RREGULLAT
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË PROKURIMIT
PUBLIK
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të organizimit dhe funksionimit të
Komisionit të Prokurimit Publik për shqyrtimin e ankesave mbi procedurat e prokurimeve në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, të ndryshuar.
Neni 2
Përkufizime
Në kuptim të kësaj rregulloreje:
a) “Komisioni” është Komisioni i Prokurimit Publik;
b) “Ligji 9643/2006” është ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Neni 3
Baza ligjore
Komisioni i Prokurimit Publik funksionon dhe ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me
Kushtetutën , me ligjin nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, me
ligjin nr.8485, datë 12.5.1999, “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së
Shqipërisë”, me ligjin nr.8480, datë 27.5.1999, “Për funksionimin e organeve kolegjiale të
administrates shtetërore dhe eneteve publike”, me ligjin nr.9131, datë 8.9.2003, “Për rregullat
e etikës në administratën publike”, me aktet e tjera, ligjore dhe nënligjore, si dhe me këtë
rregullore.”.
Neni 4
Parimet e veprimtarisë
1. Në veprimtarinë e tij, Komisioni respekton parimet e:
a) ligjshmërisë;
b) barazisë dhe mosdiskriminimit;
c) paanshmërisë në shqyrtimin e ankesave

d) qëndrueshmërisë në vendimmarrje
e) shqyrtimit brenda afateve me shpejtësi dhe efiçencë;
f) transparencës dhe informimit të publikut.
2. Në veprimtarinë e tij, Komisioni zbaton kërkesat e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të
dhënave personale, sekretit shtetëror ose tregtar.
KREU II
ORGANIZIMI DHE VEPRIMTARIA E KOMISIONIT TË
PROKURIMIT PUBLIK
Neni 5
Organizimi i Komisionit
1. Komisioni është person juridik publik, i pavarur. Ai përbëhet nga:
a) Kryetari, nënkryetari dhe 3 anëtarë, të emëruar sipas ligjit 9643/2006, të ndryshuar;
b) punonjësit e Komisionit, të cilët gëzojnë statusin e nëpunësit civil; si dhe
c) personeli ndihmës i Komisionit, i emëruar nga kryetari i Komisionit, marrëdhëniet e punës
së të cilëve rregullohen me Kodin e Punës.
2. Komisioni shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit në cilësinë e organit më të lartë në
fushën e prokurimeve. Ai vepron dhe vendos mbi ankesat në përputhje me rregullat e ligjit nr.
9643/2006 te ndryshuar dhe të kësaj rregulloreje.
3. Struktura dhe organika e Komisionit të Prokurimit Publik miratohen nga Kuvendi, referuar
përcaktimeve të ligjit nr. 9584, datë 17.7.2006, “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e
institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me
ligj”, të ndryshuar.
4. Numri i punonjësve dhe buxheti i Komisionit të Prokurimit Publik miratohen nga Kuvendi,
referuar përcaktimeve të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor
në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
Neni 6
Kryetari dhe nënkryetari i Komisionit
1. Kryetari drejton dhe organizon veprimtarinë e Komisionit, si dhe përfaqëson Komisionin në
marrëdhëniet me të tretët.
2. Në mungesë ose në rast konflikti interesi të kryetarit, detyrat e tij ushtrohen nga nënkryetari.

