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1. Hyrje
Raporti i Komisionit të Prokurimit Publik për vitin 2013 është pasqyrimi dhe
rezultati i punës së tij i realizuar nga stafi i institucionit. Në këtë raport
reflektohet e gjitha veprimtaria e institucionit për vitin 2013 si dhe opinionet mbi
çështjet më të rëndësishme të hasura gjatë këtij viti. Mbrojtja e të drejtave dhe
interesave të ligjshme të operatorëve ekonomikë si dhe zbatimi i ligjit nga ana e
autoriteteve kontraktore në procedurat e prokurimit publik, koncesioneve, lejeve
minerare e ankandeve publike në Republikën e Shqipërisë janë ndër prioritetet
kryesorë të veprimtarisë së Komisionit të Prokurimit Publik.
Komisioni i Prokurimit Publik është organ kolegjial quasi gjyqësor i ngritur për
mbrojtjen dhe respektimin e procedurave të prokurimit publik, koncesioneve,
lejeve minerare dhe ankandeve publike, si dhe për ruajtjen e parimeve të
ligjshmërisë, efektivitetit dhe të së drejtës së ankimimit administrativ, të
përcaktuara në Ligjin e Prokurimit Publik. 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, iu ka dhënë palëve garanci ligjore, sipas standardeve të
përparuara të një shteti demokratik e juridik. Komisioni i Prokurimit Publik ka
një rol të rëndësishëm dhe të pazëvendësueshëm për përmirësimin e standardeve
të gjykimit dhe vlerësimit nga ana e autoriteteve kontraktore, duke krijuar
precedentë në interpretimin dhe gjykimin e ligjit, rregullave dhe kërkesave të
dokumenteve standarde të procedurave të prokurimit, koncesioneve, lejeve
minerare dhe ankandeve.
Vendimet në të cilat Komisioni i Prokurimit Publik ka unifikuar qëndrimin e tij
nëpërmjet interpretimeve të dhëna, të mbështetura në ligj, në rregullat e
prokurimit dhe kërkesat e Dokumenteve Standarde, janë të detyrueshme për t`u
zbatuar nga autoritetet kontraktore gjatë vlerësimit dhe interpretimit të rasteve të
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ngjashme.
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, lejeve minerare dhe ankandeve
publike.
Nëpërmjet pranimit të qëllimeve dhe parimeve bazë të prokurimit publik, të cilat
gjenden 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 në mënyrë të vazhdueshme ka
realizuar misionin e tij dhe ka vendosur sisteme të mbrojtjes ligjore, që nga
momenti i marrjes në shqyrtim të një ankese e deri në zbatimin e vendimeve të tij.
Komisioni i Prokurimit Publik i siguron sistemit të prokurimeve, mbrojtje ligjore
të shpejtë, efikase dhe transparente. Shpejtësia në zgjidhjen e proçedurave si dhe
paanësia në proçesin e vendimmarrjes sigurohet nga Legjislacioni për Prokurimin
Publik, Koncesionet dhe Ankandin Publik, ku përcaktohet se askush nuk lejohet
të ndikojë në procesin e vendimmarrjes të anëtarëve të Komisionit të Prokurimit
Publik.
2.

Të përgjithshme

Gjatë këtyre viteve përfshirë edhe momentin e krijimit të KPP-së, është krijuar një
kuadër ligjor e teknik bashkëkohor prokurimesh në funksion të rritjes së
transparencës, barazisë në procedura, përdorimit efektiv dhe sa më ekonomik të
fondeve publike, lehtësisë së pjesëmarrjes dhe përmirësimit të infrastrukturës së
informacionit e monitorimit, etj. Gjithsesi, angazhimi i mekanizmave ligjorë dhe
institucioneve mbikqyrëse për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të ligjshme të
procedurave prokuruese, është dhe duhet të mbetet garantues i mirëfunksionimit
të sistemit të prokurimeve në tërësinë e tij.
Përmendja e problematikave të konstatuara dhe rekomandimet e bëra ndër vite
do të gjenden të reflektuara edhe në këtë raport, për faktin se shpesh herë
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autoritetet kontraktore kanë dështuar në zgjidhjen e tyre, duke mos garantuar
respektimin e ligjit dhe rregullave të prokurimit publik, si dhe duke mos
rivendosur në vend të drejtën e shkelur të operatorëve ekonomikë.

Në mënyrë të përgjithshme roli i KPP-së është:

-

të shqyrtojë si një Organ Shqyrtues i shkallës së dytë (i pari është autoriteti
përkatës kontraktor) ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë ndaj
vendimeve të marra nga autoritetet kontraktore gjatë procedurave të
prokurimit publik, koncesioneve, lejeve minerale dhe ankandeve publike
(procedura e shqyrtimit).
- të shqyrtojë pajtueshmërinë e procedurave të ndryshme të prokurimeve me
LPP-në, Rregullat e Prokurimit Publik, Ligjin për Koncesionet, Lejeve
minerare dhe Ankandeve si rezultat i ankesave të paraqitura nga cilado
palë që ka interes në secilën prej procedurave (procedura e hetimit
administrativ).

Legjislacioni bazë ku mbështetet puna dhe veprimtaria e Komisionit të
Prokurimit Publik, është ai i prokurimeve publike, koncensioneve, ankandeve
publike dhe lejeve minerare, i cili është i përbërë si më poshtë:

•

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” e ndryshuar me VKM-në Nr. 122,
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datë 22.02.2012;
-

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 261, datë 17.03.2010 “Për përcaktimin
e tarifës dhe të rregullave për pagimin e saj, në një procedurë 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
procedurën e shqyrtimit të ankesave ndaj procedurave të koncesioneve
apo të vendimeve për përjashtim nga këto procedura”, 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” e ndryshuar me VKM-në Nr.121, datë 22.2.2012;
-

Vendimi nr. 268, datë 18.04.2012 të Këshillit të Ministrave “Për kryerjen
në

mënyrë

elektronike

të

procedurave

konkurruese

të

dhënies

së

koncesionit”;
-

Ligji nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”;

-

VKM nr. 575, datë 10.7.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe
dhënien me koncesion/ partneritet publik privat”;

-

VKM nr. 576, datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për identifikimin,
vlerësimin dhe dhënien e koncesioneve për hidrocentralet”.

•

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”;

-

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 33, datë 19.01.2011, “Për miratimin e
5
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rregullores “Për procedurën e shqyrtimit, nga Komisioni i Prokurimit Publik,
të ankesave ndaj procedurave të ankandit apo vendimeve për përjashtim
nga këto procedura” e ndryshuar me VKM-në Nr.120,datë 22.2.2012;
-

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.56, datë 19.01.2011 “Për përcaktimin e
tarifës dhe të rregullave për pagimin e saj në një procedure ankimi ndaj
procedurave të ankandit publik apo vendimeve për përjashtim nga to,
pranë Komisionit të Prokurimit Publik”.

•

Në fushën e lejeve minerare,
-

Ligji nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e
Shqipërisë”;

-

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 942, datë 17.11.2010 “Për miratimin
e procedurave dhe të dokumentecionit për marrjen e lejeve minerare në
zonat e hapura”;

-

Vendimi

i

Këshillit

të

Ministrave

nr.

320,

datë

21.04.2011

“Për

miratimin e procedurave e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të
shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkurruese”.

