Numri i ankesave
283

Të shqyrtuara
267 (94,35%)

Në proces
16 (5,65 %)

Më poshtë po ju paraqesim në mënyrë grafike përqindjen e ankesave të
shqyrtuara dhe atyre në proçes.

100%
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ne proçes
Te shqyrtuara

Statusi i Ankesave

•

Numri i ankesave të ndara sipas muajve

Gjatë vitit 2010 numri i ankesave të paraqitura për shqyrtim administrativ
në Komision, ka qenë i ndryshëm nga muaji në muaj. Siç do të shihni në
tabelën e mëposhtme numri i ankesave është më i lartë nga muaji Maj deri
në Tetor, për shkak se në fillim të vitit hapen fondet buxhetore dhe
përgatiten regjistri i prokurimeve dhe dokumentacioni përkatës i
proçedurave të prokurimit së bashku me afatet e zhvillimit të tyre nga
autoritetet kontraktore, ndërsa në 31 Shtator bëhet mbyllja e të gjithë
proçedurave, përveç atyre që lejohen të vazhdojnë me vendim të Këshillit të
Ministrave.
Proçedurat e ankandeve dhe koncesioneve janë më të pakta në numër në
raport me prokurimet dhe nuk kanë të bëjnë me fonde buxhetore.
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Transferuar nga Agjencia e Prokurimit Publik
Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nëntor
Dhjetor
Totali i çështjeve për vitin 2010

68
28
51
37
29
25
26
8
11
283

Më poshtë po ju paraqesim në mënyrë grafike fluksin e ankesave të
paraqitura sipas muajve.

Ankesat sipas muajve
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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•

Autoritete Kontraktore për të cilat ka pasur më shumë ankesa

Pasqyra e të dhënave që po Ju paraqesim më poshtë tregon autoritetet
kontraktore të cilat kanë patur numrin më të madh të ankesave, që
operatorët ekonomikë i`a kanë drejtuar më pas Komisionit për shqyrtim. Me
anë të saj synojmë të japim vetëm numrin e ankesave sipas autoriteteve
kontraktore, pa analizuar në sa raste prej tyre pretendimet e operatorëve
ekonomikë kanë qenë të drejta.
Drejtoria Përgjithshme e Zhvillimit të Prokurimeve të
Përqëndruara, Ministria e Brendshme
Posta Shqiptare Sh.a
Drejtoria e Sistemit të Trasmetimit, RTV
Ministria Ekonomisë,Tregtisë dhe Energjetikës
Spitali Rajonal Durrës
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Albpetrol Sh.a
DRSHTRR Elbasan
Universiteti Gjirokastër
Bashkia Sarandë
KESH Sh.a
Bordi i Kullimit Durrës
DRSHTRR Tiranë
ISKSH
Komuna Golem
Universiteti Politeknik Tiranë
Autoriteti Mbikqyrës Financiar
Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
Agjencia Kombëtare e Shërbimit të Informacionit
Autoriteti Portual Durrës
Bashkia Berat
Bashkia Bulqizë
Bashkia Korçë
Bashkia Rrëshen
Bashkia Sukth
DRBUMK Tiranë
Drejtoria Shëndetit Publik Librazhd
Komuna Portez, Fier
Ministria Brendshme
Qendra Kombëtare Tek. Bio-Mjeksore
Spitali Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni” Tiranë
Spitali psikiatrik “Sadik Dinçi” Elbasan
Universiteti Bujqësor Tiranë
Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
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11
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Në tabelën e mësipërme siç shihet qartë numrin më të madh të ankesave e
ka patur Ministria e Brendshme për shkak të kryerjes së një volumi më të
madh proçedurash prokurimi, sepse ligji e ka ngarkuar me kryerjen dhe
zhvillimin e proçedurave të përqëndruara të prokurimit në emër dhe për
llogari të institucioneve që kërkojnë të lidhin kontrata për punë, mallra dhe
shërbime, po kështu edhe Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
e cila trajton një vëllim më të madh proçedurash koncesionare për dhënien
me koncesion të HEC-eve.
Në disa raste janë paraqitur dy ose tre ankesa për të njëjtën proçedurë
prokurimi, siç janë rastet e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë së objekteve, si
në fazën para hapjes së proçedurës për modifikim të kritereve, ashtu edhe
pas renditjes dhe klasifikimit përfundimtar të operatorëve pjesëmarrës.
Nisur edhe nga sqarimet e dhëna më lart, është për tu theksuar fakti se një
pjesë e mirë e ankesave është transferuar nga Agjencia e Prokurimit Publik,
për shkak të kalimit të kompetencave tek Komisioni i Prokurimit Publik, të
cilat kanë qenë pa pagesë, sepse në kohën e paraqitjes së tyre ende nuk
kishte filluar funksionimin Komisioni. Parashikimi në VKM nr. 261, datë
17.03.2010, për pagimin e tarifës për shqyrtimin e ankesës në Komisionin e
Prokurimit Publik ka ulur ndjeshëm ankesat krahasuar me ato të
paraqitura në Agjencinë e Prokurimit Publik në kohën kur këtë kompetencë
e ka patur kjo e fundit.
Kjo ka sjellë në uljen e konsiderueshme dhe në shmangien e ankesave të
pabazuara dhe të atyre që qëllimisht duan të zvarrisin proçedurat e
prokurimit, ankandeve dhe koncesioneve.
•

