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Ky raport u përgatit nga Qendra “Res Publica”, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e 
Hapur për Shqipërinë, në kuadër të projektit me temë: “Promovimi i luftës ndaj pandëshkueshmërisë, 
rritja e transparencës, evidentimi dhe denoncimi i praktikave abuzive dhe përmirësimi i praktikave”. Raporti 
bazohet në një studim, i cili bazohet në të dhëna të mbledhura mbi vendimmarrjen e periudhës 
Prill 2014 deri Tetor 2014. Vlerësimi përfshin një analizë të kuadrit ligjor, të dhënave dhe 
informacioneve të tjera, të mbledhura kryesisht nga vendimmarrja e Komisionit të Prokurimit 
Publik, si dhe të dhënave të publikuara në raportet e institucioneve ndërkombëtare.

Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) është organi administrativ më i lartë që shqyrton ankesat 
administrative të operatorëve ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik. 
Përpara se çështjet të dërgohen për shqyrtim në këtë komision, ankesat paraqiten tek vetë 
autoritetet kontraktore. Vendimmarrja e KPP-së është administrativisht përfundimtare. Palët e 
interesuara mund të kundërshtojnë vendimet e KPP-së në Gjykatës Administrative të Shkallës 
së Parë Tiranë. Një nga kompetencat e rëndësishme të KPP-së është konstatimi i shkeljeve të 
zyrtarëve që punojnë me prokurimet publikë, duke qenë një prej autoriteteve bazë prej nga nis 
zinxhiri i ndëshkimit të personave përgjegjës apo edhe ndjekjet penale ndaj tyre. 

Qëllimi kryesor i këtij studimi është pikërisht vlerësimi i efektivitetit dhe integritetit të 
sistemit ndëshkues dhe dhënia e rekomandimeve konkrete, për të mbyllur disa shtigje, prej 
nga shpëtojnë nga përgjegjësia zyrtarët përgjegjës. Ky studim është i pari i këtij lloji dhe pritet 
të shoqërohet me të tjerë në të ardhmen për të matur ecurinë e përmirësimit të ligjit dhe 
zbatimin e tij.

Grupi i punës për këtë studim përbëhet nga: 
• Z. Dorian Matlija – avokat
• Z. Theodoros Alexandridis – avokat, ekspert i legjislacionit ndërkombëtar
• Znj. Arbesa Kurti – avokate
• Znj. Irene Dule – avokate, kandidate për doktoraturë
• Znj. Brunilda Qershori – avokate
• Znj. Elida Elezi – avokate

1. HYRJE
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Shqipëria mbetet ende një nga vendet më të varfra të Evropës dhe plot sfida për të ardhmen. 
Si çdo vend tjetër i bllokut lindor, Shqipëria u përball me vështirësi të mëdha ekonomike 
gjatë dy dekadave të para pas rënies së komunizmit. Ekonomia ka ecur drejt liberalizimit 
të tregjeve, nëpërmjet proceseve të privatizimit (të cilat sot gjithmonë e më shumë kanë 
formën e partneriteteve publike dhe koncesioneve) dhe Shqipëria ka qenë e aftë të ruajë 
ritme pozitive rritjeje dhe qëndrueshmëri financiare, pavarësisht krizës së vazhdueshme 
ekonomike dhe vështirësive të tranzicionit. Para krizës financiare globale, Shqipëria ishte një 
prej ekonomive me rritjen më të shpejtë në Evropë, duke gëzuar norma reale rritjeje vjetore 
prej 6%, shoqëruar nga reduktimi i shpejtë i varfërisë. Por, pas vitit 2008 rritja mesatare u 
përgjysmua dhe në sektorët publikë dhe të jashtëm lindën disbalanca makroekonomike. Ritmi 
i rritjes u pasqyrua tek varfëria dhe papunësia: ndërmjet viteve 2002 dhe 2008, varfëria në 
vend u përgjysmua (në rreth 12.4%) por në vitin 2012 u rrit sërish deri në 14.3 %. Papunësia 
u rrit në 16.9 % në vitin 2013, nga 12.5% që ishte në vitin 2008, ku papunësia e të rinjve arriti 
26.9 %. Normat e publikuara nga INSTAT për vitin 2014 kanë shënuar rritje të mëtejshme 
të këtyre parametrave matës. 

Ritmet e rritjes ekonomike mbi 3% gjatë vitit 2011 u moderuan në vitet 2012 dhe 2013, duke 
reflektuar në këtë mënyrë situatën e përkeqësuar në Eurozonë, si dhe situatën e vështirë të 
sektorit energjetik. Rritja reale e Prodhimit të Përgjithshëm Bruto (PPB) ra në pikën e ulët 
-2.3% në tre-mujorin e tretë të vitit 2013.

Burimet kryesore mbeten remitancat, importet dhe investimet e huaja, të cilat kanë pësuar 
goditje nga kriza globale, duke sjellë si rezultat ulje të kërkesës në vend, zhbalancim fiskal dhe 
rritje të nivelit të varfërisë. 

Shqipëria është fokusuar tek rimëkëmbja dhe rritja ekonomike në një mjedis të jashtëm 
të vështirë, duke zgjeruar dhe mbështetur përfitimet sociale të vendit dhe duke reduktuar 
ndërkaq, cenueshmërinë nga ndryshimet klimaterike, veçanërisht përmes përmirësimit të 
menaxhimit të burimeve ujore. Sfidat kyçe për përparimin e Shqipërisë përfshijnë: luftën 

2. SFONDI
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14 ndaj korrupsionit, përmirësimin e menaxhimit të shpenzimeve publike, me fokus kryesor 

përmirësimin e sistemit të prokurimit publik, reformën në drejtësi, reformën rregullatore 
dhe institucionale, zvogëlimin e mangësive infrastrukturore dhe përmirësimin e efikasitetit të 
sistemeve të mbrojtjes sociale dhe shërbimeve shëndetësore.

Gjatë vitit 2014 u shënua rritje e luftës së qeverisë ndaj fenomenit të mospagesës dhe 
fshehjes së detyrimeve ndaj shtetit. Lufta përfshiu reduktimin e borxheve të energjisë 
elektrike, sigurimeve shoqërore, taksave dhe tatimeve, etj. dhe solli rritjen e barrës së disa 
prej detyrimeve, duke hasur rezistencë të ndjeshme, për shkak se publiku vazhdon të mbetet i 
edukuar me idën e ushqyer prej vitesh, të mospagesës së detyrimeve për shkak të  perceptimit 
që fondet më pas shpërdorohen. 

Ashtu siç mbledhja e detyrimeve është e një rëndësia parësore në shëndoshjen e financave 
të shtetit, edhe përgjegjëshmëria e shpenzimit të këtyre financave ka të njëjtën rëndësi. 
Ndërsa synohet t’i jepet fund pandëshkueshmërisë në lidhje me (mos)mbledhjen e të hyrave 
publike, ekziston perceptimi publik se në luftën ndaj pandëshkueshmërisë së zyrtarëve që 
shpërdorojnë të hyrat publike ka një apati të përgjithshme.

Në këtë kuadër, lufta ndaj fenomenit të pandëshkueshmërisë së zyrtarëve, dhe jo vetëm të 
qytetarëve të thjeshtë, mbetet ndoshta sfida më kryesore me të cilën përballet sot Shqipëria.
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3.1. Parathënie

Duke u mbështetur në raportet e organizatave ndërkombëtare qeveritare dhe jo-qeveritare, 
dhe në artikuj shkencorë me temë korrupsionin, qëllimi i këtij kapitulli është të japë një tablo 
të përmbledhur, por të plotë, se si aktorët ndërkombëtarë kanë vlerësuar sfidat me të cilat po 
përballet Shqipëria në fushën e prokurimit publik. Në përputhje me temat e shqyrtuara në këtë 
punim, ky seksion nuk do të trajtojë çështjen e koncesioneve/partneriteteve publike private.

3.2. Korrupsioni dhe pandëshkueshmëria në fushën e prokurimit publik:   
 praktika nga Bashkimi Evropian

Institucionet ndërkombëtare, në raportet e tyre për Shqipërinë, shpesh kanë shprehur 
shqetësimin në lidhje me natyrën endemike të korrupsionit në të gjitha fushat e jetës 
publike dhe private, duke përfshirë edhe atë të prokurimit publik. Megjithëse ky shqetësim 
është i bazuar në realitetin ekzistues, Komisioni Evropian në raportin mbi korrupsionin 
në Bashkimin Evropian (BE), në kapitullin që fokusohet mbi korrupsionin në prokurimin 
publik1, në mënyrë të qartë tregon se një numër shtetesh anëtare të BE-së po ashtu po 
përballen me probleme të ngjashme me ato të Shqipërisë. Në të vërtetë, disa prej gjetjeve 
të këtij raporti i janë referuar rastit të Shqipërisë. Fakti që disa prej shteteve të BE-së po 
përballen me të njëjtin problem nuk mund të përbëjë justifikim për dështimin e vazhdueshëm 
të shtetit shqiptar në ngritjen e një sistemi efektiv dhe transparent të prokurimit publik. Kjo 
do të thotë se sfidat me të cilat po përballet Shqipëria në këtë fushë janë të vështira dhe mund 
të themi që nuk pritet të përmbushen lehtë ose brenda një afati të shkurtër kohor. Megjithatë 
është i dobishëm shqyrtimi i natyrës dhe shkallës së problemeve në Shtetet Anëtare të BE-

1 Komisioni Evropian, Raporti i Komisionit, Këshillit dhe Parlamentit Evropian, Raporti i Anti- 
 Korrupsionit, COM(2014) 38, Bruksel, 3.2.2014, i aksesueshëm në Anglisht http://ec.europa.eu/ 
 dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/  
 corruption/docs/acr_2014_en.pdf

3. PERCEPTIMI I 
PANDËSHKUESHMËRISË 

NË PROKURIMET 
PUBLIKE SIPAS 

NDËRKOMBËTARËVE
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14 së, të cilat kanë probleme në këtë fushë, me qëllim që të përfitohet nga përvojat e tyre për të 

parashikuar sfidat e së ardhmes dhe për të mos përsëritur të njëjtat gabime.

Pothuajse 1/5 e GDP-së së BE-së shpenzohet çdo vit nga ana e autoriteteve publike në 
prokurimin e mallrave dhe shërbimeve dhe 20% e këtij totali lëvrohet përmes procedurave 
të prokurimit publik2, për pasojë, prokurimi publik është një objektiv i qartë për ata që janë 
përfshirë në praktika korruptive. Nuk është rastësi edhe perceptimi publik për korrupsionin 
në fushën e prokurimit publik, ku Komisioni Evropian ka vënë në dukje se nga një numër i 
të anketuarve në Shtetet Anëtare, rezulton që korrupsioni në sferën e prokurimit publik ka 
arritur nivele të larta. Këto vende janë: Republika Çeke (ku 69% e të anketuarve mendojnë 
se ka korrupsion të përhapur në procedurat e prokurimit), Hollanda (64%), Greqia (55%), 
Sllovenia (60%), Kroacia (58 %) dhe Italia (55%)3.

Të dhënat empirike duket që sugjerojnë se përqindjet e larta të këtyre sondazheve të perceptimit 
publik, jo domosdoshmërisht kërkojnë të verifikohen (të paktën jo për të gjitha këto vende) 
nëse janë të bazuara në realitet. Në të vërtetë, raporti ngre problemin se në disa raste duket se ka 
lidhje të forta ndërmjet krimit të organizuar, politikanëve dhe procedurave të prokurimit:

“Lidhjet ndërmjet grupeve kriminale, biznesit dhe politikanëve mbeten një shqetësim për Shtetet 
Anëtare, sidomos në nivelet rajonale dhe vendore, si dhe në prokurimet publike, ndërtimin, shërbimet 
e mirëmbajtjes, menaxhimin e mbeturinave dhe sektorë të tjerë. Kërkimet kanë treguar se, në një shtet 
anëtar, krimi i organizuar ka ndikim në të gjitha fushat, përfshirë edhe politikën. Korrupsioni politik 
shpesh është parë si një mjet për të fituar akses të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në pushtet; ky shtet është 
konsideruar të ketë nivelin më të lartë të ekonomisë gri, në raport me shtetet të tjera anëtare të BE-së”4.

Në disa raste të tjera, rrjetet e krimit të organizuar, të cilët nuk gjejnë mbështetjen e 
politikanëve, vendosin të krijojnë formacionet e tyre politike në nivel lokal. Pasi sigurohen që 
partitë e tyre zgjidhen në këshillat bashkiakë/komunalë, ata fillojnë të përdorin pushtetin e 
fituar, ndër të tjera edhe kompetencat në prokurimet publike5.

Një faktor tjetër që kontribuon në perceptimin e lartë për korrupsionin në prokurimin publik, 
që mbizotëron në disa shtete anëtare, është pandëshkueshmëria e funksionarëve të përfshirë 
në praktika të tilla, gjë që përforcohet me numrin e ulët të ndjekjeve penale dhe vendimeve 
gjyqësore të formës së prerë për dënime për korrupsion në prokurimet publike. Sipas raportit 
të Komisionit Evropian:

“Në disa shtete anëtare, ku korrupsioni në prokurimin publik ngre shqetësime të veçanta, gjurmët 
e ndjekjeve penale dhe vendimet gjyqësore të formës së prerë të gjykatave janë të dobëta dhe vetëm në 
pak raste vendimet për korrupsionin në prokurimin publik janë finalizuar me sanksione bindëse. 
Këto raste zakonisht marrin një kohë të gjatë dhe, shpesh, kontratat apo projektet janë përfunduar në 

2 Po aty, fq.21, Komisioni konstatoi se në vitin 2011 vlera totale e tenderave ishte 425 miliard Euro.
3 Po aty, fq. 25, Statistikat për perceptimin e publikut lidhur me korrupsionin në përgjithësi janë  
 shumë shqetësuese, 99% në Greqi, 97% në Itali, 95% në Lituani, Spanjë dhe Republikën Çeke,  
 duke nënvizuar që korrupsioni në vendet e tyre është në nivele të larta. Po aty, fq.6, Duhet të  
 theksohet, që pavarësisht se sondazhi është një element i rëndësishëm, perceptimi i publikut 
  mbi korrupsionin nuk paraqet një imazh të plotë për natyrën dhe nivelin e korrupsionit në  
 secilin prej shteteve. Së fundmi, kërkohet më shumë informacion dhe statistika, të bazuara dhe  
 te GRECO. Shiko Grupi i Shteteve Kundër Korrupsioni (GRECO), Progres Raporti për   
 Shqipërinë, 2002, i aksesueshëm në anglisht në ttps:/www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/ 
 evaluations/round1/GrecoEval1(2002)9_Albania_EN.pdf, paragrafi 148.
4 Po aty, fq. 19.
5 Po aty, fq. 28.
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kohën kur praktikat korruptive zbulohen. Rastet e korrupsionit në prokurimin publik janë shpesh të 
ndërlikuara dhe nganjëherë ato mund të përfshijnë zyrtarë të lartë. Prandaj janë të nevojshme njohuri 
specifike teknike në mënyrë që të sigurohet një procedurë gjyqësore efektive dhe e drejtë. Në disa shtete 
anëtare ka mangësi në trajnimin e prokurorëve dhe/ose të gjyqtarëve për çështjet e prokurimit publik.6 

Pavarësia e dobët institucionale e organeve të hetimit në disa Shtete Anëtare krijon terren 
potencial për  korrupsionin. Komisioni Evropian ka theksuar se: 

“Në disa Shtete Anëtare ekzistojnë garanci të pamjaftueshme për pavarësinë e organeve të gjykimit nga 
ndërhyrjet politike, duke përfshirë emërimin e kryetarëve dhe të stafit të tyre.” 7 

Për sa i përket formës së shfaqjes së korrupsionit në procedurat e prokurimit publik, kërkimet 
kanë treguar se katër llojet e mëposhtme të praktikave korruptive duket që janë dominuese:

“[...] (1) manipulimi në tendera (në formën e fshehjes së ofertës, ofertat plotësuese, rotacionit të ofertës 
dhe nën-kontraktimit), kur kontrata i është “premtuar” një kontraktori me ose pa pëlqimin e zyrtarit 
publik; (2) shantazhi, kur zyrtari publik kërkon ose pranon një ryshfet, i cili do të marrë pjesë 
në procesin e tenderimit, duke përfshirë edhe procesin administrativ; (3) konflikti i interesit; (4) 
parregullsi të tjera, duke përfshirë keqmenaxhimin e qëllimshëm/paditurinë, kur zyrtarët publikë 
nuk kryejnë kontrollet e duhura apo nuk ndjekin procedurat e nevojshme dhe tolerojnë ose injorojnë 
keqadministrimin e hapur dhe të qëllimshëm nga kontraktorët.” 8

3.3. Kapja e Shtetit dhe krimi i organizuar në Shqipëri: A përbën një arsye të  
 veçantë për t’u shqetësuar lidhur me fushën e prokurimit?

Shqetësimet që shoqërojnë procesin e prokurimeve në Shtetet Anëtare të BE-së janë 
fenomene të hasura shpesh në Shqipëri. Në mënyrë të vecantë, organizatat kriminale e 
zgjerojnë aktivitetin e tyre kriminal në fushën e prokurimit publik dhe ky fakt nuk mungon në 
Shtetet Anëtare të BE-së, por shumë shqetësues mbetet të jetë për Shqipërinë. Edhe pse nuk 
ka prova që vërtetojnë këtë fakt të dhënë në kontekstin e këtij studimi, një dukuri e tillë është 
e mundshme po të kemi parasysh se Shqipëria, sipas Bankës Botërore, paraqet elemente të 
mesme të kapjes shtetërore9, ku shumica e “kapjeve” nuk duket që të kenë ndodhur për shkak 
të aktivitetit të shoqërive tregtare, por për shkak të veprimtarisë së subjekteve kryesore si 
partitë politike / rrjetet e krimit të organizuar apo një kombinim i të dyjave, që kërkojnë 
të mbajnë kontrollin mbi shtetin10. Ky ka qenë edhe përfundimi i një studiuesi, i cili është 

6 Po aty, fq. 34.
7 Po aty, fq. 33.
8 Po aty, fq. 27.
9 Bazuar në përkufizimin e Bankës Botërore, “kapja e shtetit” mund të përkufizohet si përpjekjet  
 e elitës/grupeve të interesit për të ndikuar në miratimin e ligjeve, politikës dhe rregullave me  
 anë të mënyrave të paligjshme. Mund të konstatohen forma të ndryshme të “kapjes së shtetit”,  
 bazuar në tipet e kapjes së institucioneve (psh. ekzekutive apo gjyqësore), ose kush bën “kapjen”  
 (psh. firmat private/ partitë politike /funksionarët publikë) dhe llojet e përfitimeve (psh.   
 korrupsioni, nxjerrja e informacioneve konfidenciale). Shiko Banka Botërore, Antikorrupsioni në  
 Tranzicion: Kontributi në Debatin Politik, 2000, i aksesueshëm në anglisht në
 http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/contribution.pdf, fq. 3.
10 Shiko artikullin Cepiku, Denita, Coping with Corruption in Albanian Public Administration and  
 Business, International Public Management Review, Volumi 5, çështja 1, 2004, i aksesueshëm në 
 http://www1.imp.unisg.ch/org/idt/ipmr.nsf/ac4c1079924cf935c1256c76004ba1a6/19994258d12b 
 2f78c1256e770057a114/$FILE/IPMR_5_1_2004_COPING%20WITH%20CORRUPTION%20 
 IN%20ALBANIAN%20PUBLIC%20ADMINISTRATION%20AND%20BUSINESS.pdf , fq. 110.
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14 shprehur se “kapja e shtetit” në Shqipëri kryhet jo nga interesat e fuqishme dhe të organizuara 

të biznesit, por “nga krimi i organizuar dhe elementeve që tashmë janë brenda politikës dhe qeverisë”11, 
duke krijuar një pushtet: “në një trekëndësh midis partisë qeverisëse, zyrtarëve shtetërorë dhe krimit 
të organizuar”12. Në këtë drejtim është interesante të vihet në dukje se, bazuar mbi të dhëna 
statistikore dhe cilësore, rezulton që në jug të Italisë ekziston një lidhje e fortë midis krimit të 
organizuar dhe prokurimit publik, ku këto lidhje rezultojnë më të forta në Kalabri dhe Sicili 
dhe incidentet më të larta të kësaj lidhjeje janë regjistruar në Kalabri. Një nga arsyet e kësaj, 
sipas studiuesve, lidhet me modelin e kontrollit të territorit nga familja-bazë13, një model që 
duket se ka shumë ngjashmëri me modelin e “klanit” të kontrollit të territorit që studiuesit 
kanë identifikuar në Shqipëri14.

Një tjetër aspekt që duhet të mbahet parasysh në kontekstin e këtij punimi është niveli i 
konsiderueshëm i ndihmës së huaj (donatorëve)15. Kjo, së bashku me uljen e fluksit financiar 
në shoqëri dhe reduktimin e fitimeve të paligjshme në veprimtari të tjera të prirura ndaj 
korrupsionit (p.sh. ndërtimi), mund të sjellë “kapjen e shtetit” në fushën e prokurimit publik nga 
rrjetet e krimit të organizuar. Ndihma, qoftë edhe e huaj, mund të përbëjë një burim potencial 
të të ardhurave16. Në lidhje me këtë aspekt, duhet të theksohet se në prill të vitit 2014, KE 
vendosi që Shqipëria të kualifikohet për menaxhimin e decentralizuar të asistencës së BE-së 
dhe për këtë arsye institucionet shqiptare do të jenë drejtpërdrejt përgjegjës për menaxhimin 

11 Shiko artikullin nga Mathisen.Harald W, Donor roles in face of endemic corruption – Albania 
 in the policy debate, Chr. Michelsen Institute 2003, , i aksesueshem në anglisht në 
 http://www.cmi.no/publications/publication/?2960=donor-roles-in-face-of-endemic-corruption- 
 albania , fq. 3. Duhet të theksohet se, në përputhje me atë që konstaton Z. Mathisen, Shqipëria  
 në fakt karakterizohet nga elemente të lartë dhe jo të mesem të “Kapjes së shtetit” dhe   
 metodologjia e Bankës Botërore për klasifikimin e kapjes së shtetit si të mesëm, nuk merr   
 parasysh kapjen e shtetit nga elita ekonomike e fuqishme, e cila shfaqet shumë e fortë, shiko fq. 6.
12 Po aty, komentues të tjerë kanë theksuar natyrën e dyfishtë të krimit të organizuar në Shqipëri i  
 cili i ka shtrirë lidhjet si në aktivitetet politike dhe kriminale. Shiko, Chêne. Maria, Albania:  
 Overview of Corruption and Anti-Corruption, U4 Expert Answer No. 289, 12 Korrik 2011, i  
 aksesueshëm në http://www.u4.no/publications/albania-overview-of-corruption-and-anti- 
 corruption/ , fq. 3.
13 Qendra për Studime Demokratike, Examining the Links between Organised Crime and   
 Corruption, 2010, studim i mbështetur nga Komisioni Evropian, i aksesueshëm në anglisht në  
 http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_ 
 crime_and_corruption_en.pdf, fq. 53.
14 Shiko tezën e Doktoraturës nga Zhilla, Fabian, Organised Crime and Judicial Corruption,   
 Democratic Transformation and Prospects for Justice in the Western Balkans, qershor 2012,   
 fq. 59. Duhet të theksohet se në njërën nga intervistat është pohur se organizatat kriminale  
 ndikojnë në ligjin për prokurimin publik, fq.215.
15 Të dhënat tregojnë se gjatë viteve 2010 - 2012, ndihma e huaj në të gjitha format (p.sh. grante,  
 kreditë koncensionare dhe jo-koncesionare) arrijnë vlerën mesatarisht 300-400 milion EUR  
 në vit; shiko artikullin nga Zeneli, Mimoza, Reci, Amarda, Harxhi, Gentiana, External Assistance  
 and Albanian Citizens Perceptions about Effectiveness of Coordination, Mediterranean Journal  
 of Social Sciences, Vol. 5, Nr. 3, Mars 2014, aksesueshëm në anglisht në http://www.mcser.org/ 
 journal/index.php/mjss/article/view/2123 , fq.106 , Gjatë viteve 2000 - 2007, ndihma e jashtme  
 ishte e barabartë me një mesatare prej 4% të GDP-së në vit, por arriti gjysmën e totalit të   
 buxhetit të investimeve publike. Shiko Republika e Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, External  
 Assistance Orientation Document, Prill 2008, i aksesueshëm në anglisht në http://shtetiweb.org/ 
 wp-content/uploads/2014/05/External-Assistance-Orientation-Document-EAOD.pdf ,fq. 5.
16 Shiko artikullin nga Knack, Stephen, Aid Dependence and the Quality of Governance: A Cross- 
 Country Empirical Analysis Aid Intensity, Donor Fragmentation and the Quality of Governance,  
 World Bank Policy Research Working Papers, Nëntor 1999, i aksesueshëm në anglisht në
 http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-2396
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e fondeve të BE-së të vëna në dispozicion në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Para-
Anëtarësimit (IPA), duke përfshirë dhe procedurat përkatëse të prokurimit17.