Neni 7
Kompetencat e kryetarit dhe të nënkryetarit
1. Kryetari i Komisionit ka kompetencat e mëposhtme:
a) drejton dhe organizon veprimtarinë e Komisionit;
b) përfaqëson Komisionin në marrëdhënie me të tretët;
c) miraton aktet e nevojshme mbi organizimin dhe mbarëvajtjen e punës dhe detyrave të
punonjësve të Komisionit;
d) përgatit projektbuxhetin vjetor të Komisionit dhe vendos mbi përdorimin e fondeve në
përputhje me këtë plan;
e) i paraqet Kuvendit raportet mbi veprimtarinë e Komisionit;
f) emëron dhe shkarkon personelin ndihmës të Komisionit;
g)përgatit dhe mbikqyr zbatimin e rregullores se brendshme;
h) mbikqyr zbatimin e kesaj rregulloreje;
i) vendos mbi çështje të tjera të cilat, sipas kuadrit ligjor në fuqi, janë në kompetencë të
kryetarit.
2. Nënkryetari ushtron kompetencat e kryetarit, në mungesë ose në rast konflikti interesi të tij,
përveç kompetencave që ligji ia njeh shprehimisht kryetarit.
Neni 8
Të drejtat dhe detyrat e anëtarëve të Komisionit
1. Anëtarët marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e Komisionit.
2. Anëtari i Komisionit ka të drejtë, të paktën dy ditë përpara relatimit të çështjes, të informohet
dhe të disponojë kopje të projektvendimit dhe dokumentacionin në lidhje me të, si dhe të njihet
me rendin e ditës së mbledhjes së radhës.
3. Anëtari i Komisionit ka të drejtë të kërkojë mbajtjen e rregullt dhe të plotë të procesverbalit
të mbledhjes. Kopja e zbardhur e procesverbalit i vihet nëdispozicion për nënshkrim jo më
vonë se dy ditë.
4. Në çdo rast, anëtari i Komisionit ka të drejtë të paraqesë, në mbledhjen e Komisionit, për
diskutim dhe vendimmarrje çështje që kanë të bëjnë me mbarëvajtjen, funksionimin dhe stafin
mbështetës të këtij Komisioni.
5. Anëtari relator i çështjes, në zbatim të pikës 2, të këtij neni, ka detyrimin të sigurohet që
secilit anëtar t’i vihet në dispozicion dokumentacioni i plotë i çështjes.

6. Anëtari i Komisionit, kur e gjykon të nevojshme gjatë shqyrtimit të çështjes, ka të drejtë t’u
kërkojë palëve paraqitjen përpara tij dhe/ose Komisionit apo inspektorëve me qëllim zhvillimin
e seancave dëgjimore, përmbajtja e të cilave duhet të pasqyrohet në procesverbal.
Neni 9
Inspektorët dhe personeli ndihmës
1. Inspektorët e Komisionit ushtrojnë funksione ndihmëse dhe këshillimore për anëtarët e
Komisionit, në kuadër të shqyrtimit të ankesave, si dhe çdo detyrë tjetër të caktuar nga kryetari
ose Komisioni në funksion të shqyrtimit të ankesave.
2. Numri dhe funksionet e personelit ndihmës të Komisionit përcaktohen në strukturën dhe
organikën e miratuar me vendim të Kuvendit.
3. Rregulla të detajuara mbi detyrat e inspektorëve dhe personelit ndihmës, përcaktohen në
rregulloren e brendshme të Komisionit.
4. Inspektorët e Komisionit ushtrojne funksionet e mesiperme ne perputhje me pikat a) dhe b),
te nenit 3, të kesaj rregulloreje.
Neni 10
Specialistët e pavarur dhe ekspertët
1. Komisioni miraton listën vjetore të specialistëve dhe ekspertëve të pavarur të Komisionit për
vitin pasues kalendarik me të paktën dy specialistë/ekspertë për çdo fushë ekspertize.
2. Lista vjetore e specialistëve dhe ekspertëve krijohet brenda datës 10 dhjetor, të çdo viti, në
bazë të renditjes së kandidatëve të paraqitur pas konkurrimit me jetëshkrime. Komisioni, kur e
çmon të përshtatshme zhvillon edhe intervista të kandidatëve.
3. Rregulla më të hollësishme për krijimin e listës dhe konkurrimit të kandidatëve përcaktohen
në rregulloren e brendshme të Komisionit.
Neni 11
Marrëdhëniet me të tretët
1.Komisioni bashkëpunon me autoritetet shtetërore duke ruajtur pavarësinë dhe autonominë e
tij.
2. Komisioni, në veprimtarinë e tij për shqyrtimin e ankesave, bashkëpunon dhe kërkon
informacion nga Agjencia e Prokurimit Publik.
3. Komisioni vendos kontakte dhe bashkëpunon me institucione të ngjashme në shtete të tjera,
si dhe merr pjesë aktivisht në organizata ndërkombëtare.