Ankesat e shqyrtuara sipas objektit

Në këtë statistikë po ju paraqesim numrin e ankesave të shqyrtuara nga
Komisioni i Prokurimit Publik, sipas objektit për shërbimet, mallrat dhe
punët në fushën e prokurimeve, si dhe numrin e ankesave të shqyrtuara në
fushën e koncesioneve dhe ankandeve publike.

ANKESA NE TOTAL

283

Shërbime

133

Mallra

73

Punë publike

61

Ankand

9

Koncensione

7

14

Më poshtë po ju paraqesim në formë grafike të përqindjes së ankesave të
trajtuara sipas objektit dhe fushave përkatëse.

Klasifikimi i Ankesave sipas Llojit te Proçedures
50.00%

47.00%

45.00%
40.00%
35.00%
30.00%

25.80%

25.00%

21.60%

20.00%
15.00%
10.00%
5.00%

3.20%

2.40%

Ankand

Konçensione

0.00%
Sherbime

Mallra

Pune Publike

Siç del dhe nga statistikat numrin më të madh të ankesave e mbulojnë
shërbimet, ku kryesisht janë shërbime për ruajtje dhe sigurinë fizike të
objekteve, më pas vijnë ankesat për mallrat dhe punë publike, ndërsa në një
përqindje më të vogël janë ankesat për ankandet publike dhe koncesionet.
•

Vendime të Komisionit të Prokurimit Publik të ankimuara në
gjykatë

Ndjekja e shkallëve ligjore të ankimimit qofshin ato administrative apo
gjyqësore është një e drejtë e ligjshme e çdo individi apo operatori ekonomik.
Totali i Vendimeve
Vendime të ankimuara

267
6

Gjatë vitit 2010 ndër 267 vendime të marra vetëm 6 prej tyre janë ankimuar
në gjykatë. Ndonëse në një përqindje të vogël, Komisioni është përpjekur të
analizojë shkaqet për të cilat këto vendime janë ankimuar. Këto shkaqe për
ankimim në gjykatë kanë të bëjnë më shumë me praktikën e ndjekur ndër
vite nga operatorët ekonomikë, ku edhe pse nuk kanë ushtruar të drejtën e
ankimit për kriteret e vendosura nga autoriteti kontraktor e kanë kërkuar
atë në një fazë tjetër pas klasifikimit përfundimtar.
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•

Çështje të mbyllura për mungesë të kushteve

formale

Në analizën e kryer kemi konstatuar faktin se duke qenë një institucion i ri,
operatorët ekonomikë në disa raste nuk kanë kuptuar mënyrën e
funksionimit të Komisionit, i cili shqyrton fillimisht ankesën për
përmbushjen e kushteve formale të saj dhe më pas i hyn në themel çështjes.
Totali i Vendimeve
Çështje me mungesa të kushteve formale

267 ( 100% )
25 ( 9,4% )

Kushtet formale janë elementi i parë që Komisioni verifikon dhe që janë
parashikuar në nenin 23, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010, siç janë:
- Juridiksioni administrativ dhe kompetenca lëndore e Komisionit;
- Legjitimiteti i ankuesit;
- Respektimi i afateve ligjore për ankimin;
- Forma dhe përmbajtja e ankesës që ka të bëjë me të dhënat
identifikuese të ankimuesit, dokumentet e tenderit, referimi për
proçedurën konkrete mbi të cilën paraqitet ankimi, baza ligjore, një
përshkrim i shkurtër i shkeljes së pretenduar, shkallët e ankimimit të
ndjekura nga operatori ekonomik shoqëruar me dokumentacionin
përkatës dhe vendimin e autoritetit kontraktor nëse ka, dokumentin
bankar që vërteton pagesën e tarifës për ankesën drejtuar Komisionit,
pretendimet e ankuesit për vendimin përfundimtar etj..
Po ju paraqesim në mënyrë grafike numrin e ankesave drejtuar Komisionit,
të cilat nuk kanë përmbushur kushtet formale, dhe për këtë arsye nuk janë
shqyrtuar nga Komisioni.