Megjithatë nuk duhet të nxitojmë për të përshkruar rreziqet e korrupsionit në prokurimin 
publik duke u bazuar ekskluzivisht ose kryesisht në karakteristikat rajonale / kombëtare, 
ose me praninë e krimit të organizuar: konstatimet nga raportimi për tre shtetet e Evropës 
Qendrore, anëtare të BE-së (Republika Çeke, Hungaria dhe Sllovakia), të cilat duket që nuk 
kanë karakteristika të ngjashme me ato të raportuara në Kalabri dhe në Shqipëri, sugjerojnë 
se shpërndarja e fondeve të BE-së përmes procedurave të prokurimit publik, mund të rrisë 
rreziqet e korrupsionit, thjesht duke rritur sasinë e përgjithshme të burimeve publike18. Me 
fjalë të tjera, madje edhe në mungesë të krimit të organizuar ose të karakteristikave kombëtare, 
prokurimi publik gjithmonë do të përbëjë një magnet për praktika korruptive.

3.4. A e ka pranuar Shteti shqiptar publikisht nevojën për të reformuar   
 procedurat e prokurimit publik?

Shteti shqiptar ka qenë i vetëdijshëm për rreziqet që mund të prekin prokurimin publik 
nga korrupsioni dhe mekanizmat joefektive të mbikëqyrjes, duke pranuar në Strategjinë 
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2007-2013 se: “Sistemi i prokurimeve publike shpesh nuk i 
ka shërbyer qëllimit për përdorimin efikas të fondeve publike. Vlerësimi i ofertave është i dobët dhe mbikëqyrja 
është e pamjaftueshme. Përqindja e kontratave të dhëna përmes metodave jo konkurruese ka qenë e lartë”19. 

Për më tepër, është pranuar se gjatë viteve të fundit, shteti shqiptar ka ndërmarrë një sërë 
nismash të rëndësishme në fushën e prokurimit publik. Shqipëria ka miratuar një kornizë 
mjaft të fuqishme legjislative, ku Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka 
pranuar në Vlerësimin për Sektorin në Prokurimit Publik për vitin 2010 se: “Cilësia e kuadrit 
ligjor për PP [Prokurimit Publik] në Shqipëri ka shënuar një nivel të lartë në mesin e vendeve operacionale 
të BERZH, me një normë të pajtueshmërisë prej 83% [...] Kuadri institucional shqiptar është gjithashtu 
i mirë, nuk janë identifikuar boshllëqe të rëndësishme organizimi”20. Në të njëjtin vit, Agjencisë së 
Prokurimit Publik iu dha vendi i dytë, nga Mbështetja e Shërbimit Publik të Kombeve të 
Bashkuara, për ngritjen në vitin 2009 të një sistemi të detyrueshëm të prokurimit elektronik 
për të gjitha thirrjet për prokurimin në sektorit publik me vlerë më të lartë se 3,000 EUR21. 
Në mënyrë të ngjashme, në Raportin e Vlerësimit të Shqipërisë në vitin 2010, SIGMA22 vuri 

17 Deklarata për Shtyp e Delegacionit të BE-së, Albania ready to directly manage EU funds, 1 April  
 2014, i aksesueshëm në anglisht dhe shqip në http://www.eeas.europa.eu/delegations/albania/ 
 press_corner/all_news/news/2014/20140402_en.htm
18 Fazekas, Mihaly, Chvalkovska, Jana, Skuhrovec, Jiri, Janos Toth, Istvan, Peter King, Lawrence, Are  
 EU funds a corruption risk? The impact of EU funds on grand corruption in Central and Eastern  
 Europe, European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building, Shkrimi Nr. 38, i   
 aksesueshëm në anglisht në http://www.againstcorruption.eu/reports/are-eu-funds-a-corruption- 
 risk-the-impact-of-eu-funds-on-grand-corruption-in-central-and-eastern-europe/, fq 35.
19 Republika e Shqipërisë. Këshilli i Ministrave, Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim  
 2007-2013, Maj 2008, i aksesueshëm në anglisht në http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/ 
 Resources/Albania-PRSP(August2008).pdf , fq. 29.
20 Raporti është i aksesueshëm në anglisht në http://ppl-report.ebrd.com/ fq.26.
21 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan039144.pdf , pragu  
 më pas u ul në 72 Euro.
22 SIGMA aprovon Mbështetjen për Përmirësimin e Qeverisjes dhe Menaxhimit. Kjo është një  
 iniciativë e përbashkët e Bashkimit Evropian dhe OECD. Shiko http://www.sigmaweb.org/about/  
 Raportet shumë të hollësishme dhe hulumtuese të publikuara nga SIGMA kanë qenë bazë për  
 progres raportet vjetore të Shqipërisë dhe si të tilla kanë një rëndësi të veçantë.
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14 në dukje se, pavarësisht nga një sërë çështjesh me interes, është bërë përparim i rëndësishëm 

në drejtim të përafrimit të sistemit të prokurimit publik shqiptar me standardet evropiane 
dhe mirëpriti ngritjen dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik (KPP)23. Duket 
që viti 2010 kishte shenja të një angazhimi të lartë (të paktën në nivel programatik) të qeverisë 
shqiptare në luftën kundër korrupsionit dhe keqadministrimit në fushën e prokurimit publik, 
duke ndërmarrë reforma të rëndësishme. Pas këtij viti, zelli i qeverisë për të miratuar reformat 
e rëndësishme do të binte. Pavarësisht që Shqipëria u rendit në vendin e katërt në Vlerësimin 
e Prokurimit Publik të vitit 2010 nga BERZH, për cilësinë e ligjeve të prokurimit, ajo do të 
renditet në vendin e shtatë në follow-up të Vlerësimit në vitin 201224.

Në dhjetor 2014 Kuvendi miratoi ligjin nr. 182/2014, i cili u prezantua si një reformë e rëndësishme 
për të ulur korrupsionin në fushën e prokurimeve publike, por ky ligj nuk ka adresuar ende siç 
duhet një pjesë të mirë të shqetësimeve të ngritura në raportet e ndërkombëtarëve. 

3.5. Përmbledhje të vlerësimeve të kryera për vitet 2011 - 2014 nga institucionet  
 ndërkombëtare në fushën e prokurimit publik për Shqipërinë

Qëllimi i këtij seksioni është që të ofrojë jo vetëm një tablo të përgjithshme të zhvillimeve në 
fushën e prokurimit publik gjatë këtyre viteve, por kryesisht të pasqyrojë vlerësimin e këtyre 
zhvillimeve nga dy institucionet ndërkombëtare, përkatësisht të SIGMA-s dhe të Komisionit 
Evropian (KE), të cilat në raportet e tyre vjetore i kushtojnë fragmente të gjata situatës së 
sistemit të prokurimit publik në Shqipëri. Me qëllim parandalimin e ndonjë konfuzioni që mund 
të lindë për shkak të statistikave të përmendura në raporte, duhet të theksohet se SIGMA 
zakonisht e publikon raportin në muajin Prill të çdo viti, ndryshe nga progres raportet e KE-së, 
të cilat publikohen në Tetor të cdo viti. Si rezultat i kësaj, raportet e SIGMA mund të përmbajnë 
informacione më të plota në lidhje me vitin e publikimit dhe më të përditësuara.

Viti 2011

Pavarësisht përpjekjeve të ndërmarra në fushën legjislative, kjo gjë nuk është bërë në të gjitha 
drejtimet, p.sh. në fushën e trajnimit të personelit dhe anëtarëve të komisioneve të prokurimit 
publik, SIGMA ka konstatuar në Raportin e Vlerësimit të vitit 2011 se, ndërkohë që shteti 
shqiptar ka marrë masa për të implementuar gradualisht standardet e ligjit vendas për prokurimin 
publik në përputhje me direktivat e BE, ajo që po krijon pengesa në zbatimin e ligjit është: 

“[mungesa] e të të kuptuarit apo prokurimit (ose funksionimi i tregut të prokurimit) nga autoritetet 
kontraktore, të cilat paraqesin një qasje mekanike në fushën e prokurimeve [...] Është e qartë se 
stafi i autoriteteve kontraktore ka vështirësi në të kuptuarin dhe zbatimin e ligjit [...] Shqetësim i 
menjëhershme dhe urgjent është adresimi i problemeve institucionale të shkaktuara nga reduktimi i 
ndjeshëm i burimeve njerëzore të APP-së [Agjencia e Prokurimit Publik]”25.

Komisioni Evropian ka qenë më kritik në Progres Raport, duke vënë në dukje se Agjencia e 
Prokurimit Publik është konsideruar si e paaftë për kryerjen e funksioneve të veta monitoruese, 
për shkak të mungesës së burimeve të mjaftueshme njerëzore dhe mungesës së legjislacionit 

23 Raporti i SIGMA, Shqipëri 2010, fq. 4 dhe fq. 100.
24 EBRD, Measuring Success in public procurement reform, Ligji në Tranzicion online,   
 i aksesueshem në http://www.ebrd.com/downloads/research/law/lit113b.pdf, fq. 9
25 Vleresimi i SIGMA, Shqipëri 2011, i aksesueshëm në anglisht në http://www.sigmaweb.org/ 
 publications/48972502.pdf , fq. 23 – 25. 



15

D
ISA

 SH
K

A
Q

E Q
Ë STIM

U
LO

JN
Ë PA

N
D

ËSH
K

U
ESH

M
ËRIN

Ë N
Ë V

EPRIM
TA

RIN
Ë E K

PP

dytësor [në lidhje me detyrën e monitorimit]. Së fundi, KE shprehu shqetësimin për numrin 
relativisht të lartë të procedurave jo-konkurruese dhe jo-transparente të prokurimit26.

Viti 2012

Në Raportin e Vlerësimit të vitit 2012, SIGMA përsëriti se sfidat kryesore në prokurimin 
publik nuk janë hasur në fushën legjislative, por më tepër në zbatimin e ligjit. Ndërsa probleme 
të tilla si krijimi i dy institucioneve potencialisht të dyfishta (dmth të Avokatit të Prokurimit 
Publik dhe Komisionit të Prokurimit Publik) janë konstatuar dhe më herët27, raporti nënvizon 
një seri mangësish strukturore në përgjithësi dhe në veçanti thekson mungesën e një strategjie 
koherente dhe gjithëpërfshirëse në fushën e prokurimit. Sipas raportit, zhvillimet pozitive 
që ndodhën ishin rezultat i nismave të izoluara dhe fragmentare të ndërmarra nga aktorë 
të ndryshëm. Edhe pse këto zhvillime janë pozitive, ato mund të rrezikohen, për shkak të 
bazës së tyre ad hoc, duke minuar përpjekjet e bëra dhe duke vështirësuar problemet tashmë 
të acaruara të koordinimit midis organeve të ndryshme28.  

Raporti është gjithashtu kritik për zhvillime të caktuara ligjore, të tilla si dështimi institucional 
për të informuar KPP-në për kompetencën e fituar rishtas për shqyrtimin e mosmarrëveshjeve 
mbi lejet minerare, një kompetencë për të cilën KPP u vu në dijeni vetëm pasi ishte ngritur 
ankimi i parë për lejet minerare29. Në raport është konstatuar se nga vëzhgimi i ankesave të 
zgjidhura nga KPP në vitin 2011 rezulton se 80% e ankesave kishin për objekt tenderat me 
objekt shërbimet e ruajtjes së sigurisë fizike30. 

Disa nga këto tema janë marrë nga Progres Raporti i vitit 2012 i KE; dy probleme shtesë të 
identifikuara në raport ishin vendosja e Komisionit të Prokurimit Publik nën mbikëqyrjen 
Kryeministrit, duke hedhur dyshime në pavarësinë e funksionimit të tij31, si dhe mungesa e 
përparimit në përafrimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik me direktivat e BE-së32. 

26 Komisioni Evropian, Dokumenti i Stafit të Punës të Komisionit, Progres Raporti për Shqipërinë  
 i vitit 2011, së bashku me Komunikatën e Komisionit, Këshillit dhe Parlamentit Europian,   
 COM(2011) 666, Bruksel, 12.10.2011, SEC(2011)1205, i aksesueshëm në anglisht në http:// 
 ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdf , fq.33.
27 Avokati i Prokurimit Publik u shfuqizua me ligjin nr. 131/2012, datë 27 dhjetor 2012, duke lënë  
 në fuqi funksionimin e KPP, si i vetmi organ administrativ për të shqyrtuar ankesat.
28 Vlerësimi i SIGMA, Shqipëri 2012, i aksesueshëm në anglisht në http://www.sigmaweb.org/ 
 publications/Albania_Assess_2012.pdf , fq. 29.
29 Po aty, fq. 26.
30 Po aty, fq. 28.
31 Shqipëria nuk është vendi i vetëm në Evropë që ka vendosur një organizim të tillë: KE në raportin  
 e tij të publikuar nga Komisioni, Këshilli dhe Parlamenti Evropian, Raporti i Anti-Korrupsionit,  
 COM (2014) 38, ka konstatuar se gjysma e shteteve anëtare të BE-së parashikojnë që ankesat  
 lidhur me prokurimet shqyrtohen nga organet administrative, cit, fq. 33, Ajo që theksohet është  
 se, sipas standardeve të vendosura nga GJEDNJ, shtetet nuk janë të detyruara të parashikojnë  
 që institucionet e tilla administrative të jenë tërësisht të pavarura, por nëse ato nuk janë të tilla, 
  vendimet e tyre duhet të jenë të ankimueshme në gjykatë. Shiko ndër të tjera, Menarini   
 Diagnos tics S.R.L. c. Italie, apl. nr. 43509/08, vendimi i 27 shtatorit 2011 dhe Grande Stevens et  
 Autres c. Italie, apl nr. 18640/10, 18647/10, 18663/10, vendimi i 4 Mars 2014. 18668/10, 18698/10.
32 Komisioni Evropian, Dokumenti i Stafit të Punës të Komisionit, Progres Raporti për Shqipërinë  
 2012 së bashku me Komunikatën e Komisionit, Këshillit dhe Parlamentit Europian, COM(2012)  
 600, Bruksel, 10.10.2012, SwD(2012) 334, i aksesueshëm në anglisht në http://ec.europa.eu/  
 enlargement/pdf/key_documents/2012/package/al_rapport_2012_en.pdf , fq. 34 dhe 35.
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Vlerësimet e SIGMA dhe KE për vitin 2013 ishin optimiste. SIGMA ka përshëndetur heqjen 
e Avokatit të Prokurimit Publik (që kishte kompetenca mbivendosje me KPP, duke shkaktuar 
dhënien e vendimeve/opinioneve potencialisht kontradiktore) dhe rikthimin e kompetencës 
së monitorimit të procedurave të prokurimit APP-së.33 

Përfundime të ngjashme janë bërë në Progres Raportin e KE për vitin 2013, megjithatë janë 
ngritur shqetësime mbi rritjen e procedurave me negocim pa botim paraprak, në krahasim me 
vitin 2012; këto procedura përbënin 26,4% të të gjitha procedurave të prokurimit në vitin 2012 
dhe kjo formë e prokurimit ka treguar shenja rritjeje në gjysmën e parë të vitit 2013. Pavarësisht 
faktit që përdorimi i kësaj forme të veçantë të prokurimit nuk është e paligjshme në vetvete, 
përdorimi i kësaj metode duhet të bëhet vetëm në raste shumë specifike, për shkak të mungesës 
së transparencës. Forma të tilla të prokurimit nuk duhet domosdoshmërisht të jenë dëshmi e 
korrupsionit, por mund të vijnë si rezultat i “vonesave në lëvrimin e fondeve të prokurimit [...] kombinuar 
me afate të ngjeshura dhe me planifikim të dobët” - elemente të vështirë për një qeverisje të mirë.

Raporti gjithashtu iu referua numrit të gjobave, qortimeve dhe masave disiplinore të dhëna nga 
APP nga viti 2011 - në gjysmën e parë të 2013, gjatë ushtrimit të detyrave të saj të monitorimit 
në lidhje me procedurat e prokurimit. Ai gjithashtu iu referua raportit të Kontrollit të Lartë 
të Shteti të publikuar në Mars 2013, në të cilën është deklaruar se dëmi ekonomik i shtetit, 
për shkak të shkeljeve në prokurimin publik, të kryera nga ana e autoriteteve vendore dhe 
qendrore, për vitet 2008-2011 arriti në vlerën prej 3.1 milion Euro. Së fundi, raporti vuri në 
dukje ndryshimet pozitive në lidhje me efikasitetin e procedurës së prokurimit elektronik. 
Megjithatë shprehu shqetësimin për mungesën e pavarësisë institucionale të KPP-së dhe 
nevojën për të përforcuar profesionalizmin e kontraktimit të stafit të autoriteteve kontraktore. 
Në përfundim, raporti konstatoi se ishte bërë përparim në përafrimin e legjislacionit për 
prokurimin publik me direktivat e BE34. 

Viti 2014

Në Raportin e Vlerësimit të vitit 2014 SIGMA ndan shqetësimin e KE-së mbi numrin e 
konsiderueshëm të tenderave të pabotuar, duke vënë në dukje se: 

“Procedurat konkurruese dhe publikimi i njoftimeve të tenderave në përgjithësi janë të nevojshme për lidhjen 
e të gjitha kontratave, pavarësisht nga vlera e tyre. Procedurat me negocim, pa publikim paraprak, duhet të 
përdoren vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe pavarësisht kësaj numri i tyre është ende i lartë.35”

33 Raporti i SIGMA, Shqipëri 2013, i aksesueshëm në anglisht në http://www.sigmaweb.org/  
 publicationsdocuments/AlbaniaAssessment_2013.pdf, fq. 38. Pjesa më e madhe e vlerësimit  
 të SIGMA të atij viti lidhet me rishikimin e zhvillimeve në fushën e koncesioneve / partneriteteve  
 publike private - dhe si i tillë është jashtë fushës së kësaj pjese të studimit.
34 Komisioni Evropian, Dokumenti i Stafit të Punës të Komisionit, Progres Raporti për Shqipërinë  
 i vitit 2013 së bashku me Komunikatën e Komisionit, Këshillit dhe Parlamentit Evropian,   
 COM(2013) 700, Bruksel, 16.10.2013, , SWD(2013) 414, i aksesueshëm në anglisht në
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/al_rapport_2013.pdf ,  
 faqe 21 – 22.
35 Raporti i SIGMA, Shqipëri 2014, i aksesueshëm në anglisht në http://www.sigmaweb.org/  
 publications/Albania-Assessment-2014.pdf , fq. 41.
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Në të vërtetë, duke u bazuar në të dhënat e APP-së për vitin 2013, SIGMA ka konstatuar se 
kontratat e dhëna me anë të procedurave të negociuara pa botim janë në numër relativisht 
të lartë, krahasuar me procedurat që publikohen (1713 me 3439, ose e thënë ndryshe 33% e 
rasteve), ndërsa vlera e kontratave të dhëna përmes procedurave të pabotuara ishte pothuajse 
sa 1/5 e asaj të dhënë nëpërmjet procedurave të botuara36 - dëshmi që vërteton se procedurat 
e pabotuara janë jo vetëm të errëta, por kanë edhe një kosto të konsiderueshme37. SIGMA 
gjithashtu theksoi se një pjesë e madhe e ankesave të paraqitura pranë KPP kanë për objekt 
tenderat për shërbimet e ruajtjes së sigurisë fizike38, të cilat janë konstatuar dhe në raportin 
e vitit 2012. Së fundi, në raport janë referuar dhe një herë shqetësimet mbi pavarësinë 
institucionale të KPP-së, për shkak të mbikëqyrjes së saj nga Këshilli i Ministrave39.

Progres Raporti i 2014 i KE-së përmban shqetësime të ngjashme40. Pasi konstatoi se numri 
i procedurave me negocim, pa botim paraprak, në vitin 2013 përbënte 33.6% të të gjitha 
procedurave të prokurimit dhe 19% të vlerës së përgjithshme të tenderave41, vuri në dukje 
se përdorimi i instrumenteve të tilla u rrit me 12.9% në gjysmën e pare të vitit 2014, 
krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në mënyrë të ngjashme, raporti 
mori parasysh reduktimin e numrit të masave dhe gjobave disiplinore (dhe një rritje në 
qortime), të vendosura nga APP-ja në vitin 2013, dhe rritjen me 27% të numrit të gjobave 
administrative të vëna në gjysmën e parë të vitit 2014 në krahasim me periudhën përkatëse 
të vitit 2012. Në Raport u rekomandua se është e nevojshme “puna e konsiderueshme”, në 
mënyrë që të rritet transparenca në prokurimin publik, përfshirë edhe procedurat me 
vlerë të vogël, në mënyrë që të reduktohen rrisqet për korrupsion dhe të përmirësohet 
konkurrenca. Kjo është e nevojshme të zbatohet si për blerjet me vlerë të lartë ashtu dhe 
për blerjet me vlerë të ulët. Shqetësuese janë konstatimet e raportit në lidhje me punën e 
KPP-së. Sipas raportit, duhet të ndërmerren hapa të mëtejshëm, në drejtim të përmirësimit 
të “transparencës, cilësisë dhe objektivave të vendimeve që shqyrtohen, mospërputhjeve, numrit të madh të 
ankesave dhe procedurave të gjata”42. 

Në përfundim, raporti konstaton një progres të vogël në fushën e prokurimit publik, duke 
theksuar se është e nevojshme një punë më intensive në fushën e trajnimit të punonjësve, të 
integrimit të sistemit të prokurimit dhe transparencës, duke theksuar në mënyrë të veçantë 
se “rritja e numrit të procedurave të prokurimit të pabotuara, procedurat e errëta, përjashtimi nga ligji për 
koncesionet dhe partneriteti publik-privat janë çështje shqetësuese”43. 

36 Po aty, fq. 47.
37 Ajo që duhet gjithashtu të theksohet është se SIGMA vëren përdorimin e metodave të tilla të  
 prokurimit, të cilat janë bërë të pashmangshme për shkak të vendimit të Qeverisë për të   
 pezulluar/kufizuar aktivitetet e prokurimit në gjysmën e dytë të vitit 2013. Po aty, fq. 42.
38 Po aty, fq. 44.
39 Po aty.
40 Komisioni Evropian, Dokumenti i Stafit të Punës të Komisionit, Progres Raporti për Shqipërinë  
 i vitit 2014 së bashku me Komunikatën e Komisionit, Këshillit dhe Parlamentit Evropian,   
 COM(2014) 700, Bruksel, 8.10.2014, SËD(2014) 304, i aksesueshëm në anglisht në 
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-albania-progress-report_ 
 en.pdf , fq. 24 – 25.
41 Duke marrë parasysh që në bazë të të dhënave të APP, tregu për kontratat publike në Shqipëri për  
 vitin 2013 arriti në 3,5 miliardë Euro (shih Vlerësimin e SIGMA 2014, op. Cit., fq. 47), që do të  
 thotë se në atë vit gati 700 milion Euro janë disbursuar nëpërmjet procedurave me negocim, pa  
 botim paraprak.
42 Po aty, fq. 25.
43 Po aty.
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14 3.6. Disa konkluzione paraprake: A është koha që Shqipëria të marrë masa   

 drastike?

Edhe pse SIGMA dhe KE kanë qenë kritike që nga fillimi për shumë prej politikave dhe 
praktikave të miratuara dhe të zbatuara nga Qeveria Shqiptare në fushën e prokurimit publik, 
raportet e viti 2014 të publikuara nga të dyja organizatat duket se janë më kritike, sesa raportet 
e viteve të mëparshme. Kjo rrjedh padyshim për shkak të problemeve sistematike në fushën e 
prokurimit publik në Shqipëri, probleme të cilat nuk janë zgjidhur pavarësisht iniciativave dhe 
politikave të njëpasnjëshme legjislative - të tilla si përdorimi shumë i shpeshtë i procedurave 
me negocim pa botim (për të cilat KE ka shprehur shqetësimin e saj, që nga viti 2011),  
një tjetër (ose për të qenë më të saktë, shpjegim shtesë) qëndron në faktin se të dyja këto 
organizata konsiderojnë se Shqipëria e ka përfunduar periudhën e saj “të artë”, gjatë së cilës 
mund të tolerohej një shkallë e caktuar e inertësisë dhe mungesës së vullnetit të autoriteteve 
shqiptare për të trajtuar problemet në fushën e prokurimit publik. Ky përfundim vjen dhe 
për shkak të marrjes së statusit të vendit kandidat për anëtarësim në BE, si dhe vendimit të 
KE-së për ti bërë autoritetet shqiptare ekskluzivisht përgjegjëse për menaxhimin e fondeve të 
BE-së të vëna në dispozicion nga IPA. Mesa duket dhe BE-ja tani ka pritshmëri të lartë nga 
autoritetet shqiptare dhe si pasojë do të jetë më kritike ndaj dështimit të tyre për të trajtuar 
një sërë problemesh të mirë-identifikuara.

