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Lista e shK.meve të përdorura në material 
   

KLSH  –         Kontrolli i Lartë i Shtetit 

NJVQV - Njësia e Vetëqeverisjes Vendore 

VKM  –         Vendim i Këshillit të Ministrave 

KM  – Këshilli i Ministrave 

IMTV  –         Inspektorati Mbrojtjes Territorit Vendor 

ZVRPP –         Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. 

KVO  – Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

DPZHT - Drejtoria e Planifikim Zhvillim Territorit 

KRRT  - Këshilli i Rregullim Territorit 

VKB  - Vendimi i Këshillit Bashkiak 

EKB  - Enti Kombëtar i Banesave 

PPV  - Plani Përgjithshëm Vendor 

AKPT  - Agjencia Kombëtare e Planifikim Territorit. 

OE  - Operator Ekonomik. 

AK  - Autoriteti i Konkurrencës. 

APP  - Agjencia e Prokurimit Publik. 

LPP  -  Ligji i Prokurimit Publik. 

NJHDT -  Njësia e Hartimit të Dokumenteve të Tenderit. 

DT  - Dokumente Tenderi 

KSHA  - Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave 

AB  - Auditi Brendshëm 

NJAB  - Njësia e Auditit të Brendshëm 
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I. HYRJA. 
Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e në vijim KLSH), auditoi Bashkinë Durrës, duke i kushtuar 

vëmendjen e posaçme çështjeve që lidhen me: Zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimet e 

mëparshme, vlerësimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, aktivitetit ekonomik e 

financiar, prokurimet me fonde publike, zbatimin e kontratave të investimeve, realizimin e të 

ardhurave nga taksat e tarifat vendore, miratimin dhe zbatimin e planit urbanistik vendorë mbi 

dhënien e lejeve të zhvillimit dhe përdorimit, administrimin e aseteve, etj.  

Mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27/11/2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit 

të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 775/2, datë 24/07/2017 të miratuar nga 

Kryetari i KLSH, nga data 24/07/2017 deri me datë 06/10/2017, në subjektin Bashkia Durrës për 

periudhën 01/01/2015 deri më 30/06/2017 u krye auditimi “Mbi dhënien e një vlerësimi objektiv, 

profesional e të pavarur mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, 

politikave, kodeve, si dhe auditimin e përgjegjësisë financiare, vlerësimin e përputhshmërisë me 

ligjet dhe rregulloret”, nga grupi i auditimit me përbërje:  

1. K.Gj, Përgjegjës grupi. 

2. V.P, Auditues. 

3. P.D, Auditues 

4. J.A, Auditues 

5. V.S, Auditues. 

6. T.D, Ing. Auditues 

- Titullin. Ky Raport Përfundimtar Auditimi përmbledh punën e bërë në lidhje me auditimin e 

përputhshmërisë në zbatimin e akteve ligjore e nënligjore të çështjeve që lidhmë me: “Zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme, vlerësimin e menaxhimit financiar dhe 

kontrollit të brendshëm, aktivitetit ekonomik e financiar, prokurimet me fonde publike, zbatimin e 

kontratave të investimeve, realizimin e të ardhurave nga taksat e tarifat vendore, miratimin dhe 

zbatimin e planit urbanistik vendorë mbi dhënien e lejeve të zhvillimit dhe përdorimit, 

administrimin e aseteve, etj.”, për periudhën 01/01/2015 – 30/06/2017. 

 

- Marrësi: Raporti Përfundimtar i Auditimit i drejtohet Kryetarit të Bashkisë Durrës z. V.D, si 

nëpunësi autorizues për njohjen dhe vlerësimin e problemeve të konstatuara në auditimin e kryer, 

mbi bazën e opinionit dhe rekomandimeve të dhëna nga KLSH për përmisimin e gjendjes në të 

ardhmen. 

 

- Objektivat dhe qëllimi: Qëllimi këtij auditimi është zbulimi i devijimeve nga standartet e 

pranuara dhe identifikimi i rasteve të shkeljes së parimeve të ligjshmërisë, Eficencës, Efektiviteiti 

dhe Ekoninomiciteti me qëllim që për rastet individuale të identifikuara, personat përgjegjës të 

mbajnë përgjegjësi, si dhe të merren masa për parandalimin e shkeljeve në të ardhmen nga Bashkia 

Durrës. 

Dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i 

rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve, si dhe auditimin e përgjegjësisë financiare, 

vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret.  
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-Identifikimi i çështjes. Raporti Përfundimtar i Auditimit identifikon fushën, projektin, 

veprimtarinë e subjektit të audituar, ku përfshin informacion mbi kushtet ose aktivitetet që maten 

ose vlerësohen sipas kritereve të vlerësimit dhe burimet e përdorura. 

Në veprimtarinë tonë audituese jemi fokusuar dhe mbështetur në: 

Verifikimin e aktiviteteve të kryera për realizimin e produkteve të çdo programi të klasifikuara 

sipas funksioneve të njësisë vendore, kontributin e produkteve në arritjen e qëllimeve dhe të 

objektivave të çdo programi; -Sistemet e menaxhimit dhe transaksionet nëse janë në përputhje me 

aktet ligjore, aktet normative dhe rregulloret në fuqi; -Përputhshmëria ligjore e prokurimet me 

vlera të vogla dhe me vlera të mëdha (procedurën e tenderimit); -Përputhshmëria ligjore lidhur me 

administrimin dhe Kontabilizimi e aktiveve, hartimin dhe zbatimin e buxhetit; -Përputhshmëria 

ligjore e planifikimit dhe arkëtimin e të ardhurave nga taksat e tarifat vendore; -Përputhshmëria  

ligjore në administrimin dhe menaxhimin e aseteve të kaluara në pronësi kësaj njësie vendore; -

Përputhshmëria ligjore në planifikimin, zhvillimin dhe mbrojtjen e territorit si dhe funksionimi i 

policisë. 

Për këtë jemi mbështetur në hartimit e pyetësorëve të ndryshëm, si dhe kryer testime mbi 

transaksionet financiare, jemi mbështetur në kombinimin e intervistave, rishikimeve analitike, 

rishikimin e dokumenteve për të vlerësuar vlefshmërinë dhe rregullsinë e veprimeve në përputhje 

me aktet ligjore e nënligjore të veprimtarisë së subjektit të audituar. 

Gjendja aktuale e çështjes së shqyrtuar është në fazën, kur grupi i auditimit ka realizuar mbajtjen e 

akteve për gjetjet (aktverifikimeve dhe aktkonstatimet përkatëse sipas pikave të programit të 

auditimit), si dhe është paraqitur Projekt Raporti i Auditimit së bashku me komentet dhe sqarimet 

për kundërshtitë e personave të atakuar. Nga subjekti Bashkia Durrës mbi rezultat e projekt raporti 

janë paraqitur kundërshtitë me shkresën nr. 20171, datë 24/11/2017 (prot KLSH nr. 755/11, datë 

30.11.2017), si dhe zhvilluar seancë ballafaqimi në ambientet e KLSH me datë 06.12.2017 në orën 

12
oo

, të cilat pasi u analizuara me kujdes, paanshmëri dhe profesionalizim nga grupi i auditimit, 

duke i trajtuar në bazë argumentesh ligjorë, ku gjetjet të cilat nuk kanë mbështetje ligjore të 

shoqëruar me dokumentacion, janë pasqyruar në këtë Raport Përfundimtar Auditimi shoqëruar dhe 

me argumentin përkatës.   

  

-Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen 
nën auditim (në vartësi të llojit të auditimit). 
a) Përgjegjësitë e audituesve.  
Grupi i auditimit të KLSH

-së
, për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, 

pasi u njoh me bazën ligjore e nënligjore dhe me Vendimet e Kryetarit të Bashkisë dhe të Këshillit 

të Bashkisë Durrës, bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, 

ekzaminimit dhe rishikimit analitik të letrave të punës, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme 

auditimit të përputhshmërisë se në çmasë subjekti i audituar ndjek rregullat, legjislacionin dhe aktet 

normative, politikat, kodet e miratuara apo kushtet e përcaktuara, kushtet e kontratës apo klauzolat 

e një marrëveshjeje financimi, e cila konsiston në: 

Miratimin dhe realizimin e programit ekonomiko-financiar; mbajtjen e evidencës kontabël, 

respektimi i afateve për nxjerrjen, shqyrtimi dhe dhënien e opinionit për pasqyrat pasqyrave 

financiare (bilanci) dhe saktësia e tyre në evidentimin dhe pasqyrimin e shpenzimeve dhe të 

ardhurave nga taksat e tarifat vendore; gjendjen, evidentimin, ndjekjen, sistemimin dhe arkëtimin e 

debi-kredive; blerjet me vlera të vogla; administrimin e marrëdhënieve të punës; prokurimet në 

investime, blerje mallrash e shërbimesh dhe zbatimin e kontratave; procedurat e shqyrtimit dhe 
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miratimit të studimeve urbanistike, të lejeve të zhvillimit dhe përdorimit; administrimin e aseteve 

dhe dhënia me qira e tyre, kontrollin e brendshëm. 

Në Bashkinë Durrës janë kryer një sërë investimesh në dobi të komunitetit si, në drejtim të 

asfaltimit të rrugëve, mbrojtjes nga përmbytjet, rikonstruksionit të shkollave, pastrimit të kanaleve 

vaditës, përmisimit të rrjetit të ujësjellës kanalizimit, rikonstruksionit të qendrës urbane, etj. 

Objektivi i audituesit është të përcaktojë nivelin e duhur të materialitetit, duke i mundësuar 

kryerjen e saktë të auditimit (ISSAI 1320), nëpërmjet një pune audituese sistematike me zgjedhje, 

duke saktësuar përputhshmërinë ligjore të akteve normative me qëllim që auditimi t’i shërbej 

subjektit në marrjen e masave në përmirësimin e punës në të ardhmen dhe për të bërë të mundur 

evidentimin në kohë të mangësive dhe shkeljeve për përmirësimin e gjendjes. 

Sipas përcaktimit të ISSAI 100 “Auditimi i përputhshmërisë përcakton se deri në çmasë subjekti i 

audituar ndjek rregullat, legjislacionin dhe aktet normative, politikat, kodet e miratuara apo kushtet 

e përcaktuara si, kushtet e kontratës apo klauzolat e një marrëveshjeje financimi”, duke ofruar 

raporte të besueshme për fondet nëse janë administruar dhe të drejtat e qytetarëve për një proces të 

rregullt janë respektuar siç kërkohet nga kuadri ligjor, rregullator në fuqi.  

Ai promovon përgjegjshmëri ndaj devijimeve të raportimit dhe ndaj shkeljeve të kuadrit ligjor 

rregullator, në mënyrë që të mund të merren veprime korrigjuese dhe personat përgjegjës të 

përgjigjen për veprimet e tyre, duke identifikuar dobësitë dhe devijimet nga ligjet dhe rregulloret, 

si dhe duke vlerësuar rregullshmërinë aty ku kuadri ligjor rregullator rezulton i pamjaftueshëm 

dhe/ose i papërshtatshëm.  

Mashtrimi dhe korrupsioni, për shkak të natyrës së tyre, përmbajnë elementë që janë në 

kundërshtim me transparencën, përgjegjshmërinë dhe administrimin e mirë.  

Përgjegjësia jonë është të shprehim një konkluzion të pavarur (për llogaritë e subjektit),  bazuar në 

auditimin tonë në përputhje me parimet e Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së 

(Dhjetor 2015) dhe kërkesat e Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit si: ISSAI 400 “Parimet 

Themelore të Auditimit të Përputhshmërisë” niveli 3, ISSAI 4000 – 4100 “Udhëzimet për 

auditimin e përputhshmërisë”. 

Auditim përfshin kryerjen e procedurave për të marrë evidenca të mjaftueshme dhe përkatëse për 

të mbështetur opinionin tonë. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i audituesit, 

përfshirë vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo gabimit që do përdoren për 

procedura auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat.  

b) Kriteret e vlerësimit.  
Kriteret janë piketa (standarde ISSAI 4100) që përdoren për të vlerësuar ose matur njësinë që 

auditohet në mënyrë të qëndrueshme dhe të arsyeshme. Kuadri rregullator (autoritet) është burimi i 

kritereve, që burojnë nga ligjet, politikat, rregullat, rregulloret dhe instrumente të tjerë dhe duhen 

për të vlerësuar shkallën e përputhshmërisë ose të mos përputhshmërisë. 

Auditimi është kryer me zgjedhje, ku për kryerjen e tij grupi i auditimit është mbështetur në 

dokumentacionin ligjor të paraqitur nga subjekti i audituar, evidencat e ndryshme në format të 

printuar dhe elektronik, në të dhënat elektronike të prokurimeve (marrë dhe nga sistemi 

(app.gov.al), si dhe në ballafaqimin e problemeve nëpërmjet kontakteve verbale e shkresore me 

subjektin e audituar.  

Në vlerësimin e mekanizmave të auditimit, janë marrë në konsideratë faktorët e mëposhtëm: 

-llojet e gabimeve, parregullsive, të metave dhe shkeljeve të cilat mund të ndodhin; 

-procedurat e mekanizmave të auditimi, që i shërbejnë parandalimit dhe zbulimit të këtyre 

gabimeve, të metave, parregullsive dhe shkeljeve; 
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-nëse janë miratuar procedurat e duhura dhe nëse niveli i respektimit të tyre, është i kënaqshëm; 

-anët e dobëta të mekanizmave ekzistuese të auditimit, që çojnë në mos zbulimin e gabimeve, 

parregullsive, të metave dhe shkeljeve prej tyre; 

-ndikimi që këto anë të dobëta kanë, dhe; 

-shpërndarjen në kohë dhe intensitetin e gabimeve, parregullsive, të metave dhe shkeljeve; 

-vlerësimin me objektivitet, profesionalizim dhe paanshmëri i observacioneve të paraqitura nga 

subjekti audituar. 

Bashkia Durrës, ushtron aktivitetin e tij mbështetur në ligje bazë e të veçanta dhe akte nënligjore 

në zbatim të tyre për secilën fushë të aktivitetit të saj si:  

Baza Ligjore: 

-Kuadri ligjor dhe nënligjor i Kontrollit të Lartë të Shtetit; 

-Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, i ndryshuar, 

nenet 162 – 165; -Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 "Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”; -Ligji nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin 

e Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar me ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore” (neni 13/ 5, neni 43 pika 1); -Ligji nr. 68/2017 datë 27.04.2017” Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”; -“Rregullorja e Brendshme mbi Organizimin dhe Funksionimin 

Administrativ të Kontrollit të Lartë të Shtetit”, miratuar me Vendim të Kryetarit të KLSH, Nr. 85, 

datë 30.06.2015; -“Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI-t” (ISSAI), “Standardet e 

Kontrollit të KLSH”, “Manualeve” si dhe udhëzimeve dhe rregullave të nxjerra në zbatim të tyre. 

-Në fushën e Menaxhimit financiar dhe kontrollit; 

-Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”; -Ligjin nr. 114/2015 datë 22.10.2015 “Për auditin e 

brendshëm publik”, neni 10-Organizimi i shërbimit të auditimit të brendshëm“; -VKM nr. 83,datë 

03.02.2016” Për Miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin 

Publik” ; -Udhëzimi i MF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”. 

-Në fushën e buxhetit dhe administrimin financiar;  
-Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”; -Ligji  nr. 119/2012, datë 17.12.2012 "Për buxhetin e vitit 2013"; -Ligji nr. 185/2013, 

datë 2.12.2013 "Për buxhetin e vitit 2014”; -Ligji nr. 160/2014, “Për buxhetin e vitit 2015”;-

Udhëzimi i MF nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standarde te përgatitjes se programit 

buxhetor afatmesëm”;-Udhëzimit i MF nr. 2, datë 02.06.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit 

të buxhetit”, i ndryshuar; -Udhëzim  i MF nr. 1/1, datë 19.2.2013 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 

2013"; -Udhëzim  i MF nr. 3,datë 17.01.2014 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2014”; -Udhëzimi i 

MF nr. 2,datë 09.01.2015 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2015”; -Udhëzimin e MF nr. 5,datë 

27.12.2014”Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. 

-Në fushën e mbajtjes Kontabilitetit dhe Hartimit Pasqyrave Financiare 

-Ligji nr. 9228, datë 24.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, .i ndryshuar me ligjin 

nr. 9477,datë 9.2.2006; -VKM nr. 248, date 10.4.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik, për 

organet e pushtetit lokal, institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, si dhe te njësive që varen 

prej tyre " i ndryshuar me VKM nr. 25, datë 20.01.2001; -VKM nr. 783,datë 22.11.2006 “ Për 

përcaktimi i standardeve dhe të rregullave kontabël”; -Udhëzimi i Ministrisë Financave  nr. 14 , 

date 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 për 

institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të 

menaxhimit/ zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatore te huaj; -VKM nr. 510, datë 
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10.06.2015 ”Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, 

aktiviteteve dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga 

riorganizimi administrativo-territorial”; 

-Në fushën e marrëdhënieve të punës dhe shpërblimeve; 

-Ligji nr. 152/2013, datë 01.10.2013 “Për Nëpunësit Civil” i ndryshuar  VKM e Udhëzimet e KM e 

DAP për zbatimin e këtij ligji; VKM nr. 109, datë 26.02.2014” Për vlerësimin e rezultateve në 

punë të Nëpunësve Civilë” i ndryshuar me VKM nr. 252,datë 30.03.2016 ”Për disa ndryshime dhe 

shtesa në VKM nr. 109, datë 26.02.2014 “Për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve 

civilë”; -VKM nr. 7, datë 09.01.1976 “Për dorëzimin e detyrës midis punonjësve”; -VKM nr. 117, 

datë 05.03.2014” Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjes se personelit” Aneksi 1 

dhe II. 

-Në fushën e prokurimeve publike; 
-Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;  -VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” dhe akteve të tjera nënligjore të 

prokurimit publik”, i ndryshuar; -Udhëzim i Agjencisë Prokurimit Publik nr. 1, datë 01.2.2013 “Për  

procedurën e prokurimit me vlera te vogla”, i ndryshuar; -Urdhri i MF nr. 33, datë 11.07.2013 “Për 

gjurmët standarde të auditimit për prokurimin me vlerë të vogël dhe ta lartë”. 

-Në fushën e administrimit taksave dhe tarifave  vendore; 

-Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 "Për procedurat tatimore në RSH", i ndryshuar”; -Ligji nr. 9723, 

datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”; -Ligjit nr. 9632, datë 30/10/2006 “Për 

Sistemin e Taksave Lokale”, i ndryshuar; -Udhëzim i MF nr. 24, datë 02.9.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; -Udhëzim i MF nr. 26, datë 4.9.2008 "Për 

taksat kombëtare", i ndryshuar. 

-Në fushën e administrimit territorit; 

-Ligji nr. 10119, datë 23.04.2009 “Për Planifikimin e  Territorit”, i ndryshuar me ligjin nr. 10258, 

datë 25.03.2010; -Ligji nr. 96/2013 datë 4.3.2013 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e 

ligjit, nr. 1, datë 06.02.2013 të KM “Për pajisjen me leje përdorimi të strukturave të ndërtuara me 

shkelje të kushteve të lejes së ndërtimit përpara fillimit me efekte të plota të ligjit nr. 10 119, datë 

23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar”. 

-Në fushën e ndërtimeve, zbatimit të punimeve dhe kontrollit territorit; 

-Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 "Për disiplinimin e punimeve në ndërtim", i ndryshuar me ligjin 

nr. 9826, datë 1.11.2007“; -Ligji nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e 

territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, të ndryshuar me ligjin  nr. 183/2014 datë 01.04.2013; -

Udhëzimi i KM nr. 2,datë 13.05.2005” Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”; 

-Për administrimin e pronës publike; 

-Ligji nr. 33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”; -Ligji nr. 8744, 

datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes 

vendore”, i ndryshuar”; -VKM nr. 529, datë 8.6.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës 

dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë të pasurive shtetërore”; -VKM nr. 54, date 05.02.2014 

“Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë të 

pasurive shtetërore”; -VKM nr. 500, datë 14.08.2001 ”Për inventarizimin e pronave të paluajtshme 

shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore”.; 

-Për Tokat, Pyjet dhe Kullotat; 

-Ligji nr. 8312, datë 26.3.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”; -Ligji nr. 8752, datë 26.03.2001, 

“Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”; -Ligji nr. 

9385, datë 4.5.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor", i ndryshuar; -Ligji nr. 9693, datë 19.03.2007 

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/Ligj_8402_10.09.1998%20Per%20disiplinimin%20e%20punimeve%20te%20ndertimit_0.pdf
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“Për fondin kullosor”; i ndryshuar; -Ligji nr. 8337, datë 30.4.1998 “Për kalimin në pronësi të 

tokave bujqësore, pyjore, livadhe dhe kullota”; -VKM nr. 337, datë 22.4.2015 “Për përcaktimin e 

procedurave të kryerjes së procesit të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në 

pronësi të përfituesve”, i ndryshuar me VKM nr. 814, datë 16.11.2016; -VKM nr. 121,datë 

17.02.2011” Për mënyrën e ushtrimit të funksioneve nga Drejtoritë e administrimit dhe Mbrojtjes 

së Tokës në Qarqe dhe Zyrat e menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Komuna dhe Bashkisë”; -

VKM nr. 1064,datë 22.12.2010,”Për disa ndryshime në VKM nr. 391,datë 21.06.2006 ”Për 

përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”; 

-Për Policinë Bashkiake: 

-Ligji nr. 8224, 15.05.1997: “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë/Komunës” , 

ndryshuar me ligjin nr. 8335, datë 23.03.1997; -VKM nr. 313, datë 01.07.2002: “Për caktimin e 

strukturës, numrit të punonjësve dhe të shpenzimeve buxhetore të Policisë së Bashkisë/Komunës ”; 

-Urdhri  i përbashkët i Ministrisë  Rendit  nr. 1530, datë 07.04.2003 dhe Ministrisë Pushtetit Lokal 

nr. 823, datë 11.04.2003 “Për miratimin e rregullores “TIP” të Policisë Bashkiake dhe të 

Komunës”. 

 
c) Standardet e auditimit të aplikuara:  
Auditimi u bazua në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Rregulloren e Brendshme të KLSH miratuar me Vendim të Kryetarit 

nr. 107, datë 08.08.2017, Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së (Dhjetor 2015), 

referenca të tjera ligjore dhe në kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, si: 

- ISSAI 100 – (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik) që përcakton parimet themelore 

për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

- Standardet e Auditimit të cilat bazohen ose janë në konsistencë me (ISSAI 400) Parimet 

Themelore të Auditimit të Përputhshmërisë niveli 3 (ISSAI 100 - 999) të Standardeve 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit.  

- ISSAI 4000 – 4100 “Udhëzimet për auditimin e përputhshmërisë”; 

-Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve 

IFAC; 

- Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare 

të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë”; 

- Si dhe në praktikat më të mira të fushës. 

d) Përmbledhje e procedurës audituese të kryer.  
Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Bashkinë Durrës, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme auditimit 

të përputhshmërisë se në çmasë subjekti i audituar ndjek rregullat, legjislacionin dhe aktet 

normative, politikat, kodet e miratuara apo kushtet e përcaktuara, kushtet e kontratës apo klauzolat 

e një marrëveshjeje financimi, e cila konsiston në: 

Miratimin dhe realizimin e buxhetit; mbajtjen e evidencës kontabël, respektimi i afateve për 

nxjerrjen, shqyrtimi dhe dhënien e opinionit për pasqyrat pasqyrave financiare (bilanci) dhe 

saktësia e tyre në evidentimin dhe pasqyrimin e shpenzimeve dhe të ardhurave nga taksat e tarifat 

vendore; gjendjen, evidentimin, ndjekjen, sistemimin dhe arkëtimin e debi-kredive; blerjet me 

vlera të vogla; administrimin e marrëdhënieve të punës; prokurimet në investime, blerje mallrash e 

shërbimesh dhe zbatimin e kontratave; procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të studimeve 

urbanistike, të lejeve të zhvillimit dhe përdorimit; administrimin e aseteve dhe dhënia me qira e 

tyre, kontrollin e brendshëm. 
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Bashkia Durrës për realizimin e funksioneve të saj të sanksionuara me ligjin organik të saj, në 

shërbim të komunitetit ka përllogaritur kostot aktiviteteve për realizimin e produkteve të 

programeve sipas funksioneve dhe ka kryer buxhetin e tyre. Pra ka planifikuar dhe përdorur fonde 

për kryerjen e një sërë shërbimesh (pastrim, gjelbërim, ndriçim, mirëmbajtje kanale vaditëse dhe 

kulluese, mirëmbajtjeje të ambienteve shkollore dhe parashkollore, organizimi i aktivitete me 

karakter social-kulturor e sportiv) dhe investimesh në dobi të komunitetit si, në drejtim të asfaltimit 

të rrugëve, mbrojtjes nga përmbytjet, rikonstruksionit të shkollave, përmirësimit të rrjetit të 

ujësjellës kanalizimit, rikonstruksionit të qendrës urbane, etj. 

Objektivi i audituesit është të përcaktojë nivelin e duhur të materialitetit, duke i mundësuar 

kryerjen e saktë të auditimit (ISSAI 1320), nëpërmjet një pune audituese sistematike me zgjedhje, 

sigurimi i një evidence auditimi të mjaftueshme, përkatëse dhe të besueshme (ISSAI 1500, ISA 

300), duke saktësuar përputhshmërinë e tyre dhe të akteve administrative me ligjet dhe rregullat në 

fuqi me qëllim që auditimi t’i shërbej subjektit në marrjen e masave në përmirësimin e punës në të 

ardhmen dhe për të bërë të mundur evidentimin në kohë të mangësive dhe shkeljeve për 

përmirësimin e gjendjes. 

Përgjegjësia jonë është të shprehim një konkluzion të pavarur (për llogaritë e subjektit),  bazuar në 

auditimin tonë. Puna jonë është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. dhe 

udhëzuesit për auditimin e përputhshmërisë.  

Auditim përfshin kryerjen e procedurave për të marrë evidenca të mjaftueshme dhe përkatëse për të 

mbështetur opinionin tonë (ISSAI 1500,ISA 300). Procedurat e kryera, varen nga gjykimi 

profesional i audituesit, përfshirë vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo 

gabimit. Janë përdorur procedura auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat. 

Për realizimin e auditimi të përputhshmërisë audituesi ka kryer teste kontrolli, veçanërisht gjatë 

fazës së ekzekutimit në terren, u kryen teste të detajeve dhe teste thelbësore mbi çështjet e 

përzgjedhura për auditim si dhe janë kryer procedura analitike që përfshijnë marrjen e 

informacionit nga burime të ndryshme për të përcaktuar pritshmërinë, duke krahasuar gjendjen 

aktuale me atë të pritshme, duke hetuar arsyet për çdo mospërputhje që është shfaqur dhe vlerësimi 

i rezultateve. Krahas këtyre procedurave janë kryer kontrolle aritmetike të shumave të 

dokumenteve financiare, janë kryer analiza të qëndrueshmërisë së shpenzimeve krahasuar me 

buxhetin e viteve të mëparshëm; analiza të vendimeve dhe të procedurave të kryera sipas Fve të 

auditimit për të verifikuar përputhshmërinë me ligjet dhe rregullat; inspektime të faturave, 

regjistrime dhe dokumente; objekte fizike p.sh. shkolla, rrugë, ura etj. Në bazë të kritereve të 

vlerësimit gjykimit profesional audituesit kanë bërë vlerësimin e rezultateve të testeve të kontrollit, 

analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara si dhe është bërë vlerësimi i evidencave të 

grumbulluara përsa i përket mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë për qëllimet e auditimit. 

Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme për te dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë ekonomiko 

financiare të Bashkisë Durrës. 
 

II. Përmbledhja e gjetje nga auditimit: 
Periudha e auditimit u shtri në afatin kohorë nga 01/01/2015 deri me datë 30/06/2017, ku në 

përfundim të procesit të auditimit, gjetjet e konstatuara në mënyrë të përmbledhur janë si më 

poshtë: 

 

Çështja 1 – Mbi zbatimin e rekomandimeve nga auditimet e mëparshme. 
Niveli i prioritetit: i mesëm. 
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Gjetja 1.   Nga auditimi i dokumentacionit, konstatohet se nga Bashkia Durrës nuk është  

kthyer përgjigje në afatin e 6 muajve, nga data e marrjes së njoftim të Raport 

Auditimit, në kundërshtim me pikën 2 e nenit 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 

27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

-Nga 32 masa organizative me vlerë 109,776 mijë lekë, janë pranuar nga subjekti 

32 masa, nga të pranuarat janë zbatuar 30 masa ose 93.75 %, në proces zbatimi 1 

(një) masa ose 3.12 %, ku nga vlera e rekomanduar prej 109,776 mijë lekë është 

arkëtuar vlera 55,942 mijë lekë dhe mbetet për arkëtim vlera 53,834 mijë lekë dhe 

nuk është zbatuar 1 (një) masa ose 3.12 % e masave.  