267

Totali vendimeve
Çeshtje me mungesa te
kushteve formale
25
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•

Përmbledhëse e vendimeve në lidhje me ankesat e operatorëve
ekonomikë

Vendimet e marra nga Komisioni i Prokurimit Publik janë mbështetur në
legjislacionin e prokurimit publik, koncensionit dhe ankandit publik, në
kërkesat e dokumentave të tenderit, dokumentacionin e vlerësimit të bërë
nga autoritetet kontraktore dhe argumentave të paraqitura në ankesë nga
operatorët ekonomikë. Pas shqyrtimit të ankesave të paraqitura, Komisioni
ka marrë vendimet e mëposhtme:
Totali
Vendime
Ankesa të pranuara
Ankesa të papranuara (për shkak të
mungesës së kushteve formale)
Ankesa të papranuara (të paargumentuara
ligjërisht nga Operatori Ekonomik )

Shuma
267
109

%
100
40,8

25

9,4

133

49,8

Vihet re qartë dhe nga paraqitja grafike që po ju paraqesim më poshtë, se
numri i ankesave të pranuara 40.8 përqind është më i vogël se numri i
ankesave të papranuara, të cilat ndahen në ato që nuk kanë plotësuar
kushtet formale me 9.4 përqind të rasteve dhe të paargumentuara ligjërisht
me 49.8 përqind të rasteve, duke zënë një total prej 59.2 të ankesave.
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Ankesa te pranuara

80%
70%
60%

Ankesa te papranuara (mungojne
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50%
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30%
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20%
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•

Ndarja e vendimeve sipas ecurisë së proçedurave

Komisioni i Prokurimit Publik, pas shqyrtimit administrativ të ankesës
vendos me akt të motivuar:
- për pushimin e gjykimit, nëse veprimet ose mosveprimet e autoritetit
kontraktor, që ka realizuar proçedurën, nuk përbëjnë shkelje të
legjislacionit, apo kur pretendimet e ankimuesit rezultojnë të
paprovuara.
- Ndalimin e autoritetit kontraktor, të vazhdojë veprimet e paligjshme
përfshirë një vendim me shkrim për të ndalur sjelljet e jashtëligjshme,
brenda një afati të caktuar kohor.
Nisur nga konstatimet për paligjshmëri në veprimet e kryera nga autoritetet
kontraktore, Komisioni ka ndërhyrë me të drejtën që ligji i ka caktuar duke
bërë interpretimin e rregullave dhe parimeve ligjore që duhet të zbatohen,
duke anuluar plotësisht ose pjesërisht vendimin ose veprimin e autoritetit
kontraktor, duke udhëzuar autoritetin kontraktor për korrigjimin e shkeljes
së konstatuar, si dhe duke anuluar proçedurat për shpalljen e kontratës
fituese dhe ka udhëzuar autoritetet kontraktore për rifillimin e proçedurës
së prokurimit.
Në këtë statistikë po ju paraqesim numrin e ankesave sipas vendimeve të
marra nga Komisioni.
Vendime

Nr.

%

Lejimi i vazhdimit të proçedurës

115

47,5

Anullimi i proçedurës

34

14,05

Rivlerësimi i proçedurës

83

34,3

Modifikimi i kritereve

10

4,15

Në vitin 2010 nga numri total i ankesave në:
47.5 përqind të rasteve është lejuar nga Komisioni vazhdimi i
proçedurës, për shkak se nuk është konstatuar shkelje në vlerësim apo në
proçedurë nga autoriteti kontraktor;
14.05 përqind të rasteve janë konstatuar shkelje të proçedurave të
prokurimit dhe është vendosur nga Komisioni anullimi i proçedurës së
prokurimit;
34.3 përqind të rasteve i kemi kërkuar autoritetit kontraktor të bëjë
rivlerësimin e proçedurës për shkak të shkeljeve të konstatuara në vlerësim
dhe në proçedurë, të pretenduara dhe nga operatorët ekonomikë ankimues.
4.15 përqind të rasteve mbështetur në pretendimet e operatorëve
ekonomikë ankimues kemi konstatuar kritere diskriminuese dhe të pa
mbështetura ligjërisht dhe për këtë arsye i kemi kërkuar autoriteteve
kontraktore modifikimin e kritereve të dokumentave të tenderit.
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Më poshtë po ju paraqesim në mënyrë grafike ndarjen e vendimeve sipas
ecurisë së proçedurave.