Ashtu siç u theksua më lart, si shtetet anëtare të vjetra dhe të reja të BE-së po përballen 
me sfida të ngjashme në fushën e prokurimit. Megjithatë, kritikat drejtuar Shqipërisë janë 
të bazuara dhe duhet të merren në konsideratë nga ana e administratës, si dhe nuk duhet 
të neglizhohen. Kjo nga ana tjetër ngre pikëpyetje nëse kushtet e vendosura për Shqipërinë 
janë efektive, nëse politikat e miratuara nga bashkësia ndërkombëtare deri më sot kanë qenë 
efektive/të përshtatshme dhe nëse duhet të merren parasysh strategjitë e tjera të propozuara 
për t’u implementuar nga shtetet e tjera44. 

Së fundi, sipas opnionit tonë, ndërsa është e vërtetë se të dyja organizatat shmangën në 
raportet e tyre konstatimin se ekziston korrupsion në sistemin e prokurimit publik në 
Shqipëri, shqetësimet e tyre të vazhdueshme në lidhje me mungesën e transparencës në një 
pjesë të procedurave të prokurimit, bazuar dhe në deklaratën e KE-së në Progres Raportin 
e 2014, në të cilën theksohet se puna thelbësore është “zvogëlimi i rriskut të korrupsionit”, kjo 
në mënyrë indirekte mund të interpretohet se, ashtu si në shumë sektorë të tjerë në Shqipëri, 
korrupsioni rrezikon të jetë i pranishëm dhe në sistemin e prokurimit publik.

44 Shiko psh. Hoffman, Judith, Integrating Albania: the Role of the European Union in the   
 Democratization Process, 2005, i aksesueshëm në anglisht në http://ajp.alpsa.org/archives/  
 issue11/hoffmann. Në artikullin e saj, Hoffman konstaton se modeli i negociatave për   
 anëtarësimin e plotë / politikat e miratuara nga BE-ja lidhur me Evropën Qendrore dhe Lindore  
 nuk janë përshtatur me karakteristikat e veçanta të Shqipërisë dhe se është e domosdodhme të  
 përcaktohen kushte të tjera. Shiko gjithashtu Mathisen, Harald W, Donor roles in face of endemic  
 corruption – Albania in the policy debate, cit. fq.12, dhe Gjinishi, Erla me Roubini, Sonia, The  
 impact of EU political conditionality in Albania, i aksesueshëm në anglisht në http://idmalbania. 
 org/sites/default/files/publications/idm_impact_of_eu_conditionality_on_albania_final.pdf 
 Autorët argumentojnë se forma e kushtëzimit, imponimit dhe implementimit nga BE-ja për  
 Shqipërinë ka qenë e kufizuar dhe se është i nevojshëm një model më drastik.
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4.1. Metodologjia e mbledhjes së informacionit 

Raporti kryesisht është bazuar në kërkimin e informacionit në rrugë zyrtare, nga Komisioni 
i Prokurimit Publik (KPP), Agjencia e Prokurimit Publik (APP) dhe autoritete të ndryshme 
kontraktore, qendrore e vendore. Gjithashtu, Res Publika ka monitoruar faqen zyrtare të KPP45 
dhe APP46. Në vijim, nga problematika e konstatuar gjatë monitorimit, janë hartuar kërkesat 
zyrtare për dhënie informacioni. 

Res Publica ka kryer një analizë të veprimtarisë së KPP-së me fokus në situatën e 
pandëshkueshmërisë në prokurimet publike, duke e ndarë këtë analizë në katër pika kryesore:

a. Kuadri ligjor dhe nënligjor për prokurimet publike;
b. Kapaciteti i Komisionit të Prokurimit Publik;
c. Analiza statistikore e vendimmarrjes së Komisionit të Prokurimit Publik;
d. Integriteti i sistemit ndëshkues dhe transparenca e prokurimeve publike.

Pas përgatitjes së një raporti paraprak, një kopje e tij është dërguar më datë 14.04.2015 në adresë 
të Komisionit të Prokurimit Publik dhe Agjencisë së Prokurimit Publik. Këtyre autoriteteve 
u është kërkuar të japin mendime për faktet dhe analizat e përfshira në raportin paraprak, duke 
u lënë kohë e mjaftueshme në dispozicion për komentet e tyre. APP ka paraqitur një listë të 
vlefshme me sugjerime për korrigjimin e disa pjesëve, të cilat u morën parasysh në pjesën më të 
madhe. Për pjesën tjetër, kur mes opinionit të Qendrës Res Publica dhe atij të APP-së ka pasur 
kundërshti, opinionet e kundërta janë përfshirë në mënyrë të integruar në pjesë të ndryshme në 
këtë studim, duke e shoqëruar me argumentimin përkatës.  

Nga KPP nuk pati asnjë reagim. Ky qendrim u konsiderua si një pranim në heshtje i fakteve 
dhe analizave të përfshira në raportin paraprak.

45 www.kpp.org.al
46 www.app.gov.al

4. GJETJE & STATISTIKA
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14 4.2. Kuadri ligjor 

a. Lista e akteve rregullues

Ligji bazë që rregullon veprimtarinë e prokurimit publik është Ligji nr. 9643 dt. 20.11.2006 
“Për prokurimin publik,”i ndryshuar47. Ky ligj është ndryshuar disa herë që nga data e miratimit 
të tij, me anën e ligjeve nr. 9800, datë 10.09.2007, nr. 9855, datë 26.12.2007, nr. 10170, datë 
22.10.2009, nr. 10309, datë 22.07.2010, nr. 22/2012, nr. 131/2012, nr. 182/201448. 

Përveç ligjit, aspekte të rëndësishëm të rregullave të prokurimit publik përcaktohen me akte 
nënligjore. Kështu akti themelor nënligjor është Vendimi i Këshilli të Ministrave nr. 1, datë 
10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”. Edhe ky akt është ndryshuar shpesh në këto 
7 vjet të veprimit të tij, me VKM nr. 153, datë 22.03.2007, VKM nr. 135, datë 03.02.2008, 
VKM nr. 392, datë 08.04.2008, VKM nr. 822, date 18.06.2008, VKM nr. 46, datë 21.01.2009, 
VKM nr. 495, datë 15.05.2009, VKM nr. 917, datë 29.07.2009, VKM nr. 398, datë 26.05.2010, 
VKM nr. 32, date 23.01.2013, VKM nr. 547, datë 13.06.2013, VKM nr. 379, datë 11.06.2014 
dhe së fundi VKM nr. 914, datë 29.12.2014.

Një ligj tjetër, i cili rregullon koncesionet dhe partneritetet publike private, të cilat gjithashtu 
mund të jenë objekt i punës së KPP-së, është ligji nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe 
partneritetin publik privat”49, i ndryshuar me ligjin nr. 88/2014. Në zbatim të këtij ligji janë 
nxjerrë edhe një sërë aktesh nënligjore, si VKM nr. 130, datë 12.03.2014 “Për kryerjen në 
mënyrë elektronike të procedurave konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat”; 
VKM nr. 576, datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për identifikimin, vlerësimin dhe 
dhënien e koncesioneve për hidrocentralet”; VKM nr. 575, datë 10.7.2013 “Për miratimin e 
rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat”. 

KPP shqyrton gjithashtu edhe ankesat per ankandet publike dhe lejet minerare. Ligji që 
rregullon ankandet publike është ligji nr. 9874 “Për ankandin publik”, i ndryshuar, dhe në 
zbatim tij janë nxjerrë aktet nënligjore, si: VKM nr. 1719 dt. 17.12.2008, e ndryshuar, “Për 
miratimin e rregullave të ankandit publik”; VKM nr. 120 dt. 22.02.2012, e ndryshuar, “Për 
procedurën e shqyrtimit të ankesave për ankandet nga KPP; VKM nr. 56 dt. 19.01.2011, “Për 
përcaktimin e tarifës së ankimimit pranë KPP dhe rregullave për pagimin e saj për procedurat 
e ankandit publik”. Ligji që rregullon lejet minerare është ligji nr. 10304 dt. 15.07.2010 “Për 
sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të të cilit janë nxjerrë VKM nr. 
942 dt. 17.11.2010 Për miratimin e procedurave dhe dokumentacionit për marrjen e lejeve 
minerare”; VKM nr. 320 dt. 21.04.2011 “Për miratimin e procedurave e të kritereve të 
konkurimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare.”

47 Ky ligj është hartuar duke marrë para sysh direktivën 2004/17/EC të Parlamentit Evropian dhe  
 të Këshillit të 31 marsit 2004 “Për koordinimin e procedurave të prokurimit të furnizimit me  
 ujë, energji, transport dhe shërbime postare”, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, Seria L, nr.  
 134, datë 30.04.2004, faqe 1-113.
48 Ligji nr. 182/2014 është miratuar në muajin dhjetor 2014 dhe në momentin e monitorimit për  
 qëllimin e këtij studiim nuk kishte hyrë ende në fuqi.
49 Ky ligj përafron direktivën 2004/18/EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 31 marsit 2004  
 “Për koordinimin e procedurave të prokurimit për shpalljen fituese të kontratave publike për  
 punë, furnizime dhe shërbime, numri CELEX: 32004L0018, Fletorja Zyrtare e Bashkimit   
 Evropian, Seria L, nr. 134, datë 30.4.2004, faqe 114-240.
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Të gjithë aktet e sipërpërmendur rezultojnë të publikuar në fletoren zyrtare, si dhe në faqen 
e internetit të Portalit të Prokurimeve50. Në këtë faqe gjendet edhe versioni anglisht i akteve 
kryesore, ndonëse të përditësuar pak më vonë se aktet në gjuhën shqipe.

Konstatohet se kuadri ligjor është i kompletuar me një numër të madh aktesh, një pjesë e të 
cilëve referojnë zbatimin e direktivave të Bashkimit Evropian. 

b. Përshktrim i shkurtër i përmbajtjes së ligjit për prokurimin publik

Parimet

Parimet e përzgjedhjes së fituesve të kontratave publike janë përcaktuar në ligj si më poshtë:
• mosdiskrimini dhe trajtimi i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve; 
• transparenca në procedurat e prokurimit; 
• barazia në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose  
 kandidatëve.

Përjashtimet

Ligji rregullon të gjithë llojet e prokurimit, përfshirë blerjen e mallrave, punëve, shërbimeve, 
si dhe shërbimet e konsulencës. Nga zbatimi i këtij ligji përjashtohen:

• Procedurat e prokurimit në fushën e mbrojtjes kombëtare;
• Kontratat sekrete, kontratat që kërkojnë masa të veçanta sigurie dhe kontratat që 

diktohen nga interesa thelbësorë të shtetit;
• Kontratat e shërbimit publik për blerjen ose qiranë me çdo mjet financiar të pasurive 

të paluajtshme apo të të drejtave mbi to, me përjashtim të kontratave për shërbime 
financiare, të lidhura në atë çast, para ose pas kontratës së blerjes ose të qirasë së çdo 
forme, të cilat i nënshtrohen këtij ligji; blerjen, zhvillimin, prodhimin, bashkëprodhimin 
e programeve ose të reklamave për transmetimin nga operatorët radiotelevizivë ose 
botimin në median e shkruar dhe për kontratat për kohë transmetimi; shërbimet e 
arbitrazhit apo të pajtimit; shërbimet financiare për shitjen, blerjen apo transferimin e 
titujve ose instrumenteve të tjera financiare, veçanërisht veprimet e autoritetit kontraktor 
për akumulimin e vlerave monetare apo të kapitalit, si dhe shërbimet e Bankës Qendrore; 
shërbimet e kërkimit dhe të zhvillimit, rezultatet e të cilave shfrytëzohen nga të gjithë, 
përveç rasteve kur përfitimet i shkojnë vetëm autoritetit kontraktor për përdorimin prej 
tij për çështjet e brendshme dhe me kusht që shërbimi i kryer të paguhet plotësisht nga 
ky autoritet kontraktor; shërbimet e parashikuara në nenet 58/3, (Kontratat e lidhura për 
qëllime të rishitjes apo dhënies me qira, palëve të treta) 58/4, (Kontratat për sipërmarrje të lidhura, 
për një bashkim operatorësh ekonomikë apo për një ent kontraktor, që është pjesë e një bashkimi 
operatorësh ekonomikë) 58/5, (Përjashtimet specifike për sektorin e energjisë dhe të ujit) 58/6, 
(Përjashtimi nga blerja e energjisë, e karburanteve dhe e ujit) 58/7 (Përjashtimi i shërbimeve të 
transportit me autobus) të kreut V/1 “Zhvillimi i procedurave për kontratat sektoriale.”; 
Kontratat e shërbimit, të shpallura fituese në bazë të së drejtës ekskluzive.

Rastet përjashtimore, të përmendura më sipër, rregullohen me akte të tjera ligjore ose 
nënligjore. Ky studim nuk ka qëllim të analizojë këto akte përjashtimore, pasi procedurat e 
përcaktuara në to nuk i nënshtrohet shqyrtimit nga Komisioni i Prokurimit Publik.

50 www.app.gov.al
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ankimit kanë qenë të zbatueshme për kontrata me vlerë mbi 400.000 lekë51.  Procedura e ndjekur 
për lidhjen e kontratave nën këtë limit rregullohej me VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin  
e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, dhe Udhëzimin e Agjencisë së Prokurimit Publik 
(APP) nr. 3, datë 27.01.2015 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogël”. Pas datës 29.12.2014 
kjo procedurë rregullohet edhe me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”.

Metodat e prokurimit

Ligji përcakton metodat e prokurimit publik sipas rasteve. Sipas nenit 29 të ligjit ato janë (1) 
procedurë e hapur; (2) procedurë e kufizuar; (3) procedurë me negocim, me ose pa shpallje 
paraprake të njoftimit të kontratës; (4) kërkesë për propozime; (5) konkurs projektimi; (6) 
procedurë “shërbim konsulence”.

Të gjitha procedurat zhvillohen me mjete elektronike, madje edhe blerjet me vlerë të vogël, 
përveç procedurës “me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës”, si deh faza e 
dytë e procedurës së prokurimit “shërbim konsulence” dhe “konkurs projektimi”. Përzgjedhja 
e një procedure prokurimi diktohet nga fondi limit i kontratës së shpallur, si dhe specifika e 
objektit që kërkohet të prokurohet. Procedura e hapur do të jetë gjithmonë procedura bazë, 
të cilën duhet të parapërzgjedhë autoriteti kontraktor, por procedurat e tjera mund të lejohen 
nëse fondi limit është nën një vlerë të caktuar në rregullat e prokurimit publik (e vlefshme në 
rastin e “kërkesës për propozim”).

Afatet kohore

Ligji parashikon afate të rrepta kohore për shpalljen e kontratave, vlerësimin e ofertave, 
ankimet, shpalljen e fituesve në rubrikën e caktuar online dhe në Buletinin e Njoftimeve 
Publike, lidhjen e kontratës, etj.

Dokumentat e tenderit

Të gjithë autoritetet kontraktore janë të detyruar të operojnë me Dokumentet Standarde të 
Tenderit (DST) të miratuar nga APP. Operatorët ekonomikë kanë të drejtë që të kërkojnë 
sqarime dhe të kundërshtojnë formulime të caktuara në DST në rast se ata pretendojnë që 
kriteret mund të jenë diskriminuese. Në DST përcaktohen edhe specifikimet teknike, të cilat 
duhet të hartohen nga autoritetet kontraktore, në mënyrë të tillë që të jenë të kuptueshme.

Pjesëmarrja

Operatorët  ekonomikë mund të marrin pjesë në çdo procedurë prokurimi, por ata duhet 
të kualifikohen pasi të kenë përmbushur të gjithë kriteret e përgjithshme dhe të veçanta 
të kualifikimit dhe të mos kenë konsumuar asnjë nga kushtet e skualifikimit. Kriteret e 
kualifikimit dhe skualifikimit përcaktohen me ligj, por autoriteteve kontraktore u lejohet të 
shtojnë disa kritere të tjerë që kanë të bëjnë me kapacitetet organizative, kapacitetet financiare, 
etj, të operatorëve ekonomikë, sipas modaliteteve të përcaktuara në akte nënligjore. Të gjithë 
operatorët ekonomikë duhet të jenë të regjistruar në sistemin elektronik të Agjencisë së 
Prokurimit Publik, regjistrim i cili kryhet përmes një procedure të thjeshtë.

51 Me ndryshimet e bëra me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, konsiderohen blerje me vlerë të vogël  
 ato që janë nën kufirin monetar prej 800.000 lekësh.
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Kriteret  e vlerësimit

Ligji ka lënë dy mundësi, vlerësimin e ofertës me vlerë ekonomike më të ulët dhe vlerësimin 
e kombinuar të vlerës së ofertës me kritere të tjerë. Mënyra e dytë është shumë e vështirë për 
t’u justifikuar nga autoritetet kontraktore dhe zakonisht përdoret metoda e parë.

Dorëzimi i ofertave

Ofertat dorëzohen në mënyrë elektronike. Portali i Prokurimeve përmban një platformë të 
mirëfilltë ku operatorët ekonomikë ngarkojnë online ofertat e tyre së bashku me dokumentet 
e tjerë, që vlejnë për kualifikimin e tyre. Në rast të shpalljes fitues, operatori është i detyruar 
që të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor kopjet origjinale të dokumenteve të skanuar, të 
cilët operatori  ngarkoi online në fillim të procedurës.

Ankesat

Një sistem i plotë dhe i pavarur ankesash rregullohet nga ligji. Ankesat mund të bëhen për 
të kundërshtuar veprime ose mosveprime të autoritetit kontraktor, të cilat kanë dëmtuar 
ose rrezikojnë të dëmtojnë interesat e ligjshme të operatorëve. Afatet e ankimit janë shumë 
dinamike, për shkak të natyrës së procedurave të prokurimit publik. Rruga standard e ankimit 
duhet të përfshijë në mënyrë konsekutive të gjithë shkallët e ankimit. Në fillim ankesa 
paraqitet pranë autoritetit kontraktor përkatës, dhe në rast të një përgjigjeje negative apo të 
heshtjes me kalimin e afatit ligjor, ankesa paraqitet pranë Komisionit të Prokurimit Publik. 
Ndaj vendimeve të KPP mund të ushtrohet e drejta e ankimit gjyqësor, përmes një padie 
në Gjykatën Administrative, Tiranë, ku përveç KPP, thirret në cilësinë e të paditurit edhe 
autoriteti kontraktor, si dhe në cilësinë e personit të tretë edhe çdo operator ekonomik që 
rrezikohet të preken nga vendimmarrja e gjykatës.

Vlerësim i përgjithshëm i kuadrit ligjor

Kuadri ligjor shqiptar është i një cilësie të mirë, parashikon shumë mekanizma mbrojtës 
dhe mbikëqyret vazhdimisht nga dy organe të posaçëm, APP dhe KPP. Në këto kushte, 
teorikisht, ky ligj lë pak vend për abuzim. Megjithatë më shumë hapësirë për abuzim krijohet 
nga mungesa e vullnetit për të zbatuar ligjin në mënyrë korrekte, me tolerancë zero, nga 
shumë autoritete publike, duke nisur nga autoritetet kontraktore, Komisioni i Prokurimit 
Publik, Agjencia e Prokurimit Publik, dhe duke vijuar me Këshillin e Ministrave, Kontrollin 
e Lartë të Shtetit, Prokurorinë, Gjykatat Administrative dhe Gjykatat Penale. 

4.3. Kapaciteti i Komisionit të Prokurimit Publik

a. Baza ligjore

KPP është krijuar dhe funksionon bazuar në ligjin nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për prokurimin 
publik,” i ndryshuar. 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 
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“Për rregullat e etikës në administratën publike”, me aktet e tjera, ligjore dhe nënligjore. 
Rregullat proceduralë përshkruhen në Vendimin të 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 3.10.2007 të 
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, me mjete elektronike”.

b. Përbërja

KPP përbëhet nga 5 anëtarë, ndërmjet të cilëve njëri është kryetar dhe një tjetër është 
zëvendëskryetar. KPP i merr vendimet me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm në 
mbledhje, të cilët nuk mund të jenë më pak se 3, ku njëri prej tyre duhet të jetë kryetari ose 
zëvendëskryetari, në cilësinë e organit që thërret dhe drejton mbledhjen.

c. Kriteret e emërimit të anëtarëve

Anëtar i KPP mund të zgjidhet shtetasi shqiptar, që plotëson këto kritere: (1)  ka zotësi të 
plotë për të vepruar; (2) ka arsim të lartë; (3) ka përvojë në fushën e prokurimeve, prej të 
paktën 3 vjetësh dhe përvojë pune 5 vjet; (4) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës 
së prerë për kryerjen e një vepre penale; (5) nuk është larguar nga puna ose nga shërbimi civil 
me masë disiplinore.

d. Mandati dhe mënyrat e mbarimit të tij

Anëtari i Komisionit të Prokurimit Publik ka një mandat 5 vjeçar, i cili mbaron para kohe 
kur: (1) jep dorëheqjen; (2) dënohet nga gjykata me vendim të formës së prerë për kryerjen 
e një vepre penale; (3) është, për një periudhë 6-mujore, në pamundësi fizike për të ushtruar 
detyrën; (4) mbaron mandati. 

Anëtari i Komisionit të Prokurimit Publik shkarkohet nga Këshilli i Ministrave, kur ka një 
vendim gjykate të formës së prerë: (1) për shkelje të dispozitave të këtij ligji apo të akteve të 
tjera ligjore; (2) për kryerjen e një veprimtarie, që krijon konflikt interesash; (3) nëse zbulohen 
raste të papajtueshmërisë së funksionit të tij. 

4.4. Gjetjet në lidhje me kapacitetet e KPP

a. Përbërja e KPP nuk rezulton të jetë në përputhje të plotë me përcaktimet ligjore

Gjatë periudhës së studimit përbërja e KPP ka ndryshuar disa herë duke ndikuar në luhatjen 
e praktikës dhe stabilitetit të këtij organi. Asnjë prej anëtarëve nuk ka mundur të përfundojë 
mandatin 5 vjeçar. Gjatë periudhës së këtij studimi  kanë marrë dhe lënë detyrën e anëtarit 
të KPP 10 persona. Për emërimin dhe lirimin nga detyra të anëtarëve të KPP-së, Këshilli i 
Ministrave është mbledhur 7 herë, duke filluar nga data 23.01.2013 deri më 11.02.2015.

Në të shtatë rastet, Këshilli i Ministrave nuk ka ruajtur formulën ligjore, pasi:
• Nga data 23.01.2013 e deri më sot, KPP nuk ka pasur një Zëvendëskryetar 
• Nga data 23.01.2013 e deri më 04.10.2013, KPP ka funksionuar me 4 anëtarë
• Nga data 04.12.2013 e deri më 14.12.2013, KPP ka funksionuar me 3 anëtarë
• Nga data 03.12.2014 e deri më 11.02.2015, KPP ka funksionuar me 4 anëtarë
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Përbërja e KPP me më pak se 5 anëtarë ka shkaktuar vështirësi në formimin e kuorumit dhe 
vështirësi në mbajtjen e mbledhjeve gjatë periudhave të marrjes së lejes për disa anëtarë, duke 
shtyrë vendimmarrjen përtej afatit ligjor prej 20 ditësh, duke cenuar kështu rregullshmërinë 
e procesit të trajtimit të ankesave.

Mungesa e zëvendëskryetarit ka sjellë si pasojë pamundësinë e zhvillimit të mbedhjeve dhe 
marrjen e vendimeve në rastet eventuale të pamundësisë së pjesëmarrjes së kryetarit në mbledhje. 
Gjithashtu, në rast se një operator ekonomik ankimues kërkon skualifikimin e kryetarit të KPP 
për shkak të konfliktit të interesit, kërkesa duhej shqyrtuar nga anëtarët e tjerë në një mbledhje 
të veçantë të drejtuar nga zëvendëkryetari. Mungesa e këtij të fundit ka bërë që kërkesat për 
përjashtimin e kryetarit të paraqiten për shqyrtim në një mbledhje të thirrur nga vetë kryetari, 
në kushtet e një konflikti të ri të interesit, duke rrezikuar ardhjen e pasojës së pavlefshmërisë së 
vendimmarrjes. Një rast i tillë është verifikuar në Vendimin nr. 277/2014.