-Nga 6 masa shpërblim dëmi me vlerë 47,026 mijë lekë, janë pranuar nga subjekti 6 

masa, nga të pranuarat janë zbatuar 4 masa ose 66.6% me vlerë 13,833 mijë lekë 

ose 29.4%, janë në proces zbatimi 3 masa ose 50 % me vlerë 33,193 mijë lekë, ku 

nga vlera e rekomanduar prej 33,193 mijë lekë është arkëtuar vlera 18,491 mijë 

lekë dhe mbetet për arkëtim vlera 14,702 mijë lekë. 

-Nga 36 masa disiplinore, janë zbatuar 27 masa sipas rekomandimeve dhe nuk janë 

marrë në konsideratë 9 masa. 

-Nga 2 masa administrative me vlerë 10,300 mijë lekë, janë pranuar nga subjekti 3 

masa, nga të pranuarat janë në proces zbatimi 2 masa me vlera 10,300 mijë lekë, ku 

nga vlera e rekomanduar prej 10,300 mijë lekë është arkëtuar vlera 2,952 mijë lekë 

dhe mbetet për arkëtim vlera 7,348 mijë lekë. 

 

Çështja 3.1 – Mbi zbatimin e buxhetit të Bashkisë. 
Niveli i prioritetit: I mesëm 

Gjetja 1. Nga verifikimi i realizimit të treguesve buxhetit, për çdo muaj dhe në mbyllje të 

viteve ushtrimore u konstatua se gjatë vitit nuk është marrë në analizë buxheti i 

bashkisë, veprim në papajtueshmëri me nenin 47, të ligjit nr. 9936,datë 

26.06.2008“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

Edhe njësitë vartëse nuk kanë kryer analizat e treguesve të buxhetit për faktorët 

ndikues në realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve si Ndërmarrja e Shërbimeve 

Komunale, Ndërmarrja e Plazhit, Sportet etj. Nga krahasimi i treguesve të buxhetit të 

njësive vartëse të vitit 2016, me treguesit e realizuar të vitit 2015, rezulton se njësitë 

vartëse i kanë rritur shpenzimet për paga, sigurime shoqërore dhe shpenzime 

operative. 

-Ndërmarrja Komunale plazhit në vitin 2016 ka rritur shpenzimet me 33,132 mijë 

lekë dhe nga bashkia nuk është bërë asnjë analizë për të nxjerrë shkaqet e rritjes së 

shpenzimeve.  

-Në Klubin e Futbollit Teuta ,janë rritur shpenzimet 4,225 mijë lekë. Në bibliotekë 

janë rritur me 1,877 mijë lekë. Qendra kulturore ka rritur shpenzimet me 7,210 mijë 

lekë. 

 

Çështja 3.3. Mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Hartimi i Pasqyrave    
financiare bilanci kontabël)dhe inventarizimi i llogarive të pasurisë 
publike. Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimi i vlerave 
materiale e monetare dhe letrave me vlerë. 

Niveli i prioritetit: I mesëm 
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Gjetja 1.  Me urdhra të veçantë të Kryetarit të Bashkisë Durrës, gjatë vitit 2015 është bërë  

lëvizja e mjeteve të transportit nga Njësitë Administrative Rrashbull, Katund i RI, 

Sukth e Ishëm në njësitë vartëse, pa u shoqëruar me fletë dalje nga Bashkia Durrës 

për vlerën 36,529,494 lekë. Për pasojë gjatë vitit 2015, mjetet nuk janë shkarkuar 

nga kontabiliteti i Bashkisë dhe as janë bërë hyrje dhe përfshirë në kontabilitetin e 

njësive vartëse, Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale, Ndërmarrja e Rrugëve dhe 

Ndërmarrja Komunale Plazh, veprime në kundërshtim me pikat 55 dhe 60, të UMF 

nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit Publik”. 

Në inventarin fizik të njësive vartëse mjetet nuk kanë rezultuar plus (meqenëse nuk 

ishin në kontabilitetin e njësisë).  

Gjetja 2.  Asgjësimet e materialeve për inventarët jashtë përdorimit të aktiveve afatgjata e 

afat shkurtër në vitin 2016, që i përkasin inventarëve të vitit 2015, nuk kundrojnë 

me pasqyrën “Mbi ndryshimet në aktivet e qëndrueshme” (formati nr. 6), në vlerën 

5,560,132 lekë, pasi procesverbali i komisionit asgjësimit datë 10.08.2016 përmban 

vlerën 21,285,233 lekë, ndërsa në bilanc është shkarkuar për vlerën 26,845,365 

lekë, pra shkarkuar më shumë në kontabiliteti për vlerën 5,560,132 lekë. 

 

Çështja 3.2.    Mbi zbatimin e dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës 
                          (Paga dhe shpërblime etj. 
Niveli prioriteti: i mesëm. 

Gjeta 1:  Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Durrës nuk ka zbatuar pikën 3 e nenit 50 

”Transferimi në rastin e mbylljes dhe ristrukturimit të institucioneve”, të ligjit nr. 

152/2013 ”Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ku si rezultat i reformës administrative 

janë larguar nga puna ish/nëpunës të Komunave/dhe Bashkive me status të 

nëpunësit civil.  
 Nëpunësit e larguar nga puna në konfliktet gjyqësore me Baskinë Durrës kanë fituar 

gjyqet, ku gjykata në vendimet respektive ka vendosur kthimin në punë dhe pagesën 

e pagës deri në momentin e kthimit në punë, për 10 raste me vlerë 10,848,460 lekë.  

Gjithashtu nga nëpunësi autorizues nuk është ngritur grup pune për vlerësimin dhe 

sistemin në punë të nëpunësve me status të nëpunësit civil, pasi pas reformës 

administrative në bashki janë marrë në punë 77 nëpunës që i përkasin periudhës 

(viti 2016 dhe 6/mujori 2017). Theksojmë se, efekti financiarë po thellohet në 

buxhetin e bashkisë, për sa kohë nuk zbatohen vendimet e gjykatave, referuar 

germës (c) e Kreu IV-të VKM nr. 510, datë 10.06.2015. 

 

Çështja 4.     Mbi prokurimin e fondeve publike për mallra, ndërtime dhe shërbime 
dhe ankandeve publike. 

 Niveli i prioritetit. I lartë 

Gjetja 1.  Në auditimin e praktikave të procedurave të prokurimit, u konstatua se për asnjë  

nga rastet e audituara me vlerë mbi 100 milionë lekë, nuk është kryer oponenca 

teknike megjithëse në auditimin e fundit është lënë si rekomandim që për këto 

investime të bëhet oponencë teknike, veprim në kundërshtim me  ligjin nr. 8402, 

datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i 

ndryshuar, neni 6. 
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Gjetja 2.  Dosjet teknike të investimeve rezultuan me mangësi në dokumentacion, në 

kundërshtim me Udhëzimin nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në 

udhëzimin nr.3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, pika 4, paragrafi 4. 

Gjetja 3.  Dosjet teknike të investimeve të cilat u audituan rezultuan me mangësi gjatë 

zbatimit të punimeve, në kundërshtim me Udhëzimin nr.1, datë 16.06.2011 “Për 

disa ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”. 

Gjetja 4.  Në auditimin e dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes të punimeve të  

ndërtimit të administruara në dosjen teknike, si dhe nga verifikimi në terren të 

objektit “Rikonstruksion i Rrugës Juba në L.18, Ish Këneta”, Bashkia Durrës, 

rezultuan diferenca me dëm ekonomik në vlerë 683,350 lekë pa tvsh për punime të 

pakryera, nga të cilat vlera 369,550  lekë pa tvsh për punime të pakryera në fakt 

dhe vlera 313.800 lekë pa tvsh, si pasojë ndryshimit të zërave të punimeve pa u 

shoqëruar me çmimin përkatës, veprimet në kundërshtim me nenin 7, të ligjit nr. 

8402 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, 

Udhëzimin nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 

15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve 

të ndërtimit”, pika 3.2 dhe 3.3, kontratën për mbikëqyrjen e punimeve lidhur me 

Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës dhe mbikëqyrësit të punimeve Ing. A.T, Ing. 

B.S dhe Ing. F.E, neni 4 dhe neni 6 pika 1, Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu II, pika 

8.1 dhe 8.3, Udhëzimin nr. 2 dt. 13.05.2005 “Për zbatimin punimeve të ndërtimit” i 

ndryshuar, Kreu II, pikat 3. 

Gjetja 5.  Në auditimin e dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes të punimeve të  

ndërtimit të administruara në dosjen teknike, si dhe nga verifikimi në terren të 

objektit “Rikonstruksion i Rrugës Rinia Durrsake në L.18, Ish Këneta”, Bashkia 

Durrës, rezultuan diferenca me dëm ekonomik në vlerën 556,750 lekë pa tvsh për 

punime të pakryera, veprimet në kundërshtim me nenin 7, të ligjit nr. 8402 “Për 

Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Udhëzimin nr. 

1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të 

Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, 

pika 3.2 dhe 3.3, kontratën për mbikëqyrjen e punimeve lidhur me Autoritetit 

Kontraktor Bashkia Durrës dhe mbikëqyrësit të punimeve Ing. A.T, Ing. B.S dhe 

Ing. F.E, neni 4 dhe neni 6 pika 1, Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pika 

8.1 dhe 8.3, Udhëzimin nr. 2 dt. 13.05.2005 “Për zbatimin punimeve të ndërtimit” i 

ndryshuar, Kreu II, pikat 3. 

Gjetja 6.  Në auditimin e dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes të punimeve të 

ndërtimit të administruara në dosjen teknike, si dhe nga verifikimi në terren të 

objektit “Ndërtim i Rrugës Paralel me Murin e Portit”, Bashkia Durrës, rezultuan 

diferenca me dëm ekonomik në vlerën 8,414,000 lekë pa tvsh për punime të 

pakryera, veprimet në kundërshtim me nenin 7 të ligjit nr. 8402 “Për Kontrollin 

dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Udhëzimin nr. 1, datë 

16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të  
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Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit””, pika 3.2 dhe 3.3, kontratën për mbikëqyrjen e punimeve lidhur me 

Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës dhe mbikëqyrësit të punimeve Ing. E.N, 

neni 4 dhe neni 6 pika 1, Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pika 8.1 dhe 8.3, 

Udhëzimin nr. 2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin punimeve të ndërtimit” i 

ndryshuar, Kreu II, pikat 3. 

Gjetja 7.  Në objektin “Rikonstruksion i Rrugës Vrine, Fshati Rinia”, Bashkia Durrës,  

nga auditimi i dokumentacionit teknik mbi hartimin e projektit të zbatimit dhe 

preventivit të punimeve të ndërtimit, të administruara në dosjen teknike rezulton se 

janë preventivuar tepër fond limit, si pasojë e rritjes fiktive të çmimeve të 

krahasuar me manualin teknik të çmimeve, në kundërshtim me, aktet ligjore e  

nënligjore që rregullojnë fushën e  kontrollit dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit, fushën menaxhimit financiar dhe kontrollit, dhe fushën e prokurimit 

publik, duke shkaktuar rritje fiktive të fondit limit  në vlerën në 917,280 lekë pa 

tvsh. 

Gjetja 8.  Në 10 procedura prokurimi me fond limit 470,290, 064 lekë (pa tvsh), janë  

konstatuar parregullsi në vendosjen e kritereve dhe shpalljen fitues të OE me 

mangësi në plotësimin e kritereve sipas DST, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe 

qëllimi”, pika 2, germa (a, b, d, dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, germa (a, b, 

c), nenin 46 pika 1, nenin 53 pika 1 dhe 4, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 66, si më poshtë vijon: 

-Në 8 procedura, me fond limit 297,011, 078 lekë pa tvsh (pa efekt financiar), ka 

mos përmbushje të rregullave të caktuara të prokurimit, duke kualifikuar si të 

rregullt OE me mangësi në plotësimin e kërkesave të DST. 

-Në 2 procedura, janë konstatuar shkelje në shpalljen fitues të OE, pasi kanë  

mangësi në plotësimin e kërkesave të DST, duke s’kualifikuar OE me mangësi por 

me çmim ofertë më të ulët se OE fitues, veprime me efekt negativ në përdorimin e 

fondeve publike në vlerën 1,503,640 lekë. 

Gjetja 10.  Në objektin “Ndërtim i shkollës Bajram Curri 2”, Bashkia Durrës, nga auditimi  

i dokumentacionit teknik mbi hartimin e projektit të zbatimit dhe preventivit të 

punimeve të ndërtimit, të administruara në dosjen teknike rezulton se janë 

preventivuar tepër fond limit, si pasojë e rritjes fiktive të çmimeve të krahasuar me 

manualin teknik të çmimeve, në kundërshtim me, aktet ligjore e  nënligjore që 

rregullojnë fushën e  kontrollit dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit, fushën 

menaxhimit financiar dhe kontrollit, dhe fushën e prokurimit publik, duke 

shkaktuar rritje fiktive të fondit limit  në vlerën 2,472,050 lekë pa tvsh. 
 

Çështja 5.        Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave dhe tarifave  
            vendore. 

Niveli prioritetit: I lartë. 
 
Gjetja 1.    Në auditimin e të dhënave nga sistemi në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave 

Vendore, Bashkia Durrës, për periudhën 01.01.2015 – 30.06.2017, u konstatua 

gjendje e lartë e detyrimeve debitorë me një vlerë prej 113,667,987 lekë për 2207 
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subjekte, ku vlerën më të lartë ose 30,7 % e totalit e zënë detyrimet nga subjektet 

me aktivitet “Hoteleri dhe restorant” me vlerë 34,896,091 lekë për 108 subjekte. 

Gjetja 2.  Në auditimin e pasqyrave financiare, konstatohet mosparaqitja e arkëtimeve nga  

subjektet debitorë të biznesit nga taksa dhe tarifat vendore si për vitin 2015 dhe 

2016, referuar llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”, si rezultat i mosrakordimit të 

arkëtimeve të detyrimeve  ndërmjet sektorit të borxhit të DTTV, sektorit të 

ardhurave dhe sektorit të financës, gjë e cila ka rritur artificialisht detyrimet nga 

taksat në fund të vitit 2016. 

Gjetja 3. Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore në Bashkinë Durrës, për taksën e 

popullatës nuk ka një regjistër unik bazuar në të dhënat e gjendjes civile me qëllim 

që ngarkesa me këtë taksë të mos bëhet vetëm për abonentë të cilët kanë kontrata 

me UK Durrës.   

   Mosrealizim i taksës bujqësore për vitet 2013, 2014 dhe 2015, si rezultat i 

mungesave të dhënave për pagesat për taksën e tokës bujqësore, pasi nuk ka pasur 

një regjistër të hartuar mbi numri e familjeve referuar ATP, sipas llojit të tokës, të 

azhornuara me të dhënat e kadastrës së Këshillit Qarkut Durrës, dhe Zyrës Vendore 

të Regjistrimit të Pronave Durrës me qëllim përcaktimin e saktë të sipërfaqes së 

tokës së ndarë objekt taksimi. 

Gjetja 4.     Në auditimin e dy dosjeve të subjekteve me aktivitet “hoteleri dhe restorant”, u 

konstatua dëm ekonomike në vlerën prej 967,640 lekë, si rezultat i ndryshimit të 

sipërfaqes së ndërtesës objekt taksimi dhe i mos llogaritjes së taksës së truallit për 

vitet 2016 - 2017, respektivisht në vlerën 555,200 lekë për subjektin “R.H” A. 

shpk, subjekt i cili rezulton dhe me gjendje debitorë nga viti 2012 në shumën prej 

3,025,614 lekë dhe vlera prej 412,440 lekë për subjektin “U.I.08” dhe me gjendja 

debitorë në vlerën prej 794,430 lekë. 

Gjetja 5. Mos evidentimi dhe Kontabilizimi i detyrimeve nga mospagimi i taksave për 

pronat  

të kaluara në administrim Bashkisë Durrës, sipas VKM nr. 536, datë 01.05.2008 

“Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike shtetërore 

që transferohen, në pronësi ose në përdorim, të Bashkisë Durrës, Qarkut Durrës”.  

Nga Ndërmarrja e Tregtisë me Shumicë janë dhënë me qira kundrejt kontratës së 

lidhur prona për vitin 2015 me sipërfaqe gjithsej 2077.8 m
2
 dhe për vitin 2016 janë 

dhënë me qira sipërfaqe gjithsej 2064.4 m
2
, për të cilat nuk është paguar detyrimi 

për pagesën e taksës së pasurisë të dhëna me qira të tretëve në vlerën 995,940 lekë, 

nga e cila detyrimi prej 200,900 lekë për sipërfaqen 717.5 m
2
 (viti 2016) dhe 

detyrimi prej 795, 040,4 lekë që  i përket sipërfaqes prej 2,839, 43 m
2 

(viti 2017). 

 

Çështja 6.    Auditim në fushën e planifikimin  dhe zhvillimit të  territorit. Organizimi          
dhe funksionimi i Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit të Njësisë 
Vendore (IMTV). 

Niveli i prioritetit. I mesëm 

Gjetja 1.  Në auditimin e dosjeve të lejeve zhvillimore të miratuara, u konstatuan mangësi në  

dokumentacionin plotësues ose dokumentacion i panoterizuar, në papajtueshmëri 

me ligjin nr. 107, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i 

ndryshuar dhe VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së 

Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar. 
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Gjetja 2.  Praktikat e dërguara për miratim te Kryetari i Bashkisë, nuk janë shoqëruar me  

relacion tekniko-ligjor dhe projekt-vendimin për miratimin e lejes zhvillimore, 

veprime në papajtueshmëri me ligjin nr. 107, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin 

dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar dhe VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për 

miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar. 

Gjetja 3.  IMKT Vendore Durrës nga 127 vendime me gjoba për subjektet kundërvajtës të  

gjitha Fve që parashikon ligji nr. 9780, datë 16.7.2007 “Për inspektimin e 

ndërtimit”, i ndryshuar, VKM-së nr.862, datë 05.12.2007 “Për unifikimin e 

procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar VKM nr. 

894, datë 4.11.2015 “Për Unifikimin e Procedurave të Kontrollit të Territorit nga 

IKMT dhe ai i Njësisë Vendore”, u konstatua se në 33 vendime në vlerën 

13,300,000 lekë, nga të cilat 33 raste të gjashtëmujorit të parë të vitit 2017, nuk 

janë arkëtuar apo filluar procesi i ekzekutim nga përmbarimi, duke krijuar të 

ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Durrës. 

 

Çështja 4.   Auditim mbi administrimin e aseteve, procedurën e dhënies me qira të  
aseteve të qëndrueshme në varësi të Bashkisë dhe shitja e trojeve publike. 

Niveli prioritetit: i lartë 

 

Gjetja 1.  Kontratat e qirasë të lidhura me të tretë nga ndërmarrjet e varësisë (Ndërmarrja  

Parku Mallrave të Eksportit dhe Ndërmarrja e Tregtisë me Shumicë), konstatohet 

se nuk është bërë derdhjen e detyrimit në favor të Bashkisë Durrës për 50 % të 

ardhurave nga këto kontrata, veprime në papajtueshmëri VKM nr. 54, datë 

05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies 

me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar, duke i 

sjellë të ardhura të munguara për Bashkinë Durrës në vlerën 6,278,269 lekë, 

konkretisht:  

Ndërmarrja Parku Mallrave të Eksporti në vlerën 3,589,175 lekë dhe Ndërmarrja e 

Tregtisë me Shumicë në vlerën 2,689,094 lekë. 

Gjetja 2. Bashkia Durrës për periudhën objekt auditimi ka lidhur kontrata qiraje me të tretë  

për dhënie me qira të hapësirës publikë plazh, në vitin 2015 për 55 kontrata për 

vlerë totale 7,900,000 lekë, në vitin 2016 për 143 kontrata për vlerën totale 

24,770,660 lekë dhe në vitin 2017 për 203 kontrata për sipërfaqen vlerën totale 

32,516,220 lekë. Për të tre vitet rezultoi se është arkëtuar në total vlera 60,379,340 

lekë nga 65,186,880 lekë që është detyrimi i lindur nga këto kontrata, duke 

shkaktuar të ardhura të munguara me dëm në Bashkinë në vlerën 4,807,540 lekë 

nga 14 kontrata. 

 

III- KONKLUZION/ OPOINIONI I AUDITUESVE 

Bazuar në punën audituese të zhvilluar në subjektin Bashkia Durrës, ne konstatuam që përveç 

çështjeve të trajtuara në bazë për kualifikimin e opinionit, çështjet e tjera subjekt auditimi, janë në 

përputhje me kuadrin rregullator që përbën kriteret e vlerësimit mbi të cilën është kryer auditimi. 

Auditimi i përputhshmërisë kryer në Bashkinë Durrës është në referencë të standardeve të 

INTOSAI-t, - ISSAI 4000 – 4100 “Udhëzimet për auditimin e përputhshmërisë”; Standardeve 

Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit Publik (ISSAIs), ISSAI-n 10-Deklarata mbi Pavarësinë e 
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SAI-t; ISSAI 30-Kodi Etik dhe Manualit të Përputhshmërisë së KLSH-së (Dhjetor 2015), nga ku 

rezultuan devijime nga kuadri ligjor rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të 

audituesve të pavarur të KLSH, justifikojnë dhënien e një Opinioni të Kualifikuar. Devijimet 

kryesore në gjykimin tonë materiale lidhen me: 

-Bashkia e Durrësit nuk ka ngritur dhe miratuar një sistem të përshtatshëm dhe efektiv të 

menaxhimit financiar dhe të kontrollit, në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, duke hartuar një plan veprimi për ngritjen e sistemit 

menaxhimit financiar dhe kontrollit, metodologjinë për zbatimin e tij, si pasojë nuk është zbatuar 

VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe 

detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes 

vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”. 

-Në Bashkinë Durrës akoma nuk është kryer inventarizimi dhe regjistrimi i pronave në ZVRPP; -

Nuk është hartuar regjistër i veçantë për pronat e dhëna me qira; -Nuk janë marrë masa par 

regjistrimin në kontabilitet të pronave të transferuara nga pushteti qendrorë ne pushtetin lokal; -Nuk 

është bërë mundur zbatimi i kontratave të qirasë për arkëtimin e detyrimeve në vlerën 12,081,749 

lekë. 

Asgjësimet e materialeve për inventarët jashtë përdorimit të aktiveve afatgjata e afat shkurtër në 

vitin 2016, që i përkasin inventarëve të vitit 2015, nuk kundrojnë me pasqyrën “Mbi ndryshimet në 

aktivet e qëndrueshme” (formati nr. 6), në vlerën 5,560,132 lekë. 

- Procedura e ndjekur në vjeljen e të ardhurave nga taksat e tarifat vendore, nuk është në nivelin e 

duhur, kjo për mos zbatim të procedurave të vjeljes së detyrimeve të cilat kanë çuar në rritjen e 

nivelit të borxhit nga njëra periudhë në tjetrën.  

- Në përgjithësi konstatohet zbatim i ligjshmërisë së LPP, por vërehet mos planifikimi i investimeve 

në Ft prioritare ku komuniteti ka nevoja dhe fillimin e investimeve pa marrë më parë miratimin nga 

instancat përkatëse, kryesisht investimet që prekin zonat arkeologjike të këtij qyteti.  

-Në zbatimin e procedurave të prokurimeve, konstatohet se në 70% të rasteve të audituara  janë 

shpallur fitues OE me çmim anomalishit të ulët në ofertën e paraqitur, veprim i cili ka ndikuar në 

uljen e cilësisë së punimeve dhe jetëgjatësinë e investimit, konstatuar kjo nga auditimi i zbatim të 

kontratave ku evidentohen punimeve të pakryera ose të kryera jo sipas projektit. 

 

IV. PËSHKRIMI AUDITIMIT. 
IV/1. Zbatimi i rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme. 

- Hartimi i programit (Plan veprimit) dhe respektimi i afatit prej 20 ditë për kthimin e përgjigjes 

për zbatimin e rekomandimeve, siç është përcaktuar në germën (j) e nenit 15, të ligjit nr. 154/2014, 

datë 27.11.2914 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”. 

Me shkresën nr. 1206/9, datë 6.7.2015 të KLSH është dërguar Raporti Përfundimtar dhe 

rekomandimet për përmisimin e gjendjes. Me shkresën nr. 5666/1, datë 28.7.2015 Bashkia Durrës 

ka kthyer përgjigje në afatin e 20 ditëve për zbatimin e rekomandimeve të KLSH, duke paraqitur 

dhe plani i veprimeve në zbatimin e rekomandimeve të KLSH, sipas sektorëve përkatës me afate 

konkrete. 

Me shkresën nr. 1015/68, datë 05.04.2016 të KLSH është kërkuar rizbatimi i detyrave të lëna pa 

zbatuar nga auditimi i fundit. Me shkresën nr. 2407/1, datë 27.04.2016 është kthyer përgjigje në 

lidhje me rizbatimin e rekomandimeve të pazbatuara.  

-Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të auditimit, për 

raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm 

(pika 2 e nenit 30 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 
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Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

Nga Bashkia Durrës nuk është kthyer përgjigje brenda afatit 6 mujor nga data e marrjes së Njoftim 

Raport Auditimit, veprime në kundërshtim me pikën 2 e nenit 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 

27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

-Realizimi i rekomandimeve për masa me karakter organizativ, sipas cilësimeve në planin e 

veprimeve të hartuar nga subjekti i audituar, duke pasqyruar punën e bërë të analizuar për 

rekomandimet e realizuara plotësisht, pjesërisht, në proces realizimi dhe sa nga rekomandimet nuk 

janë pranuar. 

-Nga 32 masa organizative me vlerë 109,776 mijë lekë, janë pranuar nga subjekti 32 masa, nga të 

pranuarat janë zbatuar 30 masa ose 93.75 %, në proces zbatimi 1 (një) masa ose 3.12 %, ku nga 

vlera e rekomanduar prej 109,776 mijë lekë është arkëtuar vlera 55,942 mijë lekë dhe mbetet për 

arkëtim vlera 53,834 mijë lekë dhe nuk është zbatuar 1 (një) masa ose 3.12 % e masave.  

-Nga 6 masa shpërblim dëmi me vlerë 47,026 mijë lekë, janë pranuar nga subjekti 6 masa, nga të 

pranuarat janë zbatuar 4 masa ose 66.6% me vlerë 13,833 mijë lekë ose 29.4%, janë në proces 

zbatimi 3 masa ose 50 % me vlerë 33,193 mijë lekë, ku nga vlera e rekomanduar prej 33,193 mijë 

lekë është arkëtuar vlera 18,491 mijë lekë dhe mbetet për arkëtim vlera 14,702 mijë lekë. 

-Nga 36 masa disiplinore, janë zbatuar 27 masa sipas rekomandimeve dhe nuk janë marrë në 

konsideratë 9 masa. 

-Nga 2 masa administrative me vlerë 10,300 mijë lekë, janë pranuar nga subjekti 3 masa, nga të 

pranuarat janë në proces zbatimi 2 masa me vlera 10,300 mijë lekë, ku nga vlera e rekomanduar 

prej 10,300 mijë lekë është arkëtuar vlera 2,952 mijë lekë dhe mbetet për arkëtim vlera 7,348 mijë 

lekë (Trajtuar në pasqyrën Aneks 1, bashkëlidhur Raport Auditimit).  

Për mos zbatimin e plotë të rekomandimeve të KLSH, veçanërisht për 6 rastet me dëm ekonomik 

prej 22,050 mijë lekë, pasi me veprimet apo mos veprimet e tyre kanë sjellë mosrespektimin e 

ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, nenet 90 dhe 91, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”. 