Klasifikimi i Vendimeve

4.15%
47.50%

34.30%

Lejimi i vazhdimit të procedurës
Anullimi i procedurës
Rivlerësimi i procedurës
Modifikimi i kritereve

14.05%

Në këtë ndarje dhe klasifikim të vendimeve nuk kemi përfshirë vendimet e
marra nga Komisioni për mospranimin e ankesave të operatorëve
ekonomikë, që nuk plotësonin kushtet formale.
3.2 Pasqyra e problematikave gjatë shqyrtimit të ankesave
Gjatë ushtrimit të funksioneve të tij, Komisioni i Prokurimit Publik është
hasur me problematika që janë evidentuar gjatë shqyrtimit të ankesave, të
cilat kanë qenë të ndryshme dhe konkretisht, është konstatuar:
• Mosbashkëpunim i autoriteteve kontraktore me Komisionin e
Prokurimit Publik në fazën e shqyrtimit të ankesave pranë këtij të
fundit.
Shpesh herë është vënë re një mangësi e theksuar në dokumentacionin e
dërguar nga autoritetet kontraktore pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
duke e detyruar këtë të fundit që të ripërtërisë kërkesat për informacion
shtesë në drejtim të autoriteteve kontraktore përkatëse.
Në disa raste, është vënë re gjithashtu një mungesë përgjigje nga ana e
autoriteteve kontraktore, fakt ky që ndikon në mënyrë të drejtëpërdrejtë në
një tejzgjatje të periudhës së shqyrtimit të ankesave nga ana e Komisionit të
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Prokurimit Publik dhe në një zvarritje të proçedurave të prokurimit dhe
koncesioneve të zhvilluara nga këto autoritete kontraktore, fakt ky që cënon
parimet bazë të prokurimit publik dhe koncesioneve, siç janë efikasiteti në
kryerjen e këtyre proçedurave, si dhe sigurimi i integritetit, besimit publik
dhe transparencës në proçedurat e prokurimit publik dhe koncesioneve.
• Mosresprektim i shkallëve të ankimimit nga ana e operatorëve
ekonomikë ankimues në paraqitjen e ankesës pranë Komisionit të
Prokurimit Publik si dhe mosrespektim i afateve të ankimimit nga
ana e autoritete të ndryshme kontraktore.
Në disa raste, gjatë shqyrtimit të ankesave të paraqitura pranë tij, Komisioni
i Prokurimit Publik ka konstatuar se operatorët ekonomikë ankimues, nuk
kanë respektuar shkallët e ankimimit në paraqitjen e ankesave përkatëse
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Në nenin 63, të ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të
ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore në zbatim të tij është përcaktuar në
mënyrë të qartë se ankesa i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit
kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës. Nëse
autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të
përcaktuar, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me
shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 7 ditëve nga dita e
nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor ose, në rast se ankesa
nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është
njoftuar nga autoriteti.
Konkretisht është konstatuar se disa operatorë ekonomikë, në kundërshtim
me sa është parashikuar në përcaktimin ligjor të mësipër, i janë drejtuar në
mënyrë të drejtëpërdrejtë Komisonit të Prokurimit Publik, duke anashkaluar
fazën e ankimimit pranë autoritetit kontraktor, element ky i detyrueshëm
për të gjykuar mbi vlefshmërinë e formularit të ankesës së paraqitur pranë
Komisionit të Prokurimit Publik.
Po nga Komisioni i Prokurimit Publik është konstatuar në disa raste
mosrespektimi i afateve të ankimimit nga ana e autoriteteve të ndryshme
kontraktore. Përkatësisht, për disa nga këta të fundit është vënë re se
menjëherë, pas përgjigjes së dhënë për refuzimin e ankesave të paraqitura
pranë tyre, autoritetet kontraktore bëjnë shpalljen e njoftimit të fituesit në
faqen e internetit, duke i mohuar në këtë rast operatorëve të ndryshëm
ekonomikë, të drejtën e ankimit të sanksionuar në ligjin për prokurimin
publik, fakt ky që cënon parimet bazë të prokurimit publik siç janë
efikasiteti në kryerjen e proçedurave të prokurimit publik, mirëpërdorimi i
fondeve dhe ulja e shpenzimeve, nxitja e pjesëmarrjes dhe e konkurrencës
midis operatorëve ekonomikë dhe mbi të gjitha trajtimi i barabartë dhe
jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në
proçedurat e prokurimit publik.
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• Hartimi i kritereve për kualifikim nga ana e autoriteteve
kontraktore në publikimin e kritereve për kualifikim, në kundërshtim
me ligjin për prokurimin publik si dhe aktet nënligjore në zbatim të
tij.
Në proçedurat e prokurimit publik, të shpallura dhe zhvilluara gjatë vitit
2010, është konstatuar një vendosje e kritereve për kualifikim nga autoritet