Në dy raste janë konstatuar vendime të marra pa praninë e kryetarit dhe konkretisht në 
vendimin nr. 366/2014 dhe nr. 457/2014.  Në këto raste mbledhja është zhvilluar pa u thirrur 
nga kryetari dhe pa praninë e tij, duke e bërë vendimmarrjen absolutisht të pavlefshme. I 
pyetur nga Res Publica, KPP është shprehur se kryetari ka nënshkruar vendimet e mësipërme 
pa qenë i pranishëm, dhe se kjo gjë vjen si detyrim që atij i buron nga aktet ligjore. Në referim 
të akteve ligjore rezulton se kur mbledhja nuk thirret nga Kryetari, ajo duhet të thirret nga 
Zëvendëskryetari dhe nënshkruan ky i fundit. Shpjegimi i dhënë nga KPP se Kryetari ka 
nënshkruar sepse KPP nuk ka Zëvendëskrytar, është i gabuar, pasi në këto raste mbledhja 
nuk duhet të zhvillohet aspak, dhe jo të zhvillohet, si dhe më keq, të nënshkruhet më pas 
nga Kryetari. Në këtë rast nënshkruesi ka kryer një shkelje të ligjit, e cila përbën shkak të 
mjaftueshëm për shkarkimin e tij. Ky veprim tanimë nuk është i kërkueshëm, pasi Kryetari ka 
dhënë dorëheqjen dhe lirimi i tij nga detyra është miratuar me VKM nr. 828 datë 03.12.2014.

b. Plotësimi i kritereve të vendit të punës të anëtarëve të KPP-së

Procedura e emërimit ose shkartimit/lirimit të anëtarëve të KPP nuk ka qenë transparente. 
Deri më sot është publikuar vetëm vendimi përkatës i emërimit apo lirimit nga detyra, por aktet 
administrative nuk shoqërohen me relacione shpjeguese, si dhe KPP, apo Këshilli i Ministrave 
në cilësinë e organit emërues, nuk janë treguar transparentë në këtë aspekt. Në këto kushte 
mbetet parimisht e paqartë, për publikun e gjerë në përgjithësi dhe operatorët ekonomikë në 
veçanti, nëse anëtarët e emëruar i plotësojnë kriteret ligjore për këtë funksion apo jo. 

Për këtë arsye Res Publica kërkoi informacion më të zgjeruar nga organi që emëron anëtarët 
e KPP-së, Këshilli i Ministrave. Këshilli i Ministrave nuk u përgjigj brenda afatit ligjor (në 
atë kohë 40 ditë). Në këto kushte Res Publica e dërgoi çështjen për shqyrtim në Gjykatën 
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Pas disa seancave, ku asnjëherë Këshilli i Ministrave 
nuk dërgoi në gjykatë asnjë argument se pse refuzohej informacioni i kërkuar, Gjykata 
Administrative, më 06.10.2014, me vendim të formës së prerë, vendosi të pranojë padinë dhe 
të detyrojë Këshillin e Ministrave të japë një kopje të dosjes së punësimit të të gjithë anëtarëve 
të Komisionit të Prokurimit Publik. 

Në muajin nëntor 2014 Res Publica i kërkoi zyrtarisht Këshillit të Ministrave që të zbatonte 
vendimin e gjykatës në mënyrë vullnetare. Deri në fund të muajit Maj 2015 Këshilli i Ministrave 
nuk ka pranuar të zbatojë vendimin e gjykatës, duke refuzuar në vazhdim dhënien e një kopje 
të dokumenteve të kërkuar, pa pasur asnjë arsye të vlefshme, por vetëm mungesë vullneti për 
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14 të mos bërë transparent procesin. Duke shfrytëzuar mundësitë që ofron ligji i ri për të drejtën 

e informimit (nr. 119/2014), Res Publica ka përsëritur kërkesën për informim, tashmë duke 
përfshirë edhe anëtarët e zgjedhur në muajt nëntor-dhjetor 2014. Edhe pse Komisioneri për 
të Drejtën e Informimit ka vendosur të detyrojë Këshillin e Ministrave të japë një kopje të 
dokumentacionit të kërkuar, autoriteti publik në fjalë nuk e ka zbatuar këtë vendim, duke 
insistuar në mosbërjen publike, pa arsye, të dokumenteve që provojnë se anëtarët e KPP i 
kanë plotësuar dhe i plotësojnë kriteret e vendit të punës.

Res Publica e kërkoi këtë informacion pasi pati dyshime të arsyeshme që anëtarë të caktuar nuk 
përmbushnin kriteret e marrjes në punë. Ky dyshim lindi që me marrjen e Vendimit nr. 991 dt. 
04.12.2013, me anë të të cilit Këshilli i Ministrave liroi nga detyra dy anëtarë me motivacionin se 
ishin emëruar në kundërshtim me ligjin dhe ky emërim ishte absolutisht i pavlefshëm.

Meqenëse ishim përpara faktit që në KPP mund të gjendeshin edhe anëtarë që ishin emëruar 
në kundërshtim me ligjin, Res Publica e pa të arsyeshme të ushtronte një kontroll mbi të gjitha 
dosjet e punësimit, bazuar në ligjin për të drejtën e informimit. Refuzimi i informacionit nga 
Këshilli i Ministrave ka shtuar edhe më shumë dyshimet mbi paligjshmërinë e emërimit edhe 
të një ose më shumë anëtarëve të tjerë të këtij komisioni.

Dyshimet e qendrës Res Publica u konfirmuan pjesërisht me anën e Vendimit nr. 801 dt. 
26.11.2014, kohë kur Res Publica kërkonte me ngulm marrjen e informacionit, tashmë i 
detyrueshëm për t’u dhënë edhe për shkak të një vendimi gjykate të formës së prerë. Me 
këtë vendim Këshilli i Ministrave vendosi të lirojë nga detyra edhe dy anëtarë të tjerë, duke 
përdorur të njëjtën bazë ligjore me atë të VKM nr. 991 dt. 04.12.2013. Nga interpretimi i 
tekstit, bie në sy fakti që Këshilli i Ministrave është mbështetur në nenit 116 të Kodit të 
Procedurave Administrative, i cili referon tek aktet administrative absolutisht të pavlefshëm, 
duke sugjeruar se edhe emërimi këtyre dy anëtarëve, tashmë të liruar, ishte bërë në kundërshtim 
me ligjin dhe ishte absolutisht i pavlefshëm. 

Megjithatë, përveç këtyre dy anëtarëve, mbetet e paqartë nëse kryetari dhe dy anëtarët e tjerë 
i kanë plotësuar ose jo kriteret e marrjes në punë.

c. Pasojat  e pavlefshmërisë absolute të emërimit të dy anëtarëve

Siç sqaruam më lart, referuar VKM nr. 801 dt. 26.11.2014 emërimi i dy anëtarëve është 
absolutisht i pavlefshëm. Këta dy anëtarë megjithatë gjatë kohës së ushtrimit të detyrës 
kanë marrë pjesë në mbi 500 vendime të Komisionit të Prokurimit Publik gjatë vitit 2014 
dhe kanë votuar sipas rastit pro ose kundër pretendimit të ankuesve. Meqenëse KPP që 
nga data 14.12.2013 e deri më 26.11.2014 ka funksionuar me një numër të plotë prej 
5 anëtarësh, në pjesën dërrmuese të rasteve vota e dy anëtarëve “të emëruar në mënyrë të 
parregullt” nuk ka ndikuar, por ekziston një numër vendimesh që mund të cenohen për 
shkak të raportit që ndryshon në vota, si pasojë e pavlefshmërisë së votave të dy anëtarëve 
të emëruar në mënyrë të pavlefshme, siç sugjerohet në vendimin e lirimit të tyre nga detyra. 
Duhet theksuar se në rastin e pavlefshmërisë absolute të aktit të emërimit të dy anëtarëve, 
votat e tyre nuk mund të konsiderohen të vlefshme dhe vendimmarrja përkatëse mund të 
rezultojë e pavlefshme për shkak të mungesës së kuorumit të votave të anëtarëve të mbetur. 
Në këtë kuptim vendimarrja mund të shpallet absolutisht e pavlefshme nga Gjykata në rast 
të kërkimeve gjyqësore nga palët.
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Vetëm gjatë periudhës së monitorimit për qëllime të këtij studimi, gjatë muajve Prill deri 
Tetor 2014, Res Publica ka evidentuar 13 vendime të cenueshëm për shkak të votave të 
pavlefshme të dy anëtarëve të sipërpërmendur. Vendimet janë:
 

Nëse edhe një anëtar tjetër do të rezultonte se është emëruar në kundërshtim me ligjin, atëherë 
të gjithë vendimet e kësaj periudhe do të ishin absolutisht të pavlefshëm, duke rrezikuar 
shkaktimin e një katastrofe në sistemin e prokurimit publik. Res Publica do të vazhdojë të 
hulumtojë deri në sqarimin e plotë të kësaj situate, me qëllim zbardhjen e të vërtetës dhe 
denoncimin publik të personave përgjegjës, nëse do të ketë të tillë.

4.5. Analiza statistikore e vendimeve

Gjatë periudhës së studimit janë marrë në analizë gjithsej 479 vendime, të nxjerra nga data 
01.04.2014 deri më 30.10.2014, nga të cilët 478 janë për prokurime publike dhe 1 vendim 
është për koncesion. Vlera e përgjithshme e fondit të procedurave të prokurimit të trajtuara 
nga KPP në periudhën 7 mujore të monitorimit është 4.846.936.000 lekë.

Prej tyre, në 49.9 % të rasteve (239 raste) ankesa nuk është pranuar. Në shumicën e këtyre 
rasteve vendimmarrja e autoriteteve kontraktore është cilësuar e rregullt nga KPP, dhe në 
pjesën tjetër ankesa nuk është pranuar për shkak të mosrespektimit të kushteve formale nga 
ankuesit (kryesisht mosrespektimi i afateve të ankimit, apo shkallëve të ankimit), megjithëse 
ankesat mund të kenë qenë të bazuara në thelb.

Në pjesën tjetër të rasteve, në 49.1% të tyre (235 raste), vendimmarrja e autoriteteve 
kontraktore ka qenë problematike dhe KPP ka ndryshuar këtë vendimmarrje, duke pranuar 
ankesën, ose duke anuluar procedurën e prokurimit.

Në 1% të rasteve (5 raste) KPP ka pushuar gjykimin pa marrë asnjë vendim për themelin e 
ankesës, dmth pa i dhënë të drejtë operatorit ekonomik, apo autoritetit kontraktor.

Fig. 1 - Ndarja e vendimeve sipas dispozitivit

Emri Funksioni Emëruar Larguar

Denar Biba Kryetar VKM nr. 874 dt. 04.10.2013 VKM nr. 828 dt. 03.12.2014

Vilma Kadesha Anëtare VKM nr. 41 dt. 23.01.2013 VKM nr. 801 dt. 26.11.2014

Denis Martopullo Anëtar VKM nr. 41 dt. 23.01.2013 VKM nr. 801 dt. 26.11.2014

Hektor Muçaj Anëtar VKM nr. 1059 dt. 14.12.2013 VKM nr. 828 dt. 03.12.2014

Muharrem Çakaj Anëtar VKM nr. 1059 dt. 14.12.2013 VKM nr. 828 dt. 03.12.2014

Juliana Hoxha Anëtare VKM nr. 801 dt. 26.11.2014 Në detyrë

Spiro Kuro Anëtar VKM nr. 801 dt. 26.11.2014 Në detyrë

Genti Këri Kryetar VKM nr. 828 dt. 03.12.2014 Në detyrë

Leonard Gremshi Anëtar VKM nr. 828 dt. 03.12.2014 Në detyrë

Pranime

Mospranime

Pushime

Anullime

33%

50%

1% 16%

Kuvendi
2%

Ministri,
drejtori vartësie

51%

Gjykata
4%

Pushte
vendor
13% Të pavarur, ente,

shoqëri tregtare
30%

• nr. 191, dt. 02.05.2014
• nr. 192, dt. 02.05.2014
• nr. 196, dt. 05.05.2014
• nr. 389, dt. 15.07.2014
• nr. 390, dt. 15.07.2014

• nr. 391, dt. 15.07.2014
• nr. 392, dt. 15.07.2014
• nr. 393, dt. 16.07.2014
• nr. 394, dt. 17.07.2014
• nr. 395, dt. 17.07.2014

• nr. 396, dt. 17.07.2014
• nr. 454, dt. 05.08.2014
• nr. 543, dt. 24.09.2014
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ndërsa drejtoritë në varësi të tyre zënë 38%, duke përbërë kështu më shumë se gjysmën e rasteve 
të shqyrtuar. Një vend të rëndësishëm e zënë çështjet që i përkasin institucioneve të pavarura, të 
cilat përbëjnë 30% të totalit të rasteve. Pushteti vendor përfaqësohet me 13% të rasteve, ndërsa 
gjykatat zënë 4%, dhe Kuvendi si ushtrues i pushtetit legjislativ zë vetëm 2% të rasteve

Në figurën tjetër në vijim, vihet re se tenderat e zhvilluar nga Kuvendi dhe ministritë kanë pasur 
më pak shkelje të konstatuara nga KPP, ndërsa më problematike kanë qenë drejtoritë në varësi 
të ministrive, të cilat kanë shënuar shkelje në më shumë se gjysmën e rasteve. Në një nivel pak 
më të ulët janë gjykatat, pushteti vendor, entet e pavarura dhe shoqëritë tregtare shtetërore.

Fig. 2 - Ndarja sipas llojit të autoriteteve kontraktore

Fig. 3 - Raporti i pranimeve/mospranimeve të ankesave 
sipas llojit të autoritetit kontraktor

Emri Funksioni Emëruar Larguar

Denar Biba Kryetar VKM nr. 874 dt. 04.10.2013 VKM nr. 828 dt. 03.12.2014

Vilma Kadesha Anëtare VKM nr. 41 dt. 23.01.2013 VKM nr. 801 dt. 26.11.2014

Denis Martopullo Anëtar VKM nr. 41 dt. 23.01.2013 VKM nr. 801 dt. 26.11.2014

Hektor Muçaj Anëtar VKM nr. 1059 dt. 14.12.2013 VKM nr. 828 dt. 03.12.2014

Muharrem Çakaj Anëtar VKM nr. 1059 dt. 14.12.2013 VKM nr. 828 dt. 03.12.2014

Juliana Hoxha Anëtare VKM nr. 801 dt. 26.11.2014 Në detyrë

Spiro Kuro Anëtar VKM nr. 801 dt. 26.11.2014 Në detyrë

Genti Këri Kryetar VKM nr. 828 dt. 03.12.2014 Në detyrë

Leonard Gremshi Anëtar VKM nr. 828 dt. 03.12.2014 Në detyrë
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Për sa i përket llojit të kontratës, dominojnë çështjet e kontratave të shërbimeve në masën 
55%, ndjekur nga kontratat e blerjes së mallrave në masën 34% dhe në fund janë kontratat e 
punimeve (ndërtim, rikonstruksion) në masën 11%. Kategoria e tretë, ndonëse në një numër 
më të vogël, karakterizohet nga vlera të mëdha monetare, disa herë edhe mbi 100 milion lekë.

Ajo që bie në sy është numri i madh i çështjeve për “blerjen e shërbimit të ruajtjes së sigurisë fizike”, 
gjithsej 230 çështje, ose 48% të të gjithë vendimmarrjes së KPP, dukuri kjo që është referuar 
edhe në raportet vjetore të vetë KPP dhe organizmave ndërkombëtarë. Në këtë mënyrë, jo 
vetëm që KPP konsumon gjysmës e kohës për të marrë vendime vetëm për këtë lloj të veçantë 
kontrate, por zakonisht vendimet trajtojnë shumë palë ankuese njëkohësisht dhe madje KPP 
për këtë ka nxjerrë edhe të vetmin vendim unifikues në praktikën e këtij organi.

Fig. 4 - Ndarja sipas llojit të kontratës së prokurimit

Pjesa më e madhe e ankesave është bërë për kualifikimin ose skualifikimin e operatorëve, në 
420 raste (ose 87.7% të tyre). Në 59 raste (ose 12.3% të tyre), ankesa është bërë për të modi-
fikuar kriteret e tenderit, të pretenduara si diskriminuese nga operatorët.

Vendosja e kritereve diskriminuese është në një nivel të lartë. Vihen re shpesh kritere tërësisht 
të panevojshëm, që sjellin si rezultat shmangien e biznesit të vogël dhe të mesëm.

4.6. Respektimi i afateve nga KPP

Afati maksimal që KPP duhet të marrë një vendim është 20 ditë kalendarike52. Afati është 
respektuar në 62% të rasteve, ndërsa është shkelur në 38% të rasteve, duke sjellë shkelje të 
procesit të rregullt të trajtimit të ankesave, në dëm të interesit të operatorëve ekonomikë dhe 
autoriteteve kontraktore.

Duhet theksuar se procesi i prokurimit publik jo vetëm qëështë dinamik dhe me afate të 
shpejta, por mbi të gjitha, çdo ditë vonesë shkakton dëmtimin e interesave të operatorëve 

52 Afati u ndryshua me ligjin nr. 182/2014, duke u reduktuar në 10 ditë pas marrjes së dosjes nga  
 autoriteti kontraktor. Në fakt, afati i mëparsh#m 20 ditor numërohej që nga data e regjistrimit të  
 ankesës. Në këtë mënyrë, ndryshimet ligjore nuk e kanë reduktuar afatin, pasi e kanë lënë atë në  
 varësi të faktit se kur i vihet KPP-së në dispozicion dosja e prokurimit nga autoriteti kontraktor. 
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Fig. 5 - Respektimi i afatit nga KPP
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fitues, të cilët detyrohen të përfundojnë kontratën në një kohë më të shkurtër, sipas rastit 
deri në pamundësi fizike për lëvrimin e kontratës (kur afati është deri në fund të vitit), ose 
detyrohen të ofrojnë më pak shërbim dhe rrjedhimisht të përfitojnë më pak të ardhura në 
rastet kur kontrata përfshin një shërbim që jepet në baza mujore deri në fund të vitit.



31

D
ISA

 SH
K

A
Q

E Q
Ë STIM

U
LO

JN
Ë PA

N
D

ËSH
K

U
ESH

M
ËRIN

Ë N
Ë V

EPRIM
TA

RIN
Ë E K

PP

5.1. Niveli i ndëshkueshmërisë së zyrtarëve që kanë shkelur dispozitat e ligjit

Ashtu siç kuptohet edhe nga titulli i këtij studimi, aspekti kryesor në fokusin e tij është 
vlerësimi i sistemit të ndëshkimit. Ligji për prokurimin publik parashikon një numër të madh 
kundravajtjesh administrative, të cilat dënohen me gjobë ose me dhënien e masave disiplinore. 

Sipas rastit, është Agjencia e Prokurimit Publik që merr vendimet për ndëshkimin me gjobë, 
ose ajo i kërkon autoriteteve kontraktore të zbatojnë masat disiplinore ndaj shkelësve. 
Kallzimet penale trajtohen ekskluzivisht nga prokuroria e rrethit gjyqësor përkatës, si në çdo 
rast tjetër të ndjekjeve penale. 

Procedimi administrativ nis në dy mënyra, (1) me nismën e Komisionit të Prokurimit Publik 
pas shqyrtimit të ankesave të operatorëve, ose (2) me nismën e Agjencisë së Prokurimit 
Publik pas një hetimi administrativ nga kjo e fundit. 

Procedimi penal nis me nismën e dy autoriteteve të mësipërm, ose me nismën e Kontrollit 
të Lartë të Shtetit apo auditeve të brendshëm, pas një kontrolli prej tyre. Gjithashtu është e 
mundur që procedimi penal të nisë edhe me kallzimin e një personi të interesuar. 

Komisioni i Prokurimit Publik është një prej organeve kryesorë që kanë mundësinë praktike 
dhe kapacitetin institucional të konstatojë, dhe detyrimin ligjor të kallëzojë, kundravajtjet 
administrative dhe veprat penale në fushën e prokurimeve publike, koncensioneve, 
partneriteteve publike private, lejeve minerare dhe ankandeve publikë. Është pikërisht binomi 
KPP - APP që ka në dorë instrumentet e duhura për të toleruar apo për të luftuar kulturën e 
pandëshkueshmërisë. Për këtë arsye kemi “shpuar” në brendësi të vendimmarrjes së këtyre 
organeve, për të marrë në analizë një kampion 7 mujor (prill-tetor 2014) të situatës aktuale.

Neni 72 i ligjit për prokurimin publik parashikon se personat përgjegjës ndëshkohen me 
gjoba ose me masa disiplinore si më poshtë:

5. GJETJET LIDHUR 
ME NDËSHKIMET. 

INTEGRITETI I SISTEMIT 
TË NDËSHKIMIT
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14 Tab. 1 - Gjobat sipas ligjit për prokurimin publik

Siç vihet re, gjobat për kundravajtjet administrative variojnë nga 15.000 – 1.000.000 lekë në varësi 
të shkeljeve. Ligji ka listuar plot 18 nene, shkelja e të cilëve përbën kundravajtje administrative 
të ndëshkueshme. Me ndryshimet e fundit të bëra me ligjin nr. 184/2014, në listën e shkeljeve 
të dënueshme me gjobë janë shtuar 4 shkelje të reja. Të gjitha dispozitat në fjalë parashikojnë 
momentet më kyçe të një procedure prokurimi dhe kjo është arsyeja pse ligjvënësi ka parashikuar 
sanksione relativisht të ashpra për shkelësit, në rastet kur shkelja nuk përbën vepër penale. 
Në praktikën e KPP-së, jo të gjitha këto lloj shkeljesh mund të konstatohen, duke u kufizuar 
kryesisht në shkeljen e neneve 23, 41, 42, 53, 56 dhe 63, duke qenë edhe shkeljet më të rënda. 
Shkeljet e tjera mund të konstatohen nga hetimi administrativ që zhvillon APP.

Neni Përshkrim i shkurtër i shkeljes Gjoba sipas ligjit të

kohës së

monitorimit

Gjoba pas

ndryshimeve me

ligjin 182/2014

4 Moszbatimi i këtij ligji për negocimin e kontratës 1.000.000 20.000 – 1.000.000

12/2 Mosmbajtja e procesverbaleve 15.000 – 30.000 15.000 – 30.000

21 Mosdhënia e informacionit operatorëve 50.000 – 100.000 30.000 – 100.000

23 Mosrespektimi i rregullave për specifikimet teknike 50.000 – 200.000 50.000 – 200.000

25 Publikimi i të dhënave që duhen mbajtur të fshehta 50.000 100.000 50.000 100.000

28 Shkelje në caktimin e vlerës së kontratës 20.000 – 1.000.000 20.000 – 1.000.000

33 Shkelje në procedurat me negocim, pa shpallje

paraprake të njoftimit

nuk ka 100.000 – 1.000.000

38 Mosrespektimi i detyrimit për ta shpallur tenderin

publikisht brenda afateve

500.000 – 1.000.000 50.000 – 1.000.000

39 Mosrespektimi i rregullave për njoftimet 50.000 – 300.000 50.000 – 300.000

40 Shkelje lidhur me dërgimin e ftesës për ofertë 50.000 – 300.000 50.000 – 300.000

41 Mospërdorimi i dokumentave standarde të tenderit 50.000 – 300.000 50.000 – 300.000

42 Mosrespektimi i rregullave për sqarimin dhe

ndryshimin e dokumentave standarde të tenderit

50.000 – 300.000 50.000 – 300.000

43 Mosrespektimi i afateve kohore për dorëzimin e

dokumentave/ofertave

50.000 – 500.000 50.000 – 500.000

45 Kualifikimi i kandidatëve që nuk përmbushin kriteret

e përgjithshme

nuk ka 30.000 – 500.000

45/2/ë Kualifikimi i kandidatëve të përjashtuar nga

pjesmarrja prej APP, nga pjesëmarrja në tender

nuk ka 100.000 – 1.000.000

46 Shkelje në kualifikimin e parregullt të kandidatëve1 nuk ka 30.000 – 500.000

53 Shkelja e rregullave në shqyrtimin e ofertave,

kualifikimi e skualifikimi i padrejtë i operatorëve

50.000 – 1.000.000 50.000 – 1.000.000

56 Mosrespektimi i rregullave të trajtimit të një oferte

anomalisht të ulët

50.000 – 100.000 50.000 – 100.000

63 Mosrespektimi i të drejtës së ankimit të operatorëve 100.000 – 1.000.000 50.000 – 1.000.000

Mosbashkëpunimi i titullarëve të autoriteteve

kontraktore me KPP dhe APP

nuk ka 50.000 – 1.000.000
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Por si ka vepruar ky mekanizëm në praktikë? 

