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MEMORANDUM MIRËKUPTIMI
Bazuar në nenin 19/1, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar,
Vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik të Shqipërisë Nr. 596/2018 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Vendimin e
Kuvendit të Shqipërisë datë 9.7.2020 “ Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit të Prokurimit
Publik për vitin 2019”, sot më 5.10.2020, palët, Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) dhe Open
Contracting Partnership (OCP), bien dakord të nënshkruajnë këtë MM për të mbështetur
Komisionin në zbatimin e kontraktimit të hapur në veprimtaritë e Komisionit.
Mbështetur në bashkëpunimin e mëparshëm ndërmjet OCP dhe KPP për shqyrtimin e mundësive
lidhur me zbatimin e parimeve të kontraktimit të hapur në KPP dhe në vijim të diskutimeve të
mëpasshme, KPP ripohon angazhimin e vet për të zbatuar kontraktimin e hapur në veprimtaritë që
ushtron, veçanërisht nëpërmjet përdorimit të Standardeve të të Dhënave të Hapura për
Kontraktimet (OCDS).

KPP do të punojë ngushtësisht me OCP-në për realizimin e këtij synimi. OCP do të ofrojë këshilla
strategjike, mbështetje për të nxënit, asistencë teknike në terren ose në distancë, si dhe trajnim për
ekipin e KPP-së që do të punojë lidhur me kontraktimin e hapur. Mbështetja nga OCP mund të
përfshijë edhe lehtësimin e shkëmbimit të njohurive dhe ndarjes së përvojës me vendet ose rajonet
e tjera, si dhe me novatorë të tjerë të kontraktimit të hapur, nëpërmjet aktiviteteve globale për të
nxënit.
Fushat e bashkëpunimit do të përcaktohen më tej në vijim, megjithatë ato mund të përfshijnë:
●

Vlerësim të Kontraktimit të Hapur, me qëllim shqyrtimin e mjedisit mundësues dhe
vlerësimin e niveleve aktuale të transparencës dhe llogaridhënies në sistemin e ankesave të
prokurimit publik në Shqipëri;
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●

Hartëzim të sistemeve dhe të dhënave, për të ofruar informacion mbi mënyrat se si OCDS
mund të ndihmojë në integrimin e të dhënave ekzistuese;
● Publikim të grupeve të të dhënave ekzistuese në një portal si burim i hapur (open
source), me vizualizime për të lehtësuar analitikën e monitorimit të performancës së
prokurimit;
● Ngritje të kapaciteteve lidhur me pjesëmarrjen dhe reagimin (feedback), me qëllim
mbështetjen e përdorimit të të dhënave nga grupe të ndryshme të palëve të interesit, dhe
përdorimin e mekanizmave të reagimit (feedback); dhe
● Dokumentim dhe shpërndarje të rezultateve të projekteve dhe mësimeve të nxjerra, duke
përfshirë, por jo vetëm, anketat, intervistat dhe postimet në blog.

KPP bie dakord të punojë me OCP-në dhe, potencialisht, me OSHC të tjera vendore të kësaj fushe,
për të ndarë informacion dhe të dhëna me rëndësi mbi ecurinë e zbatimit, si dhe për të dakordësuar
me OCP-në lidhur me nevojat e përdoruesit dhe treguesit kyç për vlerësimin periodik të
përmirësimit të procesit të kontraktimit në kuadër të këtyre reformave, të paraqitura në një
dokument të mëvonshëm.
E mirëpresim me shumë dëshirë këtë bashkëpunim, për të bërë përparime në fushën e kontraktimit
të hapur, me qëllim arritjen e rezultateve të shkëlqyera, duke përfshirë përmirësimin e mekanizmit
të ankesave të prokurimit publik në Shqipëri.

Me respekt,

Jonaid
Myzyri
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