Neni 12
Rendi i Ditës
1. Mbledhja e Komisionit zhvillohet në bazë të një rendi dite të përcaktuar, sipas parashikimeve
të bëra në këtë rregullore.
2. Kryetari i Komisionit e, në mungesë të tij, nënkryetari, vendos për rendin e ditës, duke
mbajtur parasysh njoftimet, sipas përcaktimeve të pikes 2, të nenit 8, të kësaj rregulloreje.
3. Në rendin e ditës duhet të përfshihen çështjet e propozuara nga anëtarët e Komisionit, sipas
pikës 3, të këtij neni, si dhe çdo çëshjte tjetër në kompetencë të tij.
4. Njoftimi i anëtarit relator drejtuar kryetarit për të futur një çështje në rendin e ditës duhet të
bëhet me shkrim, të paktën 3 (tre) ditë përpara thirrjes së mbledhjes.
5. Rendi i ditës duhet t’u njoftohet me shkrim anëtarëve të Komisionit, sipas përcaktimeve të
pikes 2, të nenit 8, të kësaj rregulloreje.”
Neni 13
Mbledhjet dhe votimi
1. Kryetari i Komisionit merr masat duke njoftuar me shkrim për thirrjen e mbledhjes së
Komisionit. Në mungesë dhe me porosi të tij, mbledhja thirret nga nënkryetari.
2. Mbledhjet e Komisionit janë të vlefshme vetëm nëse në të janë të pranishëm të paktën 3
anëtarë, një prej të cilëve duhet të jetë kryetari ose nënkryetari.
3. Komisioni vendos mbi bazë dokumentesh siç parashikohet ne piken 2, te nenit 8, te kesaj
rregulloreje me shumicën e të gjithë anëtarëve të pranishëm. Anëtarët e Komisionit nuk mund
të abstenojnë. Në rast votash të barabarta, vota e drejtuesit të mbledhjes është përcaktuese.
4.Anëtarët e Komisionit dhe inspektorët, që kanë pengesë ligjore, nuk duhet të jenë të
pranishëm gjatë shqyrtimit, diskutimit dhe votimit të çështjes.
5. Në mbledhjet e Komisionit ftohen të marrin pjesë inspektorët dhe ekspertët e fushave të
caktuara, pa të drejtë vote.
6. Në mbledhjet e Komisionit, përveçse mbi çështjet e ankimuara, mund të merren vendime
edhe mbi çështje të tjera që lidhen me veprimtarinë dhe funksionimin e Komisionit.
7. Gjatë zhvillimit të mbledhjes respektohen, por pa u kufizuar në to, rregullat e mëposhtme:
a) Respektimi i orarit të caktuar për zhvillimin e mbledhjes nga anëtarët;
b) Respektimi i rendit të ditës dhe qetësisë gjatë zhvillimit të mbledhjes;

c) Respektimi i kohës në dispozicion të anëtarëve pjesëmarrës për të parashtruar qëndrimin e
tyre të ndryshëm, nëse ka, e cila përcaktohet nga kryetari përpara fillimit të mbledhjes.
d) Çdo veprim tjetër të nevojshëm për mbarëvajtjen e mbledhjes.

Neni 14
Pavarësia e Komisionit
1. Anëtarët e Komisionit janë të pavarur dhe të paanshëm në vendimmarrjen e tyre. Ata i
nënshtrohen legjislacionit në fuqi.
2. Askush nuk duhet të ndikojë mbi anëtarët e komisionit në vendimmarrje. Çdo përpjekje, e
drejtpërdrejtë apo e tërthortë, për të ndikuar, dënohet me gjobë, sipas këtij ligji, pavarësisht
procedimit civil apo penal, që mund të ketë filluar.

Neni 15
Konfidencialiteti i të dhënave
1. Anëtarët dhe punonjësit e Komisionit, si dhe ekspertët e pavarur, në ushtrimin e detyrave të
tyre në kuadër të një procedure vendimmarrjeje për shqyrtimin e një ankese të veçantë, ruajnë
të dhënat personale dhe të dhënat që lidhen me sekrete shtetërore ose tregtare.
2. Kryetari i Komisionit, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, merr masat për ruajtjen e të
dhënave personale dhe të dhënave që përbëjnë sekret shtetëror apo tregtar.

Neni 16
Transparenca e veprimtarisë
1. Komisioni informon publikun mbi veprimtarinë e tij përmes publikimit në faqen zyrtare të
raportit vjetor të punës. Ky informim mund të realizohet edhe nëpërmjet njoftimeve për shtyp.
2. Vendimet e Komisionit publikohen në faqen zyrtare të Komisionit. Vendimet publikohen të
plota duke përfshirë dhe votimin kundër, përveçse kur pjesë të caktuara përmbajnë të dhëna
personale ose të dhëna të klasifikuara si sekret shtetëror apo tregtar.
3. Vendimet e Komisionit, përveç palëve në proçes, u bëhet i njohur dhe subjekteve të tjera që
preken nga ky vendim.
4. Vendimet e Komisionit Publikohen në faqen e internetit të institucionit.
5. Komisioni publikon në faqen zyrtare edhe informacionet e tjera me karakter publik.