(Gjerësisht trajtuar në faqen 14-16, të Projekt Raport Auditimit dhe Akt Verifikimi nr. 1, datë 
04.10.2017) 

 

IV/2. Menaxhimi financiar dhe kontrolli i brendshëm. 
Bashkia e Durrësit ka ngritur dhe miratuar një sistem të përshtatshëm dhe efektiv të menaxhimit 

financiar dhe të kontrollit në zbatim të nenit 8, të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, për periudhën Janar 2015- Qershor të vitit  2017.  

Plani për ngritjen e sistemit menaxhimit financiar dhe kontrollit, metodologjia për zbatimin e tij. 

Titullari aktual i Bashkisë së Durrësit i cili përgjigjet për vendosjen dhe përmbushjen e qëllimeve 

dhe objektivave të njësisë që drejton, në zbatim të nenit 8, të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ka ngritur dhe miratuar një sistem të përshtatshëm dhe 

efektiv të menaxhimit financiar dhe të kontrollit. 

Në zbatim të nenit 8/2, të ligjit nr. 10296  datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”, “Përgjegjshmëria Menaxheriale e Titullarit”, titullari i institucionit të Bashkisë Durrës 

për vitin 2015, 2016 dhe për vitin 2017 ka caktuar “Nёnpunёs Zbatues” për institucionin znj. D.A 

me detyrë Drejtore e Drejtorisë Ekonomike (shkresa nr. 2378/ prot, datё 17.03.2015) dhe 

konfirmuar nga Ministria e Financave. Gjithashtu për periudhën objekt auditimi janë caktuar 

“Nëpunës Autorizues”  të cilët janë konfirmuar dhe nga Ministria e Financave në zbatim të 
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kërkesave të nenit 19, të  ligjit nr. 9936, datë 26.02.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

RSH”, dhe të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “ Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

Në zbatim të ligjit nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 

vendore”, i ndryshuar dhe ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”,  Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS) për periudhat 2015, 2016, 2017 janë ngritur 

dhe kanë funksionuar në bazë të urdhrave të Kryetarit të Bashkisë për vitet objekt auditimi sipas 

urdhrave nr. 24, datë 07.02.2014; nr. 105, datë 25.04.2014; nr. 311, datë 04.12.2015; nr. 370, datë 

08.09.2016 dhe nr. 257, datë 28.10.2015. Gjithashtu janë realizuar takime me institucione të 

varësisë në lidhje me mangësitë që shqetësojnë bashkinë në lidhje me menaxhimin financiar dhe 

kontrollin. 

Deklarata e Vizionit dhe Misionit e njësisë, në të cilën të jenë përcaktuar objektivat strategjikë 

afatgjatë për bashkinë, është bërë, në zbatim të kërkesave të VKM nr. 691, datë 29.7.2015 “Për 

miratimin e strategjisë ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore 2015-2020”. 

-Formulimi, implementimi dhe monitorimi i vlerave të njësisë dhe i Kodit të Etikës. 

Në Bashkinë Durrës ka funksionuar rregullorja e brendshme e miratuar me Vendimin nr. 173, datë 

23.09.2013 “Për miratimin e rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e 

administratës së aparatit të Bashkisë së Durrësit”, të Kryetarit të Këshillit Bashkiak, në të cilin 

ishin përcaktuar sipas strukturës organizative dhe detyrat funksionale për çdo drejtori, sektor dhe 

punonjës brenda saj.  

Bazuar në ligjin nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” 

i ndryshuar me ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 64 “detyrat 

dhe kompetencat e kryetarit të bashkisë” germa (j). Kryetari i Bashkisë Durrës për vitin 2016 me 

Vendimin nr. 41, datë 06.04.2016 sipas shkresës nr. 2389 prot datë 06.04.2016 me objekt “Për 

ndryshimin e strukturës dhe rregullores së Bashkisë Durrës”, është miratuar struktura dhe orgaN. e 

institucionit dhe si rrjedhojë është hartuar dhe miratuar rregullore e brendshme në funksion të kësaj 

strukture. Në zbatim të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore ”, germa 

(ç) është miratuar për vitin 2017 me Vendimin nr. 128, datë 05.05.2017 të Kryetarit të Bashkisë 

Durrës me shkresë me nr. 9927 prot, datë 05.05.2017 është bërë ndryshimi i strukturës dhe miratim 

i rregullores së organizimit dhe funksionimit, detyrat dhe kompetencat e administratës së Bashkisë 

Durrës.  

Kodi Etik i Bashkisë funksionon si pjesë e Rregullores së Brendshme, miratuar në datën 

02.09.2013 nga Titullari i Bashkisë. Rregullorja e brendshme e institucionit i përshtatet strukturës 

organizative aktuale të institucionit në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për 

organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” i ndryshuar me ligjin nr. 139/2015, datë 

17.12.2015.  

-Mbikëqyrja e vendimeve dhe veprimeve të nëpunësit zbatues. Nga nëpunësit zbatues i njësisë janë 

përcaktuar rregulla për nënshkrimin e dokumenteve financiare sipas rregullores së miratuar nga 

Bashkia Durrës. Kjo ka forcuar sistemin e kontrollit të pagesave nëpërmjet dy nënshkrimeve, i cili 

nuk ka lejuar që pagesat  të kryhen pa marrë nënshkrimet e nëpunësit autorizues dhe të nëpunësit 

zbatues të njësisë. Kjo i ka mundësuar nëpunësit zbatues të sigurojë mbrojtjen e aktiveve të njësisë, 

të sigurojë monitorimin e dokumentimin e të gjitha transaksioneve dhe  të veprimtarive që lidhen 

me mbarëvajtjen e njësisë në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Financave. Për rastet e 

parregullsive nuk u konstatua dokumentimi i tyre, nga nëpunësit e ngarkuar, në zbatim të nenit 

23/6, të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010.  

-Risku dhe menaxhimi i tij.  

Nga auditimi rezulton se në institucion ka një kuptim të qartë të menaxhimit të riskut, pasi është 

hartuar dhe miratuar strategji të riskut apo identifikim të tij sipas nenit 21 të ligjit nr. 10296 datë 
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08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, pasi në institucion u evidentua shkresa për 

bashkëpunimin me menaxherët e tjerë të institucionit për krijimin e regjistrit të riskut dhe 

gjithashtu është kryer rivlerësimi dhe matja vjetore e riskut të veprimtarisë së njësisë dhe si pasojë 

as identifikimi i përgjigjeve ndaj çdo risku. Gjithashtu hartimi i regjistrit të riskut në institucion ka 

bërë të mundur regjistrimin e  raportimeve dhe masat e marra për parandalimin e mashtrimeve dhe 

të parregullsive. 

Gjithashtu, hartimi i strategjisë për menaxhimin e riskut, e bën të mundur vlerësimin dhe kontrollin 

e risqeve që parandalojnë rrezikun e arritjeve tё objektivave, e cila duhet konceptuar si 

përgjegjshmëri menaxheriale e drejtuesve në institucion dhe të drejtuesve të njësive administrative 

vendore për identifikimin dhe marrjen e informacionit në kohë për risqet dhe defektet serioze në 

veprimtarinë e strukturave që drejtojnë, si dhe për masat që duhen marrë  e  zbatuar për riparimin e 

këtyre defekteve nё pajtueshmëri me Ligjin nr. 10296, datё 8.7.2010 “Pёr Menaxhimin Financiar 

dhe Kontrollin”. 

-Gjurmët e auditimit të njësisë. Në zbatim të ligjit nr. 10296, datё 8.7.2010 “Pёr Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin” dhe UMF nr. 57 datë 12.6.2014 “Për Gjurmët standarte të auditit për 

prokurimin me vlerë të vogël dhe të lartë” në Bashkinë Durrësit është evidentuar se gjatë realizimit 

të procedurave të prokurimeve, proceset nuk janë në përputhje me udhëzimet përkatëse të 

Agjencisë Prokurimit Publik, pasi ka mangësi në dokumentacion, të cilat janë trajtuar gjerësisht në 

aktkonstatimet e prokurimeve publike, për taksa dhe tarifat vendore si në Bashki dhe në ish 

Komuna, në funksionimin e policisë së ish komunave. 

-Raporti përmbledhës mbi Menaxhimin Financiar dhe kontrollin për vitet 2013-Qershor 2016. 

Nё zbatim tё nenit 18 tё ligjit nr. 10296 , datё 8.7.2010 “Pёr menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

nga ana e Bashkisë Durrës është  hartuar “Raporti përmbledhës mbi cilësinë e sistemit tё kontrollit 

tё brendshëm” dhe dërguar zyrtarisht pranë Ministrisë sё Financës. Gjithashtu, struktura e auditimit 

të brendshëm pranë Bashkisë Durrës ka funksionuar deri në 6 mujorin e vitit 2017 me 1 person në 

organikë mangët në Drejtori megjithëse sipas Vendimit nr. 281, datë 09.09.2015 dhe Vendimit nr. 

41, datë 06.04.2016 të Titullarit të institucionit “ Për miratimin e strukturës organizative të 

bashkisë” janë miratuar në organikë 4 auditues përfshirë dhe drejtori i kësaj drejtorie, por 

aktualisht në detyrë janë 3 auditues. Nga ana e  Bashkisë Durrës kanë filluar procedurat për 

shpalljen e konkurrimit për pozicionin e inspektorit të auditit pranë Drejtorisë së Auditit të 

Brendshëm, dhe për pozicionin e inspektor policie pranë Policisë Bashkiake referuar shkresës nr. 

17415/prot të datës 04.10.2017 të Kryetarit të Bashkisë Durrës.   

 

- Vlerësimi i Auditit të Brendshëm në sektorin publik. 
- Hartimi i raportit të cilësisë dhe gjendjes së sistemeve të kontrollit të brendshëm. 

Njësia e Auditimit të Brendshëm në Bashkinë Durrës është e organizuar si strukturë e veçantë e 

krijuar në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007 “Për Auditimin e Brendshëm në 

Sektorin Publik” të ndryshuar me ligjin nr. 10318, datë 16.09.2010, të ndryshuar me ligjin nr. 

114/2015, datë  22.10.2015. 

Auditi i brendshëm ushtron veprimtarinë audituese në aparatin e Bashkisë dhe institucionet e 

varësisë. Aktiviteti auditues është mbështetur dhe ka zbatuar Manualin e Procedurave të Auditimit 

të Brendshëm Publik të miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 69, datë 29.09.2010, 

Manualin specifik dhe Rregulloren e Brendshme të Bashkisë . 

Njësia e auditit të brendshëm është në nivel drejtorie me strukturë 1+3 (drejtor dhe 3 auditues ), për 

vitin 2015 struktura është e miratuar me VKB nr. 200 datë 10.07.2014.  
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Misioni i njësisë së auditimit është të japë siguri të arsyeshme për titullarin, në mënyrë të pavarur 

dhe objektive, si dhe këshilla për përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të 

kontrollit të brendshëm në Bashki dhe në subjektet e varësisë. 

Për sa i përket përbërjes profesionale të audituesve, drejtoria e auditimit në Bashkinë Durrës 

përbëhet nga një staf i kualifikuar të gjithë janë ekonomiste me përvojë, të çertifikuar si “Auidit të 

brendshëm në sektorin publik”, në vitin 2006.  

Drejtoria e Auditimit Brendshëm (këtu e në vijim AB) është në varësi nga Titullari dhe i raporton 

direkt Titullarit të Bashkisë. 

Për funksionimin e NjA është përgatitur Manuali Specifik dhe Karta e auditimit për AB, të cilat 

janë miratuar nga Titullari i Bashkisë Durrës me shkresën nr. 1807 datë 31.03.2014. 

Për vitin 2016, Njësia e Auditit të Brendshëm është e organizuar në nivel drejtorie me strukturë 

(3+1) sipas VKB nr. 281 dt. 09.09.2015 dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë nr. 56, dt. 02.06.2016 

“ Për miratimin e strukturës organizative të bashkisë ”, për vitin 2017 struktura është miratuar  me 

vendimin e kryetarit nr. 41 datë 06.04.2016 dhe nr. 128 datë 05.05.2017. 

Njësia e AB ka objekt të auditimit jo vetëm aktivitetin ekonomiko-financiar të aparatit të Bashkisë 

Durrës por dhe institucionet e varësisë si : Ndërmarrja e Shërbim Pastrim Gjelbërimit, Qendra 

Kulturore, Klubi i Futbollit “ Teuta”, Drejtorinë e Arsim Kulturës, Drejtorinë e Mirëmbajtjes së 

Rrugëve Rurale etj. 

Me ndarjen e re territoriale në zbatim të ligjit nr. 115/2114 datë 31.07.2014 “ Për ndarjen 

administrative-territoriale” , nga data 07.07.2015 në varësi të bashkisë kaluan edhe pesë Njësi 

Administrative: 

- Njësia Katundi i Ri Durrës, 

- Njësia Administrative Manzë, 

- Njësia Administrative Sukth i Ri,  

- Njësia Administrative  Rrashbull , 

- Njësia Administrative Ishëm . 

-Hartimi i Planit Strategjik dhe vjetor të auditimit të brendshëm . 

Nga kontrolli i dokumentacionit të Njësisë së Auditit të Brendshëm rezulton se janë hartuar dhe 

miratuar planet vjetore dhe strategjikë të auditimit, duke respektuar kërkesat e Manualit të 

Procedurave të AB Publik dhe Manualit specifik të Bashkisë. Në planifikimin e auditimeve janë 

mbajtur parasysh prioritetet, zonat me risk të lartë, frekuencat e auditimit, kapacitetet audituese dhe 

bilanci i burimeve njerëzore për auditimi. Planifikimi vjetor i auditimeve është bazuar në planin 

strategjik të auditimit 

Hartimi dhe miratimi i planeve strategjike dhe vjetore të strukturës së AB për vitet 2015, 2016, dhe 

6 mujori i parë 2017, është kryer në përputhje të plotë me afatet që parashikon MAB kapitulli I II, 

pika 2.3 ( afati deri më 15 Tetor të çdo viti) proces i cili është finalizuar brenda afatit ligjor të 

mësipërm. 

Plani strategjike i AB për vitet  2015-2019, si dhe plani vjetor i AB për vitin 2015 janë hartuar 

brenda afateve ligjore dhe është dërguar  në NJQHAB me shkresë nr. 6422  prot , datë 14.10.2014, 

ndryshuar me shkresën nr. 6378 datë 07.09.2015. 

Plani strategjik i AB 2016-2020 si dhe plani vjetor 2016 është hartuar dhe dërguar në  NJQHAB. 

me shkresën nr. 7816/2, datë 15.10.2015 ndryshuar me shkresën nr. 1627/2 datë 10.03.2016, nr. 

12760 datë 26.10.2016 . 

 Plani strategjik i AB 2016- 2020  si dhe plani vjetor 2017  është hartuar dhe dërguar në NJQHAB 

me shkresën  nr. 9623/1, datë 20.10. 2016 ndryshuar me shkresën nr. 1189/1 datë 23.01.2017. 

Për vitin 2015  ishin planifikuar  16-misione auditimi dhe janë realizuar 16 – misione auditimi Në 

planin strategjik të vitit 2014-2019 , NJAB ka planifikuar 16 misione auditimi.  
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Auditime  të plota 10 -Auditime të pjesshme 6.  

Nga auditimet e kryera janë evaduar plotësisht materialet për 16 auditime . 

Për vitin 2016 ishin planifikuar  16-misione auditimi dhe janë realizuar 16 – misione auditimi. Në 

planin strategjik të vitit 2016-2020 , NJAB ka planifikuar 16 misione auditimi.  

Auditime  të përputhshmërisë 5 dhe  auditime të kombinuara  11 misione auditimi. 

Për vitin 2017 ishin planifikuar 10-misione auditimi dhe janë realizuar 4 misione auditimi. Në 

planin strategjik të vitit 2017-2019, NJAB ka planifikuar 10 misione auditimi.  

Auditime  të përputhshmërisë 3 dhe  auditime të kombinuara 7. 
 

Treguesit kryesore për të tre vitet : 
Nr. Përshkrimi i numrat të auditimeve 2015 2016 2017(6-mujori i pare) 

1 Numri i auditimeve te realizuara 16 16 4 

2 Numri i rekomandimeve 44 52 18 
 

-Organizimi, funksionimi dhe rezultatet e auditimit të Njësisë së Auditit sipas viteve : 

Gjetjet kryesore sipas sistemeve . 

Gjetjet e auditimit i referohen parregullsive, mangësive e shkeljeve ligjore në Ft e audituara  të 

përputhshmërisë, auditimin financiar dhe të performancës. Vlerësimi i kontrollit të brendshëm 

është përqendruar tek procedurat e vendosura dhe të zbatuara për sistemin e pagesave, sistemi i 

prokurimeve, planifikimi dhe realizimi i të ardhurave, planifikimi dhe  zbatimi i buxhetit. Nga 

analiza e treguesve, rezulton se është rritur efiçienca dhe cilësia e veprimtarisë audituese, ka ardhur 

duke u plotësuar më mirë misioni i auditit. 

Rekomandimet e propozuara.  

Natyra e rekomandimeve i është referuar gjetjeve dhe karakteristikave të njësive të audituara. Në 

përputhje me natyrën e shkeljeve e gjetjet sipas sistemit të kontrollit, janë propozuar rekomandime, 

zbatimi i të cilave është me prioritet, me synim rritjen e cilësisë, forcimin e bashkëpunimit me 

njësitë e audituara, me qëllim që ato të përdoren për ndreqjen e parregullsive e gabimeve, si dhe 

përmirësimin e menaxhimit dhe sistemeve të kontrollit të brendshëm. Janë dhënë për vitin 2015, 

gjithsej 44 rekomandime, për vitin 2016 janë dhënë 52 rekomandime dhe për 6-mujorin e I-
rë

 të 

vitit 2017 janë dhënë 18 rekomandime për përmirësimin e punës dhe ndreqjen e parregullsive. Nga 

auditimi rezulton se për zbatimin e rekomandimeve referuar dosjeve të audituara, Njësia e AB ka 

bashkëpunuar me sektorët e institucionit dhe njësitë e varësisë, me qëllim që rekomandimet të jenë 

të plota, të qarta dhe të zbatueshme për subjektin me qëllim të ndihmojnë atë në përmirësimin e 

punës dhe ndreqjen e parregullsive. 

 

 

 

 

Rekomandimet dhe gjetjet / zbulimet në vlerë për vitin 2015 paraqiten : 

Nr. Sistemet e audituara 
Rekomandime 

gjithsej 
Gjetje në lekë 

1 Sistemi i proceseve organizative 10  

2 Sistemi i Burimeve Njerëzore 6  

3 Sistemi i Programimit dhe zbatimit te buxhetit 4  

4 Sistemi i Kontabilitetit dhe Raportimet financiare 13  

5 Sistemi i pagesave  3 7,394,500 

6 Sistemi i prokurimeve  2  

7 Sisteme te tjera sipas misionit dhe qëllimeve institucionale 6  

 TOTALI 44 7,394,500 
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Masa me karakter zhdëmtimi. 

Për subjektin “Policia Bashkiake”, janë lënë të arkëtohet shuma prej 64,500 lekë për inspektorin 

P.P. Për subjektin “INUV”, të ndjekë detyrimin pranë zyrës së përmbarimit ekzekutimin për 27 

subjekte me vlerë 7,330,000 lekë. 

Për subjektin “Ndërmarrja Komunale Plazh”, të ndjekë arkëtimin për 2 punonjëset , humbje në 

inventar. 

1-J.K  për shumën 15,000 lekë, 

2-M.K  për shumën 10,000 lekë. 

-Rezultatet e veprimtarisë së auditimit të brendshëm për vitin 2016 . 

Për vitin 2016 programet e auditimit janë përqendruar tek sistemet e proceseve organizative , të 

pagesave, të prokurimeve me vlera të vogla, të mbajtjes dhe organizimit të kontabilitetit, të 

menaxhimit financiar dhe tek auditimi i rekomandimeve të lëna nga misionet e mëparshme . 

Rekomandimet dhe gjetjet / zbulimet në vlerë për vitin 2016 paraqitet si më poshtë vijon: 

Nr. Sistemet e audituara 
Rekomandime 

gjithsej 
Gjetje në lekë 

1 Sistemi i proceseve organizative, pronës 14  

2 Sistemi i Burimeve Njerëzore   

3 Sistemi i Programimit dhe zbatimit te buxhetit 6  

4 Sistemi i Kontabilitetit dhe Raportimet financiare 13  

5 Sistemi i pagesave  2 137,500 

6 Sistemi i prokurimeve  2  

7 Sisteme te tjera sipas misionit dhe qëllimeve institucionale 15  

 TOTALI 52 137,500 
 

Masa me karakter zhdëmtimi. 

Për subjektin “Policia Bashkiake”, janë lënë të arkëtohet shuma prej 137,500 lekë për inspektorin 1-

P.P 28,500 lekë, 2-D.D 37,000 lekë, 3-N.D, 4- I.Ll nga 36,000 lekë. 

Për vitin 2017, programet e auditimit, të miratuara me shkresën nr. 9623/1prot datë 20.10.2016 nga 

Titullari janë përqendruar tek administrimi i të ardhurave, të detyrimeve ndaj Bashkisë subjekte të 

ndryshme, prokurimet e fondeve publike, tek auditimi i rekomandimeve të lëna nga misioni i 

mëparshëm. 

 

Rezultatet e veprimtarisë së auditit për vitin 2017. 

Nr. Sistemet e audituara 
Rekomandime 

gjithsej 
Gjetje në 

lekë 

1 Sistemi i proceseve organizative 8  

2 Sistemi i Burimeve Njerëzore -  

3 Sistemi I Programimit dhe zbatimit te buxhetit 2  

4 Sistemi I Kontabilitetit dhe Raportimet financiare 6  

5 Sistemi I pagesave   

6 Sistemi I prokurimeve 2  
 

Për 6 mujorin e parë të vitit 2017, janë përfunduar 4 auditime të plota. Për subjektet e përfunduara 

sipas Memos së përgatitur nga njësia e auditit drejtuar Titullarit të bashkisë me nr. 5801/1prot datë 

14.07.2017, nr. 10423, datë 15.05.2017, nr. 12019/1, datë 14.06.2017, dhe me nr. 14337/1 prot datë 

26.07.2017, është përgatitur një informacion përmbledhës për rezultatet e auditimit dhe 

rekomandimet e lëna, të cilat janë miratuar nga Titullari.  
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Sigurimi i cilësisë në auditim. 

Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion audituesve të KLSH-së, rezulton se struktura 

audituese e ka kryer monitorimin e sistemit dhe sigurimin e cilësisë, në fazat e auditimit, që nga 

planifikimi, procedurat e zbatimit të auditimit dhe raportimi.  

Gjetjet e auditimit i referohen parregullsive, mangësive e shkeljeve ligjore në Ft e audituara, në 

auditimin e sistemeve, të përputhshmërisë, të auditimit financiar dhe të performancës. 

-Rekomandimet e propozuara. 

Natyra e rekomandimeve i është referuar gjetjeve dhe karakteristikave të njësive të audituara. Në 

përputhje me natyrën e shkeljeve e gjetjeve sipas sistemeve të kontrollit, janë propozuar 

rekomandime, zbatimi i tyre është me prioritet, me synim rritjen e cilësisë, forcimin e 

bashkëpunimit me njësitë e audituar, me qëllim që ato të përdoren për përmisimin e punës në të 

ardhme dhe për një menaxhim sa më efiçent të sistemeve të kontrollit të brendshëm. Gjatë viteve 

2015-2017(Qershor) janë dhënë 114 rekomandime, për përmirësimin e punës dhe ndreqjen e 

parregullsive. 

Duke e vlerësuar të rëndësishëm zbatimin e rekomandimeve, Njësia e Auditit, me njësitë e 

audituara e ka kryer zbatimin e rekomandimeve referuar dosjeve të audituara me qëllim që 

rekomandimet të jenë të plota, të qarta dhe të ndihmojnë subjektin  në përmirësimin e punës në të 

ardhme.  

Konkluzioni dhe opinioni: Drejtoria e AB në përgjithësi ka punuar mirë në zbatim të kërkesave të 

ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik” të ndryshuar me 

ligjin nr. .10318, datë 16.09.2010, të ndryshuar me ligjin nr. 114/2015, datë  22.10.2015. 

(Gjerësisht trajtuar në faqen 16-23, të Projekt Raport Auditimit dhe Akt Verifikimi nr. 10, datë 
06.10.2017) 

 

 

 

 

 

 

IV/3. Auditim mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit, zbatimin e dispozitave 
ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës (Paga dhe shpërblime etj.). Mbi  
organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Hartimi i Pasqyrave financiare 
(bilanci kontabël) dhe inventarizimi i llogarive të pasurisë publike. 
Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimi i vlerave materiale e 
monetare dhe letrave me vlerë. 

IV/3.a. Mbi zbatimin e buxhetit të Bashkisë Durrës.  
-Planifikimi i buxhetit në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Financave për përgatitjen e 

buxhetit të njësive vendore, i kritereve në çeljen e buxhetit, detajimin i planit fillestar, kompetencat, 

domosdoshmëria dhe argumentimi i transferimeve të fondeve buxhetore gjatë vitit ushtrimor dhe 

nivelet e realizimit të planit përfundimtar, në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore. 

Realizimit i produkteve në nivel programi e shprehur në terma sasiore dhe në vlerë kundrejt 

treguesve të planifikuar dhe të pasqyruara në raportet e monitorimit, për gjithë periudhën e 

auditimit vetëm për bashkinë e madhe. 
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Për vitin 2015, miratimi fillestar i buxhetit ne 000/ lekë.  
                              

Nr. 

Vendimi K.B. P ë r sh k r i m i Të ardhura     Struktura  Shpenzime 

Nr. Datë 000/ lekë e  shpenzimeve 000 /lekë 

 1 

  

Miratim buxheti   Miratim buxheti   

 2 242 14/01/2015 Prog. Ardhura 2015    1,253000  600 Paga 527,579           

 3 242 14/01/2015 Transferta e pakushtëzuar 

(granti) 

      459,801  601 Sig.shoqërore 

84,010  

 4 256 18/05/2015 Te ardhura te trashëguara 

nga 2014 

        44,416  602 Shpenz.operative 367,333  

 5 

256 18/05/2015 

Fondi i zhvillimit te 

rajoneve i mbartur  nga 

2014       271,514  

604 Këshilli qarkut 

projektet IPA                 

10,850  

 6  - -  -  

 - 

606 transferime te buxh. 

Familjare dhe individe 

                  

3,600  

 7  - -       609 Rezervë+Kontig            29,000  

 8  - -      231 Investime 1,006,359       

      TOTALI    2,028,731  TOTALI 2,028,731            

Buxheti është miratuar në këshillin Bashkiak sipas vendimeve të paraqitur në tabelën sipër dhe 

është konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Durrës. Buxheti është miratuar me burime financimit të 

programuar nga të ardhurat e veta (taksa dhe tarifa), nga transferta e pakushtëzuar dhe nga fondet e 

akorduara nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve . 

Në hartimin e buxhetit të vitit 2015, bashkia është mbështetur në ligjin nr. 9936, datë 

26.06.2008”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjit  

Nr. 160/ 2014,datë 27.11.2014 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2015, ligjit nr. 13/215”Për 

vetëqeverisjen vendore”, Udhëzimit Të Ministrisë Financave nr. 2,datë 06.02.2012” Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar  Si mangësi u konstatua se, të ardhurat e pa arkëtuar 

nga aktiviteti i taksave dhe tarifave vendore të pasqyruara në bilancin e vitit 2014, nuk janë 

programuar si burime financimi, ku sipas bilancit të vitit 2014, janë pasqyruar në vlerë 143,084 

mijë lekë. 

 

 

Ndryshimet në buxhet për vitin 2015, në lekë 

nr. 