kontraktore në kundërshtim me dokumentat standarte të tenderit, me ligjin
për prokurimin publik si dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.
Parregullsitë më evidente janë konstatuar në vendosjen nga ana e
autoriteteve kontraktore të kritereve klasifikuese të gabuara, për të vërtetuar
“eksperiencat e ngjashme” të operatorëve ekonomikë. Konkretisht janë
konstatuar kritere të cilat kërkojnë paraqitjen e kontratave të njëjta apo që
tejkalojnë kufijtë monetarë të përcaktuar në legjislacionin për prokurimin
publik, në një kohë që këto kritere duhet të konsiderohen të plotësuar kur,
rast pas rasti, nga operatorët ekonomikë, janë paraqitur kontrata të
ngjashme, me kufij monetarë të përcaktuar qartë dhe në përputhje me
legjislacionin për prokurimin publik.
Konstatohen gjithashtu parregullsi në vendosjen e kritereve të gabuara për
kualifikim sa i përket “kapaciteteve teknike”, të parashikuara në
dokumentat e tenderit.
Ndodh shpesh që nga autoritete të ndryshme kontraktore, të kërkohen
liçenca punimesh që i tejkalojnë përmasat e objektit të prokurimit si dhe
vihen re kritere në të cilët kërkohet një numër punonjësish më i madh seç
janë nevojat reale për përballimin e kontratës, kërkesa të cilat ndikojnë në
mënyrë të drejtëpërdrejtë në kufizimin e numrit të operatorëve ekonomikë
pjesëmarrës në proçedurat e prokurimit në fjalë, në kundërshtim me
qëllimin dhe parimet bazë të ligjit për prokurimin publik siç janë nxitja e
konkurrencës dhe trajtimi i barabartë i operatorëve ekonomikë.
• Mosrespektimi i hapave ligjorë gjatë zhvillimit të proçedurave të
prokurimit nga ana e autoriteteve kontraktore.
Shpesh herë, në proçedurat e prokurimit publik, të zhvilluara gjatë vitit
2010 janë konstatuar raste kur autoritetet kontraktore, vijojnë me marrjen e
vendimit për skualifikimin e operatorëve ekonomikë, për mangësi në
dokumentacionin kualifikues, por njëkohësisht, i përfshijnë këto oferta,
tashmë të skualifikuara, në formulën për përcaktimin e ofertave anomalisht
të ulëta. Janë hasur gjithashtu raste kur komisioni i vlerësimit të ofertave,
ka vazhduar proçedurën e prokurimit, pa kërkuar më parë sqarime për
ofertat anomalisht të ulta ose ka marrë vendimin për skualifikimin e tyre, pa
kërkuar më parë sqarimet përkatëse.
Në nenin 46, të ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të
ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore në zbatim të tij është përcaktuar
shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
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prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e
mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që
ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet dhe jodiskriminuese…”, ndërsa në nenin 56 të po këtij ligji
sanksionohet se: “Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë oferta
për kontratat e mallrave, punëve apo shërbimeve, janë anomalisht të ulëta, ai,
përpara se t’i refuzojë ato, kërkon me shkrim shpjegime për elemente të
veçanta të ofertës…Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u
këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të informacionit të paraqitur. Autoriteti
kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të infomacionit të
paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha
elementet e saj”.
Pra, në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik përcaktohet qartë se do të
krahasohen dhe klasifikohen vetëm ato oferta që plotësojnë kriteret
kualifikuese, ndërkohë që në disa raste, autoritetet kontraktore para se të
bëjnë shqyrtimin nga ana ligjore, ekonomike e profesionale të ofertuesve
ngatërrojnë hapat proçeduriale, pasi në evidentimin e ofertave anomalisht të
ulëta, u kërkojnë shpjegime operatorëve e më pas i skualifikojnë këta të
fundit për mungesë dokumentacioni.
• Mospërdorimi i Dokumentave Standarte të Tenderit nga ana e
autoriteteve kontraktore.
Janë konstatuar raste kur, nga ana e autoriteteve kontraktore nuk është
përdorur seti i Dokumentave Standarte të Tenderit, i modifikuar dhe
publikuar në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik, duke
vepruar në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin publik.
Vlen të theksohet se në VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet në mënyrë të qartë se:
“Agjencia e Prokurimit Publik përgatit formatin e dokumenteve standarde të
tenderit, që do të përdoren gjatë procedurave të prokurimit...Gjatë përgatitjes
së dokumenteve të tenderit, autoriteti kontraktor duhet të përdorë dokumentat
standarde”.