6. Vendimi i marrë nga Komisioni, përveç palëve në proced u bëhet i njohur edhe subjekteve
të tjera që preken nga ky vendim, si edhe publikohet në faqen e internetit të këtij institucioni,
Brenda 2 ditëve nga dalja e tij.
7. Komisioni i Prokurimit Publik në kuadër të respektimit të afateve ligjore të ankimimit në
faqen zyrtare publikon ankesat e depozituara pranë tij, në kohë reale.
Neni 17
Raporti mbi veprimtarinë dhe komunikimi i të dhënave
1. Komisioni i Prokurimit Publik përgatit raportin vjetor, i cili i prezantohet Kuvendit nga
kryetari në fund të tremujorit të parë të vitit pasardhës
2.Raporti vjetor duhet të përmbajë, të paktën, të dhënat e mëposhtme:
a) numrin total të ankimeve dhe vlerën e tyre për secilin autoritet kontraktor, llojin e
procedurës së prokurimit, si dhe fazën e procesit për të cilin është paraqitur ankimi;
b) numrin total të ankimeve të refuzuara dhe vlerën e tyre, për secilin autoritet
kontraktor, llojin e procedurës së prokurimit, si dhe fazën e procesit për të cilin është paraqitur
ankimi;
c) numrin total të ankimeve të pranuara dhe vlerën e tyre për secilin autoritet kontraktor,
llojin e procedurës së prokurimit, si dhe fazën e procesit për të cilin është paraqitur ankimi;
d) numrin e vendimeve të Komisionit të Prokurimit Publik të ankimuara në gjykatën
administrative;
e) kushtet për pranimin e ankimeve dhe arsyet më të zakonshme për paraqitjen e
ankimeve;
f) informacion mbi problematikat e identifikuara në funksionimin e sistemit të ankimit
për prokurimin publik.
3. Pavarësisht, pikës 1 të këtij neni, Komisioni mund të raportojë dhe për periudha më të
shkurtra kohore apo për çështje të caktuara.
4. Raporti vjetor publikohet në faqen zyrtare të internetit.

KREU III
PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË ANKESAVE

Neni 18
Kryerja e veprimeve procedurale
1. Veprimet procedurale, kryhen në përputhje me ligjin nr. 9643/2006 të ndryshuar, si edhe me
Kodin e Procedurave Administrave.
2. Njoftimet për veprimet procedurale, për të cilat Komisioni cakton afateprekluzive, duhet të
përmbajnë paralajmërimin e shprehur mbi pasojat e mosrespektimit të afatit.
Neni 19
E drejta e ankimit
1. Të drejtën për të paraqitur ankesë pranë Komisionit e ka çdo person që ka një interes të
ligjshëm në një procedurë prokurimi dhe që autoriteti kontraktor pas paraqitjes së ankesës prej
tij:
a) nuk ka shqyrtuar ankesën brenda 7 ditëve nga marrja e ankesës;
b) ka refuzuar ankesën;
c) ka vendosur mospranimin e ankesës.
2. Ankesa i paraqitet Komisionit brenda 10 ditëve, në mënyrë elekronike, përveçse kur sipas
legjislacionit në fuqi parashikohet një mjet tjetër komunikimi. Ky afat, në varësi të shkakut të
ankesës, fillon:
a) nga dita e nesërme e punës pas përfundimit të afatit brenda të cilit autoriteti kontraktor duhet
ta kishte shqyrtuar ankesën;
b) nga dita e njoftimit të refuzimit të ankesës nga autoriteti kontraktor;
c) nga dita kur ankimuesi ka marrë njoftimin e mospranimit nga autoriteti kontraktor.
3. Ankimuesi i dërgon një kopje të ankesës së paraqitur në Komision njëkohësisht autoritetit
kontraktor dhe Agjencisë së Prokurimit Publiknë mënyrë elektronike, përveçse kur sipas
legjislacionit në fuqi parashikohet një mjet tjetër komunikimi.
Neni 20
Forma dhe përmbajtja e ankesës
1. Ankesa drejtuar Komisionit paraqitet në gjuhën shqipe në përputhje me formularin standard
të ankesës sipas modelit të aneksit nr. 2, që i bashkëlidhet kësaj rregulloreje. Komisioni
publikon në faqen zyrtare formularin standard të ankesës.
2. Ankesa duhet të përmbajë domosdoshmërisht elementet e mëposhtme:
a) Të dhënat identifikuese të ankimuesit;