VKB Përshkrimi SHTESA PAKESIME TOTALI 

Nr. Datë 
 

artik. 
fondi ne 

lekë 
artik. 

fondi ne 
lekë  

1 258 18/05/2015 
Shtohet  objekti  "Ndërtimi i rrugës paralele 
me murin e Portit": Fondet merren nga 
investimet e paprokuruara:  

231 47,659,560     47,659,560 

      1.Furnizim vendosje panele diellore ne 
godinën e Bashkisë     231 10,223,600 -10,223,600 

      2. Implementimi sistemit te informacionit 
gjeografik (GIS) për planifikimin e territorit      231 12,000,000 -12,000,000 

      3. Rikonstruksion. rr. Albania     231 6,159,072 -6,159,072 

       4.Rikonstr.  rr.D.Hima 
    231 5,142,200 -5,142,200 

      5. Pastrim kanali dhe vendosje tombino tek 
ura dajlanit      

    231 8,000,000 -8,000,k000 

      6. Mbyllje kanali nga rruga Enkelejve , Shen 
Mehilli, Pena e arte deri ne kryqëzimin me 
rrugën Teuta  

    231 6,134,688 -6,134,688 
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2 260 18/05/2015 

 Financimi i shërbimit te projektimit te 
punimeve qe lidhen me zbatimin e projektit 
"kualifikimi hapësirave midis kuartallit nga 
rruga S.be deri ne rrugën mars 91 e hapësira 
deri tek rruga e portit si dhe sitemimi i 
ujërave te bardha deri tek Ura e Dajlanit   
(fondi merret nga fondi rezerve)                                              

230 1,970,872 609 1,970,872 0 

3 261 18/05/2015 

 Fondi shtese prej 12.000.000 lekë për 
objektin "Rikonstruksion i segmentit 
"Bulevardi Dyrrah - sheshi Liria" (pakësohet 
fondi rezerve shtohet art.231) 

231 12,000,000 609 12,000,000 0 

4 264 18/05/2015 

Plan shtese te ardhura nga qiratë e banesave 
sociale qe do te përdoren për:                                                                                 
1.Pagesa e taksës mbi ndërtesat   për banesat 
sociale 342000lekë(art.602)                                                                              
2.Mirembajtja dhe riparimet e nevojshme te 
banesave sociale me vlere 300000 lekë  
(art.602)                 

602 642,000     642,000 

      
3. shlyerje e huasi se CEB për banesat 
sociale (art.231).  231 9,312,000     9,312,000 

5 267 13/06/2015 

Për shqyrtimin e fondit 16.603.560 lekë për 
pagesën e mbikëqyrjes dhe kolaudimit te 
objekteve te financuara nga FZHR për vitin 
2016: fondi merret nga kurimet e 
prokurimeve 

231 16,603,560 231 16,603,560 0 

6 284 09/09/2015 
Ndryshim destinacionit te fondit 300.000 
lekë ne K.F.teuta (pakësohet 602 shtohet 
231) 

231 300.000 602 300,000 0 

7 292 15/10/2015 

Miratimi i fondit prej 805.067 për riparimin 
e dëmeve te shkaktuara nga zjarri tek 
Banesat sociale (pakësohet f. Rezervë) 

602 805,067 609 805,067 0 

8 294 15/10/2015 

Miratimin e fondit prej 958.764 për kryerjen 
e punimeve emergjente nga rrëshqitja e 
dheut tek Shkëmbi i Kavajas (fondi merret 
nga fondi rezerve) 

231 958764 609 958,764 0 

      Totali ndryshimeve sipas Vendimeve te 
Këshillit Bashkiak 

  90,251,823   80,297,823 9,954,000 

 

Ndryshimet në buxhet nga bashkia janë mbështetur në udhëzimin e buxhetit të vitit 2015. Janë 

respektuar procedurat për ndryshimet e bëra sipas artikujve. 

Me vendimin e Këshillit Bashkiak Durrës nr. 258, datë 18.05.2015, janë miratuar shtesë e fondesh 

për investime në vlerë 47,660 mijë lekë me burim financimi nga të ardhurat e kursyera nga 

prokurimi i fondeve publike, për 6 objekte të reja. Me vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 267, datë 

13.06.2015, janë përdorur fonde për mbikëqyrje dhe kolaudim të objekteve të financuara nga Fondi 

i Zhvillimit të Rajoneve në vlerën 16,604 mijë lekë të kursyera nga prokurimi i fondeve . 

Gjithashtu është pakësuar fondi rezervë në tre raste dhe është shtuar investimet me miratim në 

Këshillin bashkiak me 14,930 mijë lekë. 

Buxheti tranzitor  viti 2015 ( Thithja e aktivitetit të Komunave ) 
Nr.  Të ardhura  Ne 000/  

lekë 

1 Të ardhura të trashëguara nga  njësitë  administrative 119,358 

2 Grand bashkia 2015 45,801 

3 Të ardhura bashkia (plan fillim vit 
Te ardhura shtese (miratuar me VKB gjate vitit) 

1,253,000 
9,954 
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4 Trashëgim të ardhura 2014 44,416 

5 Trashëgim grand për infrastrukturën vendore  nga  2014 271,513 

6 Grand tranzitor  68,427 

7 Planifikim të ardhura të pa realizuar nga ish- komunat  0 

8 Totali i burimeve. 2,226,469 

  

Me vendimin nr. 288 datë 15.10.20115 është bërë miratimi i buxhetit duke reflektuar ndryshimet e 

ndodhura pas reformës administrative. Si mangësi u konstatua se, 

Në buxhetin tranzitor nuk është përfshirë plani i pa realizuar nga taksat dhe tarifat vendore të ish–

Komunave që i përkasin 6/mujorit II – të. Janë trashëguar në buxhetin e bashkisë nga Komunat 

vetëm të ardhurat e pa përdorura në vlerën 86,749 mijë lekë, fonde të çelura dhe të pa përdorura 

32,609 mijë lekë, gjithsej 119,358 mijë lekë. Paraqitja e projekt vendimit dhe miratimi në këshillin 

e Bashkisë është bërë me shumë vonesë nga që duhej të ishte bërë menjëherë pas konstituimit të 

Këshillit të ri Bashkiak, mbështetur në udhëzimin e përbashkët të Ministrisë Financave dhe të 

Ministrisë Brendshme nr. 3237, datë 16.05.2017 “ Për procedurat dhe afatet kohore ,standardet dhe 

kriteret e plotësimit të dokumentacionit të nevojshëm ,për organizimin administrativo-territorial”. 

Në buxhetin e programuar për vitet 2015 e 2016, nuk janë programuar veças detyrimet e 

trashëguara nga vitet e mëparshme. Gjithashtu nuk është pasqyruar me tregues të veçantë detyrimi 

i trashëguar nga detyrimet për taksa e tarifa vendore për vitin 2015 në vlerë 143,084 mijë lekë dhe 

për vitin 2016 , në vlerën 777,866  mijë lekë (Këto të dhëna janë pasqyruar në bilance). 

 

 

 

 

Buxheti transitor 
Nr.  Të ardhura        000/  lekë 

1 Të ardhura të trashëguara nga  njësitë  administrative 119,358 

2 Grand bashkia 2015 459,801 

3 Të ardhura bashkia (plan fillim vit 
Te ardhura shtese (miratuar me VKB gjate vitit) 

1,253,000 
9,954 

4 Trashëgim të ardhura 2014 44,416 

5 Trashëgim grand për infrastrukturën vendore nga 2014 271,513 

6 Grand tranzitor  68,427 

7 Planifikim të ardhura të pa realizuar nga ish-komunat  0 

8 Totali i burimeve. 2,226,469 

 

-Gjendja financiare e Bashkisë, faturat e pa likuiduara dhe vendimet gjyqësore të formës prerë 

regjistrimi i tyre në kontabilitet;(Kjo edhe ne forme tabelore) 

Sipas viteve detyrimet afatshkurtra të mbartura nuk janë programuar si zë më vete, ku duhej të 

ishin shtuar buxhetit të vitit në vazhdim të analizuar sipas artikujve dhe nën artikujve. 

Detyrimet e pa shlyera ndaj të tretëve janë rritur  nga viti në vit dhe në detyrimet e pa shlyera në 

fund të vitit 2016, janë rritur krahasuar me vitin 2014 në vlerë absolute me 519,558 mijë lekë ose  

me 7(shtatë) fish. Nuk është zbatuar radha e likuidimeve të prapambetura.  

Detyrimet afatshkurtra sipas bilanceve në lekë. 
Nr./llog

arive 
 

Emërtimi llogarive 
Bilancet e  viteve 

2014 2015 2016 

    401    Furnitorë  384,780 384,780 384,780 

     42    Personeli  11,072,167 15,876,074 18,965,726 
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Nr./llog
arive 

 
Emërtimi llogarive 

Bilancet e  viteve 

2014 2015 2016 

    431 Detyrim tatim taksave 825,529 1,125,346 1,533,644 

    435 Sigurime shoqërore  3,062,776 48,814,502 5,748,084 

    436 Sigurime shëndetësore 429,834 652,074 788,485 

    466 Kr. Për mjete në ruajtje  48,079,530 122,916,502 158,006,259 

    467  Kr.  të ndryshëm              7,558,477 136,904,645 405,544,337 

 Totali detyrime 71,413,093 288,140,499 590,971,314 

 

Në buxhetin e vitit 2015, janë programuar shpenzime për vendimet e gjykatave të trashëguar nga 

viti 2014 , për tu shlyer brenda vitit 10,260,148 lekë nga 59,488,600 lekë që ju përkasin 18 rasteve . 

Janë programuar për tu shlyer në masën 17.2%.  
 

-Nëse Kryetar i Bashkisë ka raportuar në Këshillin Bashkiak për gjendjen ekonomiko-financiare, të 

paktën njëherë në 6 muaj, sipas nenit 44, të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe 

funksionimin e qeverisjes vendore”, dhe për vitin 2016 e në vazhdim sipas nenit 64 të ligjit nr. 

30/2015 dhe ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; i cili ka shfuqizuar 

ligjin  nr. 8652, datë 31.7.2000. 

Nga verifikimi i realizimit të treguesve buxhetit, për çdo muaj dhe në mbyllje të viteve buxhetore u 

konstatua se: Gjatë vitit nuk është marrë në analizë buxheti i bashkisë, veprim në papajtueshmëri 

me nenin 47, të ligjit nr. 9936,datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Edhe njësitë vartëse nuk kanë bërë analizën e treguesve të buxhetit për faktorët ndikues në 

realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve si Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Ndërmarrja e 

Plazhit, sportet etj. Nga krahasimi i treguesve të buxhetit të njësive vartëse të vitit 2016, me 

treguesit e realizuar të vitit 2015, rezulton se njësitë vartëse i kanë rritur shpenzimet për paga, 

sigurime shoqërore dhe shpenzime operative. Ndërmarrja  Komunale plazhit në vitin 2016 ka rritur 

shpenzimet me 33,132 mijë lekë dhe nga bashkia nuk është bërë asnjë analizë për të nxjerrë  

shkaqet e rritjes së shpenzimeve dhe ndikimi në rritjen e të ardhurave. Në Klubin e futbollit janë 

rritur shpenzimet 4,225 mijë lekë. Në bibliotekë janë rritur me 1,877 mijë lekë . Qendra kulturore ka 

rritur shpenzimet me 7,210 mijë lekë .  

Pasqyra e rritjes së shpenzimeve nga njësitë vartëse (2016/2015) në 000/lekë. 
Nr
. 

Njësitë 
2015, me artikuj 2016, me artikuj Diferenca  

600 601 602 600 601 602 600 601 602 total 

1 Nd. RR.  27,514 4,595 16,212 49,965 8,344 39,383 22,451 3,749 23,171 49,371 

2 Q.Kul 21,495 3586 20,411 23,339 3,894 25,469 1,844 308 5,058 7,210 

3 Kl.sh.Sport 9567 1598 19797 10,547 1,758 28,641 980 160 8844 9,984 

4 Nd.K Plaz 54,846 9,138 34,297 69,706 11,560 50,167 14,860 2,402 15,870 33,132 

5 Bibliotek 8511 1429 1921 9581 1,592 2,565 1,070 163 644 1,877 

6 Q.mosh. 9794 1635 5,043 10,708 1,785 5475 914 150 432 1496 

7 Klubi Fut. 3,210 536 19,699 3558 612 23,500 348 76 3,801 4,225  

8 Qend.E.Ar 140,554 9,191 79,504 182,747 30,589 114,214 42,193 21,980 34,710 98,883 

9 Total 275,491 31,608 196,884 360,151 60,134 289,414 84,660 28,988 92,530 206,178 

10 Ndërm.ko 107,916 17,840 51,050 120,828 19,922 50,563 12,912 2,082 -487 14,507 

11 gjelbërimi 36,719 6096 6,462 37,646 6,232 8,432 927 136 1970 3,033 

12 Mirmb varr 5,369 944 - 6,024 955 781 385 9 781 1,175 

13 Detyrime p. - - - 1,162 308 7,663 1,162 308 7663 9,133 

 Bashkia   247,051 34,763 113,169 268,182 43,358 151,785 21,131 8,595 38,616 69,342 

           303,368 

 Transf.spec       200,577 33,524 35,262 269,363 

        +   34,005 
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Edhe pse dalin shpenzimet me tejkalime nga vit në vit, për njësitë vartëse nga bashkia nuk janë bërë 

analiza të mirëfillta për argumentimin e rritjes së shpenzimeve nga viti në vit sipas artikujve, ku në 

total shpenzimet operative janë rritur 303,68 mijë lekë .Nga Bashkia dhe në mbyllje të periudhave 

ushtrimore nuk janë bërë analiza, për treguesit e buxheteve të njësive vartëse. 

Për vitin 2016, miratimi fillestar i buxhetit në 000/ lekë.  

 

Nr
. 

Vendimi K.B. 
P ë r sh k r i m i 

Të ardhura 
000/ lekë 

Struktura 
e  shpenzimeve 

Shpenzim
e 

000 /lekë 
Nr. Datë 

1 329 16/02/2016 Miratim buxheti  Miratim buxheti  

2 334 06/04/2016 Të ardh  trashëgo. 201,805 600 Paga 816,848 

3   Te ardhura nga taksat e 
tarifat 2016 

1,357,392 601 Sig. shoqërore 131,786 

4   Transf.  pakushtëzuar 2016 573,031 602 Shpenz. operative 530,447 

5     604 Këshilli Qarkut 5,000 

6   Transf. Specifike  290,471 606 transferime te buxh. 
Familjare dhe individe 

16,122 

7   Grant konkurues per 
infr.vendore (FZHR) i 
mbartura nga 2015 

396,656  609 Rezervë+Kontig 58,000 

8     231 Investime 1,261,152 

9   totali 2,819,355 totali 2,819,355 

 

Në hartimin e buxhetit të vitit 2016, bashkia është mbështetur në ligjin nr. 147,datë 27.11.202015” 

Për buxhetin e vitit 2016 dhe udhëzimin standarte të Ministrisë Financave nr. 2, datë 06.02.2012. 

Për vitin 2016 ,buxhetit të bashkisë i janë shtuar dhe funksionet nga Pushteti Qendror i shoqëruar 

me fondet përkatëse sipas shtojcës nr. 12/1, të udhëzimit nr. 1, datë 15.01.2016” për zbatimin e 

buxhetit të vitit 2016, e konkretisht: 

 
Nr.  Funksionet  Nr. punonjësve        000/  lekë 

1 Arsimi parashkollorë  253 153,525 

2 Para universitare 32 14,856 

3 PMNZH( Mbrojtja nga zjarri) 43 39,466 

4 Administrimi i pyjeve  2 1,226 

5 Ujitja dhe kullimi  18 26,497 

6   235,570 

 

Në vitin 2015, janë planifikuar detyrime për vitin 2015 për shlyerje 10,260,148 lekë, 59,488,600 

lekë, që aktualisht janë të likuiduar (trashëguar nga viti 2014) .  

                                                                                                           

Ndryshimet në buxhetin e vitit 2016 në lekë 

Nr. 

VKB 

Përshkrimi 

Shtese Paksim TOTALI 
ndryshimeve 

(ne lekë) 
Nr. Datë artikulli fondi ne lekë artikulli 

fondi ne 
lekë 

1 336 06/04/2016 
Mbikëqyrje dhe kolaudim "Rehabilitim i skemës 
ujitëse te rezervuarëve Tarine- Tapane-Shkalle" (fondi 
merret nga f. Rezervë, ) 

231 1,361,000 609 1,361,000 0 

2 347 21/06/2016 
Per transferimin e 8 punonjësve nga NKSH Durrës 
tek Nd. Rruga 

600 1,986,911 600 1,986,911 0 

        601 316,014 601 316,014 0 

3 350 03/06/2016 
 Kryerje e punimeve emergjente ne Kodër Vile 
(përdoret fondi rezerve) 

231 5,081,528 609 5,081,528  0 

4 353 21/06/2016 Riparime për palestrën e pallatit te sportit "Ramazan 602 627,280 609 627,280 0 
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Nr. 

VKB 

Përshkrimi 

Shtese Paksim TOTALI 
ndryshimeve 

(ne lekë) 
Nr. Datë artikulli fondi ne lekë artikulli 

fondi ne 
lekë 

Njala" K.Shumsp (fondi merret nga fondi rezerve) 

      
 Blerje pajisje, orendi dhe riparime për Palestrën e 
Pallatit te sportit (fondi merret nga fondi rezerve) 

231 342,000 609 342,000 0 

5 354 03/06/2016 
Shtohet  fond nga DLDP për "Rindertim i ures qe 
lidh fshatrat Jube dhe Rrushkull 

231 19,063,276     19,063,276 

6 366 29/07/2016 
  Përballimin e efekteve financiare qe rrjedhin nga 
zbatimi i VKM nr. 165, datë 02/03/2024. Këto fonde 
do te pakësohen:  

  32,396,081   
  

32,396,081 

      1. Fondi rezerve     609 9,396,081 -9,396,081 

      
2. Kursim prokurimi  objekti :"Ndertim i kopshtit 7 
Marsi" 

    231 16,843,349 -16,843,349 

      
3.Kursim prokurimi objekti : "Rikonstruksion i 
pishinës publike" 

    231 5,387,368 -5,387,368 

      
4.Kursim prokurimi objekti : "Studim projektim 
sheshi Mazoleumit te Deshmoreve" 

    230 769,283 -769,283 

7 367 29/07/2016 
Shpronësim për pasuritë qe preken nga investimi 
"Ndertim i sheshit publik para hyrjes se Portit Detar 
Durrës". (fondi do te merret nga fondi rezerve) 

231 13,455,300 609 13,455,300 0 

8 368 04/08/2016 
Riparim te nyejve hidrosanitare te çerdhes nr.3, 
supervizim kolaudim. Fondi do te merret nga fondi 
rezerve. 

231 537,699 609 537,699 0 

9 369 28/07/2016 
Përdorim fondit rezerve per : Blerje pajisje për 
pastrimin e pishinës "Taq Dafa" 

231 450,000 609 450,000 0 

10 370 28/07/2016 
Për miratimin e përdorimit te fondit te financuar nga 
IZUM 

602 78,121     78,121 

11 370 28/07/2016 
Për miratimin e përdorimit te fondit te financuar nga 
IZUM 

606 156,240     156,240 

12 375 28/07/2016 
Ndryshim destinacioni te fondit te kursyer    prej 
7709211 lekë nga objekti "Rindërtim ure qe lidh Jube 
dhe rrushkull" ne blerje kazanë për NKPLAZH 

231 7,709,211   7,709,211 0 

13 380 05/10/2016 
Miratim i vlerës se mbikëqyrjes dhe kolaudimit për 
objektet e financuara nga FZHR : Fondet do te 
pakësohen nga: 

231 22,756,200     22,756,200 

      1. Fondi rezerve     609 
    

12,588,152  
-12,588,152 

      
2. Kursim prokurimi  objekti :"Rik rruga bregut 
kanalit"  

    231 6,237,480 -6,237,480 

      
3.kursim prokurimi i objektit : Rikonstruksion cerdhja 
nr.2 

    231 3,930,568 -3,930,568 

14 381 31/10/2016 

Ndryshim destinacion fondi: Pakesohet fondi "Rik. 
segmenti rrugor "Ksanthipi Syko" -Abdyl Ypi" dhe 
shtohet objekti: Ndertimi i apartamenteve me qellim 
social 

231 40,000,000 231 40,000,000 0 

15 391 05/12/2016 
Miratim fondi per rimbursim te shpenzimeve per 
nderhyrjet kirurgjikale  te basketbollistit te Ekipit 
Teuta Klevis sallaku (fondi merret nga  fondi rezerve ) 

606 300,000 609 300,000 0 

16 392 24/11/2016 
Miratim fondi per trajtimin ushqimor te ekipit te 
basketbollit. Fondi do te merret nga fondi rezerve. 

602 1,000,000 609 
       

1,000,000  
0 

      
Totali ndryshimeve sipas vendimeve te keshillit 
bashkiak   147,616,861   128,319,224 19,297,637 

      
Fonde shtese gjate vitit  nga transferta specifike  600 

         
3,378,000    

 
3,378,000 

        
601 

            
461,000    

 
461,000 

        
231 

     
113,306,226    

 
113,306,226 

      
Fonde nga FZHR  te celura ne 2016 231 

     
853,518,383      71,617,655  781,900,728 

      Fonde per investime per arsimin   112,443,622     112,443,622 

      
fonde per gj.civile, QKB, bursa, transport arsimi   

     
976,811,021      976,811,021 

      T O T A L I   2,207,535,113   199,936,879 2,007,598,234 

 

Për vitin 2016, janë bërë ndryshime në buxhet në 8(tetë) raste duke pakësuar fondin rezervë në 

shumën 31,250 mijë lekë dhe duke shtuar shpenzimet për investime. Gjithashtu janë bërë shtesa në 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar mbi Auditimin e Përputhshmërisë të 
ushtruar në “Bashkinë Durrës”. 

 

31 

 

investime brenda artikullit 231 shpenzime për investime, nga përdorimi i fondeve të kursyera nga 

prokurimi i fondeve për investime 19,238 mijë lekë. Me vendimin e Këshillit Bashkiak Durrës nr. 

381, datë 31.10.2016, është pakësuar fondi për objektin "Rikonstruksion segmenti rrugor 

"Ksanthipi Syko" -Abdyl Ypi" dhe është shtuar fondi për objektin: Ndertimi i apartamenteve me 

qellim social në vlerën 40,000 mijë lekë . 
 

Realizimi i buxhetit  për vitet 2015 e 2016 e 6//mujori 2017 në 000/lekë . 

Nr. 
llog 

Emërtimi i shpenzimit 

2015 2016 6/mujori 2017 

plan 
buxheti 

fakt % 
plan 

buxheti 
fakt % 

plan 
buxheti 

fakt % 

600 Paga       620,778      563,279  91  861,617      795,525    92  475,474      416,507           88  

601 Sigurime shoq.        93,742         89,017  95 139,190      130,467    94  76,400         68,961              90  

602 Operative      420,576      377,346  90     
577,874  

    525,600    91  322,969       223,318           69  

604 transferta korrente te 
brendshme (keshilli 
qarkut, Emergj.civile, 
pr.IPA) 

       12,072        11,446  95         
5,000  

        5,000  100  5,671           4,100               72  

606 Transferta tek individët 
(nd.ekonomike, paaftesi) 

     851,736      799,621  94     
931,726  

    929,544  100  632,456       473,061           75  

609 fond rezerve dhe 
kontigjence 

       47,265  0 0       
12,862  

                -        -    70,000                         
-    

    -    

231 investime   1,855,860   1,197,079  65  2,298,683   1,101,337    48  2,246,026    688,621          31  

   Totali   3,902,029   3,037,788  78 4,826,952   3,487,473    72  3,828,996    1,874,568        49  

 

Nga krahasimi i shpenzimeve të kryera në vitin 2015 me vitin 2016, rezulton se shpenzimet 

operative janë rritur në vitin 2016 me 148,254 mijë lekë dhe në analizën e bërë  në fund të vitit 

2016, nuk janë analizuar shkaqet e rritjes. Janë rritur dhe shpenzimet për paga me 232,246 mijë 

lekë, për sigurime shoqërore me 41,450 mijë lekë. Nuk është bërë një analizë e qartë për verifikimin 

e faktorëve ndikues. 

Krahasimi i 6, mujorit parë 2015, me 6, mujorin 2017. 
Nr. Njësitë 6/1 2015 sipas artikujve në 000 lekë 6/mujori II/ 2015 

 6 m/ 2015 600 601 602 Totali 600 601 602 total 

1 Manzë 37,020 1,763 3,980 42,763 - - -  

2 Sukth 22,395 3,735 14,209 40,339 - - -- --- 

3 KAT.und i Ri 8,563 1,438 9,272 19,273 - - - - 

4 Ishëm 13,524 2,214 11,975 27,713 - - - - 

5. Rash Buall 26,769 4,512 13,727 45,008     

6 Bashkia Durrës 78,584 13,077 42,612 134,273 122,843 19,019 74,975 216,837 

7 Nd.sh Komunale 75,012 12,423 18,686 106,121 82,446 13,756 22,731 118,933 

8 Nd. Plazh 25,389 4,238 14,546 44,173 32,949 5,489 25,574 64,012 

9 Nd.Rruga  13,700 2,286 3,810 19,796 23,494 3,860 14,163 41,517 

10 Klubi futbollit T  1,626 272 7,180 9,078 1,756 284 9,671 11,711 

11 Biblioteka  4,328 723 601 5652 4,334 720 992 6,046 

12 Q. kulturore  10,758 1,795 6,375 18,928 10,640 1,776 4,685 17,101 

13 Klubi shumspo. 4,794 801 8,071 13,666 4,959 828 13,026 18,813 

14 Qendraek. ar 21,864 3,650 33,124 58,638 91,261 15,241 47,049 153,551 

15 Qendra d.të m 4,893 815 2,239 7,947 4,887 815 2576 8,278 

16 PIU 2,380 376 419 3,175 2,453 386 737 3,576 

17 Qendra Kult Fë - - 836 836 0 0 1,046 1046 

 Totali 351,599 54,118 191,662 596,379 382,022 62,174 217,225 661,421 

  

Për vitin 2017,buxheti është hartuar mbështetur ligjit nr. 13/215”Për vetëqeverisjen vendore”, 

Udhëzimit e Ministrisë Financave nr. 2,datë 06.02.2012” Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit” i ndryshuar, ligjit nr. 115/ 2014 ”Për ndarjen administrative –territoriale të njësive të 
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qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, ligjit 152/2015” Për shërbimin e mbrojtjes nga 

zjarri dhe shpëtimi” VKB nr. 387,datë 24.11.2016”për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në 

Bashkinë Durrës” mbështetur në relacionin e përgatitur nga Grupi i menaxhimit Strategjik”, i 

krijuar me urdhrin nr. 370 datë 08.09.2016 me propozimin e Kryetarit të Bashkisë. 

U bë krahasimi i dy periudhave të njëjta 6 mujori i parë i vitit 2015, që i përket periudhë para 

reformës administrative me 6/mujorin e parë të vitit 2016 ,pas reformës administrative. Shpenzimet 

korente (paga, sigurime e operative )  në 6/mujorin e parë të vitit 2016,krahasuar me 6/mujorin e 

parë të vitit 2015, janë rritur me 65,042 mijë lekë.  Për 6/ mujorin e vitit  2015 përfshirë dhe ish 

Komunat shpenzimet korente 596,379 mijë lekë, ndërsa në 6/ mujorin e parë të vitit 2016 janë 

661,421 mijë lekë.  

Analiza e shpenzimeve operative formulari nr. 11, Buxheti konsoliduar  sipas bilanceve. 

Nr. Nr. llog Emërtimi 
Viti 2015, fakt në 

000/lekë 
Viti 2016,fakt në 

000/lekë 

1 6020 Mat. Shërb.zyre 15,744 25,688 

2 6021 Mat. E shërb spec. 60,631 73,331 

3 6022 Shërb.nga të tretët 86,174 87,985 

4 6023 Shp. transporti 40,792 45,772 

5 6024 Shp. udhëtimi 1,681 1,455 

6 6025 Merem e mirmb. 4,800 5,493 

8 6026 Për qiramarrje 2,440 920 

9 6027 Shp. përkompens. 2,648 12,834 

10 6029 Te tjera operative 61,367 66,781 

11 602 Totali 296,277 320,259 

   

Nga bashkia nuk janë programuar shpenzimet operative sipas  nënartikujve dhe në formularin e 

shpenzimeve nr. 11” të bilanceve të viteve ushtrimore janë plotësuar sipas faktit. 