2.1 Struktura dhe organika
Sikurse në vitet e tjera, edhe gjatë vitit 2013 është bërë konsolidimi i
sistemit administrativ e menaxhues së institucionit, vendosja e procedurave të
brendshme

lidhur

me

shërbimin

kundrejt

ankimuesve,

menaxhimi

i

burimeve njerëzore dhe kualifikimi i tyre i mëtejshëm.
Përcaktimi i strukturës dhe organikës së Komisionit të Prokurimit Publik është
sanksionuar me Urdhrin e Kryeministrit nr. 32, datë 26.03.2013 “Për miratimin
e Strukturës dhe të Organikës së Komisionit të Prokurimit Publik” dhe 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
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disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 659, datë 03.10.2007 të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik me mjete elektronike”
i ndryshuar.
Struktura dhe organika e Komisionit të Prokurimit Publik gjatë vitit 2013 ka
pësuar ndryshime. Ajo përbëhet nga 5 anëtarë, nga të cilët një është Kryetar,
një Zëvëndëskryetar (aktualisht vakant). Në funksion të tyre është Drejtoria e
Shqyrtimit të Ankesave, e cila është mbështetja kryesore e veprimtarisë së
Komisionit dhe anëtarëve të saj.
Gjithashtu në strukturën e institucionit është edhe Sektori i Shërbimeve
Mbështetëse, i cili luan një rol ndihmës, por tepër të rëndësishëm në punën e
përditshme të anëtarëve dhe stafit të Komisionit të Prokurimit Publik.
Komisioni i Prokurimit Publik ka gjithsej 20 punonjës. Në vijim po ju
paraqesim strukturën dhe organikën e Komisionit të Prokurimit Publik:

Struktura
ORGANIKA E KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK
POZICIONI
I.

II.

NUMRI

Kryetar

1

Sekretar

1

Zv/Kryetar
Anëtar

1

III. Drejtoria e Shqyrtimit të Ankesave
Drejtor
Inspektor
IV. Sektori i Shërbimeve Mbështetëse
Përgjegjës Sektori
Specialist (IT)
Specialist (financë/buxhet)

3
8
1
7
6
1
1
1
7
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V.
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1
1
1
20
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Gjatë vitit 2013 Komisioni i Prokurimit Publik ka bashkëpunuar me Ministrinë e
Integrimit, në kuadër të Planit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së
Stabilizim-Asociimit, në përgatitjen e raportimeve në fushën e prokurimit publik
në lidhje me detyrat e caktuara për të përmbushur në mënyrë eficente direktivat
e BE-së për fushën e prokurimeve publike.
Në ushtrimin e detyrave të tij ligjore, ka pasur bashkëpunim edhe me
institucionin e Agjencisë së Prokurimit Publik, ku në bazë të dispozitave të
legjislacionit të prokurimit publik, KPP-ja ka njoftuar APP-në në rastet e marrjes
së vendimeve për pezullimin e procedurave të prokurimit, me qëllim që ky
vendim të pasqyrohet në sistemin e prokurimit elektronik për mosprocedimin e
mëtejshëm nga ana e autoriteteve kontraktore.
Komisioni i Prokurimit Publik në vazhdimësi të punës së tij, ka operuar
kryesisht me autoritetet kontraktore në mënyrë që të realizojë një hetim të plotë
administrativ, pjesë e të cilit ka qënë dhe organizimi i seancave dëgjimore me
entet prokuruese në ministritë e linjës dhe operatorët ekonomikë ankimues.
2.2.2

Marrëdhëniet me institucionet jashtë vendit

Bashkëpunimi me institucionet e huaja ka qenë i vazhdueshëm edhe gjatë vitit
2013. Pranë KPP-së janë organizuar disa trajnime për rritjen e kapaciteteve
profesionale të punonjësve tanë, të cilët janë njohur dhe kanë këmbyer përvojë
për praktikat më të mira në fushën e koncesioneve dhe atë të prokurimit publik,
por

njëkohësisht janë njohur edhe me zhvillimet më të reja në fushën

proceduriale të vendeve të BE-së dhe me mënyrat dhe metodat më të mira të
menaxhimit, të institucioneve homologe.
Për sa më sipër, po ju prezantojmë disa nga veprimtaritë e kryera nga Komisioni i
Prokurimit Publik gjatë vitit 2013, me temë:
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- “Shembuj praktike-raste të PRB-së Kombëtare si dhe shembuj praktikë të
Sllovenisë dhe Kroacisë” - SIGMA (Suport për përmirësimin në Qeverisje dhe
Menaxhim), Nismë e përbashkët e OECD dhe BE;
- “Përmbledhje mbi procedurat koncesionare dhe bazat strategjike të zhvillimit”.
Komisioni i Prokurimit Publik për vitin 2013 ka pasur kontakte vizitë pune me
institucionin homolog të Republikës së Kosovës, Organin Shqyrtues të Prokurimit
(OSHP). Ky takim ishte mjaft i rëndësishëm në aspektin e këmbimit të
eksperiencave të dy institucioneve.
2.2.3

Pjesëmarrja në organizata ndërkombëtare

Komisioni i Prokurimit Publik, duke qenë një institucion i ri, 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

Komisioni i Prokurimit Publik ka faqen e tij zyrtare, e cila është www.kpp.gov.al.
Nëpërmjet këtij website të gjithë të interesuarit mund të informohen rreth punës
së përditshme të KPP-së. Aty janë të pasqyruara të gjitha ankesat e depozituara
pranë këtij institucioni si dhe të gjitha vendimet e marra mbi shqyrtimin e tyre.
Në këtë portal lehtësish gjendet i publikuar i gjithë legjislacioni shqiptar i
përditësuar në fushën e prokurimeve, koncesioneve, ankandeve dhe të lejeve
minerare. Ky portal është aktiv dhe përditësohet me ndryshimet më të fundit të
legjislacionit. Për t’i ardhur në ndihmë edhe shtetasve të huaj të interesuar, ky
portal është ndërtuar edhe në gjuhën angleze.
Në rritje të transparencës, është publikuar gjithashtu e gjithë

mënyra

e

funksionimit të institucionit, financimit të tij, organizimit, struktura dhe orari
i punës, adresa e institucionit, numrat e kontaktit (telefon dhe fax) si dhe adresa
elektronike. Transparenca e shprehur nëpërmjet këtij portali ka bërë që numri i
vizitorëve të jetë në rritje, duke treguar interes mbi veprimtarinë dhe punën e
Komisionit.
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3. Buxheti 2013
3.1 Realizimi i buxhetit të Komisionit të Prokurimit Publik për vitin 2013
Mbështetur në Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit
buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin nr.119/2012, datë 17.12.2012
“Për buxhetin e vitit 2013”, si edhe Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, procesi i planifikimit dhe zbatimit të
buxhetit të vitit 2013, dhe situata buxhetore me treguesit e realizimit të buxhetit
të institucionit Komisioni i Prokurimit Publik, për periudhën Janar - Dhjetor
2013, paraqitet si vijon:
Shpenzimet e përgjithshme, duke u bazuar në buxhetin e rishikuar për vitin
2013 (duke përfshirë të gjithë zërat e buxhetit 600, 601, 602, 231) prej 28,866
mijë lekë, në fund të po këtij viti, kanë arritur një vlerë prej 24,060.8 mijë lekë,
duke realizuar fondin në masën 83.4% të planit vjetor ose me një mosrealizim
prej afërsisht 4,805.2 mijë lekë.
Buxheti i
Titulli