4.

Buxheti

4.1 Realizimi i buxhetit të Komisionit te Prokurimit Publik për vitin
2010
Gjatë proçesit të planifikimit dhe zbatimit të buxhetit të vitit 2010, është
vepruar duke u mbështetur në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjin nr.
10190, datë 26.11.2009 “Për buxhetin e vitit 2010”, ligjin nr. 9228, datë
29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.
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Mbështetur në treguesit e realizimit të buxhetit të institucionit Komisioni i
Prokurimit Publik, për periudhën Maj - Dhjetor 2010, situata buxhetore
paraqitet si vijon:
Shpenzimet e përgjithshme, në fund të vitit 2010, kanë arritur në 23,270
mijë lekë, nga 29,405 mijë lekë që ishte plani për vitin 2010, duke u
realizuar në masën 79% përqind të planit vjetor ose me një mosrealizim prej
afërsisht 6,135 mijë lekë.

Titulli
Emërtimi
87 Komisioni i Prokurimit Publik
01130 Shërbimi i Prokurimit Publik

Plani vjetor
në mijë
lekë
29,405

Realizimi 12 mujor
në mijë
lekë
në %
23,270
79%

Shpenzimet korente në fund të vitit 2010, kanë arritur në shumën 15,697
mijë lekë ose rreth 73% e planit vjetor, duke rezultuar me një mosrealizim
prej afërsisht 5,708 mijë lekë. Ky mosrealizim rezulton në të gjithë zërat e
artikujve të klasës 6.
600 - Përsa i përket artikullit të parë 600, zëri “Paga”, rezulton se nga
11,920 mijë lekë që është plani vjetor, vetëm 9,124 mijë lekë është përdorur.
Kjo ka ndodhur si rezultat i mosplotësimit të numrit të punonjësve në kohë
brenda vitit 2010.
601 - Për shkakun e sipërpërmendur edhe artikulli 601 “Kontribute për
Sigurime Shoqërore e Shëndetësore”, rezulton me një mosrealizim të
konsiderueshëm në masën 36%.
Artikujt 600 dhe 601 nuk janë shfrytëzuar në maksimum edhe për shkak të
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.929, datë 17.11.2010 “Për krijimin dhe
përdorimin e fondit të veçantë” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.
591, datë 21.07.2010 “Për disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore”,
në të cilat thuhet shprehimisht që pas daljes së tyre nuk lejohen shpërblimi
i punonjësve për rezultate të mira në punë dhe për veprimtari socialkulturore. Gjithashtu nuk lejohej të paguheshin orët e punës të kryera mbi
kohën normale të punës.
602 - Përsa i përket artikullit 602-Shpenzime për mallra e shërbime, ky zë
rezulton me një realizim vjetor prej 5,398 mijë lekë nga 7,500 mijë lekë që
është plani vjetor i miratuar, ose afërsisht me një realizim prej 72% të planit
vjetor.
Sikurse u theksua edhe më sipër, në mbështetje të pikave dh), e) dhe ë) të
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 591, datë 21.07.2010 “Për
disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore”, artikulli 602 nuk është
realizuar në të gjithë planin e tij pasi të gjitha fondet buxhetore nuk lejohet
t’i nënshtroheshin më proçedurave të prokurimit, nuk lejoheshin trajnimet
jashtë vendit dhe gjithashtu shpenzimet për udhëtime e dieta. Si pasojë e
kësaj, artikulli 602 rezulton me një mosrealizim prej afro 28%.
23

606 – Artikulli 606, nuk është shfrytëzuar pasi buxheti për këtë artikull
është planifikuar mbështetur në Ligjin nr.10160, datë 15.10.2009 “Për
rregullimin e shërbimit të transportit për funksionarët publikë dhe
nëpunësit civilë”. Për arsye se nuk është bërë asnjë shtesë në këtë ligj,
artikulli 606 mbetet i parealizuar.
Shpenzimet kapitale në fund të vitit 2010, kanë arritur në rreth 7,573 mijë
lekë ose rreth 95 përqind e planit vjetor. Ky zë është shfrytëzuar pothuaj në
maksimum, duke realizuar buxhetin e planifikuar për investime të
institucionit. Komisioni i Prokurimit Publik është një institucion i ri dhe
investimet e planifikuara për vitin 2010 ishin ndarë në pajisje zyre dhe
pajisje informatike. Realizimi prej 95% tregon që nevojat e institucionit për
investime janë realizuar.