(Gjerësisht trajtuar në faqen 23-32, të Projekt Raport Auditimit dhe Akt Verifikimi nr. 2, datë 
06.10.2017) 

 
IV/3.b. Mbi zbatimin e dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës (Paga dhe 
shpërblime, etj.). 
-Hartimi, miratimi dhe respektimi i strukturave organike të miratuar. -Përcaktimi i pagave sipas 

klasifikimit të funksioneve dhe vendeve të punës në shërbimin civil dhe atyre me kod pune; 

Një informacion i shkurtër për efektivitetit e reformës administrative territoriale në këtë Bashki, 

paraqitja në formë tabelore të gjendjes numrit të punonjësve më datën 31.12.2014, sipas ish-

komunave dhe Bashkive dhe sa punonjës janë aktualisht në datën e përfundimit të auditimit, sipas 

strukturës të përcaktuara në orgaN.t, veças punonjësit e administratës dhe shërbimeve, sa punonjës 

janë shtuar apo pakësuar, duke veçuar punonjësit e ardhur si rezultat i decentralizimit të pushtetit 

vendor, nga ish mjetet zjarrfikëse, administrimit ujërave, shërbimit pyjor, etj.; 

Administrata ka gjithsejtë  322 nëpunës nga të cilët janë  me arsim të lartë 254 dhe me arsim të 

mesëm 68. Janë  me status të nëpunësit civil 215 nëpunës dhe me kontratë 69 nëpunës ,me status te 

veçante 20 punonjës dhe 18 emërime politike . 

-Auditim mbi zbatimin e vendimeve gjyqësore për largimin nga puna, efektet financiare; 

Krijimi i Komisioneve Disiplinore (KD) dhe zbatimi i procedurave për fillimin e ecurisë masave 

disiplinore, ndaj nëpunësve publikë;  

(Nuk ka patur raste te masave disiplinore sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil”) . 

-Mbi vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civilë në zbatim të VKM nr. 109, datë 

26.02.2014” Për vlerësimin e rezultateve në punë të Nëpunësve Civilë”; i ndryshuar. 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar mbi Auditimin e Përputhshmërisë të 
ushtruar në “Bashkinë Durrës”. 

 

33 

 

Ne zbatim te VKM nr. 109 datë 26.02.2014 dhe VKM 252 datë 30.03.2016 vlerësimet bëhen për 

periudha 6-mujore, nuk ka pasur ankimime dhe rivlerësime te punonjësve. 

Dinamika e lëvizjes së punonjësve. 

Nr. Viti 
Larguar nga puna, në 

numër 
Rekrutime 

1 2015 16 57   - 51 70 7 128 

2 2016 16 3 - 62 - - 62 

3 6/mujori parë /17 7 - - 15 1 16 17 

  39 60  128 71 23 207 

 

Në 5(pesë) njësitë administrative, janë emërtuar në organikë specialistë finance, por mbështetur ne 

rregulloren e bashkisë nuk justifikohet kjo emërtesë në strukturë me operacionet dhe proceset e 

punës dhe bie në kundërshtim me VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e procedurave për 

transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo dokumentacion tjetër 

zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”. 

Nga Bashkia Durrës nuk është zbatuar pika 3, e nenit 50 ”Transferimi në rastin e mbylljes dhe 

ristrukturimit të institucioneve”, të ligjit nr. 152/2013 ”Për nëpunësin civil” i ndryshuar. Si rezultat 

i reformës administrative janë larguar nga puna ish/nëpunës të Komunave dhe bashkive me statuas 

të nëpunësit civil . Largimi nga puna nuk është mbështetur në dispozitat ligjore. Nëpunësit e 

larguar janë ankuar në gjykatën Administrative Durrës. Nëpunësit civil të larguar nga puna në 

konfliktin gjyqësorë me bashkinë kanë fituar gjyqet. Në të gjitha rastet gjykata në vendimet 

respektive ka vendosur kthimin në punë dhe pagesën e pagës deri në momentin e kthimit në punë, 

për 10 raste. Bashkia nuk ka zbatuar Vendimet e Gjykatës Administrative Durrës. Në këto kushte i 

është shkaktuar një dëm buxhetit të bashkisë për periudhën 30.09.2015 deri datë 30.06.2017, në 

vlerën 10,848,460 lekë, veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi nëpunësi urdhërues z. Zh.V, znj.  

D.B me funksion Drejtoresh Juridike dhe znj. D.Z me funksion Drejtoreshën e Burimeve 

Njerëzore. 
 

Nga Nëpunësi zbatues nuk është ngritur grup pune për vlerësimin dhe sistemin në punë të 

nëpunësve me status të nëpunësit civil. Pas reformës administrative në bashki janë marrë në punë 

77 nëpunës që i përkasin periudhës (viti 2016 dhe 6/mujori 2017). Theksojmë se efekti financiarë 

po thellohet në dëm të bashkisë, për sa kohë nuk zbatohen vendimet e gjykatës. Referuar germës 

(c), kreu IV të VKM nr. 510, datë 10.06.2015, aktualisht NJBNJ e Bashkisë Durrës, ka marrë 

funksionet e organit përgjegjës për personelin e ish-komunave dhe ende nuk e ka përmbyllur këtë 

proces.  

Nëpunësit me status të nëpunësit civil të cilët kanë fituar gjyqet në dëm të baskisë për të përfituar 

pagën e vendit të punës deri në momentin e kthimit në punë, si vijon: 

1. zj. V.I me detyrë specialiste e mbrojtjes fëmijëve, me status të nëpunësit civil, me pagë 49,000 

lekë në muaj, është larguar nga puna më datë 30.09.2015. Gjykatës Administrative nr. 620, datë 

28.06.2016, ka vendosur pagesën e pagës nga data e largimit nga puna deri në momentin e kthimit 

në punë. Efekti financiarë deri me datë 30.06.2017 është 1,029,000 lekë. 

2. z. J.M me detyrë ish-jurist në Zyrën Urbanistike të ish-Bashkisë Durrës, me status të nëpunësit 

civil me pagë mujore 49,280 lekë/muaj. Është larguar nga puna më datë 30.09.2015. Gjykata 

Administrative Durrës me vendimin nr. 519, datë 08.06.2016, ka vendosur pagesën e pagës mujore 

deri në momentin e kthimit në punë. Efekti financiarë  21 x 49,280 lekë ,është 1,034,880 lekë. 

3. zj. F.D me detyrë ish-Specialiste në Zyrën e Taksave dhe Tarifave Vendore në ish-Bashkinë 

Durrës me status të nëpunësit Civil me pagë mujore 54,320 lekë në muaj, është larguar nga puna 
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më datë 30.09.2015. Gjykata Administrative Durrës ka vendosur kthimin në punë dhe pagesën e 

pagës deri në kthimin në punë. Efekti financiar është 21 muaj x 54,320 lekë me 1,140,720 lekë. 

4. z. A.M me detyrë Inspektor i Arsim Kulturë në ish-Bashkinë Durrës, me pagë mujore 52,920 

lekë/muaj, është larguar nga puna më datë 30.09.2015. Me vendimin e Gjykatës Administrative 

Durrës 405,datë 06.05.2016, ka vendosur kthimin në punë dhe pagesën e pagës deri në momentin e 

kthimit në punë. Efekti financiarë është 1,209,220 lekë. 

5. z. N.V me detyrë ish-inspektor i ndërtimit në Ish-bashkinë Durrës, me status të nëpunësit civil  

me pagë mujore 46,200 lekë është larguar nga puna më 30.09.2015. Gjykata administrative Durrës, 

me vendimin nr.107, datë 09.02.2016, ka vendosur kthimin në punë dhe pagesën e pagës deri në 

momentin e kthimit në punë. Efekti financiarë deri më datë 30.06.2017 është 970,200 lekë. 

6. zj. A.H me detyrë ish-specialiste e Taksave dhe tarifave vendore në ish- Bashkinë Durrës, me 

status të nëpunësit civil, me pagë mujore 53,520 lekë, është larguar nga puna më datë 30.09.2015. 

Gjykata Administrative Durrës me vendimin nr.388, datë 29.04.2016, ka vendosur kthimin në punë 

dhe pagesën e pagës mujore deri në momentin e kthimit në punë . Efekti financiarë deri me datë 

30.06.2017 është 1,123,920 lekë . 

7. z. S.P me detyrë ish- Përgjegjës Kadastre në ish-Bashkinë Durrës, me status të nëpunësit civil, 

me pagë mujore 52,400 lekë, është larguar nga puna më datë 30.09.2015. Gjykata administrative 

Durrës me vendimin nr. 590, datë 09.08.2016, ka vendosur kthimin në punë dhe pagën deri në 

momentin e kthimit në punë. Efekti financiarë është 1,104,000 lekë. 

8. z. S.L me detyrë ish specialist i taksave dhe tarifave vendore në ish-Bashkinë Durrës, me status 

të nëpunësit civil, me pagë mujore 46,000 lekë është larguar nga puna më datë 30.09.2015. Gjykata 

Administrative Durrës me vendimin 612, datë 28.06.2016 ,ka vendosur kthimin në punë dhe 

pagesën e pagës deri në momentin e kthimit në punë. Efekti financiarë deri datë 30.06.2017 , është 

966,000 lekë. 

9. z. L.P, me detyrë ish-veteriner në ish-Bashkinë Durrës, me status të nëpunësit civil, me pagë 

mujore 51,520 lekë, është larguar nga puna më datë 30.09.2015. Me vendimin e Gjykatës 

Administrative Durrës nr.637,datë 30.06.2016, është vendosur kthimi në punë dhe pagesa e pagës 

deri në momentin e kthimit në punë. Efekti financiarë (21 muaj x 51,520 lekë) 1,081,920 lekë. 

10. z. B.H, me detyrë ish-specialist urbanistike, me status të nëpunësit civil, me pagë mujore 

56,600 lekë në muaj është larguar nga puna më datë 30.09.2015. Me vendimin e Gjykatës 

Administrative Durrës, nr.1008,datë 14,11.2016, është vendosur, kthimi në punë dhe pagesa e 

pagës deri në momentin e kthimit në punë. Efekti financiarë është (21 muaj x 56,600 lekë ) 

1,188,600 lekë. 

Nga sa trajtuam në 10 raste ka kërkuar kthimin në punë dhe pagesën e pagës deri në momentin e 

kthimit në punë. Për 10 raste efekti financiarë me dëm në buxhetin e Bashkisë është në vlerën 

10,848,460 lekë.  

(Gjerësisht trajtuar në faqen 32-36, të Projekt Raport Auditimit dhe Akt Konstatimi nr. 14, datë 
06.10.2017) 

 
 
 
 
 
IV/3.c. Mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Hartimi i pasqyrave financiare 
(bilanci kontabël) dhe inventarizimi i llogarive të pasurisë publike. Administrimi, 
ruajtja, dokumentimi dhe qarkulli i vlerave materiale e monetare dhe letrave me vlerë.  
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Për vitin 2015, është bërë thithja e aktivitetit të 2 ish- Bashkive dhe 3 ish Komunave të përfshira në 

reformën admistrative. Aktivitetit të bashkisë i është bashkuar dhe aktiviteti i Bashkive Manzë e 

Sukth dhe i Komunave Ishëm , Katund i Ri dhe Rrashbull. Bashkisë Durrës i janë rritur aktivet e 

bilancit nga bashkimi i aktivitetit 4,314,851 mijë lekë . 

Konkretisht bilanci përmbledhës i bashkisë paraqitet: 

 

Formulari nr. 1, i bilanceve të ish- Komunave dhe i Bashkisë për vitin 2015. 
Nr. emërtim                                                          Manzë Sukth Ishëm Katund ri Rash Bull Totali B. Durrës 

 patrup - - - 942,000 - 942,000 68,250,775 

202 Pr.e stud - - 33,513,400 - - 33,513,400 40,576,000 

209 Amortiz. - -  - - - 108,826,775 

210 Troje e T - 47,887,662 - - 1,000,000 48,887,662 49,566,102 

212 Ob.ndert. 182,178,466 87,790,300 88,288,343 163,419,363 386,595,261 908,271,733 1,099,543,746 

213 Rr.rr.v.u. 301,934,355 475,642,233 411,102,003 402,857,672 968,369,137 2,559,905,400 2,559,905,400 

214 Ins.M.P 5,652,381 17,657,591 5,424,688 - 37,345,207 66,079,867 120,712,975 

215 M.trasp. 4,544,494 5,834,000 5,326,000 4,907,000 15,918,000 36,529,494 51,449,394 

218 Inv.EK. 12,731,034 17,634,717 22,751,700 31,705,320 25,663,736 110,486,507 180,690,433 

219 Am 25,799,647 44,922,958 144,517,783 30,127,952 70,242,105 315,610,445 160,439,165 

231 Sh.proc. - 102,194,409 - - 68,294,593 170,489,002 393,668,493 

31 Mat 593,734 139,723 230,640 145,472 45,464 1,155,033 3,887,933 

32 Ob.inv 3,395,788 2,602,59 - 4,802,506 8,063,008 18,863,761 21,616,224 

409 parapagim 6,378,159 80,473,470 82,563,667 116,518,576 42,605,125 328,538,997 - 

423- - - - - 218,263 - 218,263 690,698 

4342 OP.SH.d 1,809,163 - - - 1,877,621 3,686,784 22,467,999 

468 Deb 8,687,012 40,687,399 9,774,360 15,788,162 110,235,252 185,172,185 777,865,940 

520 D.Thes. 24,673,046 40,076,089 8,692,464 16,731,820 65,077,651 155,251,070 721,789,944 

532  - 693,000 646,600 680,850 450,000 2,470,450 - 

486 ShpArdh. - - - - - - 136,739,636 

 Total 526,777,985 874,390,094 523,796,081 728,589,052 1,661,297,950 4,314,851,163 5,911,904,977 

 

Bilancet e njësive administrative të shkrira duhej të ishin mbyllur gjatë muajit Korrik të vitit 2015. 

Bilancet janë dorëzuar në Degën e Thesarit të Rrethit Durrës dhe janë miratuar pa vërejtje. Bilancet 

e njësive të shkrira nuk janë dorëzuar në bashki të firmosur nga personat autorizues dhe zbatues 

dhe nëpunës i degës thesarit. Treguesit e bilanceve të njësive të shkrira i janë bashkuar bilancit të 

bashkisë në fund të vitit ushtrimorë 2015. Bashkimi i bilanceve nuk përkon me momentin e 

shkrirjes së aktivitetit (dt. 07.07.2015). 

Aktiviteti i bashkisë në 6/mujorin e dytë të vitit 2015 ka vazhduar pa një bilanc unik (të bashkuar). 

Bilancet e njësive të shkrira në degën e thesarit janë dorëzuar me vonesë. Bilancet e mbyllur të 

njësive nuk janë mbështetur në një standard unik. Në bashki mungon kontabiliteti analitik. Nuk 

është dorëzuar libri përmbledhës i llogarive dhe dokumentacioni kontabël . 

Nga verifikimi i bilanceve të njësive u konstatuan mangësi: 

Njësitë e shkrira kanë pasqyruar në llogarinë nr. 409 “Furnitorë (Debitorë), parapagime e pagesa 

pjesore” 328,538,997 lekë të pa analizuar. Funksionimi i kësaj llogarie paraqet në debi, detyrimet e 

të tretëve ndaj njësisë për furnizime apo shërbime të parapaguara nga njësia, por të pa realizuar nga 

furnitorët. Nga njësitë është vepruar jo në përputhje me kërkesat e udhëzimit nr. 26. 

Ish-Komuna Ishëm e ka paraqitur pa gjendje llogarinë nr. 32”Objekte inventari”. 

Ish-Bashkia Manzë, inventarin e llogarive 31”Materiale” në vlerë 593,794 lekë dhe inventarin e 

llogarisë 32 “Objekte inventari” në vlerë 3,395,788 lekë janë paraqitur në një pasqyrë inventari të 

pandarë ( pa mbështetur në dhëna të kontabilitetit) 

Ish-Bashkia Manzë, në analizën e faturave të papaguara për llogari të subjektit privat “M”shpk 

me vlerë 2,778,000 lekë, mban datën 22.09.2015 dhe detyrimi ndaj M.K mban datën 25.09.2015, 
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veprime këto të kryera jashtë afatit ligjor, mbasi njësitë janë shkrirë më datë 07.07.2015, veprime 

këto në kundërshtim me urdhrin e Ministrisë Financave nr.47, datë 30.06.2015 “Për procedurat e 

mbylljeve të llogarive  nga njësitë e qeverisjes vendore që dot shkrihen” 

Ish-Bashkia Sukth, llogarinë nr,202 “Studime e projektime“ e ka paraqitur pa gjendje edhe pse në 

bilanc ka shpenzime për investime në proces në vlerë 102,194,409 lekë. Në analizën e 

shpenzimeve në proces që përbëhet nga 24 analiza që i përkasin shpenzimeve për ndërtime dhe të 

pambyllura është paraqitur studim urbanistik në vlerën 1,830,000 lekë, por nuk është paraqitur në 

llogarinë përkatëse. Vlera e projekteve i kalon vlerës së objekteve pasi merren në dorëzim . 

Janë regjistruar fatura të prera  në favor të subjektit privat A.G nr. 30,datë 2.08.2015, në vlerë 

1,657,208 lekë, nr. 31, datë 02.08.2015, me vlerë 183,354 lekë, jashtë afatit të mbylljes së bilancit. 

Në formularin nr. 1, në pasive të bilancit në llogarinë nr. 419 “Klient(kreditorë) parapagesa pjesore 

është paraqitur tepricë në vlerën 78,632,908 lekë pa analizë. 

Ish-Komuna Katund i Ri, llogarinë nr. 214 “Instalime makineri e pajisje “ e ka paraqitur pa 

gjendje në bilancin përfundimtarë. 

Ish-Komuna Rrashbull, në llogarinë nr. 231”Shpenzime në proces për rritjen e aktiveve të 

qëndrueshme ka një tepricë 68,294,593 lekë e pa analizuar dhe nuk rakordon me formularin nr.4 

“Burimet dhe shpenzimet për investime” 

Nuk ka gjetur zbatim udhëzimi Nr. 26, datë 27.12.2007 “Për disa shtesa e ndryshime në 

Udhëzimin Nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare 

vjetore të vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen 

prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorë të 

huaj”; Udhëzimit të Përbashkët Nr. 3237, datë 16.07.2015 “Për procedurat, afatet kohore, 

standartet dhe kriteret e plotësimit të dokumentacionit të nevojshëm, për riorganizimin 

administrativo-territorial”. 

-Auditimi i pasqyrave financiare vjetore të  njësisë vendore dhe dhënie e opinionit për to. 
Nr. Emërtim Manzë Sukth Ishëm Katund ri Rash Bull Total/NJ Totali/ Bashki 

101  F.Baz 485,230,605 610,265,727 422,118,991 590,549,169 1,441,052,301 3,549,217 3,858,072,455 

105 F.MB  102,194,409    102,194 - 

419 parap  78,632,908 - 116,518,576 42,605,125 237,757 - 

401 Furnit 6,378,159 1,840,562 82,563,667 3,890,374 1,877,621 96,550 384,780 

42 Paga  1,378,640 - - - - 1,379 15,876,074 

431 Tatime 42,723 - - - - 43 1,125,346 

4341 Op.Kr 8,687,012 40,687,399 - 218,263 867,947 50,460 - 

435 S.shoq 340,927 - - - - 341 4,814,502 

436 S.Shë 46,873 - - - - 47 652,074 

437,3 Org.tje     - - 5,466,576 

464 D.let.vl   646,600  - 646  - 

466 Garanc 3,544,143 5,436,971 5,027,869 1,545,945 13,100,063 28,655 122,916,502 

467 Kred - 693,000 - 680,850 450,000 1824 136,904,645 

475    9,774,360  109,367,305 119,141 777,844,252 

85  21,128,903 34,639,118 3,664,595 15,185,875 51,977,588 126,596 598,873,442 

 Totali 526,777,985 874,390,094 523,796,082 728,589,052 1,661,297,950 4,314,851 5,917,371 

 

-Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit sipas planit unik kontabël për institucionet (azhurnimi i tij 

në librat përkatës, ditar, partitar, libri i madh ose centralizatori, ditari i veprimeve të ndryshme 

etj.); 
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Nga verifikimi i dokumentacionit të kontabilitetit për periudhën e auditur rezultoi se është 

azhurnuar dokumentacioni kontabël në ditarët e kontabilitetit, arkës, bankës, pagave, hyrje dhe 

daljeve të magazinës.  

Për vitin 2015, në bilancin e bashkisë është përfshirë dhe aktivitetit i ish- komunave të shkrira 

Katund i Ri, Rrashbull, Ishëm dhe i Bashkive Sukth e Manzë. 

Përfshirja në bilancin e bashkisë e bilanceve të mbyllura nga njësitë e shkrira nuk pasqyron 

pozicione financiare të shoqëruar me analiza të mbështetura me kontabilitet . 

Në bilancin përmbledhës të Bashkisë ka pozicione financiare të pa mbështetura me të dhënat e 

kontabilitetit. Në bilancin e Bashkisë Durrës të vitit 2015, llogaria nr. 202 ”Studime e kërkime“ 

është paraqitur me tepricë 40,576,000 lekë që ju përket projekteve në fushën e ndërtimeve, ndërsa 

amortizimi sipas llogarisë nr. 209 “Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara” ka 

tepricë 108,826,775 lekë. Është më i madh amortizimi se gjendja fillestare e projekteve në shumën 

68,250,775 lekë.  

Vlera prej 68,250,775 lekë përbën përdorim pa efektivitet të fondeve publike.  

Sipas të dhënave të kontabilitetit rezulton se janë likuiduar projekte dhe nuk janë vënë në zbatim. 

Për projektet e pa vëna në zbatim nuk ka një analizë të qartë(inventarë) dhe nuk është ngritur 

komision për nxjerrje jashtë përdorimit dhe as ka udhëzim nga Ministria e Financave për këtë 

qëllim. Në kundërshtim me udhëzimin e KM nr. 2, datë 08.05.2003” Për klasifikimin dhe 

strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit” pika C “ Të ndryshme”.  

Nga Drejtoria Ekonomike është vepruar gabim pasi për projektet e ndërtimeve është llogaritur 

amortizim në masën 20% në vite. Vlera e projekteve të vëna në zbatim duhej të ishte kaluar vlerës 

së objekteve të ndërtuara dhe amortizimi llogaritet sipas vlerës përkatëse të objektit dhe me normë 

amortizimi në masën 1,38%. Në kundërshtim me udhëzimin e KM nr. 2, datë 08.05.2003” Për 

klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit” pika C “ Të ndryshme”.  

Llogaria nr. 486”Shpenzime të periudhave të ardhshme“ është paraqitur me pozicion financiarë 

136,739,636 lekë e paanalizuar. Në këtë llogari sipas funksionit që ka nuk janë pasqyruar 

shpenzime të parapaguara. Nga verifikimi i dokumentacionit (ditarëve të kontabilitetit) nuk 

rezultojnë shpenzime të parapaguara që ju përkasin periudhave të ardhshme. Edhe në bilancin e 

vitit 2016, llogaria nr. 486, “Shpenzime të periudhave të ardhshme” është paraqitur me pozicion 

financiarë me 405,544,337 lekë. Debiti i kësaj llogarie sipas funksionit që ka, pasqyron shpenzime 

të kryera, por që ju përkasin periudhave të ardhshme, por në fakt nuk ka shpenzime të kryera.  

Llogaria nr. 423-429 “Personeli paradhënie difiçite e gjoba” me pozicion financiarë 690,698 lekë 

është e pa analizë, prej vitesh. 

Edhe llogaria nr. 312 ”Mallra e materiale” është paraqitur me 3,887,933 lekë, ndërsa në fakt sipas 

të dhënave të kontabilitetit duhej të ishte me tepricë 580,512 lekë. Është paraqitur më shumë se të 

dhënat e kontabilitetit 3,307,421 lekë. 

Llogaria nr. 312 “Materiale” lëvizjet për vitin 2015 në lekë(Bashkia pa komuna) dhe njësitë. 
Nr. Përshkrimi Debit Kredit Komunat sipas bilanceve 31 

1 Gjendje dt. 01.01.2015  3,310,250  Manzë               593,734 

2 Hyrje sipas  ditarit hyrjeve  5,243,199   Sukth               139,723 

3 Totali 8,553,449  Ishëm               230,640 

4 Dalje sipas ditarit daljeve   7,792,937  Katun d i ri       145,472 

5 Duhej të ishte gjendja (3-4) 580,512  Rrashbull            45.464 

6 Është paraqitur në bilanc 2,732,900  Total              1,155,033 

7 Më shumë ( 7-6) 2,152,388   
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Sa më sipër konstatohet se nga financa janë kaluar njësisë vartëse me 1,155,033 lekë transferim, pa 

u prerë fletë dalje nga magazina. Sqarojmë se të gjithë materialet e përfshira në këtë llogari janë 

bërë hyrje në magazinat e ish–komunave dhe inventari kontabël është përfshirë fillimisht në 

bashki. Janë transferuar në Qendrën Ekonomike të Arsimit (me bilanc më vete).  

Nga Drejtoria Ekonomike duhej që inventari fizik i transferuar të shoqërohej me fletë dalje, pasi 

nuk del e qartë kush janë marrësit në dorëzim.  
 

Llogaria nr. 31”Materiale” sipas të dhënave të kontabilitetit për vitin 2016.  
Nr. Përshkrimi Debit Kredit 

1 Gjendje dt. 01.01.2015  3,887,933  

2 Hyrje sipas  ditarit hyrjeve  16,301,230  

3 Totali 20,189,163  

4 Dalje sipas ditarit daljeve  - 11,337,491 

5 Duhej të ishte gjendja (3-4) 8,851,672  

6 Është paraqitur në bilanc 17,668,023  

7 Më shumë ( 7-6) 8,816,351  

 

Sipas të dhënave është pasqyruar  në bilancin e bashkisë teprica 17,668,023 lekë, por nuk ka 

shkarkim të magazinës artikuj kontabël për diferencën 8,816,351 lekë e paraqitur më shumë në 

bilanc. 

Pasqyra e amortizimit sipas formatit nr. 7, të bilancit të vitit 2016, në llogarinë nr. 209, për aktivet 

e patrupëzuara, ka një shumë të amortizimit 160,439,165 lekë dhe një amortizim vjetor 

129,170,811 lekë. Këto amortizime i përkasim projekteve të ndryshme. 

Në bilancin përmbledhës të bashkisë për vitin 2015, janë pasqyruar në kontabilitet në llogarinë nr. 

215 “ Mjete transport” në vlerën 36,529,494 lekë që ju përket 13 makinave, që në fakt ju kanë 

kaluar njësive vartëse. Nga Komuna Rashbull janë kaluar me urdhër të kryetarit 5 mjete sipas 

shkresës nr. 3878,datë 19.05.2016, konfirmuar nga Drejtori i Komunale Plazh me shkresën nr. 177, 

datë 27.05.2015, me vlerë 15,918,000 lekë.  

Sipas urdhrit të Kryetarit të Bashkisë nr. 237,datë 30.09.2015, “Për mbulimin e shërbimeve 

kompetencë e NSHK Durrës në territorin e Bashkisë Durrës, njësive administrative , Ishëm, 

Manzë, Katund i Ri, Rrashbull. Në pikën nr. 2, të urdhrit është cilësuar, Njësitë administrative të 

pajisin NSHK Durrës me inventarin e mjeteve të pastrimit dhe listën e punonjësve të këtyre 

shërbimeve. Mjetet, baza materiale dhe fuqia punëtore të jenë në dispozicion për ofrimin e 

shërbimeve sipas këtij urdhri. 

Në mbështetje të këtij urdhri nuk është ngritur grup pune dhe nuk janë përcaktuar rregullat e 

kalimit të mjeteve nga Bashkia në njësinë Vartëse. 

Ndërmarrja e Rrugëve, në mbështetje të urdhrit të Kryetarit të Bashkisë nr. 264, datë 26.10.2015 

“Për kalimin në varësi të mjetit Diamler Chrysler AA241KB, nga Njësia Administrate Katund i Ri, 

në Ndërmarrjen e Rrugëve (Njësi vartëse e Bashkisë), Vlera e mjetit është 1,920,000 lekë sipas të 

dhënave të kontabilitetit . 

Mbështetur në urdhrin nr. 237,datë 30.09.2015 të nxjerrë nga Kryetari i Bashkisë me objekt “ Për 

mbulimin e shërbimeve kompetencë e NSHK Durrës në territorin e Bashkisë Durrës, njësive 

administrative Ishëm, Manzë, Katund i Ri, Rrashbull “, në pikën nr. 2, është cilësuar se njësitë 

administrative të pajisin menjëherë NSHK Durrës me inventarin e mjeteve të pastrimit dhe listën e 

punonjësve të këtyre shërbimeve . 