Emërtimi

rishikuar viti
2013 në mijë
lekë

Realizimi viti 2013
në mijë
lekë

në %

Komisioni i Prokurimit
87

Publik
Shërbimi i Prokurimit

01130

28,866

24,060.8

83.4%

Publik

Shpenzimet korrente, janë realizuar me 23,762.4 mijë lekë ose rreth 85.3% e
planit vjetor, duke rezultuar me një mosrealizim prej afërsisht 4,103.6 mijë
lekë, në përfundim të vitit 2013.
600 - Zëri “Paga”, që është artikulli i parë, 600, rezulton se 17,187.3 mijë lekë
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është shfrytëzuar, nga 18,374 mijë lekë që është plani vjetor i vitit 2013 pas
rishikimit të buxhetit në vitin 2013. Pra, kemi një përdorim të fondit të pagës
në masën prej 93.5%.
601 - Artikulli 601 “Kontribute për Sigurime Shoqërore e Shëndetësore”,
rezulton me një realizim të prej 2,550.1 mijë lekë, nga 3,452 mijë lekë e planit
vjetor, pra realizuar 73.9%.
602 - Artikulli 602, përkatësisht “Shpenzime për mallra e shërbime”, gjatë vitit
2013, rezulton me një realizim vjetor prej 4,025 mijë lekë nga 6,040 mijë lekë që
ishte buxheti i rishikuar për institucionin tonë, ose afërsisht me 66.6% të
planit vjetor.
Si rezultat i shkurtimit të buxhetit në muajin Korrik 2013, shumë shpenzime
nuk janë realizuar në artikullin 602, duke e përdorur pikërisht këtë artikull
vetëm për shpenzimet më emergjente.
Shpenzimet kapitale, përsa i përket këtij zëri, artikulli 231, kanë arritur në
shumën 298.4 mijë lekë ose rreth 29.8% e planit vjetor, duke rezultuar me një
mosrealizim prej afërsisht 701.6 mijë lekë, deri në përfundim të vitit 2013.
Parashtrime mbi mjaftueshmërinë e fondeve
Bazuar në treguesit e tabelës më poshtë, mund të vëmë re që situata ekonomike
gjatë vitit 2013, për institucionin tonë ka qenë e favorshme. Në përgjithësi të
gjithë zërat e buxhetit janë realizuar në masën e planifikuar në Projekt Buxhetin
Afatmesëm 2013-2015. Shpenzimet dhe investimet më të rëndësishme dhe të
domosdoshme për Komisionin e Prokurimit Publik janë realizuar me efikasitet,
duke bërë që edhe puna të vijojë më me efektshmëri dhe duke plotësuar të
gjithë nevojat e punonjësve për një mjedis më të përshtatshëm pune.
Pra, duke bërë një përmbledhje mbi mjaftueshmërinë e përdorimit të fondeve
për vitin 2013, nga Komisioni i Prokurimit Publik, për të gjithë zërat e buxhetit,
situata paraqitet si mëposhtë vijon:
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Buxheti i

Realizimi i vitit

rishikuar

2013

viti 2013

në mijë

në mijë
lekë
600

Paga

601
602
600 - 602

në %

lekë

18,374

17,187.3

93.5%

Sigurime shoq.& shëndetësore

3,452

2,550.1

73.9%

Mallra e shërbime të tjera

6,040

4,025.0

66.6%

27,866

23,762.4

85.3%

TOTAL Shpenzime korrente

231

Shpenzime kapitale

1,000

298.4

29.8%

231

TOTAL Shpenzime kapitale

1,000

298.4

29.8%

28,866

24,060.8

83.4%

TOTAL BUXHET

3.2

Të ardhurat jashtë Buxhetore

Tregues mbi të ardhurat jashtë-buxhetore
Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave
Nr.261 datë 17.03.2010 “Për përcaktimin e tarifës dhe rregullave për pagimin e
saj, në një procedurë ankimimi, pranë Komisionit të Prokurimit Publik” ka
realizuar 81,983,920 lekë gjatë vitit 2013 si të ardhura jashtë-buxhetore.

Totali i të ardhurave
viti 2013
Në lekë
Të pranuara dhe të kthyera ankimuesve

47,631,308

Në %
58.10%
13
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Të pranuara gjatë 2013, por që do të kthehen në 2014
TOTAL të ardhura të arketuara gjatë 2013

RAPORTI VJETOR 2013

34,134,704

41.64%

217,908

0.26%

81,983,920

100%

Bazuar në pikën 5 të vendimit të sipërpërmendur, shuma prej 47,631,308 lekë
ju është kthyer operatorëve ekonomikë ankimues, të cilëve u është pranuar
ankesa në bazë të vendimeve të marra nga Komisioni i Prokurimit Publik deri
në datën 31 Dhjetor 2013, ndërsa shuma prej 34,134,704 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 e tretë prej 217,908 lekë,
të cilat janë para të arkëtuara nga KPP gjatë vitit 2013, vendime të marra nga
KPP po gjatë vitit 2013, por në pamundësi për t’u kthyer brenda vitit ato do
t’u kthehen operatorëve ankimues gjatë vitit 2014.

14
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Çështje me pagesë

Shuma e pagesës

Numri

%

511

93.3%

35,279,835

43.0%

15

2.7%

43,650,108

53.3%

7

1.3%

930,967

1.1%

15

2.7%

2,123,010

2.6%

548

100%

81,983,920

100%

Procedurë prokurimi publik
Procedurë koncesioni
Procedurë ankandi
Procedurë leje minerare
TOTAL

Shuma lekë

%

Vlera më e ulët e prokuruar, pra fondi limit më i ulët për vitin 2013 është
377,219 lekë. Ky fond është nën limitin e procedurave të prokurimit, pra mund
të konsiderohet edhe si procedurë “blerje e vogël”, por është pjesë e një loti,
objekt shqyrtimi nga Komisioni i Prokurimit Publik.
Vlera më e lartë e prokuruar, pra fondi limit më i lartë për vitin 2013 është
820,646,604 lekë.
Ndërkohë që tarifa më e ulët në Komisionin e Prokurimit Publik, për marrjen në
shqyrtim të një ankese përputhet me fondin limit më të ulët. Kjo tarifë është
1,886 lekë ose 0.5% e fondit limit.
Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për tarifën më të lartë të paguar në Komisionin
15
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e Prokurimit Publik, për marrjen në shqyrtim të një ankese, pasi kjo tarifë është
14,000,000 lekë. Kjo tarifë është 10% e garancisë së ofertës së një procedure
koncesionare, e cila ka pasur një garanci oferte prej 140,000,000 lekë. Ndërkohë
që për fondin limit më të lartë gjatë vitit 2013, 0.5% e këtij fondi limit kap shifrën
prej 4,103,233 lekë.
Bazuar në statistikat e vitit 2013 janë marrë në shqyrtim ankesa për
prokurimet publike sipas 6 intervaleve, duke u mbështetur në fondin limit
për prokurimet publike, vlerën fillestare për ankandet publike, garancinë e
ofertës për koncesionet, ose vlerën e investimit për lejet minerare, të
përcaktuar në çdo rast konkret nga autoritetet kontraktore.
Intervalet e fondit limit pa