b) Referimin për procedurën konkrete mbi të cilën paraqitet ankimi
c) Bazën ligjore;
d) Një përshkrim të shkurtër të shkeljes së pretenduar;
e) Shkallët e ankimit shoqëruar me dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit
kontraktor, nëse ka;
f) Dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën;
g) Pretendimin e ankuesit për vendimin përfundimtar.
3. Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me:
a) provat dokumentare, të cilat ankimuesi kërkon të shqyrtohen ngaKomisioni;
b) kërkesën për përjashtimin e ndonjë anëtari të Komisionit për shkak të konfliktit të interesit,
nëse ankimuesi ka dijeni paraprakisht për shkakun;
c) kërkesën për ekspertizë të posaçme, kur kjo çmohet e nevojshme për zgjidhjen e çështjes.
Neni 21
Regjistrimi i ankesës
1. Ankesat paraqiten në mënyrë elektronike në selinë e Komisionit dhe regjistrohen menjëherë,
përveçse kur sipas legjislacionit në fuqi parashikohet një mjet tjetër komunikimi. Komisioni
mban një regjistër të posaçëm elektronik për regjistrimin e ankesave, i cili publikohet në faqen
zyrtare.
2. Regjistri i ankesave përmban:
a) numrin rendor të ankesës;
b) datën e paraqitjes së ankesës;
c) subjektin ankimues;
d) objektin e ankesës;
dh) numrin dhe llojin e dokumenteve që i bashkëlidhen ankesës;
e) ecurinë e procesit.
3. Komisioni nuk mund të refuzojë për asnjë shkak regjistrimin e ankesave.

4. Formati i standardizuar i regjistrit miratohet nga kryetari i Komisionit dhe publikohet në
faqen zyrtare të internetit të Komisionit. Kryetari i Komisionit përcakton rregulla më të
detajuara për mënyrën e mbajtjes dhe administrimit të regjistrit.
Neni 22
Afati për vendimmarrjen
1. Komisioni i Prokurimit Publik përgjigjet me shkrim lidhur me përmbushjen e elementeve
formale të ankimit, brenda 5 ditëve, duke filluar nga dita e nesërme e punës.
2. Kur për shqyrtimin e ankesës i kërkohet informacion apo dokumentacion autoritetit
kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik merr vendim, jo më vonë se 15 ditë pas marrjes së
informacionit apo dokumentacionit të kërkuar.
3. Përjashtimisht, nëse Komisioni i Prokurimit Publik, për shkaqe të ligjshme, nuk arrin të
marrë një vendim brenda afatit 15-ditor, duhet t’i bëjë të ditur palëve në proces, arsyet e
mosmarrjes së këtij vendimi. Nga ky moment, brenda 15 ditëve, Komisioni i Prokurimit Publik
ka detyrimin të dalë me vendimin përfundimtar për shqyrtimin e ankesës.
Neni 23
Caktimi i çështjeve dhe njohja me aktet
1. Për çdo çështje të ankimuar, Komisioni, cakton me short, sipas procedures së përcaktuar në
rregulloren e brendshme, si relator një nga anëtarët e tij duke siguruar shpërndarjen e barabartë
të çështjeve ndërmjet anëtarëve.
2. Për çështje me vlerë të fondit limit më të lartë se kufiri i ulët monetar, çështja i caktohet me
short tre anëtarëve. Pas shqyrtimit të dokumentacionit, në rast se ka mendime të ndryshme
ndërmjet relatorëve, projektvendimi hartohet sipas mendimit të relatorit të parë të përcaktuar
nga shorti si më sipër.
3. Anëtarët e Komisionit kanë të drejtë të njihen paraprakisht me ankesën dhe materialet që i
janë bashkëlidhur asaj sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 8.
Neni 24
Përjashtimi
1. Kryetari ose anëtari i Komisionit nuk mund të jetë relator dhe nuk merr pjesë në
vendimmarrjen mbi një ankesë, kur ai gjendet në një nga rastet e konfliktit të interesit të
parashikuar në ligjin nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në
ushtrimin e funksioneve publike”, I ndryshuar.
2. Kur ekzistojnë shkaqet e mësipërme, anëtari i Komisionit njofton menjëherë kryetarin, i cili
vendos mbi përjashtimin.
3. Përjashtimi i kryetarit vendoset në mbledhjen e Komisionit të thirrur dhe drejtuar nga
nënkryetari i Komisionit.