Nga kryetari i bashkisë është nxjerrë përsëri urdhri nr. 3878, datë 19.05.2016, ku i drejtohet 

Ndërmarrjes Komunale-shërbimi Durrës dhe Ndërmarrjes Komunale Plazh duke bashkangjitur 
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listën e transferimit të mjeteve nga ish-komunat e bashkitë e shkrira  dhe në listën dhe Ndërmarrja 

e Shërbimeve Komunale ka marrë 7 mjete në vlerë 13,831,200 lekë. 

Ndërmarrjes së Shërbimeve Komunale plazh me urdhër nr. 3878,datë 19.05.2016, të kryetarit të 

Bashkisë Durrës, ka kërkuar regjistrimet në kontabilitet për 5 mjete në vlerë 15,918,200 lekë. 

Mbështetur në urdhrin nr. 202, datë 16.05.2017, të nxjerrë nga Kryetari i Bashkisë Durrës është 

urdhëruar, kalimi kapital i automjetit tip Wolzvagen golf me targë AA520HC, me shasi nr. 

ËZ1JZ2Ë575401 nga bashkia Durrës tek Ndërmarrja Rruga. Në pikën 3, të këtij urdhër është 

përcaktuar se për zbatimin e këtij urdhri  ngarkohet Drejtoria Ekonomike, Ndërmarrja Rruga dhe 

Kryetari i Njësisë Administrative Ishëm z.Viktor Plaku. 

Njësia Administrative Rashbull, ka dorëzuar mjetet e transportit sipas shkresës nr. 357/1, datë 

21.10.2015, i ka dorëzuar Drejtorisë Shërbimeve (Bashkia Durrës), për Ndërmarrjen shërbimeve 

Komunale Kamion Plehrash me vlerë 3,200,000, Kamionçinë 1, me vlerë 1,799,000 lekë, kamion 

plehrash 1 me vlerë 2,735,000 lekë, kamion me kazan 1, me vlerë 3,264,000 lekë, Fadrome 1, me 

vlerë 4,920,000 lekë. Sipas listës këto mjete nuk janë shoqëruar me kartela dhe mungojnë të dhënat 

për vitin e vënies në punë, shkallën e amortizimit dhe nuk janë shoqëruar me flete dalje nga 

Bashkia dhe as ka fletë hyrje nga Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale. 

Sipas urdhrit të kryetarit të Bashkisë nuk del e qartë se nga shkrirja e Komunës Ishëm datë 

30.06.2015 deri në datën e urdhrit (datë 30.06.2016) kush e ka përdorur makinën. 

Edhe pse mjetet e transportit të ish-komunave janë kaluar në njësitë vartëse sipas urdhrave të 

Kryetarit të Bashkisë që në vitin 2015 (pa u prerë fletë dalje), nuk janë shkarkuara nga kontabiliteti 

i bashkisë. Në këto kushte inventari kontabël i bashkisë është më i madh se inventari fizik. 

Inventari fizik i njësive vartëse si Ndërmarrja e Rrugëve. Ndërmarrja Komunale e shërbimeve dhe 

Ndërmarrja Komunale Plazh e kanë inventarin fizik më të madh se inventari kontabël. Këto 

diferenca nuk janë pasqyruar në relacionet e bilanceve të njësive vartëse dhe as në relacionin e 

bilancit të Bashkisë Durrës të vitit 2015. Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale nuk paraqet bilanc 

në bashki , pasi është ndërmarrje me drejtim ekonomik dhe bilancin e paraqet në Drejtorinë e 

Tatimeve  Durrës. 

Treguesit kryesor të bilancit (aktivi dhe pasivi) në bilancin përmbledhës nuk pasqyrojnë pozicione 

financiare të argumentuar dhe të mbështetur në të dhënat e ditarëve të kontabilitetit. 

-Rregullariteti i veprimeve të kryera nëpërmjet arkës dhe bankës në lekë dhe në valutë, në 

përputhje me disiplinën financiare.  

Dokumentacioni i arkës është plotësuar sipas kërkesave  të formularëve përkatës për Ma dhe Mp. 

Arka është kundruar çdo ditë. Në arkë nuk janë kryer pagesa të natyrave të ndryshme por vetëm 

për derdhjet në bankë dhe raste të veçanta brenda limiteve të lejuara. 

Dokumentacioni i bankës është shoqëruar me dokumentet mbështetëse si : Fatura, situacione, 

procedura blerjesh, përmbledhëse  të listë pagesave etj. Të gjitha likuidimet janë të urdhëruara nga 

nëpunësi urdhërues  dhe të miratuara nga Dega e Thesarit Durrës .  

Inventarizimi për vitin 2015. 

Inventarizimi i pronës shtetërore, nxjerrja e rezultateve të inventarizimit, sistemimi i diferencave, si 

dhe respektimi i dispozitave ligjore për nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave materiale, kryerja e 

veprimeve kontabile për shkarkimin nga magazina; 

Komisionet e inventarit janë ngritur me urdhrin nr. 263, datë 26.10.2015. Nga inventarët nuk kanë 

rezultuar diferenca. Me urdhrin nr. 337,datë 31.12.2015, është ngritur komisioni për nxjerrjet jashtë 

përdorimit. Ngritja e komisionit të nxjerrjeve jashtë përdorimit përbën konflikt interesi pasi në 

komision nuk kanë marrë pjesë nëpunës të bashkisë, por komisioni është ngritur me nëpunës të 

Qendrës Ekonomike të Arsimit dhe është kundërshtim me paragrafët kundërshtim me 28 e 29 të 
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Udhëzimit nr. 30, datë 30.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. Nga 

Bashkia nuk është hartuar regjistri përmbledhës i aktiveve afat gjata e afat shkurtra pas thithjes së 

aktivitetit të komunave. Nga ish-Komunat amortizimi është llogaritur për grupe të aktiveve , kur 

duhej për çdo aktiv. Nga ish–Komunat janë trashëguar në inventarin e bashkisë aktive afat gjata 

dhe afat shkurtra me vlera respektive, mbi dhe nën kufirin minimal 10,000 lekë. Në këto kushte 

bashkia nuk duhej të vepronte me procedurat e nxjerrjeve jashtë përdorimit pa sistemuar 

dokumentacionin mbështetur në dispozitat ligjore. Referuar bilancit 6/mujori 2015, të ish-Komunës 

Ishëm në llogarinë nr. 32” Objekte Inventari “, është paraqitur pa gjendje, çka pasqyron qartazi se 

inventari kontabël nuk ka saktësi. Nga Bashkia në kundërshtim me paragrafin nr. 119 të Udhëzimit 

nr. 30, datë 30.12.2011“ nuk janë përcaktuar rregulla të hollësishme për nxjerrjen nga përdorimi  të 

llojeve të ndryshme të aktiveve . 

Me urdhër nr. 354,datë 05.08.2016,dhe janë asgjësuar, inventarë të vlerësuar për jashtë përdorimit 

nga inventarizimi i vitit 2015. 

Mbështetur në formularin e bilancit të vitit 2015 
Nr. Nr. 

llog 
Emërtimi  Bilanci   P/verbali 

nx.j.p 
diferencë Komisioni I nxjerrjes jashtë 

përdorimit 

1 218 Inv.ekon. 19,873,513 15,027,054 4,846,459 L.M Kryetar dhe antarët DH.U,E.SH, 
XH.LL, B.H, I.B R.C, K.GJ, M.L,  2 214 Pjisje e vegla p 6,971,852 6,258,179 713,673 

  Totali 26,845,365 21,285,233 5,560,132 

  

Në komisionin e vlerësimit të inventarëve jashtë përdorimit kanë marrë pjesë D.A, S.G e S.SH. Në 

ngritjen e Komisionit për nxjerrjen jashtë përdorimit është vepruar gabim, pasi në komision janë 

caktuar nëpunësi urdhërues dhe nëpunësi zbatues i Qendrës Ekonomike të Arsimit (Njësi vartëse e 

bashkisë).  

Vlerësimi i inventarëve për tu nxjerrë jashtë përdorimit që i përkasin vitit 2015, janë asgjësuar në 

vitin 2016 dhe nuk janë shkarkuar gjatë vitit 2015. Duhej të ishin shkarkuar gjatë vitit 2015. Sipas 

bilancit të vitit 2016 “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve të qëndrueshme”, janë nxjerrë jashtë 

përdorimit dhe shkarkuar nga kontabiliteti në vlerën 26,845,365 lekë. Referuar procesverbalit datë 

10.08.2016 “Për nxjerrjen jashtë përdorimit /tjetërsimit të aktiveve afatgjata e afatshkurtra të 

panevojshme të Bashkisë Durrës dhe njësive administrative, Ishëm, Manzë, Sukth, Katund i Ri e 

Rrashbull të mbajtur nga komisioni i nxjerrjes jashtë përdorimit janë përfshirë në procesverbal 

21,285,233 lekë ose me një diferencë më të dhënat e bilancit me 5,560,132 lekë më pak se të 

dhënat  nga komisioni i vlerësimit dhe vlerat e shkarkuara në bilanc, për të cilën mban përgjegjësi 

komisioni i nxjerrjeve jashtë përdorimit. 

Mangësitë e konstatuara në proces verbalin e komisionit të nxjerrjes jashtë përdorimit. 

Kanë dalë jashtë përdorimit pasje elektronike dhe informatike 190 artikuj me vlerë fillestare 

15,027,054 lekë dhe amortizim 65%, por amortizimi nuk është i llogaritur për çdo artikull, pasi në 

asnjë rast nuk është shënuar data e hyrjes(vënies në përdorim). Llogaritja në masën 65% nuk është 

bindëse. Komisioni është shprehur në procesverbal se meqenëse kanë mbi 50% amortizim dhe 

riparimi shkon më shumë se vlera e mbetur e pasjeve, nuk ka bërë asnjë përllogaritje. Komisioni 

nuk ka asnjë prove për vlerën e amortizimit dhe nuk është shprehur për vendin e asgjësimit dhe 

nuk ka asnjë fotografim për grumbullimin e asgjësimin. Duhej të i fotografonte  para asgjësimit 

dhe pas tjetërsimit. 

Nga komisioni i nxjerrjes jashtë përdorimit, nuk janë zbatuar kërkesat e udhëzimit të Ministrisë 

Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. Nga 

komisioni nuk është hartuar një raport përmbledhës  i detajuar. 
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-Rregullariteti i veprimeve të kryera nëpërmjet arkës dhe bankës në lekë dhe në valutë, në 

përputhje me disiplinën financiare. 

Në likuidimet e kryera nga Bashkia nëpërmes Degës Thesarit Durrës, urdhër shpenzimet janë 

mbështetur më dokumentacionin mbështetës si kontrata, procedura blerjesh, situacione  dhe fatura 

të nënshkruar nga personat përgjegjës 

Inventarizimi për vitin 2016. 

Mbështetur në bilancin përmbledhës të komunave që i përket vitit 2015, llogaria nr. 215” Mjete 

transporti” është rritur me 36,529,494 mijë lekë. 

Me urdhër nr. 476, datë 11.11.2016 është ngritur komisioni i vlerësimit të inventarëve të 

konsumuar, për tu nxjerrë jashtë përdorimit.  

Komisioni i nxjerrjes jashtë përdorimit është ngritur me urdhër nr. 5265/ 2, datë 06.04.2017. 

Asgjësimi është përfshirë në bilancin e vitit 2016. 

Janë nxjerrë jashtë përdorimit në vitin 2017 inventarë të vitit 2016,  

218, Inventarë ekonomik 137 artikuj me vlerë 5,929,162 lekë vlerë fillestare dhe vlera e mbetur 

2,183,329 lekë. 

Në llogarinë nr. 32” Objekte Inventari” në vlerën 2,638,072 lekë. 

Sipas urdhrit të Kryetarit të Bashkisë nr. 127, datë 29.03.2017,” për përcaktimin e kryetarit të 

komisionit për nxjerrje jashtë përdorimit/tjetërsimit të aktiveve të Bashkisë Durrës dhe njësive 

administrative Ishëm, Sukth, Manzë, Katund I Ri, Rrashbull është caktuar znj.E.SH Kryetare e 

komisionit. Në pikën nr. 2, të urdhrit të kryetarit është kërkuar që kryetarja e komisionit të 

inventarit të përcaktojë komisionin e inventarit. Edhe nxjerrjet jashtë përdorimit  në vitin 2017, të 

rezultuara në inventarët  e vitit 2016, nuk janë fotografuar para tjetërsimit.  

-Zbatimi i normativave të harxhimit të karburanteve të mjetet motorike apo gjeneratorët që 

disponon, miratimi në Këshillin e Bashkisë/Komunës për secilin tip, mjeti, mbajtja e fletë 

udhëtimeve, pajisje me leje qarkullimi i tyre, pagesa e taksave dhe siguracioneve vjetore; 

 

Nr
. 

Mjeti tip Shoferi Norm 
Harxhimi  në litra sipas viteve 

dispozici
on 

Plan 
mujor 
në litra 

2015 2016 Gjithsej 

2 Landrover F.Bleta 14 6000 6000 12000 B. Durrës 500 

3 Mercedz Benz F.Dervishi 11 4200 4200 8400 Isp.Nd. 350 

4 TudatMBD Nuri Tozaj 14 6000 6000 12000 Insp.Nd 500 

5 Volvagen Polo Ledian Sinanaj  8 1800 1800 3600 Pol.B. 150 

6 Volzvagenpolo Avni Madani 8 1800 1800 3600 Pol.B. 150 

7 Volzvagen Trasp. Sajmir Mezja  10 2400 2400 4800 Pol.B. 200 

8 Motogjenerator  10 60 0 60 Bashkia 20 

9 Kaldja   29 0 4000 4000 Bashkia 500 

 

 

Nga verifikimi që ju bë harxhimit të karburantit u konstatua se: 

Nga bashkia janë përcaktuar normat e harxhimit të karburantit për çdo mjet në përdorim. Bashkia 

ka vendosur dhe një plan mujorë sipas tipave të makinave dhe ngarkesës së lëvizjeve të personave 

që i përdorin për nevoja të punës. Plani mujor në asnjë rast nuk është kaluar. Karburanti është 

tërhequr në mbështetje të urdhrave përkatës dhe janë plotësuar fletë udhëtimet sipas destinacioneve 

të përshkruara. 

-Administrimi, Dokumentimi dhe marrja në dorëzim e ndihmave nga donatorët e ndryshëm;  

Nuk janë dokumentuar donacine pasi nuk ka patur raste . 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar mbi Auditimin e Përputhshmërisë të 
ushtruar në “Bashkinë Durrës”. 

 

42 

 

-Administrimi i letrave me vlerë, sipas përcaktimeve në VKM nr. 1497, datë 19.11.2008 “Për 

shtypjen e letrave me vlerë, i ndryshuar me VKM nr. 277,datë 6.4.2011 dhe VKM nr. 393, datë 

18.6.2014. 

 

Nr. Letra me vlerë 
Gjendjen magazinë 

çm Sasi Vlerë 

1 Akte Policisë Bashkiake  129.6   

2 Akt Kontrolli 168 135 22680 

3 Akt Konstatimi 660 317 209220 

4 Vërtetim Rajoni 600 30 18000 

5 Licensa Taksi 54 188 10152 

6 Blloqe Tregu 300 225 67500 

7 Flete Udhëtimi 3 4045 12135 

8 Vendim pezullim punimi 660 15 9900 

9 P/V/konstatim kundërvajtje 660 40 26400 

10 V/Për konstatim shpenz prishjes 660 45 29700 

11 Vendim prishje objekti 660 45 29700 

12 Dënim me gjobe 660 45 29700 

13 P/Ve. zhde prishje kthim gjend. Mëparshme 660 45 29700 

 

Letrat me vlerë në bilanc janë pasqyruar në llogarinë nr. 532 “Vlera të tjera”, por në fakt nuk 

administrohen në arkën e bashkisë, por magazinën e bashkisë. Nga verifikimi rezulton se janë bërë 

hyrje dhe dalje nga magazina. Teprica në fund të periudhave ushtrimore për çdo artikull është e 

njëjtë dhe inventari kontabël është i njëjtë me inventarin fizik. 

-Auditim mbi mënyrën e bashkimit të aktivitetit të ish-komunave dhe zbatimi i procedurave të 

caktuara në VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e procedurave për transferimin e të 

drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e 

qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”; 

Nga Kryetari i Bashkisë Durrës është ngritur grupi i punës me urdhër nr. 169, datë 16.07.2015,” 

Për zbatimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktive të 

trupëzuara dhe të pa trupëzuara, të arkivave dhe të çdo dokumentacioni tjetër zyrtarë në njësitë e 

qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrative/territorial. Komisioni i përbërë nga 

ZH.V me detyrë, Kryetar i Komisionit, D.Z Drejtoreshë e Burimeve Njerëzore, H.R, Përgjegjëse e 

Sektorit Financave, D.B, I.T, M.L, A.B, E.K, L.D, E.D. 

Në grupin e punës në kundërshtim me udhëzimin e përbashkët nr. 3237, datë 16.05.2017 “ për 

procedurat dhe afatet kohore, standartet dhe kriteret e plotësimit të dokumentacionit të nevojshëm, 

për organizimin administrativo-territorial, pika 4, ku në komision duhej të përfshihej nëpunësi më i 

lartë, në rastin konkret për Bashkinë Durrës është Drejtori ekonomik dhe jo përgjegjësi i sektorit 

financës . 

Në pikën nr. 2, të urdhrit është përcaktuar se grupi i punës, nëpërmjet drejtuesit, raporton në 

mënyrë periodike, te kryetari i Bashkisë dhe raporton me shkrim në fund të çdo muaji, për zbatimin 

e detyrimeve që rrjedhin dhe problematikat e hasura, ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore . 

Nuk na u vu në dispozicion asnjë material me shkrim nga grupi i punës i ngritur për këtë qëllim. 

Sipas gjykimit të grupit të auditimit, grupi i punës nuk i ka përmbushur e kërkesat  e udhëzimit 

pasi, u konstatuan mangësi : 

Në bashki nuk janë depozituar bilancet të firmosura dhe të miratuar nga Dega e Thesarit Durrës. 

Bilancet janë paraqitur vetëm në mënyrë elektronike. Nga ish–Komunat në bashki nuk janë 

dorëzuar bilancet të miratuar nga dega e thesarit. Bilancet e paraqitur në mënyrë elektronike nuk 
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janë shoqëruar me relacion. Bilancet nuk janë shoqëruar me raportin e kontrollit të konsoliduar 

“Aneksi” (7). Nuk është zbatuar pika nr. 2, dhe pika nr. 4, e VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për 

miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe 

çdo dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi 

administrativo-territorial”. Mungojnë anekset nr. 1, pyetësori, libri i të dhënave operacionale 

“Aneksi” 2 etj. Njëkohësisht në bashki nuk është marrë dokumentacioni me procesverbal si, 

kontrata në proces për investime, shërbime. Nga bashkia nuk janë lidhur kontrata të reja pas 

bashkimit për shërbimin që kryen Posta Shqiptare në shpërndarjen e ndihmës ekonomike dhe 

paaftësinë (të pa mbyllura në komuna) , projekte për investime të pa vëna në zbatim, saktësimin e 

pronave të regjistruara në ZRPP, librin dhe kartelat e aktiveve etj. Nuk është përgatitur informacion 

për mangësitë e konstatuara në paraqitjen e tepricave të llogarive kryesore të bilanceve të 

komunave, mangësitë në kontabilitetin analitik. 

 

-Auditim mbi ruajtjen dhe administrimin e dokumentacionit kontabël në zbatim të ligjit nr. 9154, 

datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe zbatimi i rregullores “Për punën dhe dokumentet 

administrative në organet shtetërore dhe jo shtetërore”. 

Dokumentacioni. Në rregulloren e brendshme të bashkisë nuk është përcaktuar afati i dorëzimit të 

dokumenteve sipas rëndësisë dhe në përshtatje me ambientet (kapaciteti i arkivës) që ka në 

dispozicion. Nga pamja vizuale kapaciteti i arkivës nuk përballon dokumentacionin voluminoz të 

bashkisë. Dokumentacioni financiarë është dorëzuar në arkiv deri më fund të vitit 2013. 

-Komente dhe sqarime, paraqitur me shkresën nr. 20171, datë 24.11.2017 (prot KLSH nr. 
775/11, datë 30.11.2017):  
Komente subjekti: Periudhën e viteve 2015 e 2016, ne lidhje me paragrafin e fundit ku thuhet se: 
“Vlera e projekteve te vena ne zbatim duhej te ishte kaluar vlerës se objekteve te ndërtuara dhe 
amortizimi llogaritet sipas vlerës përkatëse te objektit dhe me norme e amortizimi ne masën 1.38 %, 
ne kundërshtim me Udhëzimin nr. 2, date 8.05.2003”, ju sqarojmë se: referuar Udhëzimin nr. 2, 
date 8.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos se punimeve te ndërtimit”, pikërisht kjo 
detyre është zbatuar nga ana jone ne vitin 2015 për llogarinë 202 “studime e kërkime “ për vlerën 
147,341,413 lekë qe i takon aktiveve te pa trupëzuara, është bere transferimi i mësipërm ne Nd. 
Rruga e cila ka ne asetet e saj objektet e ndërtuara me këto projekte (shkresa nr. 5267 dt. 
13.07.2015).  
-Përsa i takon shumës 68,250,778 lekë, për te cilat thoni se janë përdorim pa efektivitet te fondeve 
publike ju sqarojmë se ky konstatim nuk qëndron, pasi kjo diference vjen nga mos pakësimi i 
amortizimit për pjesën e studimeve qe ju transferuan Ndërmarrjes Rruga. Gjithashtu nga ana juaj 
thuhet se, për projektet e pa vena ne zbatim mungon analiza e qarte (inventarizimi) dhe ky 
konstatim nuk qëndron se për këto studime ka lista te qarta te plota me periudhën e realizmit te tyre 
vlerën dhe emërtimin dhe nuk është  e vërtetë qe nuk janë vene ne zbatim ato janë vene ne zbatim, 
por per vete natyrën qe kane nuk përkthehen ne aktive te trupëzuara (Fq.39, e Projekt Raportit). 
Përgjigje e grupit të auditimit : Ju sjellë në vëmendje se edhe grupi i auditimit është shprehur se 
ka parregullsi, pasi nuk mund të jetë më i lartë amortizimi se vlera fillestare e aktiveve të 
qëndrueshme të patrupëzuara dhe në rastin konkret 68,250,778 lekë më shumë në vitin 2016  (A 
duhet sistemuar?). Parregullsia qëndron pikërisht se, nuk është bërë transferimi i amortizimit sipas 
projekteve dhe amortizimi i llogaritur më masën 20%, nuk mund të transferohet si amortizim pa 
përcaktuar në mënyrë individuale për çdo objekt. Nëse transferohet amortizimi i projekteve që ju 
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përket objekteve ndërtimore( të transferuara në vitin 2015),do të thotë që amortizimi i objekteve 
rritet në masën 20% në vit (Për pjesën e projektit) sa është llogaritur ne kontabilitet. Në këto kushte 
i bie që amortizimi i objekteve ndërtimore (rast pas rasti), për 5 vjet ndonjë projekt të jetë shuar fare 
(5 x 20% =100). Mos harroni se, për herë të parë keni filluar që vlerën e projekteve ta kalonit vlerës 
së objekteve gjatë vitit 2015. Vlera e një objekti me amortizim në masën 1.38 % në vit i bie që të ketë 
jetëgjatësi 72.4 vjet (100 %/1.38). Këto veprime duhen të sistemohen. Për sa pretendohet se gabimi 
është bërë gjatë vitit 2015 se nuk është transferuar amortizimi, ju edhe për vitin 2016, keni 
llogaritur amortizim për projektet në shumën 18,802,677  lekë (127,629,452 lekë në vitin 2016 
minus 108,826 ,775 lekë në vitin 2015=18,802,677lekë). Amortizimi i projekteve ndërtimore është i 
pa mbështetur në dispozita ligjore. 
Për projektet nuk është ndjekur i njëjti standard për bilancet e njësive të shkrira që i janë bashkuar 
Bashkisë Durrës. Ju kujtojmë se në bilancin e ish- Komunës Ishëm në llogarinë 202” Projekte e 
studime” ka vlerë 33,513,400 lekë në bilancin përfundimtarë 31.07.2015 (Është pjesë e grupit të 
punës për reformën administrative) . 
Komente subjekti. Për sa i takon llogarisë 312 “Mallra dhe materiale te tjera” shuma paraqitur ne 
bilanc është e saktë, pasi diferenca qe ju i referoheni përfaqëson shtesën e inventarit te bere hyrje nga 
MZSH qe na u shtua si funksion ne fillim te vitit. 
Përgjigje e grupit auditimit : Dokumentacioni i paraqitur nga ana e Drejtorisë Ekonomike është i 
mirëqenë për pjesën e transferuar që i përket MZSH në vitin 2016 ( me VKM). 
Komente subjekti. Mbi urdhrin e ngritur nga Kryetari i Bashkisë nr. 169, dt. 16/07/2015 “Për 
ngritjen e grupit te punës për zbatimin e procedurave për transferimin e te drejtave dhe detyrimeve, 
personelit, aktiveve te trupëzuara dhe te patrupëzuara, te arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër 
zyrtar ne njësite e qeverisjes vendore te prekura nga riorganizimi administrativo –territorial”, nga 
ana juaj s’gjerohet se ne grupin e punës nuk është vendosur Drejtoresha Ekonomike, në 
kundërshtim me VKM nr. 510, datë 10/06/2015 kreu II pika 2, ku nder te tjera thuhet: “Qe ne 
përbërjen e grupit të punës te paktën një përgjegjës finance”, ne grupin e punës te ngritur me 
urdhrin e kryetarit, përmban Përgjegjësen e Financës se Bashkisë. Drejtoresha Ekonomike ka marre 
pjese  në të gjitha problematikat e dala dhe është angazhuar për zgjidhjen e tyre dhe ka marre pjese 
ne te gjitha Project vendimet e Këshillit Bashkiak për ketë qellim”.  Fq. 40, 41 
Përgjigje e grupit të auditimit: Nga grupi auditimit u mur ne konsideratë caktimi ne grupin e 
reformës administrative e Përgjegjëses Sektorit Financës dhe jo e Drejtoreshës Ekonomike, pasi është 
kompetencë e Kryetarit Bashkisë, por ne jemi shprehur kryesisht për ecurinë e reformës 
administrative.   
Komente subjekti. Lidhur me pasqyrimin ne bilancin tone te automjeteve te ish-komunave dhe 
bashkive qe nuk janë shkarkuar nga bilanci i bashkisë i vitit 2015, ju bëjmë me dije se këto vlera nuk 
u shkarkuan nga bilanci i bashkisë, pasi ato nuk ishin futur ne bilancet e ndërmarrjeve qe i morën 
mjetet me urdhër te kryetarit dhe me komisionet e ngritura nga vete ndërmarrjet. Ndodhur para një 
fakti te tille u detyruam t’i mbajmë vlerat ne bilancin tone për te mos i fshire fare nga kontabiliteti.  
Përgjigje e grupit të  auditimit: Mos zbatimi i urdhrit të Kryetarit të Bashkisë të nxjerrë në vitin 
2015, nga Drejtoria Ekonomike duhej të ishte bërë i ditur kryetarit, brenda afati të shkurtër në vitin 
2015, e veçanërisht para mbylljes së bilancit të vitit 2015, dhe të mos pritej një urdhër i dytë në 
vitin 2016 ( Ju kujtojmë se është dhe detyrë e grupit të reformës të ngritur me urdhër të kryetarit) 
Veprimi ekonomik i kryer në vitin 2016, nga Përgjegjësja e Sektorit të Financës, duke i shkarkuar 
nga kontabiliteti i bashkisë mjetet e transportit pa prerë fletë dalje nga bashkia dhe njëkohësisht pa u 
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bërë hyrje nga njësitë vartëse është i parregullt, pasi duhej të ishte vepruar nëpërmes llogarisë nr. 45 
“Marrëdhënie me njësitë brenda dhe jashtë sistemit”. Urdhri i kryetarit është një dokument i 
domosdoshëm, por nuk është dokument kontabiliteti. Për aktivet e lëvizshme dokument bazë për 
shkarkimin nga kontabiliteti është fletë dalja që e bën të detyrueshme dhe prerjen e fletë hyrjes  nga 
marrësi i aktivit (Ju kujtojmë se është detyrë e grupit të reformës të ngritur me urdhër të kryetarit 
lëvizja e mjeteve pas shkrirjes së njësive administrative dhe pasqyrimi në kontabilitet në kohën kur 
ka ndodhur ngjarja pra viti 2015 ). 
Komente subjekti. Për sa i takon çështjes se konfliktit te interesit për anëtaret e komisionit te 
nxjerrjes jashtë përdorimit te inventarëve, ju sqarojmë se këto anëtare janë nëpunës te bashkisë ne 
strukturën dhe borderonë e bashkime janë punonjëse te Drejtorisë se Arsim Kulturës Rinise 
Sporteve dhe se punonjësja DH.U nuk është nëpunëse zbatuese  e QEA  por inventarizuese (Fq. 41, 
e projekt raportit) 
Përgjigje e grupit të auditimit. Nuk jemi shprehur për DH.U, por për L.M pavarësisht se pagën e 
merr në bashki, por është njëkohësisht dhe në cilësinë e nëpunësit autorizues për Qendrën  
Ekonomike dhe nuk mund të  kryej inventarë  apo të marrë pjesë në asgjësime në subjektet që i ka në 
vartësi  (Të gjitha  shkollat e Durrësit dhe të njësive administrative). 
Komente subjekti. Në paragrafin ku flitet per inventarizimin e vitit 2015, thuhet qe ne Bashki nuk 
është hartuar regjistër për aktivet afat gjata dhe afat shkurtra pas thithjes nga ish komunat, dhe ky 
konstatim nuk është i vërtete pasi për çdo artikull kemi listën analitike me vitin e blerjes.  
Përgjigje e Grupit të Auditimit: Nuk është hartuar regjistri i pronave të dhëna me qira që është 
detyrë e nëpunësit “Zbatues” (shih UMF nr. 30) dhe duhet të shoqërojë bilancet ndërsa për njësitë e 
shkrira amortizimi nuk është llogaritur par çdo artikull, por me grupe sipas llogarive ( Ju kujtojmë 
se është detyrë e komisionit të  reformës që të i sistemonte ). Ekipi i programi “STAR” , ka pasur 
detyrë për të ndihmuar dhe jo rol kontrollues. 
Komente subjekti. Për sa i takon mangësive ne procesverbalin e komisionit te nxjerrjes jashtë 
përdorimit, ju sqarojmë se bazuar ne UMF nr. 30 dt. 27.12.2011 neni 110, përshkruan procedurën e 
ndjekur për nxjerrjen jashtë përdorimit te aktiveve dhe nënshkruan atë, dhe konkretisht ne 
procesverbalin e jashtë përdorimit ne piken (C), por duke gjykuar se lista e plote e tyre ishte ne 
proces verbalin e vlerësimit e detajuar, komisioni bën gabimin njerëzor duke mos e cituar ketë liste 
dhe duke mos shënuar as vlerën ne total te tij. Për sa i takon viteve te përdorimit, amortizimit dhe 
llogaritjes se vlefshmërisë se riparimit te aktivit sipas neneve 103, 104, 105, 106, 107:  Këto sqarime 
janë bere ne procesverbalin e vlerësimit, te cilin ju a kemi vene ne dispozicion dhe juve. Dhe sa për 
fotografimin qe kërkoni ne udhëzim nuk përmendet një element i tille.  
Përgjigje e Grupit të Auditimit. Është pjesërisht dakort me sa pretendohet, për sa ngrihet për 
fotografimin, por komisioni nuk i ka grumbulluar inventarët  në një pikë të  vetme për asgjësim dhe 
në proces verbal nuk shprehet se ku i ka asgjësuar ( UMF nr. 30). 