Procedurat e prokurimit me pagesë

TVSH
Nga
0
1,000,001
5,000,001
10,000,001
50,000,001

pranë KPP
Nr. Çështjeve
41
337
57
80
16

Deri
1,000,000
5,000,000
10,000,000
50,000,000
100,000,000

Mbi 100,000,0001
TOTAL

Në %
7.4%
61.5%
10.4%
14.6%
2.9%

17

3.2%

548

100%
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Veprimtaria e Komisionit
4.1

Çështjet e shqyrtuara dhe rezultatet e shqyrtimit

Gjatë periudhës 1 Janar 2013 – 31 Dhjetor 2013, janë regjistruar në
institucionin Komisioni i Prokurimit Publik 561 ankesa në total, për prokurimet
publike, koncesionet, lejet minerare dhe ankandet.
Duke krahasuar numrin e ankesave të shqyrtuara gjatë vitit 2013, vihet re
një ulje me rreth 5% ndaj atyre të vitit 2012.
Po ju paraqesim numrin e ankesave si më poshtë:
Totali i Ankesave
Ankesa
Ankesa për vitin 2013

561

Të shqyrtuara

Në Proces

561

0

Nisur nga tabela e mësipërme vihet re se, për vitin 2013, janë paraqitur dhe
shqyrtuar 561 ankesa nga Komisioni i Prokurimit Publik.
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Çështje me mungesa të kushteve formale.
Komisioni i Prokurimit Publik gjatë ushtrimit të funksioneve të tij të cilat janë të
përcaktuara qartë 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” si dhe në rregulloren e brendshme të tij, në momentin e
depozitimit të ankesës bën shqyrtimin paraprak të kushteve formale të saj në të
cilën verifikon:
a) juridiksionin administrativ dhe kompetencën lëndore të Komisionit;
b) legjitimimin e ankimuesit;
c) respektimin e afateve ligjore për ankimimin;
d) elementët e domosdoshëm të ankesës në lidhje me përmbajtjen e saj.
Gjatë veprimtarisë së kryer për vitin 2013 janë evidentuar 20 raste me mungesa
të kushteve formale.

Totali i Ankesave
Ankesa me mungesa të kushteve formale

561

(100% )

20

(3,5% )

Këto raste përbëjnë 3.5 % të vendimeve që KPP-ja ka marrë siç paraqitet në
grafikun e mëposhtëm:

561

Totali Ankesave
Çeshtje me mungesa te
kushteve formale
20

18
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Klasifikimi i ankesave sipas procedurave për vitin 2013
Për të bërë më të qartë çështjet e trajtuara nga Komisioni i Prokurimit Publik
dhe për të dhënë një informacion më të detajuar lidhur me numrin e tyre do t’i
paraqesim të ndara sipas fushave, në formë statistikore. Sikurse edhe në vitet e
mëparshme, numrin më të madh të ankesave e zënë ato në procedurat e
prokurimit publik, në total prej 524 ankesa, 15 ankesa janë paraqitur për
procedurat e koncesioneve, 7 ankesa janë paraqitur për procedurat e ankandeve
publike dhe 15 ankesa për procedurat e dhënies së lejeve minerare.
KLASIFIKIMI I ANKESAVE SIPAS PROCEDURAVE
ANKESA NE TOTAL

561

100 %

Prokurime Publike
Koncesione
Ankande
Leje Minerare

524
15
7
15

93,4
2,7
1,2
2,7

E ndarë në përqindje ankesat për procedurat e prokurimit publik zënë 93,4 % të
totalit të ankesave, 2,7% zënë ankesat në procedurat e koncesioneve, 1,2% zënë
ankesat në procedurat e ankandeve dhe 2,7% zënë ankesat në procedurat e
dhënies së lejeve minerare. Grafikisht po i paraqesim ato si më poshtë:
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Volumi i ankesave në KPP për prokurimet publike në raport me numrin
total të prokurimeve publike të zhvilluara gjatë vitit 2013
Gjatë vitit 2013 janë publikuar nga Agjencia e Prokurimit Publik në total 4152
procedura prokurimi publik nga të cilat 561 prej tyre janë ankimuar në
Komisionin e Prokurimit Publik.
Duke

ju

referuar

shumës

në

total, këto

prokurime

kapin

vlerën

prej

52,181,980,979 lekë si fonde të disbursuara nga Buxheti i Shtetit për
prokurimet publike, ndërsa ankesat përkatëse në KPP për të njëjtën procedurë,
kapin vlerën prej 8,805,131,390 lekë ose 16.9% ndaj shumës totale të prokuruar.
Totali i Prokurimeve Publike
Prokurime Publike

Nr.

%

Shuma (në lekë)

%

4152

100%

52,181,980,979

100%

561

13.5%

8,805,131,390

16.9%

Të publikuara nga APP
gjatë vitit 2013
Ankesa të paraqitura në
KPP gjatë vitit 2013

Autoritete Kontraktore për të cilat ka pasur më shumë ankesa.
Në këtë Raport Vjetor do të paraqesim rastet e trajtuara nga Komisioni i
Prokurimit Publik, të ndara sipas i nstitucioneve përkatëse, dhe organeve apo
enteve të tjera të Administratës Publike Shqiptare në vartësi të tyre, ndaj të
cilave është drejtuar ankesa.
Numri i ankesave të shqyrtuara dhe të ndara sipas institucioneve për vitin
2013, ka qenë si më poshtë:
1

Ministria Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës

30

2

Posta Shqiptare

25
20
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3

Zyra Qendrore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

17

4

Instituti i Sigurimit dhe Kujdesit Shëndetësor Tiranë

10

5

Autoriteti Rrugor Shqiptar

8

6

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

8

7

Drejtoria Stacioneve Transmetuese

8

8

Ministria e Brendshme

8

9

Muzeu Historik Kombëtar

8

10

Universiteti i Tiranës

8

11

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor

7

12

Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër

7

13

Universiteti i Arteve

7

Edhe gjatë vitit 2013 Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (sot
MEI), ka numrin më të madh të ankesave. Kjo për faktin se, përveç
procedurave të prokurimit që ka kryer për nevojat e saj, ka kryer edhe të gjitha
procedurat koncesionare që ka në kompetencë për dhënien me koncesion të
HEC-eve dhe dhënien e lejeve minerare. Siç e përshkruam edhe më lart, në
statistikë, janë paraqitur në KPP 1 5 ankesa për procedurat koncesionare dhe
15 ankesa për dhëniet e lejeve minerare.
Numri i ankesave të ndara sipas muajve
Gjatë vitit 2013 numri i ankesave sipas muajve ka qenë i ndryshëm. Vëllimi më
i madh i ankesave i përket muajve Mars deri në Gusht, që përkon edhe me
pikun e punës në përdorimin e fondeve buxhetore. Duke iu referuar tabelës, në
Komisionin e Prokurimit Publik, gjatë muajit Prill janë paraqitur 111 ankesa, në
muajin Maj 73 ankesa, në Qershor 79 ankesa dhe muajin Korrik 49 ankesa. Në
formë statistikore numri i ankesave të ardhura në Komisionin e Prokurimit
Publik, të ndara sipas muajve është si më poshtë vijon:
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NUMRI I ANKESAVE TE NDARA SIPAS MUAJVE
Janar

