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Në përgjigje të shkresës suaj nr. 66 prot., datë 12.10.2015, protokolluar me tonën nr. 1494/4
prot., datë 13.10.2015, nëpërmjet të cilës kërkoni informacion mbi procedurën e prokurimit
publik “Procedurë e hapur”, me objekt “Blerje pajisje elektronike dhe telekomunikacioni” Loti VI “Blerje kompjuter, desktop, workstation, laptop”, vlerësojmë të sqarojmë fillimisht si
më poshtë:
Komisioni i Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve për shqyrtimin e
ankesave i ushtron funksionet e tij në përputhje me Kushtetutën, ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006,
“Për prokurimin publik”, të ndryshuar, VKM 184, dt.17.03.2010 “Për Miratimin e
Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik” i
ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit Publik”, i 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 administratës
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 në lidhje me fushën.
Në respekt të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën për infomim” si dhe nenit 23 të Kushtetutës,
“kushdo ka të drejtë, në përputhje me ligjin, të marrë informacion për veprimtarinë e
organeve shtetërore…” (pika 3), Komisioni i Prokurimit Publik, prej më se pesë vitesh ka
vënë në dispozicion të publikut faqen e tij zyrtare (www.kpp.gov.al) në të cilën pasqyron të
gjithë veprimtarinë e tij rreth vendimmarrjes si dhe çdo informacion tjetër që lidhet me të,
duke përmbushur në këtë mënyrë detyrimet e tij ligjore mbi transparencën institucionale
kundrejt qytetarëve.
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Në informacionin e kërkuar nga ana juaj lidhur me (citojmë): “Informacion në lidhje me
ankesën e operatorit ekonomik “InfoSoft System” (kopje) si dhe ecurinë e shqyrtimit të saj”
ajo çka vlerësojmë t’ju sqarojmë është se Komisioni i Prokurimit Publik si organ shtetëror që
ushtron funksionet e tij në përputhje me ligjin, jep çdo informacion që lidhet ekskluzivisht
dhe vetëm me veprimtarinë e organi shtetëror, dhe në rastin konkret çdo informacion apo
dokumentacione të mbajtura dhe hartuara nga vetë organi shtetëror.
Referuar sa më sipër informacionin e kërkuar lidhur me ankesën e kryer për procedurën e
prokurimit të lartpërmendur do ta gjeni në faqen zyrtare të internetit dhe përkatësisht
http://kpp.gov.al/ppadv/Shtator 2015.aspx.
Lidhur me kërkesën (citojmë) “Bazuar në nenin 23/3 i Kushtetutës “Kujdo i jepet mundësia
të ndjekë mbledhjet e organeve të zgjedhura kolektive të na jepet mundësia për pjesëmarrje
gjatë mbledhjes së KPP në shqyrtim të kësaj ankese” vlerësojmë të sjëllim në vëmendjen tuaj
se në përputhje me aktet ligjore në fuqi Komisioni i Prokurimit Publik nuk është organ
kolegjial i zgjedhur. Sipas ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, dhe përkatësisht nenint 19/2, pika 2 e tij përcaktohet se: “Anëtarët e Komisionit të
Prokurimit Publik emërohen nga Këshilli i Ministrave, me propozim të Kryeministrit […]”.
Në ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999, “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës
shtetërore dhe eneteve publike”, në nenin 9, “Mbledhjet e hapura” pika 1, përcaktohet se:
“Mbledhjet e organeve kolegjiale jo te zgjedhura nuk behen te hapura, perveç rasteve kur
ligji parashikon ndryshe”.
Më tej, në VKM 184, dt.17.03.2010 “Për Miratimin e Rregullores “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik” i ndryshuar, në nenin 25 “Shqyrtimi në
themel”, pika 3 përcaktohet: “Komisioni vendos mbi një ankesë në mbledhje me dyer të
mbyllura”.
Referuar sa më sipër në respekt të përcaktimeve ligjore rreth krijimit dhe funksionimit të
Komisionit të Prokurimit Publik ju informojmë se, pjesëmarrja gjatë zhvillimit të mbledhjeve
të tij është ligjërisht e pamundur.
Duke shpresuar se kemi dhënë sa më të plotë informacionin e kërkuar nga ju,
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