4. Palët, kur janë në dijeni mbi konfliktin e interesit të anëtarëve, paraqesin kërkesën për
përjashtim në momentin e paraqitjes së ankesës. Kur shkaku lind pas paraqitjes së ankesës,
kërkesa për përjashtim mund të paraqitet derisa Komisioni nuk ka dhënë vendim mbi ankesën.
5. Rregullat mbi përjashtimin e anëtarëve të Komisionit zbatohen edhe për përjashtimin e
inspektorëve, ekspertëve dhe specialistëve të pavarur. Mbi përjashtimin e tyre vendos
Komisioni.
Neni 25
Pjesëmarrja dhe detyrat e inspektorëve
1. Komisioni cakton me short inspektorët sipas procedurës së përcaktuar në rregulloren e
brendshme.
2. Inspektori, të cilit i është caktuar një çështje, njihet me ankesën dhe materialet që i
bashkëlidhen asaj.
3. Inspektori i caktuar verifikon ankesën nga ana formale dhe parapërgatit mendim me shkrim
në lidhje me të.
4. Në procedurat në vijim, inspektori përgatit një relacion dhe projektvendimin mbi themelin e
ankesës, si dhe mbi kërkesat apo detyrat e caktuara nga Komisioni për çështjen.
Neni 26
Verifikimi i kushteve formale
1. Komisioni zhvillon mbledhjen e tij të parë brenda 5 ditëve nga regjistrimi i ankesës me
qëllim shqyrtimin paraprak të ankesës nga ana formale, në të cilën verifikon:
a) juridiksionin administrativ dhe kompetencën lëndore të Komisionit;
b) legjitimimin e ankuesit;
c) respektimin e afateve ligjore për ankimin;
d) elementet e domosdoshme të ankesës të parashikuara në pikën 2 të nenit 20 të kësaj
rregulloreje.
2. Relatori verifikon paraprakisht kushtet formale të ankesës dhe nëse autoriteti kontraktor e
ka pezulluar procedurën e prokurimit. Ai i relaton Komisionit rezultatet e verifikimit.
3. Komisioni voton sipas mënyrës së përcaktuar në nenin 13 të kësaj rregulloreje dhe vendos:
a) Mospranimin e ankesës për shkak të mungesës së kushteve formale të saj,të përcaktuara në
pikën 1 të këtij neni. Në këtë rast, Komisioni ia njofton vendimin ankimuesit brenda 5 ditëve,
duke i treguar edhe të drejtën për t’u ankuar në gjykatë, si dhe autoritetit kontraktues me qëllim

që ky i fundit të marrë masat për vazhdimin e procedurës së prokurimit publik nëse e ka
pezulluar atë;
b) Kalimin e ankesës për shqyrtim, duke marrë një prej vendimeve të parashikuara në nenin 28
të kësaj rregulloreje. Në këtë rast, me kërkesë të relatorit të bazuar në aktet e bashkëlidhura
ankesës, Komisioni vendos edhe nëse duhet marrë mendimi i specialistëve/ekspertëve të
pavarur, si dhe njofton ankuesin për afatin e parapagimit të ekspertëve. Njoftimi përmban edhe
paralajmërimin se në rast të mosparapagimit të ekspertizës në afatin e caktuar, Komisioni nuk
thërret dhe nuk merr si provë ekspertizën e kërkuar.
Neni 27
Urdhrat e ndërmjetëm
1. Komisioni kur vendos kalimin e ankesës për shqyrtim në themel mund të urdhërojë:
a) pezullimin e procedurës së prokurimit publik në rast se autoriteti kontraktues nuk e ka
pezulluar atë me marrjen njoftim për ankesën;
b) vazhdimin e procedurës së prokurimit publik nga autoriteti kontraktues nëse çmon se
pezullimi i procedurës së prokurimit dëmton interesin publik, autoritetin kontraktor ose
ofertuesit.
Neni 28
Shqyrtimi në themel
1. Nëse kërkesa përmbush elementet formale, Komisioni vazhdon me shqyrtimin në themel të
saj brenda të njëjtës mbledhje. Nëse vazhdimi nuk është i mundur, sepse nevojitet marrja e një
prove të caktuar, mbledhja e radhës zhvillohet brenda 15 ditëve nga regjistrimi i ankesës. Në
raste të ndërlikuara, Komisioni vendos zgjatjen e afatit të mësipërm, por jo më shumë se 30
ditë pas marrjes së informacionit apo dokumentacionit të nevojshëm për marrjen e vendimit.
2. Komisioni ka të drejtë të kërkojë të dhëna dhe shpjegime nga çdo organ i administratës
qendrore dhe vendore, si dhe të marrë çdo dokument apo prove që ka lidhje me hetimin
administrativ.
3. Komisioni vendos mbi një ankesë në mbledhje me dyer të mbyllura.
4. Gjatë mbledhjeve mbahet procesverbal, i cili përmban edhe rezultatet e votimit të anëtarëve.
Procesverbali nënshkruhet nga personi që e mban atë dhe nga të gjithë anëtarët që kanë marrë
pjesë në mbledhje.
Neni 29
Procedura të veçanta
1. Në rastin e ankesave ndaj vendimeve përfundimtare të autoritetit kontraktor mbi sqarimet
për dokumentet e tenderit, ankimuesi duhet të përcaktojë saktë objektin e ankesës së tij, nëse