Praktika ka treguar se ndëshkueshmëria kalon nëpër filtra të ndryshëm, pasi ligji “ua jep 
mundësinë” organeve ligjzbatuese (KPP dhe APP) që të tolerojnë shkeljet, duke favorizuar 
kulturën e pandëshkueshmërisë. 

a. Filtri i parë – KPP nuk vlerëson çdo rast si shkelje

Nga statistikat vihet re se në vendimet e KPP-së në 7 muaj, nga Prill deri Tetor 2014, konstatohen 
shkelje të ndryshme dhe gabime në 235 raste, duke u pranuar ankesat, dhe/ose duke anuluar 
procedurat e prokurimit. Nga këto, 37 raste kanë lidhje me vendosjen e kritereve diskriminuese, 
shkelje e cila nuk shoqërohet me masë ndëshkuese, duke e ulur kështu numrin e rasteve kur ka 
pasur shkelje të ndëshkueshme në 198 raste, pa përfshirë këtu rastet e mospranimit të ankesave 
ku gjithashtu mund të konstatohen shkelje (shih vendimet nr. 200, 246, 405, 420). Megjithatë, jo 
në të gjithë rastet KPP ka kërkuar marrjen e masave administrative ndaj shkelësve. KPP ka qenë 
tolerante ndaj shkeljeve, duke kaluar në heshtje pjesën dërrmuese të rasteve. Nga 202 çështje, 
duke përfshirë këtu edhe katër rastet e mospranimeve të ankimeve ku KPP ka gjetur shkelje, 
vetëm në 43 raste KPP është shprehur se jemi përpara një shkeljeje, gjatë arsyetimit të vendimit. 
Në përqindje, kjo shifër përkthehet në 21% të rasteve. Në pjesën tjetër, prej 79% të rasteve, 
KPP ka anashkaluar detyrimin për të konstatuar dhe analizuar shkeljet dhe për të kërkuar si 
rrjedhojë penalizimin e personave përgjegjës.

b. Filtri i dytë – KPP nuk shprehet në dispozitiv për çdo shkelje që përmend  
 gjatë arsyetimit

Sikur mos të mjaftonte filtrimi i parë, i përmendur më lart, KPP bën edhe një filtrim të dytë 
përpara daljes me vendim për një çështje të caktuar. Nuk mjafton që KPP ta përmendë 
shkeljen në pjesën arsyetuese të vendimit, por ai duhet ta përfshijë kërkesën për penalizimin 
e personave përgjegjës edhe në dispozitivin e vendimit gjithashtu. 

Për të sqaruar mirë këtë moment, Res Publica iu drejtua me shkresë Agjencisë së Prokurimit 
Publik për të kuptuar se kur vepron kjo agjenci në zbatimin e masave. A mjafton për APP-në 
që KPP të përmendë faktin që ka shkelje? Apo duhet të përfshihet në dispozitiv në mënyrë 
eksplicite kërkesa për ndëshkimin e përgjegjësve? Sipas APP-së, ajo zbaton vetëm rastet kur 
KPP e ka shprehur kërkesën qartë në dispozitivin e vendimit.

Mirëpo, nga 43 rastet, kur KPP ka konstatuar shkelje në pjesën e arsyetimit, vetëm në 18 
raste KPP ka kërkuar penalizimin e personave përgjegjës në dispozitivin e vendimeve. Në 
përqindje kjo përkthehet se vetëm në 42% të rasteve kur KPP shprehet për shkelje, ai kërkon 
edhe penalizimin e zyrtarëve përgjegjës. 

Në përfundim, filtrimi i KPP-së siguroi që vetëm në 8.9% të rasteve të kërkohej marrja e masave 
ndaj personave përgjegjës, duke lënë pa ndëshkuar 91.1% të rasteve të tjera shkeljeve të ligjit.

c. Filtri i tretë - Agjencia e Prokurimit Publik

Pas konstatimit të shkeljes nga KPP dhe vendosjes së kërkesës për penalizim në dispozitivin 
e vendimit, i takon Agjencisë së Prokurimit Publik që të marrë masa vetë, ose të kërkojë 
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14 zbatimin e këtyre masave nga autoritetet kontraktore. Mirëpo, nga 18 rastet kur KPP ka kërkuar 

penalizimin e personave përgjegjës, APP ka kërkuar dhe vendosur vetëm 1 gjobë dhe ka kërkuar 
marrjen e masave nga autoritetet kontraktore në 7 raste të tjerë. E thënë ndryshe, në total APP 
është treguar e ashpër vetëm në 5% të rasteve, është treguar tolerante në 39% të rasteve, si dhe 
ka anashkaluar tërësisht 56% të rasteve, duke i lënë këto shkelje tërësisht të pandëshkuara. 

Kështu, nga 202 rastet e shkeljeve të referuara më lart (pa përfshirë këtu edhe shkelje të 
tjera në rastin e mospranimit të ankesave, apo shkelje të pazbuluara për shkak të rrëzimit 
të ankimeve sepse nuk kanë përmbushur kriteret formale të ankimit), vetëm në 8 raste, ose 
në 3.9% të rasteve, APP ka vijuar me kërkesën për marrjen e masave administrative ndaj 
personave përgjegjës. Pjesa tjetër prej 96.1% të rasteve është filtruar tashmë nga KPP dhe 
APP dhe ka shpëtuar nga marrja e masave, megjithëse kanë konsumuar shkelje të ndryshme 
të ligjit. Ndëshkimet me gjobë janë verifkuar vetëm në  0.5% të  rasteve. 

d. Filtri i katërt – Autoritetet kontraktore ku punojnë personat përgjegjës

Gjobat ekzekutohen dhe masat disiplinore merren nga vetë autoritetet kontraktore, ku punojnë 
punonjësit që kanë kryer shkeljet. Rasti i trajtuar me gjobë ishte në Bashkinë Shkodër. Nga të 
7 rastet e tjerë ku është kërkuar të vendoset masa nga vetë autoriteti, vetëm Komuna Trebinjë 
kishte aplikuar dhënien e masës disiplinore “vërejtje me paralajmërim për pushim nga puna”, 
ndërsa autoritetet e tjerë kishin aplikuar masa më të lehta, dhe më shpesh rezultoi të jetë 
përdorur “tërheqja e vëmendjes”, si masa më e lehtë e mundshme. Përdorimi i kësaj mase në 
mënyrë të gjerë është tregues që kërkimi i marrjes së masës nga autoriteti ku punon personi 
përgjegjës është një zgjidhje tërësisht e gabuar dhe që mundëson pandëshkueshmërinë.

Fig. 6 - Reduktimi pothuaj në zero i ndëshkimit me gjobë, 
pas kalimit në “filtrat” e sipërpëmendur
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5.2. Shembuj shkeljesh 

a. Shkelja e nenit 23 të ligjit

Në një numër të konsiderueshëm rastesh konstatohet shkelja e nenit 23 të ligjit, sepse 
autoritetet kontraktore nuk kanë respektuar kërkesat e ligjit për hartimin e specifikimeve 
teknike. Kjo shkelje është e dënueshme me gjobë nga 50.000 deri 200.000 lekë, por në 
praktikë nuk është ndëshkuar asnjë person me gjobë.

Shembuj të vendimeve ku është konstatuar kjo shkelje janë 141/2014, 160/2014, 381/2014, 
532/2014, 575/2014, etj.

b. Shkelja e nenit 41 të ligjit

Në një numër të konsiderueshëm rastesh, është konstatuar nga ana e KPP se autoritetet 
kontraktore nuk kanë respektuar dokumentet standarde të tenderit, të miratuar nga APP. 
Sipas ligjit, kjo shkelje mund të dënohet me gjobë nga 50.000 deri në 300.000 lekë, por 
në praktikë nuk është ndëshkuar asnjë person. Një pjesë e mirë e vendimeve i përkasin 
periudhës Korrik – Gusht 2014, kur Këshilli i Ministrave, me anë të VKM nr. 379, datë 
11.06.2014, shtoi një kriter të ri kualifikimi, që operatorët ekonomikë duhej të vërtetonin 
pagesën e detyrimit për konsumin e energjisë elektrike. Shumë autoritete kontraktore në këtë 
periudhë nuk e përfshinë këtë kriter në dokumentet standarde të tenderit dhe ky u trajtua si 
shkak i mjaftueshëm që KPP të anulonte shumë procedura prokurimi. Sidoqoftë, KPP nuk 
u shpreh në asnjë rast që ishim përpara shkeljes së nenit 41 të ligjit dhe të kërkonte marrjen 
e masave ndaj personave përgjegjës, duke toleruar shkeljet e konstatuara.

Shembuj të vendimeve ku është konstatuar kjo shkelje janë 533/2014, 540/2014, 542/2014, 
548/2014, 557/2014, etj.

c. Shkelja e nenit 42 të ligjit

Në një numër më të vogël rastesh, konstatohet shkelja e nenit 42 të ligjit, sepse autoritetet 
kontraktore nuk kanë respektuar ligjin për sqarimet dhe ndryshimet në dokumentat e tenderit, 
kur kjo është kërkuar nga operatorët ekonomikë. Kjo shkelje është e dënueshme me gjobë 
nga 50.000 deri 300.000 lekë, por në praktikë nuk është dënuar askush. 

Shembuj kur është konstatuar një shkelje e tillë janë vendimet nr. 134/2014, 267/2014, 
284/2014, 328/2014, 533/2014, etj.

d. Shkelja e nenit 53 të ligjit

Shkelja e nenit 53 është shkelja më e shpeshtë që konstatohet. Dispozita ka të bëjë me 
pranimin e ofertave që janë në përputhje me kërkesat e autoriteti kontraktor. Kjo dispozitë, 
e kombinuar edhe me nenin 46 të ligjit, është baza kryesore ligjore e përmendur nga KPP në 
të gjithë rastet kur një ofertues është kualifikuar ose skualifikuar pa të drejtë. 
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varion nga 50.000 deri 1.000.000 lekë. Siç vihet re, kufiri maksimal i gjobës është më i larti që 
referon ligji, duke kuptuar se ligjvënësi ka synuar që të dekurajojë zyrtarët që të shkelin këtë nen. 

Por në praktikë askush nuk është dënuar me gjobë, dhe shembujt janë të shumtë, p.sh. 
vendimet nr. 485/2014, 494/2014, 498/2014, 509/2014, 532/2014, etj.

e. Shkelja e nenit 56 të ligjit

Në një numër të konsiderueshëm rastesh konstatohet shkelja e nenit 56 të ligjit, i cili ka të 
bëjë me trajtimin e ofertave anomalisht të ulëta. Kjo shkelje është e dënueshme me gjobë nga 
50.000 deri 100.000 lekë, por, ashtu si në rastet e tjera, askush nuk është dënuar me gjobë. 

Shembuj janë vendimet nr. 180/2014, 333/2014, 341/2014, 388/2014, 393/2014, etj.

f. Shkelja e nenit 63 të ligjit

Një prej neneve që përmban dënim me kufirin maksimal 1 milion lekë (kufiri më i lartë i 
vendosur nga ligji) është neni 63 i ligjit, i cili ka të bëjë me të drejtën dhe procedurën e ankimit 
të operatorëve ekonomikë në rastet e shkeljeve të të drejtave të tyre. Kjo shkelje është e 
dënueshme me gjobë nga 100.000 deri  1.000.000 lekë, por megjithëse rastet e konstatuara 
janë të shumtë, vetëm në një rast është vënë gjobë, dhe konkretisht për shkeljet e konstatuara 
në vendimin nr. 420, ku autoriteti kontraktor ishte Bashkia Shkodër.

Shembuj janë vendimet nr. 210/2014, 278/2014, 308/2014, 519/2014, 538/2014, etj.

g. Shkelje të tjera

KPP ka konstatuar edhe shkelje të dispozitave të tjera, si për shembull, shkelje të nenit 51 
në vendimet nr. 186/2014 apo 397/2014, apo shkelje të nenit 58 në vendimet nr. 165/2014, 
ose 323/2014. Për këto raste ligji nuk parashikon dënime me gjobë ndonëse shkeljet sjellin 
anomali të rënda në procedurat e prokurimit. Megjithatë, ligji parashikon marrjen e masave 
disiplinore për çdo rast tjetër të shkeljeve të dispozitave të ligji. Në periudhën e monitorimit 
nuk konstatohet se KPP ka kërkuar marrjen e masave disiplinore për rastet e përmendura si 
shembuj më lart.

5.3. Shkelje deri në kufijtë e veprës penale

Gjatë periudhës së studimit, KPP është shprehur:

• në 4 raste se shkelja nga ana e zyrtarëve është kryer në mënyrë të qëllimshme, në vendimet nr. 
177/2014, 301/2014, 420/2014, 564/2014;

• në 13 raste se jemi përpara shkeljes së parimit të barazisë, në vendimet nr. 122/2014, 
132/2014, 169/2014, 211/2014, 219/2014, 220/2014, 221/2014, 257/2014, 
259/2014, 270/2014, 339/2014, 378/2014, 406/2014;

• në një rast, në vendimin nr. 255/2014, KPP është shprehur se zyrtarët kanë konsumuar 
element të shpërdorimit të detyrës. 
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Përkufizimet e mësipërme japin mesazhin se dosjet e këtyre prokurimeve duhen hetuar më 
tej për veprat penale të parashikuara nga nenet 24853 dhe 25854 të Kodit Penal. Më poshtë po 
paraqesim shembujt:

53 Neni 248 i Kodit Penal - Kryerja ose moskryerja me dashje e veprimeve a e mosveprimeve në  
 kundërshtim me ligjin, që përbën mospërmbushje të rregullt të detyrës, nga personi që ushtron  
 funksione publike, kur i kanë sjellë atij ose personave të tjerë përfitime materiale ose jomateriale  
 të padrejta a kanë dëmtuar interesat e ligjshëm të shtetit, të shtetasve dhe të personave të   
 tjerë juridikë, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim deri në shtatë vjet dhe me  
 gjobë nga treqind mijë deri në një milion lekë.
54 Neni 258 i Kodit Penal - Kryerja nga personi i ngarkuar me funksione shtetërore apo në shërbim  
 publik i veprimeve në kundërshtim me ligjet që rregullojnë lirinë e pjesëmarrjes dhe barazinë e  
 shtetasve në tendera dhe ankande publike, për të krijuar avantazhe ose privilegje të padrejta për të  
 tretët, dënohet me burgim gjer në tre vjet.

Shembulli 1 – Vendimi  nr. 255/2014

Komisioni i Prokurimit Publik në Vendimin nr. 255/2014, në pikën III.6 është shprehur:

“III.6. Autoriteti kontraktor në përputhje me ligjin, dhe në zbatim të vendimeve përfundimtare të 
KPP, duhet të kufizohet vetëm duke korrigjuar shkeljet e konstatuara dhe, më pas, të vazhdojë me 
hapat e mëtejshëm procedurialë si, publikimin e njoftimit të fituesit dhe lidhjen e kontratës. Mbajtja 
e kësaj procedure të pezulluar pa asnjë shkak ligjor si dhe lidhja e kontratave për këtë shërbim me 
fonde të pa prokuruara dhe me diferencë të konsiderueshme në çmim nga ana e autoritetit kontraktor, 
është në kundërshtim me ligjin “Për Prokurimin Publik” dhe, në kuptim të Kodit Penal, përbën 
mospërmbushje të rregullt të detyrës (neni 248 i KP), pasi i shkakton dëm ekonomik 
Buxhetit të Shtetit.”

Nga sa rezulton më sipër, KPP është shprehur për elementë të shpërdorimit të detyrës, por nuk 
na rezulton të jetë bërë kallzimi penal. Rasti i sipërpërmendur bën fjalë për një procedurë 
prokurimi, ku autoriteti kontraktor ka bërë rezistencë ndaj vendimeve të vetë KPP-së dhe 
vendimi i mësipër është i katërti nga KPP për të njëjtën procedurë prokurimi. Nuk ka asnjë 
arsye pse të mos konsiderohet se rasti duhej adresuar në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, 
dhe i takonte prokurorëve të vendosnin nëse kishte apo jo vend për nisjen e ndjekjes penale.

Shembulli 2 – Vendimi nr. 406/20140

Komisioni i Prokurimit Publik në Vendimin nr. 406/2014, në pikën III.1.11 është shprehur:

“III.1.11. Si rrjedhim, gjykojmë se autoriteti kontraktor në kundërshtim me nenin 2, pikat a, b dhe c të 
ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, tek “Parimet e përzgjedhjes”, 
ku parashikohet shprehimisht se: “Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje 
me këto parime të përgjithshme: a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve; 
b) transparencë në procedurat e prokurimit; c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u 
ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve”, nuk ka zbatuar parimin e barazisë në lidhje me 
vlerësimin e ofertave ekonomike.”
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Komisioni i Prokurimit Publik në Vendimin nr. 339/2014, në pikën III.1.11 është 
shprehur:

“III.1.11 Në rastin konkret, vlerësimi i operatorëve ekonomikë është bërë në kundërshtim me nenin 
2 të LPP-së pasi cënohet parimi i barazisë, duke qenë se nga autoriteti kontraktor është kërkuar të 
paraqitet analizë çmimi dhe disa oferta i ka vlerësuar në bazë të këtij preventivi dhe disa të tjera sipas 
çmimit në total.
Sa mësipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se cënimi i parimeve të përgjithshme të përcaktuara 
në ligjin e prokurimit Publik, përbën shkak për anulimin e procedurës ne fjalë.”

Në shembullin e dytë dhe të tretë, ka vend për të nisur hetime mbi bazën e pretendimeve 
të vetë KPP për shkelje të parimit të barazisë në vlerësimin e ofertave, dhe mund të bëhej 
kallëzim penal nga vetë ky organ te prokurori. Për të kuptuar më mirë se cili është mekanizmi 
që funksionon në të tilla raste, sjellim në vëmendje se LPP (ligji për prokurimin publik) 
përmban dy dispozita, nenin 64 dhe nenin 64/2, që rregullojnë raportimin e rastit në organet 
përkatëse. Por këto dispozita nuk janë kryesoret, pasi përparësi ka Kodi i Procedurës Penale, 
i cili gjithashtu rregullon këtë aspekt përmes nenit 281.

Neni 64/2, pika 3,i LPP shprehet:

“3. Nëse Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një zyrtar i autoritetit kontraktor ka kryer një 
shkelje të qëllimshme të këtij ligji, atëherë i raporton shkeljen autoritetit përkatës.”

Neni 64, pika 5 i LPP shprehet:

“5. 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, përveç masave të parashikuara në pikat 
1 deri në 4 të këtij neni, mund të bëjë kallëzim penal në organet përkatëse.”

Të dyja dispozitat janë pjesë e një amendamenti të miratuar në vitin 2009. Diferenca qëndron 
tek raportimi i shkeljes. Nëse bëhet fjalë për shkelje të qëllimshme, atëherë shkelja raportohet 
tek autoriteti përkatës (mund të merren masa administrative). Në katër rastet kur KPP ka 
konstatuar shkelje të qëllimshme nuk na rezulton të jenë marrë masa administrative. Nëse 
bëhet fjalë për shkelje të parimeve të ligjit, atëherë mund bëhet kallëzimi penal, por në asnjë 
nga 13 rastet kur kemi të bëjmë me shkeljen e parimit të barazisë, nuk na rezulton të jetë nisur 
një procedim penal.

Në nenin 64, pika 5, përdorimi i fjalës “mund”, i lë hapësirë dhe diskrecion KPP-së për të 
ushtruar ose jo këtë të drejtë. Në të kundërt, një referencë më e qartë gjendet në nenin 281 
të Kodit të Procedurës Penale, ku thuhet se:

“1. Nëpunësit publikë, të cilët gjatë ushtrimit të detyrës ose për shkak të funksioneve a të shërbimit të 
tyre, marrin dijeni për një vepër penale që ndiqet kryesisht, detyrohen të bëjnë kallëzim me shkrim 
edhe kur nuk është individualizuar personi të cilit i atribuohet vepra penale.”

Dispozita e mësipërme nuk le vend për ekuivok, duke përdorur fjalën “detyrohet” dhe jo “mund”. 
Megjithatë në rast se LPP interpretohet ndryshe nga sa parashikon Kodi i Procedurës Penale, 
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krijohet një konflikt normash juridike, ku nga njëra anë duket qartë që baza ligjore për të bërë 
kallëzimin nuk mungon, por nga ana tjetër mbetet i hapur, pikërisht parashikimi në LPP, sipas 
të cilit bërja e kallëzimit penal varet nga vullneti i organit që bën procedimin administrativ, që 
në këtë rast është KPP. 

Megjithatë, nëse KPP nuk ka bërë kallëzimet penale dhe vërtet jemi përpara një rasti kur 
janë konsumuar elementët e veprës penale, duhet njëkohësisht të nisë edhe një hetim paralel 
për moskallëzim krimi ndaj zyrtarëve që kanë konstatuar faktin e paligjshëm dhe nuk kanë 
vepruar, duke konsumuar kështu veprën penale të parashikuar nga neni 300  i Kodit Penal 
(moskallëzimi i krimit).

5.4. Luhatjet e standardeve

Përgjithësisht vihet re se KPP ka mbajtur një linjë të konsoliduar të jurisprudencës në pjesën 
dërrmuese të vendimeve të periudhës Prill-Tetor 2014. Duhet theksuar se gjatë kësaj periudhe 
KPP ka funksionuar me numrin e plotë të anëtarëve (pesë) dhe se mandati është ushtruar 
nga të njëjtët persona. Gjithsesi, nuk kanë munguar edhe disa raste kur KPP ka vepruar me 
standarde të diskutueshme. Më poshtë po japim një shembull me impakt domethënës:

Çështja A – Vendimi nr. 485/2014

Në këtë shembull, ku është diskutuar një prokurim me vlerë të madhe (184.673.686 lekë) vihet re se 
KPP është treguar tolerante, për mosplotësimin e numrit mesatar të punonjësve, numrit të makinerive të 
kërkuara, mospërfshirjen e emrave konkretë në list pagesat e paraqitura, si dhe për një detaj që ka të 
bëjë me paraqitjen e një dokumenti në anglisht dhe jo në shqip, siç kërkohet nga autoriteti kontraktor. 
Sigurisht që në emër të interesit publik mund të tolerohen shmangie që janë të një natyre proporcionale 
me gjendjen e diktuar.

Çështja B – Vendimi nr. 416/2014

Ndryshe sa ka ndodhur në çështjen A, ku KPP me anë të një arsyetimi të hollësishëm argumenton se 
dokumenti është i vlefshëm edhe pse ai nuk është paraqitur në shqip, në rastin e vendimit nr. 416/2014 
KPP nuk ka pranuar që një dokument të konsiderohej i vlefshëm pasi ai ishte dorëzuar në anglisht. 
Bëhet fjalë konkretisht për një faqe katalogu që përshkruante një shtyllë elektrike, e cila për nga natyra 
e saj përshkruhet në një gjuhë teknike që nuk dallon shumë nëse është në shqip apo anglisht, pasi 
termat dhe simbolet janë ndërkombëtarë (parametrat e specifikimeve teknike shprehen njëlloj, me të 
njëjtat njësi matëse). Me anën e këtij vendimi KPP nuk ka pranuar ankesën vetëm për këtë shkak, 
dhe për rrjedhojë, kontrata e lidhur me operatorin e renditur më pas i ka kushtuar buxhetit të shtetit 
58.684.585 lekë më shumë, pa tvsh.

Vlera e paguar më shumë nga buxheti i shtetit në çështjen B është afro dy herë më e lartë se i 
gjithë buxheti vjetor i KPP-së dhe nuk është aspak në përputhje me interesin e mbrojtur, i cili ishte 
detyrimi për të sjellë në gjuhën shqipe një faqe katalogu ku përshkruhen specifikimet teknike të 
një shtylle, ndërkohë që operatori dispononte të gjithë dokumentacionin e kërkuar. Nëse KPP do 
të kishte përdorur të njëjtin standard vlerësimi si në çështjen A, e gjithë kjo shumë do të mund të 
kursehej dhe vetëm për kaq KPP do të konsiderohej një investim me vlerë për shtetin.



40

PA
N

D
ËS

H
K

U
ES

H
M

ËR
IA

 N
Ë 

PR
O

K
U

RI
M

ET
 P

U
BL

IK
E 

- P
RI

LL
  2

01
4 

- T
ET

O
R 

20
14 Në një rast tjetër, vihet re se KPP është shprehur se praktika e ndjekur më parë prej tij 

ka qenë e gabuar dhe se ka ndryshuar qendrim. Shembulli i mëposhtëm është marrë nga 
Vendimi nr. 329/2014, në të cilin KPP është shprehur:

“III.1.4.5. Shumica e anëtarëve të KPP vlerësojnë se ky lexim i normativave të interesuara është 
konform me qëllimin e LPP, rritjen e efiçencës dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik.
Adoptimi i këtij qendrimi të ri me karakter radikal pëkundrejt jurisprudencës shumëvjeçare 
të institucionit, ndërsa nga njëra anë nuk është i lehtë për tu justifikuar e pranuar, duke qenë se 
vendimmarrja e deridjeshme ka pasur efektet e saj mbi subjektet përpara Komisionit, nga ana tjetër 
nuk mund të shndërrohet në një barrë e cila të rëndojë mbi të ardhmen e vendimmarrjes sonë.
Nuk është e lehtë e as e udhës të ndryshosh praktikën, por Komisioni i Prokurimit Publik nuk mund 
të lejojë të mbetet peng i gabimeve të së shkuarës.” 