Artikulli
600
601
602
606
600 – 606
231
231

Plani vjetor
në mijë
lekë

Emertimi
Paga
Sigurime shoq.& shëndetësore
Mallra e shërbime të tjera
Transferta për individët
TOTAL Shpenzime korente
Shpenzime kapitale
TOTAL Shpenzime kapitale
TOTAL BUXHET

11,920
1,850
7,500
135
21,405

Realizimi
vjetor
në mijë
lekë
në %
9,124 77
1,175 64
5,398 72
0 0
15,697
73

8,000
8,000

7,573
7,573

29,405

23,270

95
95
79

4.2 Të ardhura jashtë Buxhetore
Mbështetur në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.261, datë 17.03.2010
“Për përcaktimin e tarifës dhe rregullave për pagimin e saj, në një proçedurë
ankimimi, pranë Komisionit të Prokurimit Publik”, institucioni jonë ka
realizuar gjatë vitit 2010 të ardhura jashtë-buxhetore në masën 31,396,539
lekë.
Operatorëve ekonomikë të cilëve u është pranuar ankesa, ju është kthyer
tarifa e paguar, ndërsa tarifa e ankesave të papranuara ka kaluar në
Buxhetin e Shtetit.
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Totali i të ardhurave
viti 2010
Në lekë
Në %
6,442,403 20.5 %

Të pranuara dhe të kthyera ankimuesve
Të papranuara dhe kaluar në buxhet të shtetit

5,614,930

17.9 %

Të pranuara gjatë 2010, por do të kthehen në

1,649,941

5.3 %

2011
Në proçes shqyrtimi deri në fund të 2010
TOTAL të ardhura të arketuara gjatë 2010

17,689,265

56.3 %

31,396,539

100 %

17,689,265

Te pranuara dhe te kthyera ankimuesve
Te papranuara dhe kaluar ne buxhet te
shtetit
6,442,403

Te pranuara gjate 2010, por do qe
kthehen ne 2011

5,614,930

Ne proces shqyrtimi deri ne fund te 2010
1,649,941

Totali i te ardhurave viti 2010
Mbështetur në pikën 5 të vendimit të sipërpërmendur shuma prej 6,442,403
lekë ju është kthyer operatorëve ekonomikë ankimues të cilëve u është
dhënë e drejta në bazë të vendimeve të marra nga Komisioni i Prokurimit
Publik deri në datën 31 Dhjetor 2010, ndërsa shuma prej 5,614,930 lekë që
rezulton nga vendimet jo në favor të ankimuesve, ka kaluar në Buxhet të
Shtetit.
Këtyre dy shumave të mësipërme u shtohet edhe një shumë prej 1,649,941
lekë të cilat janë para të arkëtuara nga KPP gjatë vitit 2010, që janë marrë
vendimet nga KPP po gjatë vitit 2010 por në pamundësi për t’u kthyer
brenda vitit ato do t’u kthehen operatorëve ankimues gjatë vitit 2011.
Gjithashtu 17,689,265 lekë të arkëtuara gjatë vitit 2010 janë akoma në
proçes shqyrtimi nga KPP.
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Çështje me pagesë
Numri
Proçedurë prokurimi publik
Proçedurë koncesioni
TOTAL

%

189

Shuma lekë

%

99%

11,141,339

36%

1%

20,255,200

64%

100%

31,396,539

100%

2
191

Shuma e pagesës

Të ardhurat sipas procedurave

36%

64%

Procedure prokurimi publik
Procedure koncesioni

Më poshtë po ju paraqesim statistikat e ankesave të marra në shqyrtim,
duke ju referuar fondeve limit të proçedurave të prokurimit të përcaktuara
nga autoritetet kontraktore, të cilat i kemi ndarë në 5 intervale.
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Intervalet e fondit limit pa TVSH
Nga

Deri

Proçedurat e prokurimit me pagesë
pranë KPP
Nr. Çështjeve

Në %

453,880
1,000,001
5,000,001

1,000,000
5,000,000
20,000,000

32
80
50

16.9%
42.3%
26.5%

20,000,001

50,000,000

17

9.0%

10

5.3%

189

100%

Mbi 50,000,0001
TOTAL

Po ju paraqesim grafikisht numrin e çështjeve sipas intervaleve.

