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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Departamentit i Auditimit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore 
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3, Tiranë; Tel-Fax: 04-228485 

 

Nr.497/11 Prot. Tiranë, më 22/12/2017 

 

V E N D I M 

 

Nr. 183, Datë 22.12.2017 

 

PËR 

 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË DELVINË MBI 

RREGULLSHMËRINË NË ZBATIMIN E PROCEDURAVE TË 

PROKURIMIT ME OBJEKT “RIJETËSIMI I SHESHIT TË QENDRËS 

DELVINË” DHE “RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS DELVINË RUSAN” 
 

 

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi 

i Auditimit të Departamenti Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës (ngritur me 

Urdhërin për Kontrollin e Cilësisë nr. 168, datë 27.09.2017) shpjegimet e dhëna nga subjekti i  

audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori dhe 

Kryeaudituesi i Departamentit të mësipërm, si dhe Drejtori i Përgjithshëm, nisur nga fakti se 

nga auditimi janë konstatuar parregullsi, për të cilat jemi shprehur në Raportin e Auditimit 

bashkëlidhur, në mbështetje të neneve 10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr. 154/2014 miratuar në datën 

27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 

 

V E N D O S A: 

 

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit Tematik me auditimin e procedurave të 

prokurimit me objekt “Rijetësimi i sheshit të qendrës Delvinë” dhe “Rikonstruksioni i 

rrugës Delvinë Rusan”, për periudhën e realizimit të këtyre procedurave. 

 

II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave sa vijon: 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 
 

1. Gjetje nga auditimi. 

Nga auditimi është konstatuar se në dy procedurat e audituara, disa nga kriteret e veçanta të 

kualifikimit në lidhje me kapacitetet teknike (stafi teknik dhe kualifikimet e tij) dhe 

profesionale (kategoritë e licencave profesionale, Certifikatat ISO) të OE,  janë diskriminuese, 

në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, 

Neni 1, si dhe nuk përputhen me natyrën e punimeve dhe volumet e preventivit. (Trajtuar më 

hollësisht në faqet nr. 5-9 dhe 15 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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1.1 Rekomandimi: 
Strukturat e caktuara për vendosjen e kritereve të kualifikimit, të marrin masa që të  shmangin 

çdo kriter, kërkesë apo procedurë, që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë dhe që 

përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre 

dhe të përputhen në natyrë dhe sasi me preventivat e objekteve që prokurohen. 

Në vijimësi 
 

B. MASA DISIPLINORE 

 

Në mbështetje të shkronjës (c) neni 15 -Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së të ligjit nr. 154/2014, 

datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim 

të nenit 58,“llojet e masave disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2017 “Për nëpunësin 

civil”, i ndryshuar me ligjin nr. 178/2014, datë 18.12.2014, VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për 

përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen 

në komisionin disiplinor në shërbimin civil” dhe nenin 64 germën g të Ligjit nr. 139/2015,datë 

17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i rekomandojmë Kryetarit së Bashkisë Delvinë, që 

ti kërkojë Komisionit Disiplinor të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore: 

 

a. “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për 

një periudhë deri në dy vjet” deri në “Largim nga shërbimi civil” për: 

 

1) Z. . I.M. me detyrë N/Kryetar i Bashkisë, në cilësinë e Kryetarit së Komisionit të 

Vlerësimit të Ofertave,  

2) znj. M.D. me detyrë Përgjegjëse e zyrës së Planifikimit të Territorit,  në cilësinë e 

Anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, 

3) z. O.R. me detyrë specialist në Drejtorinë e Shërbimeve, në cilësinë e Anëtarit të 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, pasi në kundërshtim me nenin 46 të Ligjit nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, është pranuar si fitues i tenderit me objekt 

“Rijetësimi i sheshit të qendrës Delvinë” operatori Ekonomik “G”, i cili nuk plotëson 

kriteret e kërkuara në Dokumentet e Tenderit dhe është skualifikuar BOE “C” shpk & 

“B” shpk, për mungesa të të njëjtës rëndësie por me ofertë ekonomike 20,509,216 lekë 

më të ulët se ajo e OE të shpallur fitues. Nga sa më sipër, të gjithë operatorët ekonomikë 

pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi kanë mangësi në dokumentacionin e paraqitur 

në SEP dhe në bazë të nenit 73 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, pika 1, AK duhet të anulonte procedurën dhe të fillonte 

një procedurë të re prokurimi.  