Në këtë rast KPP ka korrigjuar një praktike të gabuar, por nga hulumtimet rezulton se kjo 
praktikë nuk ka qenë shumëvjeçare. Ajo i ka fillesat në Vendimin nr. 11/2014 dhe jo më herët. 
KPP në janar 2014 ndryshoi praktikën shumëvjeçare dhe dëmtoi interesat e operatorëve 
ekonomikë në disa procedura prokurimi në pak muaj. Meqënëse gabimi po shtonte efektet 
negative në praktikë nga dita në ditë, KPP vendosi të shprehet se nuk mund të mbetej peng 
i gabimeve të së shkuarës. Ky rast dëshmon se KPP ishte në dijeni se praktika ishte e gabuar 
dhe se ky organ kishte mbetur peng i ndryshimit të bërë në janar 2014, por nuk po gjente 
forcën ta pranonte këtë gabim, për shkak edhe të pasojave të mundshme. Megjithatë, korrigjimi 
i praktikës relativisht shpejt, është një tregues i mirë i faktit që nëse autoritetet gjenden nën 
presionin e thellimit të një gabimi dhe rritjes së mundësive reale për ndëshkim, ata mund të 
reflektojnë dhe t’i rikthehen rrugës së zbatimit të ligjit në mënyrë të rregullt.

5.5. Mos shqyrtimi i disa pjesëve të ankesave për ekonomi të shqyrtimit   
 administrativ

Në një numër të madh vendimesh, vihet re se në rastet e mospranimit të ankesave, KPP pasi 
nuk ka pranuar një nga pretendimet e ankuesit, nuk ka shqyrtuar pjesën tjetër të ankimit. 
Kjo është bërë me justifikimin se fati i ankimit tashmë ishte vendosur dhe se shqyrtimi i 
pretendimeve të tjera nuk do të ndryshonte asgjë për operatorin ankimues. 

Në vështrim të parë ky veprim, duket se është bazuar në një logjikë të drejtë, e cila synon 
të mos konsumojë energji dhe kohë të tepërt të KPP-së, për të analizuar pretendime që 
nuk sjellin asnjë rezultat për ankuesit. Por, kjo manovër rrezikon të sjellë si pasojë negative 
sigurimin e mbrojtjes së padrejtë për shkelësit, pasi mos shqyrtimi i të gjithë pretendimeve 
të ankuesve sjell mos konstatimin e shkeljeve të dënueshme me gjobë ose masa disiplinore. 

5.6. Pushimi i çështjeve

Gjatë periudhës së monitorimit vihet re se 5 çështje janë pushuar pa marrë asnjë vendim mbi 
thelbin e ankesës. Argumentimi i dhënë është që ankuesit janë tërhequr nga ankesa dhe KPP 
nuk ka pasur si të vazhdojë shqyrtimin. Këtë arsyetim KPP e ka bazuar duke bërë analogji me 
nenin 201 të Kodit të Procedurës Civile, i cili përcakton se: “Paditësi në çdo fazë të gjykimit mund 
të heqë dorë nga gjykimi i padisë. Në këtë rast gjykata vendos pushimin e gjykimit [...]”.

Kjo analogji nuk është e drejtë pasi, ndonëse KPP ka trajtën e një organi quasi gjyqësor, ai nuk 
është një organ gjyqësor i mirëfilltë, por organ i shqyrtimit administrativ. Vetë KPP e pranon 
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këtë gjë në Vendimin nr. 255/2014 kur shprehet se: “Komisioni i Prokurimit Publik është një organ 
administrativ, “një person juridik, në varësi të Kryeministrit” (neni 19/1.3 i LPP) dhe në asnjë rast nuk 
mund të marrë tagrat dhe funksionet e pushtetit gjyqësor. Neni 7 i Kushtetutës parashikon qartë se “Sistemi 
i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë bazohet në ndarjen dhe balancimin ndërmjet pushteteve ligjvënës, 
ekzekutiv dhe gjyqësor”. 

Baza ligjore më e përshtatshme që duhej të merrej për analogji është Kodi i Procedurave 
Administrative, i cili në nenin 101 shprehet:

“1. Palët e interesuara, me anën e një deklarate me shkrim, mund të tërhiqen nga procedimi ose nga 
ndonjë prej pretendimeve të formuluara, si dhe të heqin dorë nga të drejtat dhe interesat e tyre të ligjshme, 
me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë nuk lejohet me ligj.
 2. Tërheqja ose heqja dorë e palëve të interesuara nuk ndikon në vazhdimin e procedimit, në qoftë se 
administrata është e mendimit se procedimi është në interes të publikut.”

Dispozita e mësipërme përmban një parashikim ndryshe nga Kodi i Procedurës Civile, për 
shkak se në një proces civil interesi i përballjes së palëve është privat, ndërsa në një procedim 
administrativ eventualisht, përfshihet edhe interesi publik. 

Në një situatë hipotetike, një operatori ankues mund ti bëhet edhe shantazh për të hequr 
dorë nga ankimi, i cili do të rezultojë me zbulimin e shkeljeve të administratës. Në situata të 
tjera operatori mund të heqë dorë për të bërë një marrëveshje (jo formale) me zyrtarët e një 
autoriteti, duke i toleruar atyre shkeljen, të cilën fillimisht ia nënshtroi procesit të ankimit. Në 
procedimet e KPP interesi publik qëndron pikërisht në evidentimin e shkeljeve administrative 
ose penale, si dhe penalizimin e personave përgjegjës, pavarësisht marifeteve që mund të 
përdoren për të detyruar operatorët që të heqin dorë nga ankimi, edhe pasi kanë paguar edhe 
taksën prej 0.5% të fondit limit dhe nuk kanë asgjë tjetër për të humbur.

5.7 Mosveprimi për përjashtimin e përkohshëm nga prokurimet publike të  
 operatorëve që kanë paraqitur të dhëna të rreme

Sipas ligjit, nëse një operator paraqet të dhëna të rreme në një procedurë prokurimi publik, ai 
mund të përjashtohet nga prokurimet publike për një afat nga 1 vit deri në 3 vjet. Përjashtimi 
bëhet nga Agjencia e Prokurimit Publik dhe në rastin e të dhënave të rreme, konstatimi i 
faktit duhet bërë nga KPP.

Në praktikë ka ndodhur që KPP të jetë shprehur në arsyetimin e vendimeve që operatorë të 
caktuar kanë paraqitur të dhëna të rreme në procedurat e prokurimit, por në asnjë rast nuk 
është evidentuar përshkrimi i një mase konkrete në dispozitivin e vendimeve të KPP-së dhe 
për rrjedhojë APP nuk i ka marrë parasysh. Gjatë periudhës së studimit shembull ilustrues 
për këtë problem të veçantë është vendimi nr. 528/2014.

5.8 Konstatimi i disa dëmeve kolaterale

Gjatë periudhës së studimit, në vendime sporadike janë konstatuar edhe probleme me natyrë 
anësore dhe jo të lidhur drejtpërdrejt me procedurat e prokurimit publik. Në këto raste 
autoritetet kontraktore dhe KPP nuk janë treguar të kujdesshëm për të shmangur disa shkelje 
potenciale të të drejtave të njeriut, në rastet e mëposhtme:
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Në vendimin nr. 558/2014 vihet re se është skualifikuar një operator ekonomik sepse nuk 
dispononte pistoletë elektrike neuroparalizuese, pasi kjo pajisje ishte kërkuar nga autoriteti 
kontraktor në DST. Kjo kërkesë, për të disponuar një pajisje të tillë, është në radhë të parë 
në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Brendshëm për pajisjen me armë të Shoqërive të 
Ruajtjes së Sigurisë Fizike, pasi në këtë Urdhër nuk përshkruhet një armatim i tillë. Së dyti, 
përdorimi i këtij lloj armatimi është në shkelje të të drejtave të njeriut dhe konkretisht të drejtës 
për një trajtim njerëzor dhe jo degradues. Në raportet e Komitetit të Kombeve të Bashkuara 
kundër Torturës thuhet se përdorimi i armës “Taser” (pistoleta elektrike neuroparalizuese) 
është një formë torture, për shkak të dhimbjes akute që shkakton, dhe në disa raste mund të 
shkaktojë edhe vdekjen.

Amnesty International, në një deklaratë të vitit 2007 për Departamentin e Drejtësisë të SHBA, 
ngriti në mënyrë të veçantë shqetësimin për përdorimin e armëve elektrike neuroparalizuese, 
duke vënë në dukje se mundësia për t’i përdorur ato në mënyrë të përsëritur apo të zgjatur  
e bën këtë lloj arme të hapur ndaj abuzimit. Në këtë deklaratë, Amnesty International i bëri 
thirrje të gjitha qeverive dhe agjencive ligjzbatuese të mos përdorin armët Taser dhe pajisje 
të ngjashme, deri sa të kryhen studime të plota e të pavarura. Shumica e njerëzve që kanë 
vdekur pasi janë goditur me Taser kanë qenë persona të paarmatosur, të cilët nuk përbëjnë 
një kërcënim serioz kur ata janë goditur. 

Përdorimi i tyre në radhët e shoqërive të ruajtjes së sigurisë fizike (apo policive private, siç 
njihen ndryshe) nuk është asnjëherë i justifikueshëm dhe kjo është arsyeja pse në Urdhrin 
përkatës të Ministrisë së Brendshme, kjo lloj arme nuk përfshihet në arsenal.

Megjithatë KPP nuk ka parë më larg se procedura strikte dhe ka lejuar që një kompani 
të skualifikohej pikërisht sepse nuk dispononte një armë të palejuar, dhe duke justifikuar 
njëkohësisht këtë lloj armatimi për çdo autoritet kontraktor që do të marrë për bazë këtë 
vendim në ndërtimin e kritereve kualifikuese të tenderit të radhës.

b. Blerja e pajisjeve mbi të cilat është ngritur shqetësimi se kanë efekte të  
 padëshirueshme ndaj shëndetit

Në vendimin nr. 463/2014 vihet re një situatë e dyshimtë për dëmin potencial në shëndetin 
e pacientëve. Sipas njërës prej kompanive pjesëmarrëse, shoqëria pretendente se për ta fituar 
këtë tender kishte ofruar një pajisje që rrezatonte më shumë rreze X se norma e kërkuar. 
Sipas këtij operatori: 

“Në specifikimet teknike kërkohet vlerat e tensionit të gjeneratorit të rrezeve X të selektueshme në hapa 
nga 80 në 130 KV. Me informacionet që ne disponojmë kompania S., e cila është përfaqësi e P., këtë 
specifikim e ka duke filluar nga 90 Kv. Kjo mospërputhje, përveç faktit që është devijim në specifikimet 
teknike ka edhe një rol të rëndësishëm në funksionimin e pajisjes. Një vlerë tensioni më e lartë do të 
thotë edhe dozë rrezeje më e lartë dhe veçanërisht 80. Kv përdoret për fëmijët ose për ekzaminimet CT 
Angiografi për pacientë të dobët. Kështu pacientët marrin më shumë rreze të tepërta, pra ky është një 
devijim në specifikime shumë i dëmshëm për pacientin.”

KPP nuk e ka pranuar këtë pretendim, duke u shprehur:
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“Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “S…” sh.p.k. rezulton se është paraqitur 
dokumenti Skeda e përputhshmërisë teknike, sipas së cilës rezulton se vlerat e tensionit të selektueshme 
në hapa janë 90, 120, 140 Kv.
Gjithashtu rezulton se për UPS, kapaciteti i mbingarkesës është deklaruar 125% për 10 min, 200% 
për 100 ms.
III.1.3. Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “S….” sh.p.k. rezulton se është 
paraqitur shtojca 5 “Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike”, në të cilën operatori ekonomik 
deklaron se përmbush të gjitha specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit.”

Pra, vetëm sepse operatori fitues kishte paraqitur një deklaratë formale, ai kishte plotësuar 
kriterin e kualifikimit, ndërkohë që vihet re se fuqia e aparatit që rrezaton rrezet X është më 
e madhe se ajo e kërkuar. KPP nuk ka parë më larg se procedura strikte dhe ka lejuar që një 
kompani të fitonte një kontratë publike, duke shitur një pajisje për të cilat nuk është larguar 
në mënyrë të plotë dyshimi se mund të rrezikonte shëndetin e pacientëve, sidomos fëmijëve 
dhe pacientëve të dobët. Në këtë rast mund të ishin angazhuar ekspertë të fushës, veprim i 
cili i lejohet KPP-së ta kryejë.

Sa më sipër, janë më shumë përgjegjësi të autoriteteve kontraktore dhe jo përgjegjësi direkte 
e KPP. Por vihet re se, nuk ekziston një mekanizëm për të kontrolluar edhe kryesisht, 
procedurën dhe thelbin e një prokurimi dhe për të mos lënë të ndodhin blerje që indirekt e 
shndërrojnë shtetin në një shkelës të të drejtave të njeriut. Aq më tepër që KPP është në një 
pozicion kyç dhe mund të përdorë këtë pozicion si filtër të këtyre parregullsive, sidomos kur 
ato vihen në dukje nga operatorët ankimues.
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Ligji u lejon personave të ndëshkuar që të ankohen ndaj vendimeve të autoriteteve 
përkatëse, dhe konkretisht ndaj Agjencisë së Prokurimit Publik. Ankimi bëhet në Gjykatën 
Administrative. 

Res Publica ka verifikuar rastin e vënies së gjobës ndaj 4 punonjësve të Bashkisë Shkodër, pasi 
kjo ka qenë e vetmja masë administrative e konstatuar gjatë gjithë periudhës së monitorimit. 

Pas kontrollit të dokumentacionit rezulton se personat e ndëshkuar e kanë dërguar çështjen 
në gjykatë më 02.10.2014. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë ka vendosur 
rrëzimin e kërkesë padisë me Vendimin nr. 6474 dt. 12.11.2014. Të gjithë paditësit kanë bërë 
ankim në Gjykatën e Apelit, e cila nuk e ka shqyrtuar ende ankimin. Paditësit në këtë rast 
kanë ngritur çështjen, nëse llogaritja e afateve duhet bërë sipas mënyrës së përcaktuar në 
Kodin e Procedurave Administrative, apo në bazë të përcaktimeve që bën ligji i posaçëm i 
prokurimit publik. 

Në lidhje me mënyrën e llogaritjes së afateve, është vënë re se KPP dhe gjykatat janë duke 
mbajtur qëndrime të ndryshme, gjë e cila duhet të gjejë rregullim në ligj dhe jo të mbetet në 
interpretimin dhe praktikën e krijuar nga institucionet ligjzbatuese.

Nëse do të ndodhë që pretendimi i paditësve të pranohet nga gjykata, atëherë do të ndodhemi 
përpara rastit ku nuk do të mbetej më asnjë gjobë e vlefshme për të gjitha shkelejt e shumta 
të periudhës së monitoruar.

6. PROCESI I ANKIMIT 
NDAJ GJOBAVE 

ADMINISTRATIVE
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7.1	 Kuadri	ligjor	për	transparencën	dhe	kufizimet	e	saj

Transparenca në prokurimet publike është një parim kryesor i sanksionuar nga ligji për 
prokurimin publik. Ky parim bazohet në nenin 23 të Kushtetutës dhe në nenin 10 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Në rastin konkret, kufijtë janë parashikuar në nenin 25 të LPP, i cili shprehet si më poshtë:

“Pa cenuar dispozitat e këtij ligji mbi detyrimin për botimin e kontratave të prokurimit dhe të 
informacioneve për kandidatët dhe ofertuesit, sipas neneve 21 e 57 të këtij ligji, autoriteti kontraktor nuk 
duhet të bëjë publik informacionet e marra nga operatorët ekonomikë, të etiketuara si konfidenciale. Ky 
lloj informacioni përfshin veçanërisht aspektet teknike, sekretet tregtare dhe informacionet konfidenciale 
të ofertave.”

Pra, ka një kusht të domosdoshëm për të vënë kufirin, i cili është “etiketimi si konfidencial”. Asnjë 
informacion që përmbajnë dosjet e prokurimeve publike nuk mund të mbetet konfidencial, 
pa u cilësuar si i tillë nga vetë operatorët. Në praktikë kjo e drejtë aplikohet përmes përdorimit 
të një shtojce të veçantë që bën pjesë në Dokumentet Standarde të Tenderit (miratuar nga 
Agjencia e Prokurimit Publik), ku rezulton që për etiketimin si informacione konfidenciale 
vepron Shtojca X  – Lista e informacionit konfidencial. Në këtë dokument duhet përcaktuar lloji, 
natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial, numri i faqes dhe pikat konkrete, 
duhet të jepen arsyet pse informacioni do të mbetet konfidencial, si dhe afati kohor. 

Pra, sa më sipër, edhe sikur një operator të dëshirojë që ndonjë informacion të mbetet 
konfidencial, ky informacion nuk do të konsiderohet i tillë: (1) pa u përcaktuar në mënyrën 
konkrete në këtë shtojcë; (2) pa u dhënë arsye të vlefshme; (3) pa përcaktuar një afat.

Transparenca është një kryefjalë e shumë dispozitave ligjore që rregullojnë veprimtarinë e 
prokurimeve publike, ndër të cilat mund të përmendim: (1) Ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën 
e informimit”; (2) Nenet 13/1, 51, 52, 55 të Kodit të Procedurave Adminsitrative; (3) Nenet 
1/2/dh, 2, 12, 21, 52 të Ligjit nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për prokurimin publik”. 

7. TRANSPARENCA E 
PROKURIMEVE PUBLIKE
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Dispozitat e mësipërme janë interpretuar nga KPP, në disfavor të operatorëve ekonomikë, të 
cilët kanë kërkuar dhe do të kërkojnë informacion mbi procedurat e prokurimit. 

Sipas vendimit nr. 215/2014, KPP synon të pengojë qasjen në informacion, si një e drejtë që 
rrjedh nga sovraniteti i kërkuesit mbi një institucionin shtetëror. 

Sipas ligjit, një operator ekonomik mund të ankohet tek autoriteti kontraktor dhe në KPP, për 
shkelje të dispozitave të ligjit për prokurimin publik. Këto shkelje mund të ndodhin në dëm 
të operatorit ankues kur ai skualifikohet pa të drejtë, por edhe kur kualifikohen pa të drejtë 
konkurentët e tij, të cilët si rregull duhej të ishin skualifikuar. 

Në praktikën e mëparshme të KPP-së gjen shumë vendime, kur një operator ekonomik është 
ankuar për kualifikimin e padrejtë të operatorëve të tjerë ekonomikë. Pretendimi i këtyre 
operatorëve është ngritur në bazë të informacionit që ata kanë siguruar për dokumentacionin 
e dorëzuar nga ofertuesit konkurentë. Pa këtë informacion askush nuk do të ishte në gjendje 
të kuptonte se ka pasur një mangësi apo parregullsi konkrete në dokumentat e konkurentit 
të kualifikuar pa të drejtë.

Që nga fillimet e veprimtarisë (2010) e deri në janar 2014, KPP-ja nuk është shprehur asnjëherë 
se informacioni është siguruar në kundërshtim me ligjin, apo se autoritetet kanë dhënë 
informacion në kundërshtim me ligjin. KPP-ja gjithmonë ka marrë për bazë informacionin dhe 
ka vendosur në favor të operatorëve që kishin paraqitur një ankim të drejtë.

Gjatë vitit 2013 evidentohen 2 vendime të cilat krijojnë një tablo të qartë se si trajtohej 
transparenca përpara periudhës studimore në fjalë. Nga njëra anë përmendim vendimin 
nr. 852/2013 ku KPP është shprehur se mosvënia në dispozicionin e operatorit të dokumentacionit 
administrativo-ligjor të operatorëve ekonomikë të kualifikuar është shkelje e rëndë e autoritetit kontraktor. Nga 
ana tjetër përmendim vendimin nr. 581/2013 ku KPP është shprehur se operatori nuk ka dorëzuar 
shtojcën me listën e informacionit që ka dashur të mbetej konfidencial dhe për pasojë nuk jemi në kushtet kur 
informacioni ka rrjedhur pa të drejtë.

Pak përpara nisjes së periudhës së studimit (Prill – Tetor 2014), në muajin Janar 2014 
evidentohet një ndryshim i kësaj praktike me vendimin nr. 12/2014. Në këtë rast KPP 
është shprehur se të dhënat që dorëzojnë operatorët nuk janë të dhëna zyrtare dhe për pasojë autoritetet 
kontraktore nuk janë të detyruar të japin informacion.

Të njëjtin përshkrim e shohim edhe gjatë periudhës së studimit, në rastin e vendimin nr. 215/2014 
ku KPP shprehet njëlloj, duke konsoliduar praktikën e re të mosdhënies së informacionit. 

Për pasojë janë evidentuar raste të ankesave “të verbëra“, të cilat janë bërë në kushtet kur 
operatorët nuk kanë pasur mundësinë të informohen për kualifikimin e drejtë ose të padrejtë 
të konkurentëve të tyre. Shembuj të kësaj dukurie janë vendimet nr. 492/2014, 524/2014, 
533/2014, etj

Një shembull i përdorimit të informacionit (megjithëse KPP pengon aksesin në të) është rasti 
i vendimit nr. 578/2014. Në këtë rast operatori ankimues e kishte marrë informacionin e plotë 
(në rrugë jozyrtare) dhe kishte evidentuar shkelje për të cilat kërkoi nga KPP skualifikimin e 
operatorëve konkurent. KPP pranoi ankesën. Fitues u shpall pikërisht operatori që u ankua në 
bazë të informacionit që siguroi. Oferta e tij ishte 38 milion lekë më e lartë se e konkurentit.
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7.3 Transparenca e faqes online të APP

Burimi kryesor i informacionit për prokurimet publike është Portali i Prokurimeve. Ky portal 
është vlerësuar për standardin, duke marrë çmimin e dytë për prokurimet elektronike në vitin 
2010, nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Megjithatë janë konstatuar disa probleme, 
gjatë periudhës së studimit, si më poshtë: 

a. Informacionet fshihen pas një kohe relativisht të shkurtër

Kryerja e një kontrolli për një procedurë prokurimi të vitit të kaluar, ose disa muajve më parë, 
ka gjasat që të shfaqë se ky tender mund të mos jetë më online. Në portal kanë mbetur të 
regjistruara vetëm disa prej procedurave të kryera vitin e fundit kalendarik dhe përgjithësisht 
janë vetëm tenderat e muajve të fundit. Pjesa tjetër nuk shfaqet në sistemin elektronik.

Sipas APP, procedurat e prokurimit në asnjë rast nuk fshihen nga sistemi elektronik i 
prokurimeve. Këto procedura arkivohen elektronikisht dhe janë të aksesueshme vetëm 
nëpërmjet një llogarie “Auditi”. APP ka pajisur çdo autoritet kontraktor me llogarinë e titulluar 
“Administrator i Sistemit për Autoritetin Kontraktor”. Me anë të kësaj llogarie përdoruesi 
mund të krijohen llogari “Auditi” në sistem, nëpërmjet së cilës, çdo mbajtës i kësaj llogarie 
mund të kontrollojë çdo dokumentacion të procedurave të arkivuara.

Pra, rezulton se procedurat ruhen në sistem, por ato nuk shfaqen për publikun pas një  kohe   
relativisht të shkurtër. Mendojmë se ky veprim nuk justifikohet me mbingarkesën e sistemit, 
pasi ruajtja në sistem është e njëjtë, por “këputet” lidhja e informacionit me ndërfaqen kryesore. 
Duke gjykuar nga koha që nevojitet për kryerjen e një procedure prokurimi, përfshirë edhe 
ndjekjen gjyqësisht në gjykatën administrative, mund të ndodhë që disa procedura prokurimi 
të jenë ende në fazën e shqyrtimit (gjyqësor) dhe prokurimi në fjalë të mos rezultojë më 
online. Në këtë mënyrë cenohet procesi i rregullt ligjor, pasi disa afate nisin nga momenti i 
publikimit online të prokurimit, si dhe disa fakte dokumentohen vetëm online. 

Shumë operatorë nuk janë në dijeni të faktit që APP i ruan të dhënat dhe të kërkojë prej saj 
informacion, duke i dekurajuar ata paraprakisht. Nëse publikimi online nuk shfaqet më në 
ndërfaqe, atëherë edhe afati i ankimit apo procesi i të provuarit lidhur me shkeljen nga ana e 
autoritetit kontraktor, cenohet rëndë.

Megjithëse procedurat e prokurimit ruhen në server, mosshfaqja e tyre pas pak kohe është 
një pengesë shumë e madhe në lidhje me informimin e publikut dhe për pasojë cenon 
llogaridhënien e autoriteteve kontraktore. Shembull është pamundësia e verifikimit të 
vendimit nr. 533/2014. Në këtë rast, sipas KPP njëri nga lotet nuk e ka përfshirë kriterin për 
paraqitjen e vërtetimit të pagesës së energjisë elektrike dhe për këtë arsye loti është anuluar. 
Gjatë verifikimit në sistemin elektronik na mbeti e paqartë nëse lotet e tjerë, të të njëjtës 
procedurë prokurimi e kanë përfshirë këtë kriter, dhe pas fshirjes së dosjes nga sistemi është 
e pamundur të verifikohet se cfarë është publikuar online nga autoriteti kontraktor. Kjo vlen 
për të gjithë dosjet e fshira nga sistemi elektronik.