ajo drejtohet kundër mënyrës së sqarimit apo kundër përputhshmërisë së vendimit të autoritetit
kontraktor me standardet kombëtare të specifikimeve teknike.
2. Nëse ankesa drejtohet kundër mënyrës së sqarimit, Komisioni e trajton atë sipas rregullave
të ankimit administrativ të parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.
Neni 30
Kufijtë e shqyrtimit të ankesës
1. Komisioni shqyrton ankesën brenda objektit dhe shkaqeve të parashtruara në ankesë.
2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të ankesës dhe vendimeve apo veprimeve të tjera
të autoritetit kontraktor gjatë procedurës së prokurimit, Komisioni vendos edhe për
ligjshmërinë e tyre.
Neni 31
Vendimi i Komisionit
1. Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar:
a) Pushimin e procedimit administrativ për shkak se veprimet e treguara në ankesë nuk përbëjnë
shkelje të legjislacionit mbi prokurimin publik apo kur pretendimet e ankuesit rezultojnë të
paprovuara; ose
b) Ndalimin e autoritetit kontraktor të vazhdojë veprimet e paligjshme, duke i caktuar një afat
kohor.
2. Nëse Komisioni vendos sipas pikës 1 shkronjës “b” të këtij neni me arsyetimin se një vendim
apo veprim i autoritetit kontraktor është në kundërshtim me ligjin 9643/2006, dhe kontrata e
prokurimit ende nuk është lidhur, atëherë Komisioni ka të drejtë:
a) Të interpretojë rregullat ose parimet ligjore që duhet të zbatohen për objektin e ankesës, duke
udhëzuar autoritetin kontraktor të veprojë sipas këtij interpretimi në vazhdimin e procedurës së
prokurimit;
b) Të anulojë plotësisht ose pjesërisht vendimin ose veprimin e autoritetit kontraktor të nxjerrë
në kundërshtim me ligjin, si dhe të udhëzojë vazhdimin e procedurës së prokurimit në përputhje
me ligjin, duke treguar veprimet që duhet të kryhen në vijim;
c) Të konstatojë shkeljen ligjore konkrete dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor mbi
korrigjimin e tyre, si dhe për vazhdimin e procedurës së prokurimit;
d) Të anulojë procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor
për rifillimin e procedurës së prokurimit.

3. Nëse Komisioni vendos sipas pikës 1 shkronja “b” të këtij neni me arsyetimin se një vendim
apo veprim i autoritetit kontraktor është në kundërshtim me ligjin 9643/2006, i ndryshuar dhe
kontrata e prokurimit është lidhur, atëherë Komisioni ka të drejtë:
a) Të interpretojë rregullat ose parimet ligjore që duhet të zbatohen për objektin e ankesës, duke
udhëzuar autoritetin kontraktor të veprojë sipas këtij interpretimi në vazhdimin e procedurës së
prokurimit;
b) Të marrë një vendim deklarativ, në bazë të të cilit pushteti gjyqësor mund të dëmshpërblejë
ankuesin, që ka pësuar humbje ose dëme, si rezultat i shkeljes së këtij ligji;
c). Të marrë masa konkrete ndaj personave përgjegjës në përputhje me dispozitat e ligjit
9643/2006, kur Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një punonjës i autoritetit kontraktor
ka kryer një shkelje të qëllimshme që prek parimet dhe qëllimin e këtij ligji.
Neni 32
Përmbajtja e vendimit
1. Vendimi i Komisionit përmban numrin, datën, nënshkrimin, vulën e Komisionit, anëtarët e
pranishëm në mbledhje, relatorin e çështjes, votimin kundër si dhe të drejtën e ankimit në
gjykatë. Gjithashtu, çdo anëtar ka të drejtë të kërkojë që arsyetimi i mendimit kundër ose paralel
t’i bashkëlidhet vendimit.
2. Vendimi i Komisionit duhet të arsyetohet.
3. Të gjitha kopjet e vendimit nënshkruhen nga kryetari.
4. Vendimi i njoftohet ankimuesit, autoritetit kontraktor, susbjekteve të tjera të prekura dhe
Agjencisë së Prokurimit Publik.
5. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve nga marrja dijeni mund t’ i drejtohet Komisionit me
kërkesë për rishikimin e vendimit. Rishikimi i vendimit kryhet sipas rregullave të përcaktuara
në Kodin e Procedurës Administrative.
Neni 33
Procedura e rishikimit administrativ
1. Komisioni i Prokurimit Publik mund të fillojë një procedurë rishikimi administrativ,
kur i paraqitet ankesë nga persona të interesuar në procedura prokurimi.
2. Gjatë rishikimit administrativ, Komisioni i Prokurimit Publik ka të drejtë:
a) t’u kërkojë palëve dokumentacion ose të dhëna, për të mbështetur pretendimet e
tyre;
b) të kërkojë të dhëna e shpjegime nga çdo organ i administratës qendrore dhe
vendore, si dhe të marrë çdo dosje apo material, që ka lidhje me hetimin administrativ;