17

Shkurt

47

Mars

67

Prill

111

Maj

73

Qershor

79

Korrik

49

Gusht

31

Shtator

33

Tetor

24

Nëntor

12

Dhjetor

18

Totali i çështjeve për vitin 2013

561

Në formë grafike, fluksi i ankesave i ndarë sipas muajve të vitit 2013 do të
paraqitej si më poshtë:

Ankesat sipas muajve
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Përmbledhëse e vendimeve në lidhje me ankesat e operatorëve ekonomikë
Komisioni i Prokurimit Publik gjatë vitit 2013 ka marrë 561 vendime. Këto
vendime në varësi të gjykimit për çështjen, i ndajmë në të “pranuara” dhe në të
“papranuara”. Në çështjet që Komisioni ka vendosur pranimin e ankesës, është
gjykuar se pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues kanë qenë të drejta
dhe të mbështetura ligjërisht, ndërsa në çështjet ku ka vendosur mospranimin e
ankesës, gjykimi ndahet në dy forma:
- në ato ankesa në të cilat ka mungesë të përmbushjes së kushteve formale, të
cilat lidhen me mospagimin e tarifës për paraqitjen e një ankese;
- dhe në ato ankesa ku pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues janë të
pambështetura dhe të paargumentuara ligjërisht.
Pas shqyrtimit të ankesave Komisioni ka marrë vendimet sipas tabelës së
mëposhtme:
Përmbledhëse e vendimeve në lidhje me ankesat e operatorëve ekonomike
Totali

Shuma

%

Vendime

561

100

Ankesa të pranuara

281

50.1

20

3.6

260

46.3

Ankesa të papranuara (për shkak të mungesës së
kushteve formale)
Ankesa të papranuara (të paargumentuara
ligjërisht nga Operatori Ekonomik)

Komisioni i Prokurimit Publik gjatë vitit 2013 ka pranuar 281 ankesa ose 50.1%
të ankesave dhe ka gjykuar të papranuara për mungesë të plotësimit të kushteve
formale 20 ankesa ose 3.5%, dhe si të paargumentuara ligjërisht 260 ankesa ose
46.3%.
Më poshtë po ju japim paraqitjen grafike të përmbledhëses së vendimeve në
lidhje me ankesat e operatorëve ekonomikë:
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Klasifikimi i vendimeve
Komisioni i Prokurimit Publik gjatë ushtrimit të detyrës së tij për të gjitha
ankesat e paraqitura ka dalë me vendime të mirë argumentuara dhe të
mbështetura në ligjet në fuqi. Sipas rastit, Komisioni ka vendosur për pushimin
e gjykimit kur ankesat kanë qenë të paargumentuara ligjërisht, pretendimet e
operatorëve ekonomikë kanë rezultuar të paprovuara si dhe ka pushuar objekti i
gjykimit, pra në rastet kur procedurat janë anuluar në përputhje me përcaktimet
ligjore.
Gjatë kryerjes së veprimtarisë së tij Komisioni i Prokurimit Publik për vitin 2013,
në shumë raste ka konstatuar paligjshmëri në veprimet ose mosveprimet e
autoriteteve kontraktore, dhe për rrjedhojë ka çuar në anulim plotësisht ose
pjesërisht vendimet dhe veprimet e këtyre autoriteteve, madje në raste të
caktuara ka kërkuar edhe vendosjen e masave administrative ndaj këtyre
autoriteteve.

Në shumë vendime, të cilat janë marrë në lidhje me kërkesat e

operatorëve kundrejt dokumenteve të tenderit, ka kërkuar modifikimin e kritereve
kur këto të fundit kanë rënë ndesh në mënyrë të dukshme, me ligjin apo kanë
24
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cenuar barazinë në garë, duke krijuar diskriminim për operatorët ekonomikë në
procedurat e prokurimit publik, koncesioneve, ankandeve publike dhe lejeve
minerare.
Në të gjitha rastet Komisioni në vendimet e tij ka udhëzuar autoritetet
kontraktore në lidhje me hapat ligjorë që duhet të ndërmarrin, si dhe iu ka bërë
me dije shkeljet e konstatuara, në pjesën arsyetuese të vendimeve të tij. Në
vendimet e Komisionit nuk mungojnë interpretime ligjore referuar problematikave
të hasura, duke krijuar precedentë të vlefshëm për t’u zbatuar nga autoritetet
kontraktore.
Më poshtë do të gjeni statistikën e klasifikimit të ankesave sipas vendimeve
përkatëse të Komisionit të Prokurimit Publik.
KLASIFIKIMI I VENDIMEVE
VENDIME

Nr.

%

Lejimi i vazhdimit të procedurës

221

39,3

Anulimi i procedurës
Rivlerësimi i procedurës
Modifikimi i kritereve

68
231
25

12.12
41.1
4.45

Nga numri total i ankesave në vitin 2013, në:



39.3 % të rasteve është lejuar vazhdimi i procedurës, për shkak se Komisioni
nuk ka konstatuar shkelje ligjore në vlerësim apo në procedurë nga autoriteti
kontraktor;



12.12 % të rasteve janë konstatuar shkelje të procedurave ligjore dhe është
vendosur nga Komisioni anulimi i procedurës;



41.1 % të rasteve i është kërkuar autoritetit kontraktor të bëjë rivlerësimin e
25
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procedurës për shkak të shkeljeve të konstatuara në vlerësim dhe në
procedurë, të pretenduara edhe nga operatorët ekonomikë ankimues;


4.45 %

të

rasteve

referuar

pretendimeve

të

operatorëve

ekonomikë

ankimues, janë konstatuar kritere diskriminuese dhe të pambështetura
ligjërisht dhe për këtë arsye i është kërkuar autoriteteve kontraktore
modifikimi i tyre.
Më poshtë po ju paraqesim në mënyrë grafike klasifikimin e ankesave sipas
vendimeve përkatëse të Komisionit të Prokurimit Publik.

Në këtë ndarje dhe klasifikim të vendimeve nuk kemi përfshirë vendimet e
marra

nga

Komisioni

për

mospranimin

e

20

ankesave

të

operatorëve

ekonomikë, që nuk plotësonin kushtet formale, vendime të cilat i kemi
përshkruar më lart.
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Pasqyra e problematikave gjatë shqyrtimit të ankesave

4.2.1 Mosrespektimi i nenit 63 tё LPP nё lidhje me pezullimin e vazhdimit
të procedurave të prokurimit nga autoritetet kontraktore deri në
shqyrtimin e plotë të ankesave.