Aksesi që u sigurohet autoriteteve kontraktore nëpërmjet llogarive të “Auditit” nuk përmbush 
funksionin e transparencës dhe informimit të publikut, duke qenë larg standardeve të kërkuara 
nga ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, përsa i përket “Programeve të transparencës”.
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14 b. Mungojnë informacione për ndëshkimet 

Në faqen e APP-së rezulton të jenë publikuar vetëm emrat e operatorëve ekonomikë, që 
janë përjashtuar nga prokurimet publike, por nuk janë publikuar vendimet për t’u njohur me 
arsyetimin e APP-së për marrjen e këtyre vendimeve.

Gjatë periudhës së monitorimit, Res Publica ka vëzhguar edhe procesin e ndëshkimit të 
operatorëve për një periudhë të kufizuar (1 deri 3 vjet) nga prokurimet publike. Në këtë 
periudhë janë përjashtuar 8 operatorë ekonomikë.
Mbeten të paqarta, arsyet e përjashtimit të këtyre operatorëve, pasi APP nuk i publikon 
vendimet, për të njoftuar publikun me arsyet e vendimmarrjes. 

Gjithashtu mungojnë informacione për zbatimin e masave ndëshkuese që APP ka zbatuar 
ndaj personave që janë gjetur përgjegjës sipas KPP-së. Informacionin Res Publica e ka 
siguruar vetëm në rrugë shkresore, pas një pritjeje relativisht të gjatë. 
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8.1. Konkluzione

Në përgjithësi, vihet re se pandëshkueshmëria në prokurimet publike është në nivele shumë 
të larta ose e thënë ndryshe, ndëshkimet kanë qenë tejet sporadike dhe jo në përputhje me 
numrin e madh të shkeljeve që konstaton KPP.

Sipas verifikimeve është gjobitur vetëm një rast për qindra shkelje dhe gabime, ndërmjet 
qindra personave përgjegjës. KPP dhe APP kanë funksionuar si reparte filtruese, duke arritur 
të shmangin gjobitjen e personave përgjegjës dhe kjo situatë krijohet për shkak të një sistemi 
ndëshkimi që nuk siguron integritetin e duhur, i cili krijon varësi tek vullneti i autoriteteve. Në 
momentin kur ky vullnet mungon, siç rezulton nga shifrat e dhëna në këtë studim, kuptohet 
që ligji nuk parashikon mënyra efektive për të penalizuar zyrtarët përgjegjës.

Bie në sy fakti që pothuajse të gjitha kërkesat për marrjen e masave ndaj zyrtarëve u drejtohen 
autoriteteve vendore dhe jo qendrore edhe pse këto të fundit përbëjnë 87 % të çështjeve 
të shqyrtuara, ndërkohë që 13% e përbëjnë çështjet në fushën e veprimtarisë së pushtetit 
vendor. Duket sikur ka një tolerancë ndaj autoriteve qendrore, po të marrim në konsideratë 
edhe faktin se në më të shumtën e rasteve këto autoritete kanë përdorur masat më të lehta të 
mundshme për të ndëshkuar përgjegjësit. 

Veprimet ose mosveprimet që janë në kufijtë e veprës penale nuk kallëzohen, duke bërë që 
Prokurorisë të mos i jepet material për të vlerësuar zyrtarisht nëse ka vepër penale ose jo.

a. Sa i përket Komisionit të Prokurimit Publik

Së pari, KPP i ka pasur të gjitha mundësitë që të analizojë jo vetëm ankesat e operatorëve, por 
edhe shkeljet nga zyrtarët që kanë detyruar operatorët ekonomikë të paraqesin ankesën në 
KPP. Gjatë një viti KPP, në pothuajse gjysmën e rasteve, i ka rrëzuar kërkesat e operatorëve, 
duke treguar se autoritetet kontraktore kanë vepruar konform ligjit. Ndërsa në pjesën tjetër 
të rasteve, KPP ka vendosur të pranojë ankesën e operatorëve ose të anulojë procedurat e 
prokurimit, pasi i ka gjetur ato me shkelje nga ana e autoriteteve kontraktore.  

8. KONKLUZIONE & 
REKOMANDIME
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kërkesën për ndëshkimin e personave përgjegjës, si në rastin kur ata janë zyrtarët që operojnë 
me prokurimet, ashtu edhe në rastet kur janë operatorët që duhen ndëshkuar për paraqitjen e 
dokumentave të rreme. Mostrajtimi i këtyre shkeljeve në dispozitivin e vendimeve të KPP-së, 
i krijon pamundësi APP-së që të marrë masa ndaj shkelësve pasi, sic shprehet APP, ajo nuk ka 
tagrin për të marrë parasysh pjesën arsyetuese të vendimit të KPP-së, por i referohet ngushtësisht 
vetëm dispozitivit të vendimit. Për sa më lart, mospërmendja e shkeljeve dhe marrjes së masave 
në dispozitivin e vendimeve të KPP ka sjellë pandëshkueshmërinë e zyrtarëve. 

Së treti, KPP në 1/3 e rasteve, nuk ka respektuar afatin ligjor për marrjen e vendimit, duke 
sjellë anomali në dëm të operatorëve, që fitojnë lidhjen e kontratës me vonesë dhe i mbetet 
më pak kohë për të realizuar kontratën. Dëmi shkaktohet edhe ndaj autoriteteve kontraktore, 
të cilët mund të vendosen në vështirësi menaxhimi të kontratës së lidhur me vonesë, apo në 
rastin më të keq, të mbeten pa mallrat dhe shërbimet e nevojshme në një kohë të gjatë, duke 
sjellë anomali në funksionimin e tyre të përditshëm.

Së katërti, KPP nuk bën kallëzimet penale në prokurori, kur konstaton shkelje të parimeve 
parashikuar në ligji, siç shpesh herë është rasti i konstatimit të shkeljes së parimit të barazisë 
para ligjit.

Së pesti, KPP nuk është kujdesur në të gjitha rastet, për të vlerësuar nëse mospërmbushja 
e një kërkese tërësisht formale është ose jo proporcionale, duke sjellë si pasojë lidhjen e 
kontratës me një operator me ofertë më të lartë. Kështu shkaktohet rritje e panevojshme të 
shpenzimeve të buxhetit të shtetit.

Së gjashti, KPP vepron në një kuadër strikt formal, duke mos analizuar me vëmendje 
detajet e prokurimit dhe ankesave, në një kohë kur ata i kanë të gjitha mundësitë ligjore dhe 
kapacitetin profesional, për të mos lejuar shkelje kolaterale të ligjit. 

Së shtati, KPP nuk shqyrton çdo aspekt të ankesave të operatorëve ekonomikë, me arsyetimin 
se kjo bëhet për ekonomizim të shqyrtimit administrativ, edhe kur operatorët mund të kenë 
evidentuar shkelje të ndëshkueshme.

Së teti, KPP ka pushuar shqyrtimin e çështjeve pa shkak, ose me shkak të gabuar ligjor. 
KPP nuk duhet të pushojë çështjet kur ka një kërkesë për tërheqje ankimi nga operatorët 
ankimues, aq më tepër kur ekziston rreziku që operatorët të tërhiqen nga ankimi për shkak se 
janë nën presionin e operatorëve të tjerë konkurentë, ose nën presionin e zyrtarëve të lartë, 
të cilët nuk dëshirojnë të zbulohen veprimet e parregullta.

Së nënti, KPP mban qendrim të gabuar në lidhje me transparencën e dokumentave 
administrativo-ligjorë të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit. 
Nëse këto dokumenta nuk u jepen personave të interesuar, atëherë ata nuk do të jenë në 
gjendje të ankohen për shkelje në vlerësimin e këtyre dokumenteve. Këto shkelje, përbëjnë 
jo vetëm kundravajtje administrative dhe dënohen me gjobë, por mund të jenë edhe vepra 
penale. Demokracia është një sistem ku kontrolli mbi veprimtarinë e administratës është një 
e drejtë e qytetarëve. Në këtë kuptim, çdo qytetar ka të drejtën të dyshojë tek administrata 
dhe të verifikojë dyshimet e tij nëpërmjet mundësisë së bërjes transparente të veprimtarisë 
së administratës publike. Për këtë arsye ekziston një numër i madh aktesh ligjore, vendase 
dhe ndërkombëtare, që transparencën e cilësojnë si një nga gurët e themelit të një shteti 
demokratik me administratë llogaridhënëse.
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b. Sa i përket Agjencisë së Prokurimit Publik

Së pari, APP nuk ka marrë në analizë arsyetimin e vendimeve të KPP-së, për të nisur 
automatikisht hetimin administrativ. KPP mund të kërkojë marrjen e masave ndaj personave 
përgjegjës për një shkelje të referuar posaçërisht në dispozitivin e vendimeve, por, sipas 
opinionit tonë, APP nuk ka asnjë pengesë ligjore, për të nisur hetimin administrativ edhe 
kryesisht, bazuar vetëm në arsyetimin e KPP-së (edhe sikur referenca të mungojë në 
dispozitivin e vendimit), lidhur me marrjen e masave ndaj personave përgjegjës. Vlen të 
theksohet se Vendimet e KPP-së i komunikohen rregullisht APP-së dhe kjo e fundit është 
zyrtarisht në dijeni të të gjitha shkeljeve të konstatuara nga KPP. 

Sipas APP, ligji përcakton se KPP, në përfundim të shqyrtimit të ankesave, merr vendime, të cilët janë 
administrativisht përfundimtare. Palët kanë të drejtë që, kundër vendimit të KPP, të bëjnë padi në gjykatë. 
Në këtë kuptim, KPP merr vendime në kuadër të procesit të rishikimit, i cili është një mekanizëm që synon 
parandalimin e pasojave të shkeljeve të kryera. KPP korrigjon shkeljet duke mos lejuar ardhjen e pasojave. 
Nga ana tjetër, nëse konstatohen shkelje, APP merr masat përkatëse administrative të parashikuara në 
nenin 72 të ligjit për prokurimit publik. Në kontekstin dhe frymën e ligjit, sipas APP, caktimi i masave 
administrative synon ndëshkueshmërinë e autoriteteve kontraktore për veprime ose mosveprime që kanë sjellë 
pasoja. APP vlerëson se nuk mund të marrë masa ndaj autoriteteve kontraktore, për shkelje të konstatuara 
nga KPP, të cilat nuk i kanë sjellë pasojat e tyre. 

Sipas opinionit të qendrës Res Publica, ky interpretim i ligjit nuk është i saktë, bazuar në 
interpretimin a contrario. Kur KPP konstaton shkelje, gjithmonë urdhëron korrigjimin e 
tyre, duke shmangur gjithmonë pasojat. Në pjesën dërrmuese të llojit të shkeljeve, ato janë 
të korrigjueshme dhe asnjëherë nuk sjellin pasoja. Përjashtim bën këtu vetëm shkelja e të 
drejtës së ankimit (neni 63 i ligjit), por kjo shkelje është vetëm 1 shkelje nga mbi 18 të tilla që 
parashikon ligji. Nëse ligjvënësi do të kishte pasur këtë ide për ndëshkimin, nuk do i jepte 
KPP-së të drejtën për të kërkuar marrjen e masave administrative, pasi në të gjithë rastet do 
të ishim përpara shkeljeve të korrigjuara dhe pa pasoja. Fakti që ligji i jep një kompetencë 
të tillë KPP-së, do të thotë që shkeljet duhet të konsiderohen të ndëshkueshme, pavarësisht 
ardhjes ose jo të pasojave, pavarësisht korrigjimit apo jo të tyre me anë të zbatimit të 
vendimeve të KPP-së. Ideja e ligjvënësit është që të dekurajojë zyrtarët përgjegjës që të 
mos provojnë të shkelin ligjin. Nëse do të vlente logjika e APP-së, atëherë zyrtarët do të 
shkelnin ligjin, dhe nëse çështja do të shqyrtohej nga KPP (pas ankimit të palëve), zyrtari do 
të shpëtonte sepse KPP njëkohësisht do të korrigjonte edhe pasojat, ndërsa, nëse çështja 
nuk do të dërgohej në KPP, për arsye të mosankimit nga palët, zyrtari do të shpëtonte nga 
verifikimi i shkeljes. Një situatë e tillë është win-win (fitore-fitore) për zyrtarin shkelës, i cli 
do të rrezikohej rrallë dhe vetëm nga ndonjë hetim administrativ eventual në të ardhmen 
(nga APP apo auditet e ndryshëm), por që edhe ky lloj hetimi është me një probabilitet 
të ulët, duke gjykuar numrin e hetimeve të kryera në raport me numrin e përgjithshëm të 
prokurimeve. Gjithashtu nuk duhet anashkaluar as humbja e kohës së autoritet kontraktor, 
operatorit ekonomik të dëmtuar, dhe KPP-së, që vjen si pasojë e pashmangshme e një 
shkeljeje, e korrigjuar apo jo nga vendimi i KPP-së. Mosndëshkimi i zyrtarëve për shkeljet 
që korrigjhen nga KPP, vjen ndesh me parimet e mirëqeverisjes.

Së dyti, KPP është një organ i specializuar, që konstaton shkelje përmes një analize të 
mirëfilltë juridike dhe në konsultimin e 5 anëtarëve, pasi ka kaluar më parë përmes raportimit 
të brendshëm nga këshilltarët e këtij organi. Për pasojë vendimet e KPP-së kanë një vlerë të 
veçantë detyruese. Arsyetimi i APP-së se disa shkelje nuk janë ndjekur prej saj, pasi nuk kanë 
ardhur pasoja, nuk është i vlefshëm. Në këtë kuptim APP nuk duhet të vendosë vetë nëse 
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14 do ta ndjekë rastin apo jo. Teorikisht në çdo rast kur KPP konstaton shkelje, ai edhe detyron 

autoritetet ti korrigjojnë ato. Nëse do të ndëshkoheshin vetëm shkeljet të cilat kanë mbetur 
pa u korrigjuar, atëherë nuk do të kishim asnjëherë shkelje të dënueshme me gjobë ose me 
masa disiplinore, pasi e vetmja shkelje që mbetet e pakorrigjueshme është shkelja e të drejtës 
së ankimit të operatorëve (neni 63 i LPP). APP duhet të marrë masa në të gjithë rastet kur 
KPP e kërkon.

Së treti, APP nuk ruan të njëjtin standard për të goditur shkelësit. Vihet re se shkelja për 
të cilën APP ka vendosur gjobë ndaj Bashkisë Shkodër është një shkelje e përsëritur shpesh 
(Res Publica ka identifikuar të paktën 13 raste identike gjatë periudhës së monitorimit), por 
mungojnë vendimet për gjobë në raste të tjera të ngjashme, ose ato janë shndërruar në masa 
disiplinore (tepër të lehta). 

Sipas APP, nuk është e vërtetë që zbatohen standarde të ndryshme. Vlerësimi i një mase mund të ndryshojë 
sepse APP merr në konsideratë (1) natyrën e shkeljeve, (2) fondin limit, (3) rolin e zyrtarit në procedurë, (4) 
si dhe pasojat që vijnë si rezultat i shkeljes. Në çdo rast, sipas APP, ndëshkimi është bërë në përpjesëtim me 
këto elementë. APP ka ftuar qendrën Res Publica që të bëjë me dije çështje konkrete. 

Sipas opinionit të qendrës Res Publica, kriteret që APP merr para sysh për vlerësimin e masës 
ndëshkimore janë të arsyeshme. Por, pavarësisht këtij përgjithësimi, në veçanti rezulton se këto 
kritere nuk janë marrë para sysh njëlloj në të gjithë rastet. Për të ilustruar këtë konstatim, po 
marrin një prej shkeljeve që përsëritet shpesh, siç është shkelja e nenit 63 të ligjit (e drejta e ankimit 
të operatorit ekonomik). Në këtë mënyrë evitojmë të krahasojmë natyra të ndryshme shkeljesh, 
duke marrë në analizë vetëm një prej tyre. Gjithashtu, në shkelje të këtij neni, përgjegjësia është 
në të gjitha rastet e Njësisë së Prokurimit, duke shmangur kështu edhe krahasimin e zyrtarëve 
që kanë role të ndryshme në procedurë. Kriteri tjetër i rëndësishëm është fondi limit. Në rastin 
e Bashkisë Shkodër fondi limit ishte 2.3 milion lekë. Res Publica ka identifikuar shembuj me të 
njëjtën shkelje nga të njëjtët zyrtarë, por me fond limit më të lartë dhe që nuk janë ndëshkuar, 
ose janë ndëshkuar më butë. Disa prej rasteve, kur fondi limit ka qenë më i madh se i procedurës 
së prokurimit të kryer nga Bashkia Shkodër, janë procedurat e trajtuara nga KPP me anë të:

• Vendimit nr. 578/2014 të KPP, me fond limit 137 milion lekë (60 herë më i lartë). Nga 
APP nuk rezulton të jetë marrë ndonjë masë.

• Vendimi nr. 158/2014 të KPP, me fond limit 3.1 milion lekë (1.3 herë më i lartë). 
APP nuk ka vedosur gjobë, por ka kërkuar nga autoriteti kontraktor që të marrë masa 
disiplinore. Autoriteti kontraktor ka dhënë masën “tërheqje vëmendjeje”.

• Vendimi nr. 205/2014 të KPP, me fond limit 5.6 milion lekë (2.4 herë më i lartë). Nga 
APP nuk rezuton të jetë marrë ndonjë masë.

• Vendimi nr. 564/2014 të KPP, me fond limit 35.5 milion lekë (15 herë më i lartë). 
APP ka tërhequr vëmendjen e autoritetit kontrator, pa u shoqëruar me gjobë.

• Vendimi nr. 45/2014 të KPP, me fond limit 11.6 milion lekë (5 herë më i lartë). APP 
nuk ka vendosur gjobë, por ka kërkuar nga autoriteti kontraktor që të marrë masa 
disiplinore. Autoriteti kontraktor ka dhënë masën “tërheqje vëmendjeje”

Gjithashtu, në lidhje me kriterin tjetër, atë të ardhjes së pasojave, vlen të theksohet se 
Bashkia Shkodër është ndëshkuar sepse nuk ka respektuar të drejtën e ankimit të një 
operatori ekonomik. Pas vlerësimit të ankesës nga KPP, rezulton se ky komision ka rrëzuar 
ankesën si të pabazuar në ligj. Megjithëse ankimi nuk u pranua, për mosrespektimin e 
të drejtës së ankimit të operatorit KPP ka kërkuar ndëshkimin e zyrtarëve të Bashkisë 
Shkodër dhe APP ka vendosur gjobë në masën 100.000 lekë për anëtarët e Njësisë së 
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Prokurimit dhe titullarin, Kryetarin e Bashkisë Shkodër. Në të njëjtën situatë janë edhe 
vendimet e KPP nr. 246/2014 dhe 405/2014. Qendra Res Publica ka identifikuar disa 
raste të tjerë, ku mosrespektimi i të drejtës së ankimit ka ndodhur në kushtet kur ankimi 
më pas ka qenë i vlefshëm dhe është pranuar nga KPP. Shembuj janë vendimet e KPP nr. 
117/2014, 177/2014, 301/2014, 454/2014, 578/2014. Pasoja kanë ardhur edhe në rastin 
e anulimit të disa procedurave për të njëjtin shkak, për shembull shih vendimet 158/2014, 
205/2014, 538/2014, 564/2014 dhe 45/2014. 

Në shembujt e mësipërm rezulton një situatë më e rëndë se ajo e krijuar nga Bashkia 
Shkodër, e cila është ndëshkuar më ashpër nga të gjithë. Por, edhe në këtë rast, gjoba është 
vendosur në kufirin minimal ligjor, duke bërë që vlerat më të larta të gjobës të mbeten 
thjesht teorike.

Së katërti, APP toleron shkeljet duke mos vendosur vënien e gjobave vetë, por rekomandon 
autoritetet kontraktore për të marrë masa disiplinore ndaj punonjësve. APP gjithashtu 
njoftohet nga autoritetet kontraktore për masat e marra dhe është në dijeni se shumica e 
autoriteteve japin masën “tërheqje vëmendjeje”. Në këto kushte, për të luftuar kulturën e 
pandëshkueshmërisë, APP i ka të gjitha mundësitë ligjore, si dhe informacionin e plotë, 
për të dalë në përfundimin se mosvënia e gjobave dhe transferimi i çështjeve në dorën e 
autoriteteve (të cilët kanë edhe diskrecionin e dhënies së masave disiplinore sipas legjislacionit 
për nëpunësit civil) nuk është efektive për ndëshkimin e personave përgjegjës. Ky konkluzion 
nuk synon të sugjerojë që APP duhet të vendosë vetë masat disiplinore, por që APP duhet të 
vendosë gjoba, pa pasur nevojë për të marrë masa disiplinore në ato raste kur ligji parashikon 
shprehimisht gjoba.

Sipas APP, qëllimi i saj, në përfundim të procesit të monitorimit, nuk është vetëm ndëshkues, por edhe 
parandalues dhe edukues. Sipas APP, jo në çdo rast parashikohet vënia e gjobës ndaj personave për shkeljet 
e konstatuara. Rastet parashikohen nga ligji, neni 72.

Ndaj këtij sqarimi që APP ka bërë, qendra Res Publica shprehet se nuk kundërshton konceptin 
që APP ka edhe rol parandalues e edukues. Ky koncept nuk përjashton detyrën e APP-së që 
të ndëshkojë të gjithë rastet pa dallim. Dallimi duhet bërë vetëm në lidhje me masat e tjera 
ndihmëse që mund të ndërmerren për të trajnuar personelin e disa autoriteteve kontraktore, 
për të përmirësuar punën e tyre në të ardhmen, pasi një pjesë e shkeljeve vijnë edhe për shkak 
të njohjes së cunguara të ligjit nga disa zyrtarë.

Qendra Res Publica sqaron se rastet e evidentuara në këtë studim (të paktën 18 raste kur 
KPP është shprehur për marrjen e masave ndëshkuese), janë të gjitha të bazuara në nenin 72 
të ligjit, ku dominon shkelja e të drejtës së ankimit (13 raste), e ndëshkueshme me gjobë nga 
100.000 lekë deri në 1.000.000 lekë. 

Së pesti, APP nuk bën transparencë ex officio, lidhur me marrjen e vendimeve të gjobave, 
masave disiplinore, apo për përjashtimin e përkohshëm të operatorëve ekonomikë nga 
procedurat e prokurimit. Ndonëse këto informacione Res Publica i ka marrë në kohë 
relativisht të shpejtë, mbetet fakt që këto nuk janë lehtësisht të aksesueshme për publikun, 
dhe sidomos për gazetarët, psh nëpërmjet publikimit të tyre online në mënyrë periodike në 
faqen e internetit të APP-së.

Së gjashti, APP nuk ka marrë masa të mjaftueshme që portali i prokurimeve të shfaqë 
informacion për procedurat “e vjetra”, duke lënë të shfaqen vetëm procedurat “e freskëta” 
dhe duke ndikuar drejtpërdrejt në historikun e tenderave që i serviret publikut.
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Së pari, Këshilli i Ministrave nuk ka emëruar ende Zëvendëskryetarin e KPP-së, në të 
shtata herët kur ka marrë një vendim për lirim/emërim anëtari të KPP-së. Ligji përcakton 
se propozimi duhet të bëhet nga Kryeministri, i cili nuk e ka paraqitur ende këtë propozim.

Së dyti, Kryeministria nuk është transparente në lidhje me plotësimin e kritereve të vendit 
të punës për emërimin e anëtarëve të KPP-së. Kryeministria ende po vazhdon të shpërfillë 
vendimin e gjykatës që e detyron të zbulojë këtë informacion. Në kushtet kur në harkun 
kohor të një viti, Këshilli i Ministrave ka shkarkuar 4 anëtarë të KPP-së me motivin që nuk 
përmbushnin kriteret e vendit të punës, është i një rëndësie të madhe publikimi i informacionit 
për 8 emërime të tjera të bëra në KPP, deri në fillim të vitit 2015. 

Së treti, kuadri ligjor ka nëvojë për përmirësime, për të mbyllur shtigjet, nga të cilët personat 
përgjegjës gjejnë mundësi të shpëtojnë nga ndëshkimi. Është detyrë parësore e Këshillit të 
Ministrave, jo vetëm të përmirësojë rregullat e prokurimit publik (me akt nënligjor), por 
njëkohësisht të ndërmarrë nismën legjislative për të përmirësuar edhe disa aspekte të vetë 
ligjit, pa lënë mënjanë edhe një rishikim të rregullave për organizimin dhe funksionimin e 
Komisionit të Prokurimit Publik.

Nëse do të konsiderohej i vlefshëm rekomandimi jo vetëm i qendrës Res Publica, por edhe i 
ndërkombëtarëve, që KPP të mos jetë në varësi të Kryeministrit, do të nevojitej një reformë 
më e thellë.