Numri i ceshtjeve sipas intervaleve te fondit limit
nga 453.880 deri ne 1.000.000 leke
nga 1.000.001 deri ne 5.000.000 leke
nga 5.000.001 deri ne 20.000.000 leke
nga 20.000.001 deri ne 50.000.000 leke
mbi 50.000.001

5.

Vështirësitë gjatë ushtrimit të funksioneve

Nisur nga ankesat e operatorëve ekonomikë, Komisioni i Prokurimit Publik
në disa proçedura prokurimi ka vendosur që Autoritetet Kontraktore të
rivlerësojnë proçedurat e prokurimit për shkak të mosrespektimit të Ligjit të
Prokurimit Publik dhe kërkesave të përcaktuara në dokumentat standarte të
tenderit. Në disa raste Autoritetet Kontraktuese nuk kanë respektuar
vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik për rivlerësimin e proçedurës
dhe kualifikimin e operatorëve ekonomikë të cilët janë skualifikuar pa të
drejtë. Në Ligjin e Prokurimit Publik përcaktohet qartë se vendimet e
Komisionit të Prokurimit Publik, pas shqyrtimit të ankesave, janë
përfundimtare, mirëpo disa Autoritete Kontraktore kanë zvarritur
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proçedurat e prokurimit publik apo nuk e kanë respektuar vendimin për
rivlerësimin e ofertave, në disa raste kanë bërë anullimin e proçedurës së
prokurimit apo edhe duke e lidhur kontratën përpara përfundimit të
shqyrtimit administrativ të ankesave nga Komisioni i Prokurimit Publik.
Veprime të tilla përbëjnë shkelje të Ligjit të Prokurimit Publik, e
njëkohësisht kanë edhe efekt negativ në përdorimin e fondeve publike.

6.

Objektivat për vitin pasardhës

Objektivat e Komisionit të Prokurimit Publik për vitin 2011 do të fokusohen
në disa aspekte, përkatësisht në fushën e prokurimit publik, koncesioneve
dhe ankandeve e që janë në vazhdimësi të objektivave dhe punës së filluar e
të prezantuar në këtë raport, si më poshtë vijon:
-

Objektivi parësor i Komisionit të Prokurimit Publik është të vazhdojë
të ruajë dhe të rrite akoma më tej besimin e të gjithë aktorëve
pjesëmarrës në proçedurat e prokurimit publik, koncesioneve dhe
ankandeve, duke u udhëhequr nga parimi i paanësisë dhe
mosdiskriminimit, dhe duke ju përmbajtur me profesionalizëm e
përkushtim kornizave ligjore.

-

Do të vazhdojmë të forcojmë kapacitetet administrative në drejtim të
profesionalizmit të stafit të Komisionit të Prokurimit Publik, përmes
trajnimeve në fushën e prokurimit publik, koncesioneve dhe
ankandeve.

-

Kujdes të veçantë do t’i kushtojmë etikës profesionale, për të qenë
transparent me të gjitha palët e interesuara, duke pasuruar akoma
më shumë faqen tonë të internetit me informacion të nevojshme mbi
proçeset e vendimmarrjes dhe të vendimeve të Komsionit të
Prokurimit Publik.

-

Objektiv i rëndësishëm do të jetë krijimi i raporteve më të ngushta të
bashkëpunimit me Agjencinë e Prokurimit Publik, autoritetet
kontraktore dhe institucione të tjera shtetërore për marrjen në kohë të
informacioneve të nevojshme për çështjet në shqyrtim, si dhe për
parandalimin e shkeljeve ligjore.

-

Bashkëpunimi me institucionet dhe partnerët tanë ndërkombëtarë,
për marrjen e asistencës së nevojshme si për trajnimet ashtu edhe të
informimit me praktikat më të mira të BE-së për metodologjinë e
punës në shqyrtimin ankesave në kohë dhe me profesionalizëm në
interpretim.
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-

Analizimi i problematikave të ndeshura gjatë vitit të parë të punës, në
drejtim të organizimit më të mirë të punës dhe rritjen e efikasitetit në
kryerjen e detyrave të anëtarëve dhe stafit të institucionit.

-

Komisioni i Prokurimit Publik do të angazhohet në moslejimin e
favorizimeve dhe shkeljen e ligjit në proçedurat e prokurimit publik, të
dhënies me koncesion dhe ankandeve duke krijuar një sistem të
sigurt të denoncimit të rasteve të korrupsionit të tyre.
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