Nё shumё procedura prokurimi ёshtё konstatuar se, nga ana e autoriteteve
kontraktore nuk janë respektuar afatet ligjore të ankimimit, pasi kanë publikuar
në sistemin elektronik të prokurimeve njoftimin e fituesit nga e nesërmja e ditës
që

është trajtuar ankesa nga ana e tyre, duke mos u lënë kohë operatorëve

ekonomikë të paraqesin ankesën e tyre pranë Komisionit të Prokurimit Publik
edhe pse ligji e ka të përcaktuar qartë në nenin 63, pika 3 e tij ku parashikohet
se: “Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e
procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe
nxjerrjen e një vendimi përpara skadimit të afatit kohor, të përcaktuara në pikat 5
dhe 6 të këtij neni.”
Mosrespektimi i këtyre afateve, jo vetëm që përbën shkelje të procedurës, por bie
në kundërshtim me vetë qëllimin për të cilat ato janë përcaktuar, pra dhënia kohë
e mundësi operatorëve ekonomikë të përgatisin ankimimet e tyre. Kjo situatë
është e njëjtë edhe në rastet e paraqitjes së ankesave në lidhje me hartimin e
dokumenteve të tenderit, kur nga ana e autoriteteve kontraktore nuk bëhet
pezullimi i procedurës në sistemin elektronik të prokurimeve.
Problematika e mosrespektimit të afateve të ankimimit, është konstatuar në disa
autoritete kontraktore dhe Komisioni i Prokurimit Publik në të gjitha rastet e
konstatuara, duke theksuar rastet e ankimimeve për dokumentet e tenderit, ka
dhënë rekomandimet përkatëse, duke kërkuar anulimin e procedurës dhe ripublikimin e saj në përputhje me konstatimet dhe ligjin në fuqi. Anulimi i
procedurës për mosrespektim të ligjit nga njëra anë, ka detyruar autoritetet
kontraktore për respektim e plotë të tij gjatë zhvillimit të procedurave por, nga
ana tjetër kjo gjë ka zgjatur e afatet për realizimin e kontratave publike.
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4.2.2 Mosrespektimi i nenit 53 lidhur me Kreu V, pika 4/d e VKM-së nr. 1
“Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar”
Proçesi i shqyrtimit të dokumentecionit dhe si rrjedhojë edhe vlerësimi
përfundimtar i ofertave nga ana e autoriteteve kontraktore është një fazë mjaft e
rëndësishme e procedurës së prokurimit. Parregullsitë, mangësitë apo veprimet e
paligjshme që mund të shfaqen gjatë kësaj faze, mund të çojnë në pasoja
diskriminuese kundrejt operatorëve ekonomikë ofertues, por edhe me efekte
negative në kuadër të cilësisë së zbatimit të kontratave, si për furnizime
shërbimesh e mallrash apo ekzekutim i punëve publike.
Referuar sa më sipër, gjatë veprimtarisë sonë të shqyrtimit të ankesave, procesi i
vlerësimit të ofertave mbetet problematik. Shpesh herë, Komisioni i Prokurimit
Publik, pas vendimit përfundimtar të shqyrtimit të ankesës së një operatori
ekonomik është vënë në dijeni nga ana e autoriteve kontraktore mbi arsye të reja
skualifikimi në lidhje me këtë operator ekonomik. Pra, autoritetet kontraktore në
rastet e rivlerësimit të procedurave pas zbatimit të vendimit e KPP-së,
skualifikojnë sërisht operatorët ekonomik ankimues duke ju paraqitur arsye të
reja skualifikimi.
Në këto raste, autoritetet kontraktore kanë vepruar në kundërshtim me ligjin
pasi, bazuar në VKM nr. 1 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu
V, pika 4/d, në të cilën parashikohet se: “Në fillim shqyrtohet dokumentecioni ligjor
dhe kualifikues. Më pas komisioni vazhdon vlerësimin e ofertave teknike të
kandidatëve të kualifikuar dhe bën klasifikimin teknik. Më pas kalohet në
shqyrtimin e ofertës ekonomike dhe nëse ka oferta anomalisht të ulëta. Nëse është
e nevojshme, komisioni i vlerësimit kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat duhet të
jenë vetëm me shkrim ose të pasqyruara në proceverbalin e prokurimit. Në bazë të
ofertave të pranuara, komisioni i vlerësimit harton renditjen përfundimtare, e cila
duhet të komunikohet në kohën e njoftuar, por, në çdo rast, jo më vonë se 20 ditë
nga data e dorëzimit të ofertave”, autoritetet kontraktore kanë detyrim ligjor të
kryejnë vlerësimin përfundimtar, mbi bazën e të cilit operatorët ekonomikë mund
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të paraqesin argumente, fakte, prova në ankesat e tyre. Shpjeguar si më sipër,
operatorët ekonomikë kanë të drejtë të ankimohen ndaj vendimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave mbi arsyet dhe shkaqet që i bëhen me dije nga ky i fundit.
Autoriteti kontraktor, duke i parashtruar Komisionit të Prokurimit Publik arsye të
reja që, sipas tij, përbëjnë shkak për skualifikim, operatorët ekonomikë, pas
marrjes së një vendimi administrativisht përfundimtar e kanë të pamundur të
drejtën ligjore të ankimimit.
4.2.3 Dokumentet e tenderit dhe hartimi i kritereve kualifikuese jo në
përputhje me përcaktimet ligjore
Hartimi i dokumenteve të tenderit, kryesisht hartimi i kritereve kualifikuese dhe
specifikimeve teknike, të cilat nuk janë në përputhje me legjislacionin në fuqi,
ndikojnë drejtpërdrejt në krijimin e kushteve për shmangien nga konkurrenca ose
favorizimin e subjekteve të caktuara, duke cënuar në këtë mënyrë parimet
themelore të ligjit për prokurimin publik.
Gjatë trajtimit të ankesave janë konstatuar raste kur kërkesat ekonomike të
kërkuara nga autoritetet kontraktore bien në kundërshtim me rregullat e
prokurimit publik, pasi shpesh herë janë të ekzagjeruara duke diskriminuar
bizneset e vogla apo ato të krijuara rishtazi. Gjithashtu janë konstatuar raste kur
specifikimet teknike nuk kanë qenë në përputhje me objektin e prokurimit ose në
thelbin e tyre i drejtohen një marke të caktuar, duke vendosur në këtë mënyrë,
kushte të pabarabarta për ofertuesit.
Pikërisht, për shkak se parregullsi të tilla cenojnë të drejtat legjitime të
operatorëve ekonomikë dhe ndikojnë në ligjshmërinë e procesit të prokurimit në
tërësi, i është dhënë rëndësi e veçantë konstatimit të tyre dhe rekomandimeve të
hartuara nga institucioni ynë, duke kërkuar nga autoritetet kontraktore
modifikimin apo ndryshimin e dokumenteve të tenderit.