Në fund, rëndësia kryesore e çdo reforme të këtij karakteri, do të sillte për buxhetin e shtetit 
të njëjtin efekt që po sjellin të gjitha përpjekjet e tjera të qeverisë për arkëtimin e detyrimeve. 
Financat publike shëndoshen duke i arkëtuar ato, si dhe duke i mirëadministruar ato. 

8.2. Rekomandime

Bazuar në konstatimet e mësipërme, si dhe në analizat ndihmëse, të cilat nuk janë pjesë e 
këtij teksti, por kanë ndihmuar qendrën Res Publica gjatë studimit, arrijmë në konkluzionin 
se kuadri ligjor, ndonëse është i një cilësie relativisht të mirë, lë vend për të ushqyer kulturën 
e pandëshkueshmërinë dhe një varg problemesh të tjera, që duhet të adresohen nga ligjvënësi 
dhe nga Këshilli i Ministrave.

Rekomandimi nr. 1
Të përfshihet vendosja e gjobës në kompetencat e KPP, 

në cdo rast kur konstaton shkelje

Aktualisht KPP nuk i vendos vetë gjobat, por ia dërgon vendimet Agjencisë së Prokurimit 
Publik, e cila më pas vendos gjobën, duke bërë që gjatë këtij rrugëtimi të filtrohen shumë 
shkelje dhe të mbeten pa u ndëshkuar shumë zyrtarë. Ligji aktualisht shprehet se APP vendos 
gjobat nëse shkeljet përbëjnë kundravajtje administrative, duke i lënë kështu diskrecion APP-
së që të përdorë ose jo masat ndëshkuese dhe jo KPP-së, në kundërshtim edhe me Direktivën 
nr. 2004/18 të BE-së, e cila kërkon ngritjen dhe funksionimin e një organi që shqyrton 
ankesat, i cili të ketë njëkohësisht edhe kompetencën e vendosjes së gjobave. 
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Në rastin e shkeljeve të konstatuara nga vetë KPP, përmes shqyrtimit të ankesave të operatorëve, 
ky organ zhvillon një analizë të mirëfilltë të shkeljes dhe nuk është aspak e nevojshme që mbi 
këtë analizë të zhvillohet edhe një analizë e dytë nga APP. KPP-së i duhet dhënë kompetenca që 
të caktojë gjobat vetë në dispozitivin e vendimit dhe ato të jenë të arkëtueshme njëlloj si gjobat 
standarde për kundravajtjet administrative. Kalimi i kësaj kompetence te KPP, sjell mundësinë 
e zbatimit të një sistemi më të unifikuar në masën e gjobës, dhe skedimin e përsëritësve. APP 
duhet të ketë të drejtën të vendosë gjoba vetëm për ato raste që zhvillon hetim administrativ të 
pavarur dhe për ato çështje/aspekte, të cilat nuk janë shqyrtur nga KPP.

Rekomandimi nr. 2
KPP të vendosë gjoba për çdo rast që konstaton një shkelje të ligjit, 

të tillë që e bën ankesën të pranueshme, ose procedurën të anullueshme

Në praktikën e KPP-së konstatohen vazhdimisht shkelje të ndryshme. Vetëm një pjesë e vogël 
e tyre ndëshkohet, duke u varur nga diskrecioni i KPP-së dhe vlerësimi i pasojave nga APP. Në 
kushtet kur me këtë diskrecion mund të abuzohet, shihet si domosdoshmëri që të shtohet një 
mekanizëm ligjor që detyron këto organe të veprojnë në çdo rast. Ndëshkimi i çdo rasti (qoftë 
edhe përmes masave disiplinore) do të mund të sjellë rritje të ndjeshme të kujdesit në zbatimin e 
ligjit dhe dekurajim të ndjeshëm të zyrtarëve që bëjnë shkelje, të qëllimshme ose nga pakujdesia, 
me pritshmërinë se po ndodhi që KPP do të konstatojë shkeljet dhe do t’i korrigjojë ato, atëherë 
zyrtari shpëton sepse nuk do të ketë pasoja, ndërsa po ndodhi që shkelja nuk do të konstatohet, 
atëherë zyrtari shpëton përsëri. 

Rekomandimi nr. 3
Të shtohet edhe shkelja e nenit 20 te lista e shkeljeve të dënueshme

Rreth 12% e çështjeve në KPP gjatë periudhës së monitorimit ishin ankesa për vendosjen 
e kritereve diskriminuese në DST. Këto përfaqësojnë vetëm rastet kur operatorët janë të 
ndërgjegjshëm që u janë shkelur të drejtat, por në raste të tjerë operatorët mund të mos e 
kuptojnë që kriteret e vendosura janë diskriminuese dhe kështu bien pre e tyre. Nga ana 
tjetër, zyrtarët e ndërmarrin vendosjen e kritereve diskriminuese pa u kujdesur shumë, 
pikërisht sepse nuk rrezikohen nga asnjë penalitet. Për më tepër autoritetet zakonisht nuk 
pranojnë ankesat kundër kritereve diskriminuese dhe është KPP që merr vendim për të 
detyruar autoritetet kontraktore të ndryshojnë kriteret. Nëse konstatimi i vendosjes së 
kritereve diskriminuese do të shoqërohej me marrjen e masave ndaj personave përgjegjës, 
zyrtarët do të dekurajoheshin që të vendosnin kritere të tilla, dhe nëse këtë gjë e kanë 
bërë pa qëllim, ata do të reflektonin që me paraqitjen e ankesës pranë vetë autoritetit 
kontraktor, përpara se çështja të dërgohej në KPP. Kjo zgjidhje do të bënte zyrtarët më të 
përgjegjshëm, do të lehtësonte barrën e punës së KPP, si dhe do të shpejtonte procedurat 
e prokurimit, të cilat shpesh kthehen në pikën zero, pas vendimit që merr KPP. 

APP ka shprehur mendimin që gjobat për shkeljen e neneve 45  dhe 46, të shtuara me ligjin nr. 182/2014 
e ezaurojnë këtë shqetësim, pasi kanë lidhje edhe me vendosjen e kritereve të kualifikimit.

Qendra Res Publica nuk është i të njëjtit mendim, pasi nenet 45  dhe 46 lidhen me kualifikimin 
e kandidatëve dhe jo me vendosjen e kritereve diskriminuese, të cilët goditen përmes ankimit 
vetëm përpara hapjes së ofertave dhe në këtë rast KPP nuk mund të konstatojë shkelje të 
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diskriminuese nuk mund të ankohen më ndaj kritereve, duke sjellë si pasojë mosmarrjen e tyre 
në analizë nga KPP. Pra, masat ndëshkuese që lidhen me shkeljen e neneve 45 dhe 46 të ligjit 
nuk janë efektive për të ndëshkuar vendosjen e kritereve diskriminuese. Në këto kushte, e 
vetmja mënyrë efektive mbetet përfshirja e nenit 20 të ligjit tek lista e shkeljeve të dënueshme. 

Rekomandimi nr. 4
Të emërohet zëvendëskryetari i KPP

Me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave duhet të emërojë sa më parë një 
zëvendëskryetar të KPP-së nga rradhët e anëtarëve, për të zgjidhur një sërë problemesh me 
natyrë administrative, siç janë renditur më lart, në këtë studim.

Rekomandimi nr. 5
Të	mos	skualifikohet	një	operator	për	shkak	se	dokumentat	janë	në	gjuhë	të	huaj,	
por t’i lihet kohë operatorit që të përkthejë dokumenta të caktuara, me kusht që 

mosplotësimi	brenda	afatit	të	jetë	kusht	skualifikimi.

Gjuha që përdoret në një procedurë prokurimi është gjuha shqipe dhe dokumentat e dorëzuar 
në gjuhë të huaj janë kusht për skualifikim. Por, siç ka ndodhur të tolerohet me të drejtë nga 
KPP, në disa raste nuk është e nevojshme që çdo dokument të përkthehet në shqip, duke mos 
skualifikuar operatorët vetëm për një arsye kaq formale. Mungesa e një dokumenti është vërtet 
kusht thelbësor për skualifikimin e operatorëve, por kur dokumenti është dorëzuar dhe ai nuk 
është përkthyer, ky rast nuk duhet të lihet në diskrecionin e autoriteteve apo KPP-së, por duhet 
të rregullohet me ligj, ose në rregullat e prokurimit publik me vendim të Këshillit të Ministrave. 

Rekomandimi nr. 6
Të përfshihen tek shkeljet e ndëshkueshme edhe rastet e përcaktimit të afateve të 
shkurtra e të paarsyeshme të realizimit të kontratave, që nuk lidhen me vonesën e 

lëvrimit të fondeve

Këto raste duhen ndëshkuar në rrugë administrative, pasi përbëjnë shkak për të legjitimuar 
afate shumë të shkurtëra të realizimit të kontratës dhe shpesh shërbejnë si një mjet i qëllimshëm 
dekurajues për operatorët që kuptojnë se afati i vendosur është praktikisht i pamundur. 
Autoritetet i vendosin këto afate me justifikimin që koha shtrëngon, megjithëse planifikimi 
mund të bëhej më mirë. Vendimi për përcaktimin e afatit të realizimit të kontratës duhet të jetë 
i arsyetuar dhe i mbështetur në nevoja reale të autoriteteve kontraktore. Afatet e shkurtra e të 
paarsyeshme shmangin sidomos operatorët që janë biznese të mesëm e të vegjël, ndërkohë që 
qëllimi i shprehur i ligjit është që kriteret të hartohen në një mënyrë të tillë që të favorizohet 
pjesëmarrja e bizneseve të vegjël e të mesëm.

Një dukuri e ngjashme vihet re rëndom në shpalljet e kontratave me vlerë të vogël, nën kufirin 
monetar prej 800.000 lekësh, ku mbizotëron afati standard prej 24 orësh për të realizuar 
kontratën. Megjithëse vlera është relativisht e vogël, ajo nuk i përgjigjet në shumë raste 
blerjeve të atypëratyshme, për të cilat edhe mund të justifikohet një afat kaq i ngushtë (vetëm 
24 orë për të paraqitur dokumentat, nënshkruar kontratën dhe lëvruar mallin/shërbimin). 
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Në shumë raste, blerjet e realizuara me procedurën e blerjes me vlerë të vogël janë blerje, 
të cilat deri përpara muajit Dhjetor 2014 realizoheshin me procedura të tjera, ku ka 
mbizotëruar “kërkesa për propozim”, dhe afatet kanë qenë gjithmonë shumë më të gjata 
se 24 orë. Në kushtet kur zyrtarët nuk rrezikojnë të penalizohen për këtë manovër, ata 
inkurajohen ta keqpërdorin këtë mundësi, duke shmangur konkurrencën e ndershme dhe 
duke humbur vetë kuptimin e procedurës së prokurimit publik.

Rekomandimi nr. 7
KPP të shqyrtojë edhe pjesën e mbetur të pretendimeve, 

pavarësisht	se	subjekti	mbetet	i	skualifikuar	

Mosshqyrtimi i të gjithë pretendimeve, për ekonomizim të shqyrtimit administrativ, është 
bërë tashmë pjesë e praktikës së konsoliduar të KPP-së. Nevojitet që KPP të korrigjojë këtë 
praktikë dhe të shqyrtojë në mënyrë të plotë të gjitha pretendimet e ngritura nga operatorët, 
në zbatim të detyrimeve që burojnë nga ligji dhe aktet nënligjore që rregullojnë prokurimet 
publike, koncensionet, partneritetin publik privat, lejet minerare dhe ankandet publike, me 
qëllim identifikimin e shkeljeve dhe marrjen e masave ndaj personave përgjegjës.

Rekomandimi nr. 8
KPP të mos jetë në varësi të Kryeministrit/Këshillit të Ministrave

Në Progres Raportin e vitit 2012 të KE, një prej problemeve të identifikuar ishte vënia e KPP 
nën mbikëqyrjen Kryeministrit, duke hedhur dyshime në pavarësinë e funksionimit të këtij 
organi. Statistikat e këtij studimi tregojnë se më shumë se gjysma e ankesave të shqyrtuara 
nga KPP kishin të bënin me procedura prokurimi të ministrive ose drejtorive në varësi të tyre. 

Në këto kushte është e paarsyeshme, që Këshilli i Ministrave dhe në mënyrë të veçantë 
Kryeministri të vazhdojë të ketë kontroll të plotë mbi organin, që ka për detyrë të korrigjojë 
shkeljet dhe të ndëshkojë personat përgjegjës, në procedurat e prokurimit publik. Ky 
shqetësim rritet nëse merret në konsideratë edhe fakti që asnjë anëtar deri më sot nuk ka 
mundur të përfundojë mandatin 5 vjeçar, dhe se vetëm brenda dy vjetësh kanë ndodhur 
ndryshime anëtarësh 7 herë, duke sjellë pasiguri të dukshme të mandatit.

Një opsion i pranueshëm do të ishte vendosja e këtij organi nën varësinë e Kuvendit, i cili 
vepron në mënyrë më transparente për emërimet (kujtojmë këtu që Këshilli i Ministrave 
refuzon të bëjë publik dosjen e emërimit të anëtarëve të KPP-së), vepron në mënyrë më pak 
dinamike dhe më shumë të kontrolluar, në lidhje me përfundimin para afatit të mandateve, 
si dhe detyron organet e varësisë që të bëjnë raport publik, të paktën një herë në vit, raport i 
cili i nënshtrohet debatit parlamentar. 

Rekomandimi nr. 9
Të qartësohet në ligj e drejta e aksesit në dokumentat e dorëzuar nga operatorët 

konkurentë gjatë procedurës së prokurimit.

Meqënëse KPP, që prej muajit shkurt 2014 ka krijuar precedentë në dëm të transparencës së 
një procedure prokurimi shihet e nevojshme, që ligji të qartësojë se operatorët kanë të drejtë 
të kenë akses edhe ne dokumentet administrativo-ligjorë të konkurentëve, duke përjashtuar 
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konkurenti është shprehur për cilësimin e tij, si “konfidencial”, dhe ky cilësim në vetvete të 
vlerësohet i drejtë nga autoriteti kontraktor dhe KPP. Në këto raste, dokumentet mund të jepen 
edhe pjesërisht (duke mbuluar vetëm ato pjesë që cenojnë sekretin tregtar të mundshëm), siç 
parashikon ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Rekomandimi nr. 10
Të hiqet tarifa prej 0.5%, ose të vendoset një tarifë tavan

Për çdo ankesë, operatorët ankues janë të detyruar të paguajnë një tarifë prej 0.5% të fondit 
limit, në formë paradhënie. Në rast se ankesa pranohet, shuma kthehet, ndërsa në rast se 
ankesa nuk pranohet, shuma e paguar nuk kthehet. 

Në praktikë, në KPP paraqiten për shqyrtim edhe procedura me vlera shumë të larta, si p.sh. 
200 milion lekë, dhe taksa llogaritet në vlerën 1 milion lekë (afro 10.000 USD). Operatorët 
dekurajohen të shkojnë në KPP dhe të vënë në rrezik shumën e mësipërme, nëse janë, qoftë 
edhe pak të pasigurtë për bazueshmërinë e ankimit të tyre, apo për qendrimin e paanshëm 
të KPP-së.

Në misionin e tij, KPP duhet të asistojnë operatorët që meritojnë të fitojnë kontratën publike 
dhe të ndihmojë shtetin të ulë kostot artificiale të blerjes së mallrave e shërbimeve. Tarifa që 
mbledh KPP nuk mjafton për të përballuar buxhetin vjetor të këtij autoriteti, ndërkohë që 
efekti ekonomik i një vendimi të drejtë mund të tejkalojë në disa raste edhe vlerën e buxhetit 
vjetor të KPP-së. Për këtë arsye, tarifa prej 0.5% është e panevojshme, pasi buxheti i shtetit 
do të ketë sërish interes për veprimtarinë e KPP-në, edhe sikur ky organ të rëndojë 100% në 
buxhetin e shtetit. Në rast se shihet e arsyeshme, që tarifa të vijojë të zbatohet, një zgjidhje në 
vijë të mesme do të ishte vendosja e një tarife tavan (p.sh. 50.000 lekë) për të mos lënë tarifën 
të marrë përmasa gjigande, dekurajuese.

Rekomandimi nr. 11
Sistemi elektronik i APP-së të lejojë aksesin në informacion për të gjitha procedurat 

e prokurimit, në të njëtën ndërfaqe, ose në një databazë të veçantë

Ky është një rekomandim që kërkon një zgjidhje teknike së bashku me atë juridike. Mbingarkesa 
e ndërfaqes nuk mund të shërbejë si justifikim për të fshehur të dhëna “të freskëta” apo edhe 
“të vjetra” nga sistemi, duke ia mundësuar këto të dhëna vetëm autoriteteve kontraktore, por 
jo publikut. Ky sistem elektronik duhet të përmirësohet. Nëse nuk do të jetë e mundur që të 
shtohen në të njëjtën ndërfaqe të dhënat që nga viti 2009, të paktën këto të dhëna të bëhen 
pjesë e një databaze të veçantë që mund të aksesohet online nga çdo person i interesuar. 

Rekomandimi nr. 12
Programet e transparencës të përfshijnë edhe publikimin pa kërkesë të vendimeve 

për ndëshkimin e personave përgjegjës, dhe operatorëve që përjashtohen 
përkohësisht nga procedurat e prokurimit

Me miratimin e ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e inforimimit”, është parashikuar se çdo autoritet 
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publik duhet të publikojë disa informacione pa pasur kërkesë nga publiku. Këto informacione 
janë pjesë e të ashtuquajturit “program transparence”, Në rastin e APP-së, rekomandohet që në 
programin e transparencës të përfshihet edhe publikimi i vendimeve për ndëshkimin e personave 
përgjegjës dhe operatorëve që përjashtohen përkohësisht nga procedurat e prokurimit, në 
mënyrë që publiku në përgjithësi, dhe operatorët ekonomikë në veçanti, të njihen me masat e 
marra dhe me arsyet që çuan autoritetet në marrjen e këtyre masave.

Rekomandimi nr. 13
Duhet të parashikohet qartë në ligj mundësia që operatorët ekonomikë të 

skualifikuar të kenë të drejtë të kompensohen për dëmin e shkaktuar nga humbja e 
marrjes së një kontrate

Ligji parashikon teorikisht mundësinë e operatorëve ekonomikë që të kërkojnë shpërblimin 
e dëmit për rastin kur atyre u shkelen të drejtat. Kjo ndodh pasi KPP vendos për të pranuar 
ankimin e tyre dhe korrigjimi i shkeljes është i pamundur pasi ndërkohë është lidhur kontrata e 
prokurimit me një operator tjetër. Në gjykatë problemi që hasin operatorët ekonomikë është se ata 
nuk legjitimohen për të kërkuar fitimin e munguar në rastin hipotetik të fitimit të kontratës, por 
vetëm shpërblimin e dëmit të shkaktuar, që përfshin shpenzimet e kryera gjatë procedurës 
së prokurimit. Ky shqetësim është ngritur edhe në një material të BERZH, i cili e rendit 
Shqipërisë në listën e vendeve ku operatorët ekonomikë nuk mund të realizojnë të drejtën 
për një kompensim të drejtë të humbjes së një kontrate, që në mënyrë hipotetike do ta kishin 
fituar nëse nuk do të ishin skualifikuar pa të drejtë.

Rekomandimi nr. 14
Të ndryshohet formulimi i nenit 64, pika 5 e LPP, 

duke zëvendësuar fjalën “mund” me fjalën “detyrohet”

Neni 64, pika 5, e LPP parashikon mundësinë e KPP-së për të bërë kallzim penal, në rastet 
kur konstaton elementë të veprave penale. Që kallzimi penal të mos mbetet në diskrecionin 
e KPP-së, nevojitet që fjala “mund” të zëvendësohet me fjalën “detyrohet”.

Rekomandimi nr. 15
Të nisë zbatimi i paraqitjes së ankesave në mënyrë elektronike 

pranë autoriteteve kontraktore dhe KPP-së

Vendimi nr. 184 dt. 17.03.2010 parashikon se ankesa në KPP mund të bëhet edhe në rrugë 
elektronike, por deri më sot nuk është pranuar asnjëherë një ankesë në rrugë elektronike, me 
arsyetimin se ligji parashikon shprehimisht që ankesa bëhet me shkrim. Paraqitja e ankesës 
në mënyrë elektronike do të sjellë lehtësimin e procesit të ankimit pranë KPP, si dhe do të 
shmangë një nga pengesat burokratike me të cilën përballen operatorët, që është parapagimi 
i tarifës prej 0.5% të vlerës së fondit limit të prokurimit për të cilin paraqitet ankimi. Tarifa e 
mësipërme është e detyrueshme për t’u paguar në rrugë bankare. Aktualisht, nëse operatori 
nuk paraqet mandatin e pagesës, KPP nuk e pranon për regjistrimin ankesën, e cila mund 
të jetë duke u paraqitur në ditën e fundit të afatit. Ndërkohë, në bazë të VKM nr. 184, dt. 
17.03.2010, KPP nuk mund të refuzojë regjistrimin e ankesës për asnjë shkak. Në kundërshtim 
me këtë detyrim, mospagimi paraprak i tarifës është bërë shkak që operatorëve të mos u 
merret në konsideratë ankimi. Rekomandimi për të paraqitur ankesën në rrugë elektronike 
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14 sjell si pasojë rregullimin e këtij ngërçi. Në këto raste KPP do të mund të konsiderojë të 

regjistruar një ankesë dhe t’i lerë kohë operatorit ekonomik ankimues që të paguajë tarifën 
përkatëse, siç rregullohet ky aspekt nga Kodi i Procedurave Administrative.

Rekomandimi nr. 16
Të shfuqizohet pika 2 e nenit 64/3 të LPP

Aktualisht shqyrtimi gjyqësor nuk pezullon procedurat e prokurimit, të lidhjes së kontratës 
publike, të prokurimit të mallrave, shërbimeve apo punëve nga autoriteti kontraktor. Ky 
parashikim ligjor mohon një prej prerogativave të pushtetit gjyqësor, siç është edhe e drejta 
për të marrë një masë të tillë sigurie, nëse palët e kërkojnë dhe gjykata bindet se janë kushtet 
e parashikuara nga ligji nr. 49/2012. Këtë qendrim ka mbajtur edhe Gjykata Kushtetuese në 
vendimin nr. 32 dt. 24.11.2003 kur ka shfuqizuar si të papajtueshëm me Kushtetutën nenin 
134 të Kodit të Procedurave Administrative.

Rikthimi i kësaj kompetence gjykatës do të krijojë mundësinë e mospërfitimit të padrejtë të 
një kontrate publike nga operatorë të cilët arrijnë të bindin KPP-në, por ky i fundit gabon në 
vlerësim, për arsye të ndryshme.

APP vlerëson se procesi i prokurimit publik është një proces dinamik që duhet të ecë, me qëllim që t’i japë 
mundësi autoriteteve kontraktore të plotësojnë në kohë nevojat e tyre, të cilat mund të jenë emergjente. Nëse 
do të merrej në konsideratë ky rekomandim, atëherë procesi i prokurimit do të futej në kolaps. 

Qendra Res Publica nuk është e këtij mendimi, pasi gjykatat në çdo rast vlerësojnë nevojat 
emergjente të autoriteteve kontraktore dhe ky ëshë një prej kritereve të vendosura në ligjin 
nr. 49/2012. Por, në raste të veçanta, kur nuk provohet se rrezikohet interesi i autoritetit 
kontraktor dhe një pezullim deri 30 ditë (koha e gjykimit në Gjykatën Administrative) nuk 
dëmton intersat e autoritetit kontraktor, gjykata mund të vlerësojë masën e sigurimit të padisë 
në favor të paditësit, kur çmohet prej gjykatës se operatorit (paditësit) mund t’i vijë një dëm i 
rëndë dhe i pariparueshëm. Në çdo rast, gjykata është autoriteti i duhur për të bërë balancën e 
proporcionalitetit. Aktualisht formulimi i pikës 2 të nenit 64/3 të LPP nuk e lejon gjykatën të 
ushtrojë këtë balancë, në dëm të interesave të operatorëve ekonomikë dhe në dëm të procesit 
të rregullt ligjor.

Rekomandimi nr. 17
Të rishikohet sistemi i prokurimit të shërbimit të ruajtjes së sigurisë fizike

Ky lloj shërbimi zë vazhdimisht një pjesë të rëndësishme sasiore në vendimmarrjen e KPP-
së. Ky shqetësim është ngritur shpesh dhe nga organizma të ndryshëm, vendas ose të huaj. 
Ky shërbim mund të standardizohet në mënyra të tjera, duke krijuar rregulla të veçanta, për 
të mos e lënë zgjidhjen e problemeve vetëm në bazë të jurisprudencës së KPP-së. 

*    *    *

Tiranë, Maj 2015
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