Komente subjekti. Për sa i takon bilanceve te ish komunave e bashkive te shkrira, ju sqarojmë se 
për efekt te largimit te ish shefave të financës se  këtyre njësive nuk na u vunë ne dispozicion te 
gjitha bilancet e ish njësive fizikisht, por na u dërguan ne mënyre elektronike. Kjo nuk përben 
ndonjë shkelje. Sa për raportet e kontrollit te konsoliduar “Aneksi 7” sqarojmë se kjo detyre nga 
qeveria ju ngarkua projektit “STAR” ne qofte se ky raport mungon është përgjegjësi e tyrja dhe jo e 
jona.   
Përgjigje nga grupi i auditimit: Kjo ka qenë detyrë e grupit të reformës administrative që ta 
kërkonte atë me shkrim dhe të firmosur nga ana e tyre, ose ta përgatiste vetë grupi (është detyrë e 
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komisionit të reformës). Për largimin e Përgjegjësve të financës ne pranojmë se ka ndodhur, por kjo 
ishte detyrë e  komisionit të reformës (e Kryetarit të  reformës, nëpunës autorizues). 
Komente subjekti. Për sa i takon pikës “se nga ana e administratës nuk na u vu ne dispozicion 
asnjë material me shkrim”, e kundërshtojmë se te gjitha dokumentet e kërkuar nga grupi i kontrollit 
janë vene ne dispozicion nga vete drejtoret e drejtorive dhe nga takimet e shpjegimet e kërkuara nga 
ana juaj. Ne mbledhjen e organizuar nga ekipi i kontrollit pas përfundimit te auditimit. nga kryetari 
i grupit u deklarua qe administrate ka qene koherente dhe e gatshme ne sjelljen e dokumentacionit.  
Për sa i përket pjesës qe ne Bashki nuk është marre dokumentacion me proces verbal te kontratave ne 
proces investimi, ne ju sqarojmë qe Drejtoria e Shërbimeve i ka marre dosjet e investimeve me 
protokoll te sjella nga njësite administrative (shkresat bashkangjitur materialit). 
Përgjigje grupit të Auditimit. Ju kujtojmë: Se nuk na është paraqitur material me shkrim drejtuar 
Kryetarit të Bashkisë, për problemet që trajtuam më sipër, megjithatë ato që ju dispononi për 
mbarëvajtjen e reformës administrative, janë të mirëqena dhe të pranuar nga grupi i auditimit.   
Nga Njësia Administrative Rrashbull është dërguar Bashkisë shkresa nr.567,datë 15.12.2015, me 
objekt “Dërgim i dosjes teknike të subjektit “A.” Shpk Bulqizë për “Ndërtimin e urës Shkalluar“ me 
vlerë 4,361,675 lekë pa tvsh dhe dërgim i dosjes teknike për objektin “Rikonstruksion i rrugës me 
çakëll Ura e Varrezave në Stacionin Zooteknik Xhafzotaj” me vlerë 806,725 lekë pa tvsh. Dosjet 
teknike janë dorëzuar pranë ish- Komunës Rrashbull me nr.12, datë 15.06.2016 extra prot. Datë 
01.07.2015. Del e qartë se janë tërhequr me shume vonesë nga  Komisioni i reformës administrative 
dhe bilanci në mënyrë elektronike është plotësuar datë 31.12.2015 dhe jo më datë 31.07.2015 ( Ishte 
detyrë e komisionit të  reformës  të mbyllej brenda afatit) shih të dhënat e STAR. 
Komente subjekti. Për projektet e investimet e pa vena ne zbatim ju bëjmë me dije se ish komunat 
e bashkitë e shkrira nuk disponojnë te tilla.    
Përgjigje e grupit të auditimit: Në qoftë se nuk kanë, atëherë përse Komuna Katund i Ri, ka në 
bilanc vlerën 942,000 lekë dhe Komuna Ishëm vlerën 33,513,400 lekë, dhe a duhej të ishin kaluar 
vlerës së objekteve të përfunduar? (Ishte detyrë e komisionit të reformës) dhe nuk duhej të ishin 
paraqitur në bilance te zëri “Projekte dhe studime (shih UKM), ishte detyrë e komisionit të 
reformës. 

Komente subjekti. Për sa i përket Auditimit për “Arkivat“ e Bashkinë me shkresën nr. 512/47 dt. 
02.12.2015, nga MCV është vene ne dijeni se “procesi i inventarizimit e arkivave do te kryhej nga 
projekti “STAR”.  
Përgjigje e grupit të auditimit. Projekti “STAR”, nuk është caktuar të bëjë arkivimin e 
dokumentacionit të njësive administrative, por nëse është siç pretendoni ju kush e mori në dorëzim 
arkivimin e dokumentacionit në njësitë administrative  dhe arkivisti përse është caktuar në komision 
për të paraqitur problemet që kanë njësitë administrative me arkivat dhe komisioni nuk ka 
pasqyruar se deri në fazën e shkrirjes cila është gjendja e arkivave, çfarë dokumentesh kishin të  
arkivuara dhe deri në cilën datë, si duhej të vepronin për dokumentacionin e pa arkivuar të  financës 
dhe kontabilitetit. A ka raport nga komisioni i reformës për këtë qëllim etj. 
Komente subjekti. Për te gjitha problematikat e nxjerra nga ana juaj, nuk qëndroje sepse 
bashkangjitur keni VKB nr. 281, datë 09.09.2015, VKB nr. 288, datë 15.10.2015, njëkohësisht do te 
gjeni bashkëngjit relacionin me tabelat përmbledhëse te firmosura nga Dega Thesarit Durrës.   
Sa sipër ju kemi rivënë në dukje disa mangësi që mendojmë se duhen reflektuar për të rregulluar ato 
që janë mbarur padrejtësisht. 
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 Konkluzion/Opinion: Për mangësitë e konstatuara të trajtuar sipas çështjeve të veçanta, nuk është 

zbatuar VKM nr. 510, datë 10.06.2015 ”Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave 

dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes 

vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”; me udhëzimin e përbashkët të 

Ministrisë Financave dhe të Ministrisë Brendshme , nr. 3237, datë 16.05.2017 “ për procedurat dhe 

afatet kohore, standardet dhe kriteret e plotësimit të dokumentacionit të nevojshëm, për organizimin 

administrativo-territorial, Ligjin nr. 9228,datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, ligji nr. 10296, datë 8.07.2010,“Për menaxhimin financiarë dhe kontrollin”, dhe 

udhëzimi i Ministrisë Financave nr. 26, datë, 27.12.2007 “Për disa shtesa e ndryshime në udhëzimin 

e Ministrisë Financave nr. 14,datë, 28.12.2006,“Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave 

financiare vjetore për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendorë dhe njësitë që varen  prej 

tyre”, i ndryshuar. 

(Gjerësisht trajtuar në faqen 36-47, të Projekt Raport Auditimit dhe Akt Konstatimi nr. 15, datë 
06.10.2017) 

 

 

IV/4. Auditim mbi prokurimin e fondeve publike për mallra, ndërtime dhe 
shërbime dhe ankandeve publike. 
Nga ana e AK, janë respektuar afatet ligjore për përgatitjen dhe dorëzimin e regjistrit vjetor të 

parashikimeve për prokurimet, në përputhje me formën dhe mënyrën, që është parashikuar në 

udhëzimet e APP-së. Shtesat dhe ndryshimet e bëra në regjistrat e parashikimeve të prokurimeve 

janë botuar, në formë elektronike, në faqen e app.gov.al. Autoriteti Kontraktor ka përgatitur 

regjistrin e veprimtarive të prokurimit të kryera në periudhën 01.01.2015 – 30.06.2017, në 

përputhje me formën dhe metodën e përcaktuar nga APP-ja. 

Nga ana e Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës, për periudhën nga 01.01.2015 deri më 

30.06.2017 janë kryer 122 procedura prokurimi me fond limit 3,393,934 mijë lekë, për të cilën 

është lidhur kontratë me vlerë 2,561,999 mijë lekë me një diferencë prej 831,935 mijë lekë ose 25 

% e fondit limit, nga e cila: 

-Në vitin 2015 janë kryer 37 procedura me fond limit 1,148,874 mijë lekë, kontrata të lidhura për 

vlerën 793,582 mijë lekë me një diferencë prej 355,292 mijë lekë ose 31 % e fondit limit.  

-Në vitin 2016 janë kryer 47 procedura me fond limit 1,669,504 mijë lekë, kontrata të lidhura për 

vlerën 1,308,813 mijë lekë me një diferencë prej 360,691 mijë lekë ose 22 % e fondit limit.  

-Në 6 mujorin 2017 janë kryer 38 procedura me fond limit 575,556 mijë lekë, kontrata të lidhura 

për vlerën 459,604 mijë lekë me një diferencë prej 115,952 mijë lekë ose 20 % e fondit limit.  

Për 122 procedura e zhvilluara, konstatohet se 37 janë zhvilluar me procedurë të “Hapur”, 78 janë 

me procedurë “Kërkesë me propozim” dhe 7 janë me procedurë “Shërbim konsulentë”. 

Nisur të dhënat e pasqyrës bashkëlidhur, grupi i auditimit të KLSH, duke vlerësuar si kriter vlerën 

më të lartë nga 122 procedura prokurimi me zgjedhje u audituan 35 procedura ose 39 % të tyre me 

vlerë të fondit limit 2,811,783 mijë lekë ose 83 % e fondit limit të prokuruar, respektivisht: 

-Për vitin 2015 janë audituar 15 procedura ose 41 % të tyre me vlerë të fondit limit 1,041,155 mijë 

lekë ose 91 % e fondit limit të prokuruar.  

-Për vitin 2016 janë audituar 14 procedura ose 30 % të tyre me vlerë të fondit limit 1,472,390 mijë 

lekë ose 88 % e fondit limit të prokuruar.  

-Për 6 mujorin 2017 janë audituar 6 procedura ose 16 % të tyre me vlerë të fondit limit 298,238 

mijë lekë ose 52 % e fondit limit të prokuruar.  
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Në 35 procedurat e audituara kanë marrë pjesë 398 OE/BOE nga të cilët janë s’kualifikuar 163 

OE/BOE dhe janë kualifikuar 235 OE/BOE. 

Në auditimin e 35 procedurave të prokurimit të zhvilluara në Bashkinë Durrës, u konstatuan se në 

10 procedura prokurimi me fond limit 470,290 mijë lekë (pa tvsh), ka mos përputhje me 

dispozitat e akteve ligjore e nënligjore të LPP dhe rregullave të caktuara në procedurat e 

prokurimit, në vendosjen e kritereve dhe shpalljen fitues të OE me mangësi në plotësimin e 

kritereve sipas DST, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik”, i ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, germa (a, b, d, dh), neni 2 “Parimet e 

përzgjedhjes”, germa (a, b, c), nenin 46 pika 1, nenin 53 pika 1 dhe 4, si dhe VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 66, si më poshtë vijon: 

-Në 8 procedura prokurimi me vlerë kontrate 297,011 mijë lekë pa tvsh (pa efekt financiar), ka 

mos përmbushje të rregullave të caktuara në procedurat e prokurimit, duke kualifikuar si të rregullt 

OE me mangësi në plotësimin e kërkesave të DST. 

-Në 2 procedura janë konstatuar shkelje në shpalljen fitues të OE me mangësi në plotësimin e 

kërkesave të DST, duke s’kualifikuar OE me mangësi por me çmim ofertë më të ulët se OE fitues, 

veprime me efekt negativ në përdorimin e fondeve publike nga mos menaxhimi i mirë i procedurës 

për shmangien e vlerës 1,503,640 lekë. 

-Në një procedurë është konstatuar rritje e fondit limit mbi kufijtë e cimeve të manualit të 

ndërtimit, veprime të cilat kanë çuar në përdorimin pa efektivitet, eficensë dhe ekonomicitet të 

fondeve publike në planifikimin e investimeve për vlerën 2,472,050 lekë, në kundërshtim me 

VKM nr. 514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve 

teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit”. 

-Në auditimin e praktikave u konstatua se për asnjë nga rastet e procedurave me vlerë mbi 100 

milionë lekë, nuk është kryer oponenca teknike megjithëse në auditimin e fundit është lënë si 

rekomandim që për këto investime të bëhet oponencë teknike, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 

8402, dt. 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, neni 6. 

-Në të gjithë preventivat e hartuar nga grupet e punës për investime, në asnjë rast nuk ka gjetur 

zbatim VKM nr. 664, datë 26.9.12, “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 514, datë 15.8.07, 

“Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit”, pika 10 , pasi nuk është parashikuar zbatimi i VKM nr. 312, datë 05.05.10, 

“Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, aneksi VI, “Mbi sigurinë në kantier”, në 

vlerën jo më pak se 3% të vlerës së projektit. 

(Të dhënat e prokurimeve sipas pasqyrës Aneks 4, bashkëlidhur Projekt Raport Auditimit) 

 
Më e detajuar për çdo procedurë paraqitet si më poshtë vijon: 

 Auditimi i procedurave për vitin 2015 

1- Tenderi me objekt: “Rikualifikim i hapësirave në të dyja anët e rrugës “Pavarësia” dhe 

sistemimet e rrugëve dalëse në Plazh (Loti 1)”,  me këto të dhëna: 
Urdhër prokurimi nr. 5846, datë 

5.8.2015. 

NJHDT sipas urdhrit nr. 5846, datë 

5.8.2015 

N.A Kryetar 

A.Zh& A.K anëtar 

KVO  me urdhërin nr. 186, datë 5.8.2015   

ZH.V  Kryetar 

E.P & F.E. 
Fondi limit 291,612,000 lekë 

Procedura e prokurimit – H. 
Fitues  “B+B” Vlera fituese 190,226,088 pa TVSh. 

Burimi fin. Buxheti i shtetit. 

Dt e hapjes së tenderit  02.09.2015. Dif nga fondi limit  101,385,912  lekë. Kontrata nr. 8758, datë 17.11.2015.  

Marrin pjesë 12  OE 

S`kualifikuar 2 OE 

Miratimi i procedurës shkresa datë 

21.10.2015 

Vlera e kontratës 228,271,305 lekë me 

TVSH. 
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Ankimime  në AK -  ka (kritere & 

procedurë) 

Ankimime në KPP -  s’ka 

Afati kontratës  270 ditë Titullar i AK – V.D 

 

Sipas gazetës zyrtare të vitit 2015 (numri 18), fondet janë miratuar nga Buxheti i Shtetit, ku për 

vitin 2015 do lëvrohen 245,000 mijë lekë dhe gjatë vitit 2016 pjesa e mbetur prej 105,000 mijë 

lekë. 

A-  Hartimi i DT: Me procesverbal datë 05.08.2015 nga anëtarët e njësisë së prokurimit (NJP), 

bazuar në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ka hartuar dokumentet e tenderit sipas procesverbalit të 

mbajtur dhe njoftimit të kontratës së bashku me një kopje të DT dhe janë hedhur ne sistemin 

elektronik ne faqen e APP për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 31 të datës 10 Gusht 

2015.    

Me urdhër nr. 126, datë 26.05.2015 (prot nr. 4199, dt. 26.5.2015) është ngritur grupi i punës për 

caktimin e specifikimeve teknike i përbërë nga z. A.T Kryetar, B.S, D.D dhe M.S, i cili bëri 

përllogaritjen e fondit limit sipas preventivit të hartuar nga shoqëria “E.G”, si dhe përgatitjen e 

materialeve me specifikimet teknike në këtë procedurë. Nga ky grup është mbajtur procesverbali 

për specifikimet teknike dhe përllogaritjen e vlerës së fondit limit të kontratës. 

Me shkresën nr. 431, datë 07.08.2015, subjekti “S.”, ka paraqitur ankesë në lidhje me kriteret e 

kualifikimit të subjekteve (mangësitë janë trajtuar në akt konstatimin nr. 16, datë 06.10.2017). 

Me shkresën nr. 5915/1, datë 13.08.2015 nga AK është kthyer përgjigje subjektit “S.” se 

pretendimi juaj nuk qëndron, për faktin se investimi është ambicioz i një rëndësie të veçantë, pasi 

është arteria kryesore e lidhjes së qytetit për të cilën grupi i projektimit ka parashikuar specifikime 

të veçanta dhe me risk për Durrësin dhe Shqipërinë. 

Përgjigjja e dhënë nga AK nuk është argumentues dhe bindëse, pasi vendosja e kritereve të 

përgjithshme apo të veçanta bëhet bazuar në zërat e preventivit të punimeve dhe VKM nr. 42, e 

cila është ligjore, ndërsa në lidhje me pozicionin e vendosjes së objektit ka lidhje me zbatimin në 

teren të investimit, ku nëse investimi do realizohet sipas projektit ai është i qëndrueshëm dhe në 

cilësinë e kërkuar. Në përfundim AK nuk ka vepruar sipas ligjit në shqyrtimin e ankesës së OE, 

veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi grupi i punës për caktimin e specifikimeve teknike i 

përbërë nga z. A.T Kryetar, B.S, D.D dhe M.S. 

C-Zhvillimi i procedurës së prokurimit: Me procesverbalin datë 02.09.2015, është bërë hapja e 

procedurës dhe me procesverbalin datë 18.09.2015, është bërë shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertuesve. 

Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë 12 OE/BOE, ku janë s’kualifikuar 2 OE/BOE.  

Nga auditimi i ofertës fituese të BOE “B. + B.” me vlerë oferte 190,226,088 lekë pa tvsh, rezultoi se 

shpallja fitues nga KVO është në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP, pasi operatori 

plotëson kërkesat e DST dhe oferta e ofruar nga ky operator është më e ulët se të gjithë operatorëve 

të tjerë pjesëmarrës (Gjerësisht është trajtuar në Akt-Konstatimin nr. 16, datë 06.10.2017 dhe 

faqen 47-121, të Projekt raport Auditimit ). 

 

2- Tenderi me objekt: “Rikonstruksion rruga Vrine-fshat Rinia”,  me këto të dhëna: 

Urdhër prokurimi nr. 9062, datë 

25.11.2015. 

NJHDT sipas urdhrit nr. 9062, datë 

25.11.2015 

N.A Kryetar 

A.ZH & A.K anëtar 

KVO  me urdhërin nr. 301, datë 

25.11.2015   

ZH.V  Kryetar 

D.B & L.B anëtar. Fondi limit 99,993,000 lekë 

Procedura e prokurimit – H. 
Fitues  “S.2F + A.C+ B.” Vlera fituese 67,777,777 pa TVSh. 

Burimi fin. FZHR. 

Dt e hapjes së tenderit  21.12.2015. Dif nga fondi limit  32,215,223  lekë. Kontrata nr. 2354, datë 05.04.2016.  
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Marrin pjesë 14  OE 

S`kualifikuar 8 OE 

Miratimi i procedurës shkresa datë 

15.02.2016 

Vlera e kontratës 81,333,332 lekë me 

TVSH. 

Ankimime  në AK -  ka ( procedurë) 

Ankimime në KPP -  ka (procedurë) 
Afati kontratës  160 ditë Titullar i AK – V.D 

 

Sipas gazetës zyrtare të vitit 2015 (numri 189), fondet janë miratuar nga FZHR për vlerën 120,000 

mijë lekë, ku për vitin 2015 do lëvrohen 24,000 mijë lekë dhe gjatë vitit 2016 pjesa e mbetur prej 

96,000 mijë lekë. 

Komente dhe sqarime: Në argumentet e paraqitur me shkresën nr. 14211/46, datë 12.10.2017 nga 

grupi i hartimit të projektit teknik z. A.T, B.S, D.D dhe M.S, merret në konsideratë fakti se çmimi 

i aplikuar është i njëjte me çmimin e manualit dhe diferenca në vlerën 1,023,780 lekë nuk qëndron. 
 

A- Hartimi i DT: Me procesverbal datë 25.11.2015 nga anëtarët e NJP, bazuar në VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 ka hartuar dokumentet e tenderit sipas procesverbalit të mbajtur dhe njoftimit të 

kontratës së bashku me një kopje të DT dhe janë hedhur ne sistemin elektronik ne faqen e APP për 

botim në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 47 të datës 01 dhjetor 2015.    

Me urdhër nr. 280, datë 13.11.2015 (prot nr. 8719, dt. 13.11.2015) të Titullarit të AK është ngritur 

grupi i punës për caktimin e specifikimeve teknike i përbërë nga z. A.T Kryetar, B.S, D.D dhe 

M.S, i cili bëri përllogaritjen e fondit limit sipas preventivit të hartuar specialistët nga Ing. B.S, 

D.D dhe M.S, si dhe përgatitjen e materialeve me specifikimet teknike në këtë procedurë.  

B-Zhvillimi i procedurës së prokurimit: Me procesverbalin datë 21.12.2015, është bërë hapja e 

procedurës dhe me procesverbalin datë 07.01.2016 është bërë shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertuesve, 

sipas tabelës së mëposhtme: 

Nr. Operatori ekonomik 
Oferta 

ekonomike 

Vendimi i 

KVO-së 
Arsyet e s’kualifikimit 

1 N.+M+K 66,403,432 S’kualifikohet 
Mungon listpagesa e muajt nëntor 

të tre operatorëve;  

2 S.2F+A.K+B 67,777,777 Kualifikohet   

3 A.L-A+V.I+E.C.C 67,926,890 S’kualifikohet 
Mungon listpagesa e muajt nëntor 

të tre operatorëve;  

4 C/M+SH07+P.V+S.SB 68,042,380 Kualifikohet   

5 V.H+V.E 68,979,210 Kualifikohet   

6 E+K.K 69,992,700 S’kualifikohet 
Mungon listpagesa e muajt nëntor 

të tre operatorëve;  

7 B X+GJ 71,215,252 S’kualifikohet 

Mungon listpagesa e muajt nëntor 

të tre operatorëve;për OE “B.X” 

në listpagesa nuk është drejtusi 

teknik Jakup Vogli, Fatjona 

Levani dhe Elidjon Kaso  

8 B-I+B 93 71,926,910 Kualifikohet  

9 A.S 72,002,220 S’kualifikohet 
Mungon listpagesa e muajt 

nëntor;  

10 DENIS-05 + A. 84,600,560 S’kualifikohet 

Mungon listpagesa e muajt nëntor 

të tre operatorëve;për OE “Denis-

05” nuk ka të siguruar për muajit 

tetor dhe nëntor drejtuesin teknik 

E. Arizaj  

11 S. 85,993,290 Kualifikohet   

12 A.I.G.C 86,683,900 Kualifikohet   

13. RSM C. + C 87,883,820 S’kualifikohet 
Në listpagesa mungojnë drejtuesit 

teknik 

14 G. 0 S’kualifikohet Nuk ka ofertë 
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Mbas vlerësimit të dokumentacionit ligjorë, KVO ka kualifikuar 6 OE nga 14 pjesëmarrës, duke 

argumentuar dhe arsyet e s’kualifikimit të këtyre operatorëve. 

Me shkresën datë 08.01.2016 (prot institucion nr. 39, datë 08.01.2016), subjekti “N” ka paraqitur ankesë 

në lidhje me s’kualifikimin (Trajtuar në akt konstatimin  nr. 16, datë 06.10.2017). 

Me urdhër nr. 12, datë 13.01.2016 të Titullarit të AK është ngritur komisioni i shqyrtimit të ankesave 

(KSHA) i përbërë nga z. A.B me funksion Drejt. Drejtorisë juridike, z. V.M me funksion shef në 

sektorin juridik dhe zj. Hanza Reka shefe e sektorit të financës, si dhe pezullimin e procedurës deri në 

shqyrtimin e ankesës. 

Me shkresën nr. 39/1, datë 14.01.2016, KSHA pas shqyrtimit të ankesës i kthen përgjigje Titullarit të 

AK në të cilën ka vendosur: OE i cili ka bërë ankesën nga verifikimi në sistemin elektronik, konstatohet 

se nuk është paraqitur listpagesa e muajt nëntor 2015 dhe argumenti se data 20 bie e diel nuk është kriter 

për mos paraqitje dokumenti kur deklarimi behet ne mënyrë elektronike. Në këto kushte ankesa e bërë 

nga OE “N” nuk merret në konsideratë. 

Me shkresën nr. 39/2, datë 14.01.2017 Titullari i AK i kthen përgjigje subjektit “N” se ankesa juaj nuk 

merret në konsideratë dhe s’kualifikimi i bërë nga KVO është i drejtë. 

Me shkresën datë 22.01.2016 subjekti “N.” (prot institucion nr. 136, datë 01.02.2016) ka bërë ankimim 

në Komisionin e Prokurimeve Publike (këtu e në vijim KPP), ku kjo e fundit me vendim nr. 80/1, datë 

25.01.2016 të KPP ka vendosur që çështja e ankesës së BOE “N.” & “K.” & “M/S” të shqyrtohet nga 

AK Bashkia Durrës dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër deri në shqyrtimin e ankesës. 