4) B.K. me detyrë Jurist i Bashkisë, në cilësinë e anëtarit të Njësisë së Prokurimit, në të dy 

procedurat e audituara. 

5) E.Z. me detyrë Shefe kabineti, në cilësinë e anëtarit të Njësisë së Prokurimit,  

6) E.N. Specialiste finance, në cilësinë e anëtarit të Njësisë së Prokurimit, pasi: 

 Në procedurën e prokurimit me objekt “Rijetësimi i sheshit të qendrës Delvinë” janë 

përcaktuar kritere jo sipas natyrës dhe volumit të punimeve, në kundërshtim me 

përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” dhe VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, të cilat kanë ndikuar në skualifikimin e Operatorëve ekonomikë 

pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi. 

 Nuk është bërë argumentimi i përllogaritjes së fondit limit. Në dosje figurojnë dy 

preventiva me zëra të ndryshëm dhe me të njëjtën vlerë, nga të cilët një është firmosur 

dhe vulosur nga AK, dhe tjetri (i pafirmosur) është hedhur në SPE. 

Trajtuar më hollësisht në Raportin Përfundimtar të Auditimit. 
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b) “Vërejtje” për: 

 

7) Xh.A. me detyrë Sekretar i Përgjithshëm, në cilësinë e anëtarit të Njësisë së Hartimit të 

Dokumenteve të tenderit (NJHDT), pasi në procedurën e prokurimit me objekt 

“Rikonstruksioni i rrugës Delvinë Rusan” nuk janë argumentuar kriteret për kualifikim, 

në kundërshtim me VKM nr. 1, datë 10.01.2007, i ndryshuar, pika 2, “Hartimi i 

dokumenteve të tenderit”. 

 

Shënim: 

Për punonjësen L.D. me detyrë ish inspektore e Zyrës së Shërbimeve Sociale, në cilësinë e 

anëtarit të NJHDT në procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni i rrugës Delvinë 

Rusan”  nuk është propozuar për dhënie masë disiplinore “Vërejtje”, pasi është larguar nga 

detyra dhe masa quhet e ezauruar. 

 

C. INDICIE PËR NDJEKJE PENALE: 

 

Bazuar në kualifikimet e nenit 248 “Shpërdorimi i detyrës” të Kodit Penal, materiali i 

administruar nga grupi i auditimit për procedurën e prokurimit  me objekt “Rijetësimi i sheshit 

të qendrës Delvinë”, dërgohet si indicie për ndjekje penale në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor 

Vlorë, për veprime të mëtejshme procedurale. 

 

D. TË TJERA 

 

Mbështetur në Raportin Përfundimtar të Kontrollit të Cilësisë si dhe këtë Vendim, 

Departamenti i Auditimit të Njësive të Qeverisjes Vendore dhe Departamenti Juridik, Kontrollit 

të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës, të marrin në analizë problematikat e konstatuara nga 

kontrolli i cilësisë si dhe nga auditimi i mëparshëm i zhvilluar në Bashkinë Delvinë për të 

konkluduar më pas në dhënien e masave disiplinore ndaj audituesve të grupit të parë të 

auditimit të KLSH-së. 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim,  

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore. 

 

Shënim: 

Departamentit Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standarteve dhe Etikës i tërhiqet vëmendje për 

vonesën e shkaktuar në dorëzimin brenda afateve të përcaktuara të Raportit të Kontrollit të 

Cilësisë pavarësisht ngarkesës së këtij departamenti. 

 

 

K R Y E T A R 

 

Bujar LESKAJ 