29

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

RAPORTI VJETOR 2013

4.2.4 Problematikat e hasura gjatë hartimit të formularit të ankesave nga
operatorët ekonomikë si dhe pasqyrimi i saktë i arsyeve të
skualifikimit
Një tjetër problematikë, e cila vazhdon të shfaqet në ankesat e operatorëve
ekonomikë, është edhe plotësimi i “Formularit të ankesës”, sipas Formularit
Standard të Ankesës, pjesë e dokumenteve të tenderit. Operatorët ekonomikë,
ankimues, nuk i plotësojnë të gjitha rubrikat e përcaktuara në formular ose
shpeshherë në mosnjohjen e mirë të ligjit nuk i paraqesin në mënyrë të plotë
pretendimet e tyre si dhe shkeljet ligjore të pretenduara. Ky fakt ka krijuar
vështirësi në shqyrtimin e ankesave, pasi nuk kanë rezultuar të qarta
pretendimet e ankimuesve. Një tjetër problem që lidhet me ankesat e operatorëve
ekonomikë është mosparaqitja në mënyrë të plotë e të gjitha arsyeve të
skualifikimit të ofertës së tyre. Ky fakt ka penalizuar ankimuesit pasi, nuk ka
ndryshuar statusin “skualifikuar”, edhe pse ankesa e tyre mund të ketë rezultuar
e suksesshme.
Në lidhje me këtë fakt vlen të theksojmë edhe detyrimin e autoriteteve kontraktore
në paraqitjen sa më të plotë të arsyeve të skualifikimit të operatorëve ekonomikë
pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
E drejta për të kundërshtuar, brenda afateve ligjore, një vendim administrativ,
është një e drejtë e sanksionuar edhe në legjislacionin e prokurimit publik. Për
këtë arsye, autoritetet kontraktore janë të detyruara të respektojnë jo vetëm
kushtet e afatet proceduriale të përcaktuara për këtë qëllim, por duhet të
respektojnë edhe parimin e transperencës, ku vendimi rreth një oferte duhet të
jetë detyrimisht transparent dhe një vendim i qartë administrativ.
Për sa më sipër, mosnjohja e plotë e shkaqeve të refuzimit të ofertës, krijon
konfuzion tek operatorët ekonomikë dhe redukton mundësitë e tyre për një
ankimim të qartë administrativ. Fakti që sistemi elektronik gjeneron njoftimet
përkatëse të kualifikimit apo skualifikimit, nuk përjashton nga përgjegjësia
autoritetet kontraktore, që kanë detyrimin të pasqyrojnë në sistem të gjitha arsyet e
refuzimit të një oferte.
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4.2.5 Pёrcaktimi i parregullt i kostos ligjore nga ana e autoriteteve
kontraktore nё rastet e procedurave tё prokurimeve pёr ruajtjen me
roje private
Një tjetër problem, të cilin e kemi paraqitur edhe në raportet e viteve paraardhëse,
mbetet përcaktimi si i parregullt i kostos ligjore, në rastet e procedurave tё
prokurimeve pёr ruajtjen me roje private, nga ana e autoriteteve kontraktore
si edhe nga vetë operatorët ekonomikë, të cilët në paraqitjen e ofertave të tyre por
edhe gjatë realizimit të kontratave nuk respektojnë detyrimet ligjore me zёrat e
detyrueshёm, tё cilёt ndikojnё nё koston minimale ligjore, tё nevojshme pёr njё
roje private. Nisur nga ky fakt, por edhe nga numri i madh i ankesave të
paraqitura pranë Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me këtë çështje, ky i
fundit unifikoi qëndrimin e tij duke i udhëzuar autoritetet kontraktore si më
poshtë:
“Në respekt të legjislacionit për prokurimin publik dhe të precedentit të vendosur
me vendimin e K.P.P-së 1/2013, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në një
procedurë prokurimi për kryerjen e shërbimit të ruajtjes me roje civile të
objekteve, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pranë autoritetit kontraktor ka
detyrimin ligjor të shqyrtojë dhe vlerësojë ofertat e dorëzuara, duke
kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin të gjitha kërkesat ligjore,
administrative e kualifikuese dhe/ose që nuk janë me çmim anomalisht të
ulët, sipas formulës së përcaktuar në rregullat e prokurimit publik.
Në këtë kontekst, autoritetet kontraktore janë në të drejtën e tyre të kërkojnë
preventivin/analizën e kostos duke përfshirë në të, të gjithë elementët e
parashikuar nga ligji dhe në bazë të tyre të gjykojë ofertat e paraqitura duke
përzgjedhur ofertën më të mirë e që garanton një kontratë të suksesshme. [...]
Nëse një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulta, Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për
kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP-së. [...].
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Pra, në rast se ofertat e kualifikuara nuk rezultojnë anomalisht të ulta si dhe
nuk evidentohen shkelje të atij karakteri që të konsiderohen haptazi në
kundërshtim me ligjin, të tilla që të ndikojnë në mirëpërdorimin e fondeve
publike, si qëllim parësor i Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” (të ndryshuar), autoriteti kontraktor duhet të lidhë kontratë me ofertuesin
i cili ka paraqitur ofertën më të mirë në përputhje me nenin 55 të këtij ligji. [...]
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është me vend të theksojë rolin e
posaçëm që ka autoriteti kontraktor, për vetë cilësimin e tij ligjor, si
autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm
të kontratës. KPP sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit
publik, është pikërisht autoriteti kontraktor ai që duhet të monitorojë
zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e shërbimit të ruajtjes me
roje është e njëjtë me cilësinë e premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në
kontratë.
Në rastet e shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton
penalitetet e parashikuara në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenit 62
të LPP-së, si më sipër cituar.
4.2.6 Trajtimi i ofertave anomalisht të ulta.
Edhe gjatë këtij viti, ashtu sikundër është trajtuar edhe në raportet e viteve
paraardhëse, trajtimi i ofertave anomalisht të ulta, nga komisionet e vlerësimit të
ofertave, mbetet problematik. Për këtë arsye, nga ana e institucionit tonë është
rekomanduar gjithmonë zbatimi i procedurës së parashikuar në nenin 56 të ligjit
për prokurimin publik, ku përcaktohet shprehimisht se: “Kur autoriteti kontraktor
vëren se një ose më shumë oferta janë anomalisht të ulta, ai, përpara se t’i refuzojë
ato, kërkon me shkrim shpjegime për elementë të veçantë të ofertës. Autoriteti
kontraktor i verifikon këto elementë duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur, (...) mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të
infomacionit, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementët e saj.”
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Gjatë shqyrtimit të ankesave kemi faktuar se autoritetet kontraktore nuk kanë
zbatuar me përpikmëri përcaktimin e mësipërm ligjor, pasi në mjaft raste, kur
kanë konstatuar një ofertë anomalisht të ulët e kanë skualifikuar atë pa kërkuar
asnjë lloj shpjegimi, ose ju kanë kërkuar shpjegime brenda një kohe të
pamjaftueshme ose në të kundërt, e kanë kualifikuar pa patur asnjë garanci mbi
besueshmërinë e kësaj oferte, e cila mund të rezultojë me cilësi të ulët të lëvrimit
të mallrave, furnizimit të shërbimeve, apo kryerjes së punimeve.
Për sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik rithekson se nga ana e autoriteteve
kontraktore, zbatimi me rigorozitet i kësaj dispozite është shumë i rëndësishëm,
pasi qëllimi final dhe fryma e ligjvënësit është mirëmenaxhimi i fondeve publike
dhe realizimi i kontratave publike, të cilat garantojnë çmimin më të mirë me
cilësinë më të mirë.
4.2.7 Vendimet e marra nga Komisioni i Prokurimit Publik për periudhën
Tetor – Dhjetor 2013 dhe ecuria e tyre në gjykatë1
Gjatë periudhës Tetor – Dhjetor 2013, Komisioni i Prokurimit Publik në
vendimmarrjen e tij ka marrë 53 vendime. Në Gjykatën Administrative të Shkallës
së Parë Tiranë, nga operatorët ekonomikë por edhe nga autoritetet kontraktore,
janë goditur 16 vendime të Komisionit të Prokurimit Publik. Ndër këto, në 11
çështje të përfunduara në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë është
vendosur rrëzimi i kërkesë padisë, 1 është pranuar pjesërisht dhe vetëm 1 është
pranuar nga gjykata. Për këto dy të fundit nga ana e Komisionit është bërë ankim
në Gjykatën Admistrative të Apelit. Ndërsa në proçes gjyqësor vazhdojnë të jenë 5
vendime të Komisonit të Prokurimit Publik.
Po ju paraqesim në mënyrë grafike ecurinë e vendimeve si më poshtë:

1

Nuk ka statistika/studime për ecurinë në gjykatë të vendimeve të KPP për periudhën përpara Tetor 2013.
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Numri i çështjeve

Administrative e Shkallës së Parë ka vendosur:
Rrëzimin e kërkesë padisë

9

Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë

1

Pranimin e kërkesë padisë

1

Në proces gjyqësor

5

TOTAL

4.2.8

16

Moszbatimi nga ana e autoriteteve kontraktore, të vendimeve të
dhëna nga Komisioni i Prokurimit Publik, nëpërmjet ankimit të
tyre në gjykatë

Edhe gjatë këtij viti do të riparaqesim edhe një herë shqetësimin tonë në lidhje
me disa autoritete kontraktore, të cilat nuk kanё zbatuar vendimet e dhёna
nga Komisioni i Prokurimit Publik, por kanё vijuar me ankimin e kёtyre tё
fundit pranё gjykatёs përkatëse, duke kёrkuar anulimin e vendimit, si tё
padrejtё dhe nё kundёrshtim me ligjin. Ky fakt në shumicën e rasteve ka sjellё si
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pasojё pezullimin e zbatimit të vendimeve tё dhёna nga ana e Komisionit tё
Prokurimit Publik, duke shkuar kështu në kundërshtim të plotë me ligjin e
prokurimeve në të cilin përcaktohet qartë se shqyrtimi i ankimit në gjykatë nuk
pezullon procedurat e prokurimit.

4.2.9

Procedurat e konkurrimit pёr marrjen e lejeve minerare.

Një tjetër problematikë e hasur gjatë punës së Komisionit të Prokurimit Publik
mbeten dhe procedurat për marrjen e lejeve minerare. Nga ana e KPP-së në
mënyrë të vazhdueshme konstatohen probleme në hartimin e dokumenteve
standarde pёr zhvillimin e procedurave konkurruese pёr lejet minerare. Mbetet
shqetësues fakti i zhvillimit të këtyre procedurave jo në mënyrë elektronike dhe
kjo shpesh herë çon në vonesa për shqyrtimin e ankesave. Vlen për t’u theksuar
se legjislacioni mbi lejet minerare duhet të bëjë plotësimet përkatëse në mënyrë që
të jetë një kuadër i plotë ligjor dhe këtu mund të përmendim plotësimin e VKM-së
nr. 320, datё 21.04.2011 “Pёr miratimin e procedurave e tё kritereve tё
konkurrimit dhe tё afateve tё shqyrtimit tё kёrkesave pёr marrjen e lejeve minerare
nё zonat konkurruese”, e cila është e pamjaftueshme. Në lidhje me hapat e
zhvillimit tё kёtyre procedurave, rezulton i nevojshёm përmirësimi i kёtij
legjislacioni, në mënyrë që tё pёrcaktohet qartё foma e ankimimit.

5. Vështirësitë gjatë ushtrimit të funksioneve
Edhe gjatë këtij viti vështirësia kryesore gjatë ushtrimit të funksioneve të
institucionit konsiston në respektimin e afateve ligjore për shqyrtimin e
ankesave dhe në vendimmarjen. Kjo vështirësi lidhet me vonesat në dërgimin
e informacionit dhe dokumentecionit të nevojshëm nga ana e autoriteteve
kontraktore. Së dyti, stafi në dispozicion për trajtimin dhe shqyrtimin e
ankesave, prej 7 inspektorësh, rezulton të jetë i pamjaftueshëm për përballimin
e ngarkesës. Theksojmë se, edhe pse struktura e KPP-së pësoi ndryshime me
rritjen e dy punonjësve përsëri rezulton i pamjaftueshëm për përballimin e
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shqyrtimit dhe hetimit të fluksit të ankesave.

6. Objektivat për vitin pasardhës
Bazuar në praktikën tashmë disa vjeçare të institucionit Komisioni i Prokurimit
Publik si dhe referuar problematikave të trajtuara në raport, në vijim paraqiten
disa objektiva, rekomandime e sugjerime, të cilat kanë si objekt rritjen e
efektivitetit të punës sonë dhe përmirësimin e legjislacionit të prokurimit publik;
- Rritja e transparencës së punës së KPP-së - për këtë qëllim po ndërmerren
hapat e nevojshëm që të bëhet i mundur nga ana e publikut, me anë të
faqes sonë elektronike, aksesi në informacionin për ankesat e paraqitura, duke
filluar nga momenti i paraqitjes së tyre deri në marrjen

e

vendimit

përfundimtar;
- Realizimi i arkivës elektronike - kjo do të sillte një kursim të ndjeshëm të
kohës së nevojshme për administrimin e dokumentecionit;
- Ngritja e nivelit profesional të stafit - nëpërmjet marrjes pjesë në programe,
trajnime, projekte të niveleve ndërkombëtare, që lidhen me fushat, objekt i
funksioneve të KPP-së.
- Paraqitja e ankesave në mënyrë elektronike - për realizimin e këtij objektivi është
e nevojshme ndërhyrja për plotësimin e legjislacionit.
- Përmisimi i legjislacionit në lidhje me pezullimin e procedurës nga ana e APP-së,
në momentin e dërgimit të vendimit të pezullimit nga KPP;
- Rritja e cilësisë së shërbimit, efektivitetit dhe mirëfunksionimi i institucionit
mbetet një nga objektivat kryesorë, për faktin se nëpërmjet këtyre cilësive dhe
pavarësisë e paanësisë, mund të garantohet trajtimi me drejtësi e profesionalizëm
i ankesave të operatorëve ekonomikë në kuadër të mbrojtjes së ligjshmërisë së
procedurave prokuruese;
- Rritja e bashkëpunimit, bashkërendimit ndër-institucional dhe mbështetjes në
vendimarrje, me autoritetet kontraktore e institucionet e tjera shtetërore, që
operojnë në fushën e prokurimit publik, koncesioneve, lejeve minerare e
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ankandeve. Rekomandojmë me forcë ndryshime në LPP lidhur me legjitimitetin e
autoriteteve kontraktore për të goditur vendimet e KPP-së në gjykatë, si dhe
mundësinë e KPP-së për të gjobitur këta të fundit në rastet e konstatimit të
paligjshmërisë në zhvillimin e procedurave;
- Forcimi i bashkëpunimit me institucionet audituese, objekt i punës së të cilave
është auditimi i administrimit të fondeve publike;
- Rritja e imazhit të institucionit nëpërmjet vendimeve të mirëargumentuara dhe në
përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi me qëllimin e vetëm mirëmenaxhimin
e fondeve publike.
- Forcimi dhe rritja e mëtejshme cilësore e kapaciteteve profesionale të stafit të
institucionit, me qëllim rritjen e efektivitetit të punës në parandalimin e
veprimeve abuzuese në procedurat prokuruese, koncesionare, lejeve minerare dhe
të ankandeve.
Në përfundim shprehim se parandalimi dhe denoncimi i shkeljeve të ligjit e të
rregullave të prokurimit publik, parandalimi i diskriminimit në vendosjen e
kritereve kualifikuese dhe krijimi i kushteve për konkurrencë të ndershme e të
drejtë, do të vazhdojë të mbetet një nga prioritetet kryesore të punës sonë me
qëllim garantimin e proceseve të rregullta dhe respektimin e të drejtave e
interesave të ligjshme të të gjithë operatorëve ekonomikë.

Ju faleminderit.
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