c) të marrë në pyetje çdo person që, sipas tij, është i lidhur me procedurën e rishikimit;
ç) të kërkojë ekspertizat përkatëse nga ekspertë të palëve të treta.
3. Komisioni i Prokurimit Publik ka të drejtë të caktojë një afat për përgjigjen ndaj
kërkesave të tij për të dhënat dhe për dorëzimin e dokumenteve përkatëse, sipas legjislacionit
që rregullon procedurat administrative.

Neni 34
Shpenzimet procedurale
1. Shpenzimet procedurale përfshijnë tarifën e ankesës dhe shpenzimet përkonsultimin e
specialistëve/ekspertëve të pavarur.
2. Kur Komisioni, në procedurën e shqyrtimit të një ankese, urdhëron thirrjen e specialistëve
ose të ekspertëve dhe kryerjen e ekspertizës, duhet të përcaktojë detyrimin e palëve për
parapagimin e tyre dhe afatin.
3. Parapagimi i shpenzimeve vërtetohet duke paraqitur dokumentacionin bankar përkatës.
4. Palët në proces mbulojnë shpenzimet e ekspertizës.
5. Komisioni përcakton në vendimin që përfundon procedimin administrative edhe detyrimin
se kujt i ngarkohen shpenzimet procedurale.
Neni 35
Karakteri detyrues i vendimeve të Komisionit
Autoritetet kontraktore, nëse brenda 10 ditëve nga marrja dijeni, nuk kërkojnë pranë
Komisionit rishikimin e vendimit të tij, janë të detyruara ta zbatojnë atë në përputhje me
urdhërimet e tij.
Neni 36
Ankimi në gjykatë
1. Palët në proces dhe subjektet e tjera të prekura kanë të drejtë që, kundër vendimit
të Komisionit të Prokurimit Publik, të bëjnë padi për shqyrtim të mosmarrëveshjes
administrative në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.
2. Shqyrtimi i këtij ankimi në gjykatë nuk pezullon procedurat e prokurimit, të lidhjes
së kontratës publike të prokurimit të mallrave, shërbimeve apo punëve nga autoriteti
kontraktor ose ekzekutimin e detyrimeve, sipas kontratës së prokurimit nga palët respektive.
Neni 37

Arkivimi i dokumentacionit
1. Komisioni krijon arkivin elektronik për të gjithë dokumentacionin për çdo çështje në
përputhje me rregullat mbi arkivat.
2. Përveç arkivit elektronik, Komisioni mund të mbajë arkiv për dokumentacionin e paraqitur
në formë shkresore, për rastet kur sipas ligjit apo akteve nënligjore është parashikuar një formë
komunikimi, e ndryshme nga ajo elektronike.

KREU IV
DISPOZITA TË FUNDIT
Neni 38
Dispozitë kalimtare
1. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, Komisioni vazhdon shqyrtimin e ankesave të paraqitura,
në gjendjen nëtë cilën ato ndodhen, duke respektuar për aq sa është e mundur rregullat e këtij
vendimi.
2. Kryetari i Komisionit, me propozim të Komisionit, miraton rregulloren e brendshme, si dhe
nxjerr aktet e tjera të parashikuara në këtë rregullore, brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e saj.

Hyrja në Fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas miratimit të saj nga Komisioni i
Prokurimit Publik.