Me urdhër nr. 20, datë 28.01.2016 (prot, nr. 583, dt. 28.01.2016), të Titullarit të AK është urdhëruar 

KVO pezullimin e procedurës deri në shqyrtimin e ankesës nga KPP. 

Me shkresën nr. 523/1, datë 29.01.2016 është dërguar informacioni i kërkuar KPP mbi procedurën e 

ndjekur për tenderin me objekt “Rikonstruksion rruga Vrine-Fshati Rinia”   

Pas shqyrtimit të ankesës nga KPP është konkluduar se me Vendim nr. 65/2016, datë 10.02.2016 të mos 

pranojë ankesën e BOE “N.” & “K.” & “M/S”, si të pabazuar dhe AK lejohet të vijojë procedurën e 

mëtejshme të prokurimit. 

Me shkresën datë 15.02.2016 KVO harton Raportin Përmbledhës për Titullarin e AK në të cilën janë 

përshkruar të gjitha fazat e procesit dhe në fund është shpallur fitues BOE “S.2F” + “A.C” + “B.”  me 

vlerë oferte 67,777,777 lekë pa tvsh, i cili për nga vlera është operatori i radhitur i dyti. 

Me vendim nr. 942, datë 15.02.2016 të Titullarit të AK është bërë miratimi i procedurës dhe shpallja 

fitues e BOE “S.2F” + “A.C” + “B.”  me vlerë oferte 67,777,777 lekë pa tvsh 
 

C-Shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit fitues. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit fitues, konstatohet se BOE “S.2F” + “A.C” + “B.”  me 

vlerë oferte 67,777,777 lekë pa tvsh, nuk plotëson të gjitha kriteret e miratuara në DST nga AK, 

konkretisht: 

a- Në verifikimin e listpagesa dhe kontratave të drejtuesve teknik të subjekteve “B.” dhe “A.C’, 

konstatohet se paga sipas kontratës nuk përputhet me pagën e deklaruar në listpagesa, duke bërë kështu 

një deklarim të rremë. Gjithashtu për disa muaj për subjektin “B.” nuk janë deklaruar, konkretisht: 

Për subjektin “ B.”. 

Sipas deklarimit të bërë nga subjekti me datë 21.12.2014, drejtues teknik për zbatimin e këtij projekti do 

jene: zj. SH.B; z. DH.F; zj. Z.J dhe z. C.D. Nga verifikimi i kushteve të kontratës dhe listpagesa të 

paraqitura nga subjekti për disa drejtues teknik deklarimi i pagës sipas listpagesës nuk përputhet me 

pagën sipas kontratës dhe për muaj të veçantë nuk janë deklaruar. 

z. DH.F me profesion Ing. Elektrik, kontrata pune nr. 3779rep/3039kol, datë 16.06.2011 me afat 5 

vjeçar dhe pagesë mujore 30,000 lekë. Sipas listpagesës është paguar me pagë bazë 22,000 lekë, më pak 

se paga në kontratë. 
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zj. Z.J me profesion Ing. Mjedisi, kontrata pune nr. 10836rep/7086kol, datë 01.09.2015 me afat 1 vjeçar, 

për muajin shtator nuk është deklaruar në listpagesën përkatëse. 

zj. SH.B me profesion Ing. Ndërtimi, kontrata pune nr. 4219rep/2484kol, datë 08.08.2015 me afat 5 

vjeçar, për muajin Gusht nuk është deklaruar në listpagesën përkatëse. 

z. C.D me profesion Ing. Gjeodet, kontrata pune nr. 3275rep/1913kol, datë 23.06.2015 me afat 5 vjeçar, 

për muajin Korrik, Gusht dhe Shtator nuk është deklaruar në listpagesën përkatëse. Gjithashtu paga 

sipas kontratës është 25,000 lekë/muaj, ndërsa sipas listpagesës ka deklaruar me pagë pazë 22,000 

lekë/muaj, më pak për vlerën 3,000 lekë (deklarim i rremë). 

Për subjektin “ A.C”. 

Sipas deklarimit të bërë nga subjekti me datë s’ka, drejtues teknik për zbatimin e këtij projekti do jene: z. 

I.GJ me profesion Ing. Ndërtimi. Sipas kontratës datë 30.06.2014 (kontratë e panoterizuar), me afat të 

pacaktuar është kontraktuar për një pahë mujore prej 85,000 lekë/muaj, por nga verifikimi i listpagesa 

konstatohet se paga bazë mbi të cilën është paguar paraqitet për vlerën 65,000 lekë/muaj, pra me një 

diferencë më pak për vlerën 20,000 lekë/muaj (deklarim i rremë). 

Gjithashtu ky subjekt ka kontratë dhe me specialistë të tjerë, ku paga sipas konstarës nuk përputhet me 

pagën sipas listpagesës, konkretisht: 

zj. Y.C (Berduti) me profesion Ing. Mekanike (drejtues teknik sipas licencës së shoqërisë NZ. 3420/15, 

datë 07.02.2011), me kontratë date 30.06.2014 e panoterizuar), me afat të pacaktuar është kontraktuar 

për një pahë mujore prej 85,000 lekë/muaj, por nga verifikimi i listpagesa konstatohet se paga bazë mbi 

të cilën është paguar paraqitet për vlerën 65,000 lekë/muaj, pra me një diferencë më pak për vlerën 

20,000 lekë/muaj (deklarim i rremë). 

zj. A.K(G) me profesion Ing. Gjeodet (drejtues teknik sipas licencës së shoqërisë NZ. 3420/15, datë 

07.02.2011), me kontratë date 30.06.2014 e panoterizuar), me afat të pacaktuar është kontraktuar për 

një pahë mujore prej 85,000 lekë/muaj, por nga verifikimi i listpagesa konstatohet se paga bazë mbi të 

cilën është paguar paraqitet për vlerën 65,000 lekë/muaj, pra me një diferencë më pak për vlerën 20,000 

lekë/muaj (deklarim i rremë). 

z. Z.J me profesion Ing. Gjeolog (drejtues teknik sipas licencës së shoqërisë NZ. 3420/18, datë 

01.04.2013), me kontratë date 30.06.2014 e panoterizuar), me afat të pacaktuar është kontraktuar për 

një pahë mujore prej 85,000 lekë/muaj, por nga verifikimi i listpagesa konstatohet se paga bazë mbi të 

cilën është paguar paraqitet për vlerën 65,000 lekë/muaj, pra me një diferencë më pak për vlerën 20,000 

lekë/muaj (deklarim i rremë). 

Nga sa trajtuam mësipërm BOE “S.2F” + “A.C” + “B.”  me vlerë oferte 67,777,777 lekë i shpallur 

fitues nga KVO nuk plotëson të gjitha kriteret e DST, kjo për faktin se përqindja e ndarë sipas zërave të 

preventivit nuk përputhet me përqindjen sipas kontratë bashkëpunimit, ka deklarim të rremë pasi disa 

drejtues teknik paga në kontratë nuk përputhet me pagën në listpagesa, mos deklarim për muaj të caktuar 

(deklarim i rremë) dhe mos paraqitje vërtetim për shlyerje detyrimesh fiskale për sigurimet, tvsh dhe 

tatim fitimin (siç janë trajtuar më sipër). 

Për të tre operatorët pjesëmarrës si BOE në këtë procedurë prokurimi, noterizimi i dokumenteve nuk 

është bërë në zbatim të ligjin nr. 7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, i ndryshuar, përkatësisht nenet 

39, 49, 56 dhe 57, pasi në vërtetimin e lëshuar nga noteri “SH.M.GJ me Nipt K61621011S, nuk janë të 

specifikuar (radhitur), se çfarë dokumentesh ka noterizuar subjektet dhe se data në vërtetim nuk 

përputhet me kohën e zhvillimit të tenderit. 

Konkluzion: Si rezultat i veprimeve dhe mos veprimeve të mësipërme, KVO ka kualifikuar 

operatorë me mangësi në plotësimin e kritereve sipas DST dhe s’kualifikuar BOE “N.” + “M/S” + 

“K.” me gabime të cilat nga vetë AK janë konsideruar si gabime të vogla (vendimi i KSHA nr. 

39/1, datë 14.01.2015). 
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Në këto rast KVO, nisur nga vlera e ofertës më të leverdishme që në rastin konkret ish e BOE “N.” 

+ “M/S” + “K.” prej 66,403,432 lekë ose më pak se BOE tjetër i shpallur fitues, për të shmangur 

efektin negativ 1,374,345 lekë (67,777,777, - 66,403,432), si diferencë midis vlerës së operatorit 

fitues dhe operatorit pjesëmarrës me ofertë më të ulët, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, germa 

(a, b, d, dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, germa (a, b, c), nenin 46 pika 1, nenin 53 pika 1 dhe 

4, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 66, 

veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO i përbërë nga: ZH.V me funksion 

Zv/Kryetare, zj. D.B me funksion Drejt. Drejtorisë ligjore dhe z. L.B me funksion specialist 

në Drejtorinë e të Ardhurave. 
 

Komente dhe sqarime: Në kundërshtitë që paraqiten me shkresën nr. 20171, datë 24.11.2017 nga 
anëtarët e KVO (ZH.V, L.B, D.B), ku pretendohet se problematikat e trajtuara nga grupi i 
auditimit të KLSH nuk qëndron, pasi operatori fitues plotëson kërkesat e DST, duke dhënë dhe 
sqarimet e rastit, nuk merren ne konsideratë për të gjitha rastet, pasi nuk janë bindëse, 
konkretisht. 
-Në lidhje me mos verifikimin e mos përputhjes së pagës në kontratë dhe pagës në listpagesa, argumenti nuk 
qëndron, kjo për faktin se këto dokumente për këtë qëllim kërkohen që pagat të jetë të njëjta si në kortarë dhe 
në listpagesa. Në lidhje me drejtuesin teknik Ing. C.D të subjektit “B.” ku është theksuar se nuk është në 
listpagesa e muajve Korrik, Gusht, Shtator 2015 nuk është dhënë argument, duke argumentuar se Ing. 

DH.F është në listpagesa e këtyre muajve, gjë të cilën grupi i auditimit nuk e ka trajtuar,  duke bërë që 
pagesa e këtij punonjësi të kryhet në kundërshtim me Vendim e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Tatimeve me nr. 77, datë 28.01.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i 
sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor,  Rubrika II- “Paga për efekt të llogaritjes 
së kontributeve”, pika 1, ku thuhet:  “Paga bruto, për efekt të llogaritjes së kontributeve të 
sigurimeve shoqërore e të kujdesit shëndetësor, është paga e caktuar sipas legjislacionit në fuqi, ose 
në kontratën e punës, sipas rastit, me kohë ose vëllim pune dhe shtesat e tjera, me karakter të 
përhershëm, që lindin nga marrëdhëniet e punës. Paga bruto evidentohet në listëpagesën tip, e cila 
është deklaratë për pagesë dhe dokumenti bazë për evidentimin e kontributeve individuale”. 
-Në lidhje me mos qenien në listpagesa e muajt shtator të Ing. Z.J, ku sipas grupit të KLSH nuk 
është në listpagesa e muajit shtator 2015, kjo referuar kontratës nr. 4219rep/7086kol, datë 
1.9.2015, argumenti nuk qëndron për faktin se deklarimi bëhet në muajin tetor, por regjistrimi në 
listpagesa duhet të fillojë që në momentin e lidhjes së kontratës. I njëjti argumenti dhe për Ing. 
C.D.  
- Në argumentet që paraqisni ne lidhje me mos ekzistencën e punonjësit në listpagesa, nuk është bindës, 
pasi subjekti regjistrohet në listpagesa në bazë të ligjit të sigurimeve shoqërore nga momenti i lidhjes së 
kontratës dhe deklarimi bëhet në muajin pasardhës, gjë e cila nuk është bërë nga subjekti megjithëse 
kontrata është lidhur në muajin më përpara. 
Në këto kushte nga grupi i KLSH merret pjesërisht argumentet e subjektit, por që nuk përjashtojnë 
faktin se kjo procedurë është e parregullt. 

 

3- Tenderi me objekt: “Ndërtim i shkollës Bajram Curri 2”,  me këto të dhëna: 
Urdhër prokurimi nr. 7167, datë 

28.09.2015. 

NJHDT sipas urdhrit nr. 7167, datë 

28.09.2015. 

N.A Kryetar 

A.ZH & A.K anëtar 

KVO  me urdhërin nr. 232, datë 

28.09.2015   

ZH.V  Kryetar 

E.P & F.E. Fondi limit 120,287,000 lekë 

Procedura e prokurimit – H. Fitues  “R.N + V.E” Vlera fituese 80,470,382 pa TVSh. 
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Burimi fin. Zhvillimit të Rajoneve. 

Dt e hapjes së tenderit  22.10.2015. Dif nga fondi limit  39,816,618  lekë. Kontrata nr. 9337, datë 04.12.2015.  

Marrin pjesë 31  OE 

S`kualifikuar 7 OE 

Miratimi i procedurës shkresa datë 

24.11.2015 

Vlera e kontratës 96,564,458 lekë me 

TVSH. 

Ankimime  në AK -  ka ( procedurë) 

Ankimime në KPP -  s’ka 
Afati kontratës  240 ditë Titullar i AK – V.D 

 

Me shkresën nr. 2087, datë 16.03.2015 të Ministrisë së Arsimit të Sporteve është bërë alokimi i 

fondeve në vlerën 144,382,031 lekë, nga e cila do lëvrohet gjatë viti 2015 vlera prej 65,188,031 

lekë dhe gjatë vitit 2016 vlera prej 79,194,286 lekë, sipas gazetës zyrtare të vitit 2015 (numri 35). 

A-Preventivi është hartuar nga specialistët e Bashkisë Durrës Ing. B.S me funksion specialist në 

DPZHT, Ing. D.D me funksion specialiste në Drejtorinë e Shërbimeve, Ing. M.S me funksion 

inspektore e ndriçim ujësjellësit në Drejt. Shërbimeve dhe Ing. D.M me funksion inspektore e 

investimeve në Drejtorinë e Shërbimeve. 

Nga krahasimi i çmimit të disa zërave të preventivit me çmimet e manualit (viti 2015), konstatohet 

se janë preventivuar më tepër fond limit në vlerën 2,472,050 lekë pa TVSh, si pasojë e rritjes 

fiktive të çmimeve jo në përputhje me manualin teknik të çmimeve gjatë hartimit të projekt-

preventivit të objektit: “Rikonstruksion rruga Vrine-fshat Rinia”. 

Diferenca e mësipërme ka ardhur si pasojë vendosjes së çmimeve mbi ato të manualit teknik të 

çmimeve në fuqi. Si rrjedhojë e veprimeve të mësipërme fondi limit është rritur për vlerën 

2,472,050 lekë pa TVSh. Kjo vlerë jepet sipas tabelave të mëposhtme: 

 

Tabela 1  

Nr. 

Analiz 
Zëri i punimeve Njësia 

Sasia 

në 

preve

ntiv 

Çmimi i 

preventivit 

Çmimi 

faktik 

sipas 

manuali

t 

Diferenca ne + 

Çmim Vlera 

2.258/2 
Mbushje me cakull, 30 cm e 

ngjeshur deri ne kuoton 1.95  
m3 350 8,000 937 7,063 2,472,050 

 Shuma 2,472,050 

 
Veprimet e mësipërme për kryerjen e llogaritjeve fiktive të analizave të këtyre zërave ngarkojnë 

me përgjegjësi hartuesit e projekt Ing. B.S me funksion specialist në DPZHT, Ing. D.D me 

funksion specialiste në Drejtorinë e Shërbimeve, Ing. M.S me funksion inspektore e ndriçim 

ujësjellësit në Drejt. Shërbimeve dhe Ing. D.M me funksion inspektore e investimeve në Drejtorinë 

e Shërbimeve, duke preventivuar më tepër fond limit në vlerën 2,472,050 lekë pa TVSh, në 

kundërshtim me ligji nr., 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të 

Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu I, neni 3, si dhe Vendimi nr. 514, datë 15.08.2007“Për 

informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të 

ndërtimit, ndryshuar me vendim nr. 664, datë 26.09.2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

vendimin nr. 514, datë 15.08.2007 të Këshillit të Ministrave “Për informatizimin e llogaritjes së 

kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e konkretisht pikat 

2, 3, 9. 

Komente dhe sqarime: Në argumentet e paraqitur me shkresën nr. 20171, datë 24.11.2017 nga 
grupi i hartimit të projektit teknik z. A.T, B.S, D.D dhe M.S, është argumentuar se gjatë hartimit 
të projektit, gabimisht vlera 800 është hedhur 8,000 l/m3, pra sipas tyre një gabim në hedhje. 
Argumenti nuk qëndron.  
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B- Hartimi i DT: Me procesverbal datë 28.09.2015 nga anëtarët e NJP, bazuar në VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 ka hartuar dokumentet e tenderit sipas procesverbalit të mbajtur dhe njoftimit të 

kontratës së bashku me një kopje të DT dhe janë hedhur ne sistemin elektronik ne faqen e APP për 

botim në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 39 të datës 05/10/2015.    

Me urdhër nr. 153, datë 01.07.2015 (prot nr. 5109, dt. 01.07.2015) është ngritur grupi i punës për 

caktimin e specifikimeve teknike i përbërë nga z. A.T Kryetar, B.S, D.D, D.M dhe M.S, i cili bëri 

përgatitjen e materialeve me specifikimet teknike në këtë procedurë. Nga ky grup është mbajtur 

procesverbali për specifikimet teknike dhe përllogaritjen e vlerës së fondit limit të kontratës. 

C-Zhvillimi i procedurës së prokurimit: Me procesverbalin datë 27.10.2015, është bërë hapja e 

procedurës dhe bërë shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertuesve. Nga shqyrtimi i ofertave, konstatohet se 

në këtë procedurë kanë marrë pjesë 31 OE/BOE nga të cilat janë s’kualifikuar 7 OE/BOE. 

Nga auditimi i ofertës fituese të BOE “R.N + V.E” me ofertë 80,470,382 lekë pa tvsh, rezultoi se 

shpallja fitues nga KVO është në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP, pasi operatori 

plotëson kërkesat e DST dhe oferta e ofruar nga ky operator është më e ulët se të gjithë operatorëve 

të tjerë pjesëmarrës (Gjerësisht është trajtuar në Akt-Konstatimin nr. 16, datë 06.10.2017 dhe 
faqen 47-122, të Projekt Raport Auditimit). 
 
4- Tenderi me objekt: “Rikonstruksion rruga Perlat-Hamallaj-Hidrovor”,  me këto të dhëna: 

Urdhër prokurimi nr. 9705, datë 

16.12.2015. 

NJHDT sipas urdhrit nr. 9705, datë 

16.12.2015. 

N.A Kryetar 

M.D & A.K anëtar 

KVO  me urdhërin nr. 317, datë 

16.12.2015   

ZH.V  Kryetar 

A.S & SH.C. Fondi limit 99,999,000 lekë 

Procedura e prokurimit – H. 
Fitues  “C/M + SH.07 + P.V”” Vlera fituese 62,303,560 pa TVSh. 

Burimi fin. Zhvillimit të Rajoneve. 

Dt e hapjes së tenderit  14.01.2016. Dif nga fondi limit  37,695,440  lekë. Kontrata nr. 1333, datë 01.03.2016.  

Marrin pjesë 19  OE 

S`kualifikuar 4 OE 

Miratimi i procedurës shkresa datë 

08.02.2016 

Vlera e kontratës 74,764,272 lekë me 

TVSH. 

Ankimime  në AK -  s’ka  

Ankimime në KPP -  s’ka 
Afati kontratës  160 ditë Titullar i AK – V.D 

 

Alokimi i fondeve në vlerën 120,000,000 lekë, nga e cila do lëvrohet gjatë viti 2015 vlera prej 

24,000,000 lekë dhe gjatë vitit 2016 vlera prej 96,000,000 lekë, sipas gazetës zyrtare të vitit 2015 

(numri 189). 

A-Nga auditimi dokumentacionit të paraqitur, konstatohet se preventivi i punimeve është hartuar 

nga specialistët e Bashkisë Durrës Ing. B.S, Ing. D.D dhe Ing. M.S për vlerën 99,999,4723 lekë pa 

tvsh dhe 119,999,307 lekë me tvsh. 

B- Hartimi i DT: Me procesverbal datë 16.12.2015 nga anëtarët e njësisë së prokurimit (NJP), 

bazuar në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ka hartuar dokumentet e tenderit sipas procesverbalit të 

mbajtur dhe njoftimit të kontratës së bashku me një kopje të DT dhe janë hedhur ne sistemin 

elektronik ne faqen e APP për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 51 të datës 28/12/2015.    

Me urdhër nr. 279, datë 13.11.2015 (prot nr. 8707, dt. 13.11.2015) është ngritur grupi i punës për 

caktimin e specifikimeve teknike i përbërë nga z. A.T Kryetar, B.S, D.D dhe M.S, i cili bëri 

përgatitjen e materialeve me specifikimet teknike në këtë procedurë. Nga ky grup është mbajtur 

procesverbali për specifikimet teknike dhe përllogaritjen e vlerës së fondit limit të kontratës. 
 

-Komente dhe sqarime: Nga NJP i përbërë nga z. N.A, A.K dhe M.D në kundërshtitë e 
paraqitura me shkresën nr. 20171, datë 24.11.2017 ka argumentuar pretendimet e KLSH, pasi 
referuar pikës 2 të nenit 61, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, Titullari i AK për mungesë 
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specialistëve ka ngritur grupin e hartimit të specifikimeve teknike me urdhër nr. 279, datë 
13.11.2015, i cili është përgjegjës për vendosjen e këtyre kërkesave dhe nuk është përgjegjësi e 
NJDT dhe se vendosja e kategorive NP-11A dhe NP-12A janë të parashikuara në preventiv. 
-Komente dhe sqarime: Në argumentet e paraqitur nga personat përgjegjës (sa sipër), është bërë 
me dokumentacion ligjore sqarimi i pretendimeve të grupit të auditivit të KLSH. Argumenti 
qëndron.  

 

C-Zhvillimi i procedurës së prokurimit: Me procesverbalin datë 14.01.2016, është bërë hapja e 

procedurës dhe bërë shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertuesve. Në këtë procedurë auditimi kanë marrë 

pjesë 19 OE/BOE nga të cilat janë s’kualifikuar 4 OE/BOE. 

Nga auditimi i ofertës fituese të BOE “C/M + SH.07 + P.V” me ofertë ekonomike prej 62,303,560 

lekë pa tvsh, rezultoi se shpallja fitues nga KVO është në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të 

LPP, pasi operatori plotëson kërkesat e DST dhe oferta e ofruar nga ky operator është më e ulët se 

të gjithë operatorëve të tjerë pjesëmarrës (Gjerësisht është trajtuar në Akt-Konstatimin nr. 16, datë 
06.10.2017 dhe faqen 42-122, të Projekt Raport Auditimit). 
 

5- Tenderi me objekt: “Rikualifikim fasadash (blloku përballë rrugës paralele me murin e 

portit)”,  me këto të dhëna: 
Urdhër prokurimi nr. 9987, datë 

24.12.2015. 

NJHDT sipas urdhrit nr. 9987, datë 

24.12.2015. 

N.A Kryetar 

A.ZH & A.K anëtar 

KVO  me urdhrin nr. 326, datë 24.12.215   

ZH.V  Kryetar 

A.M & A.B. 
Fondi limit  83,331,000 lekë 

Procedura e prokurimit – H. 
Fitues  “L.VII + SH.07” Vlera fituese 49,095,770 pa TVSh. 

Burimi fin. Me buxhetin e shtetit. 

Dt e hapjes së tenderit  20.01.2016. Dif nga fondi limit  34,235,230  lekë. Kontrata nr. 2772, datë 19.04.2016.  

Marrin pjesë 28  OE 

S`kualifikuar 13 OE 

Miratimi i procedurës shkresa datë 

15.02.2016 

Vlera e kontratës 58,914,924 lekë me 

TVSH. 

Ankimime  në AK -  s’ka  

Ankimime në KPP -  s’ka 
Afati kontratës  150 ditë Titullar i AK – V.D 

 

Alokimi i fondeve në vlerën 100,000,000 lekë, nga e cila do lëvrohet gjatë viti 2015 vlera prej 

20,000,000 lekë dhe gjatë vitit 2016 vlera prej 80,000,000 lekë, sipas gazetës zyrtare të vitit 2015 

(numri 189). 

A-Nga auditimi dokumentacionit të paraqitur, konstatohet se preventivi i punimeve është hartuar 

nga specialistët e Bashkisë Durrës Ing. A.T dhe D.D për vlerën 74,417,037 lekë pa tvsh dhe 

89,300,444 lekë me tvsh. 

B- Hartimi i DT: Me procesverbal datë 24.12.20215 nga anëtarët e njësisë së prokurimit (NJP), 

bazuar në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ka hartuar dokumentet e tenderit sipas procesverbalit të 

mbajtur dhe njoftimit të kontratës së bashku me një kopje të DT dhe janë hedhur ne sistemin 

elektronik ne faqen e APP për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 52 të datës 31/12/2015.  

Me urdhër nr. 121, datë 14.05.2015 (prot nr. 3901, dt. 14.05.2015) është ngritur grupi i punës për 

caktimin e specifikimeve teknike i përbërë nga z. A.T Kryetar, B.S, D.D, i cili bëri përgatitjen e 

materialeve me specifikimet teknike në këtë procedurë. Nga ky grup është mbajtur procesverbali 

për specifikimet teknike dhe përllogaritjen e vlerës së fondit limit të kontratës. 
 

C-Zhvillimi i procedurës së prokurimit: Me procesverbalin datë 20.01.2016, është bërë hapja e 

procedurës dhe bërë shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertuesve, sipas tabelës së mëposhtme: 

 Operatori ekonomik 
Oferta 

ekonomike 

Vendimi i 

KVO-së 

Arsyet e s’kualifikimit 
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Nr. 

1. “N.” 48.966.475 S’kualifikohet 

Mjeti me targe TR9575S në pronësi të 

z. Sabedin Drazhi marrë me qira nga 

dy OE pjesëmarrës (nuk përmendet 

emri i OE që e ka marrë me qira); 

Mjeti me targë AA940FV, AA572JJ 

dhe AA684KXka përfunduar afatet e 

dokumentacionit; 

2. “L.VII + SH.07” 49.095.770 Kualifikuar   

3. 

“N. + K.” 49.819.440 S’kulifikohet 

Nuk paraqet listpegesat e muajt tetor, 

nëntor dhe dhejtor për drej teknik z. 

Vasil Bozo 

4. “K. + V.H” 51.702.790 
S’kulifikohet 

Mungon vërtetimi i gjendjes 

financiare. 

5. 

“B. + NDËRTIMI” 52.104.650 S’kulifikohet 

Dre. Teknik z. Ludmilla Zeka (Gjata) 

nuk është në listpagesa e muajt 

nëntor dhe dhjetor. 

6. “A.L.S” 52.433.390 S’kulifikohet  

7. 

“SH-M + V. + S.” 53.193.280 S’kulifikohet 

Për subjektin “Starek”, mungon 

listpagesa e drej.tenkik z. Bujar 

Karanxha. 

8. “K.+A.C” 56.291.130 Kualifikuar  

9. “B.N” 56.894.394 Kualifikuar  

10. “B. + P.” 57.356.631 S’kulifikohet  

11. “A.” 57.495.591 Kualifikuar  

12. “S.2F + B. + A.II” 57.777.777 Kualifikuar  

13. “E.& CO + A.E.K&CO” 58.443.490 Kualifikuar  

14. “E.” 58.709.330 Kualifikuar  

15. “K.K” 58.895.316 Kualifikuar  

16. “G. + R.” 59.132.565 S’kulifikohet  

17. “S.” 59.168.080 Kualifikuar  

18. “H.” 60.049.380 S’kulifikohet  

19. “B.93+B-I” 50.071.335 Kualifikuar  

20. “M.1 + S.” 61.101.280 S’kulifikohet  

21. A.S” 61.164.750 Kualifikuar  

22. “E.” 62.486.313 Kualifikuar  

23. “A.K” 63.225.150 Kualifikuar  

24. K.I 65.115.508 S’kulifikohet Nuk plotëson xhiron mes 

25. A.I.G.C” 69.015.350 Kualifikuar  

26. 

“S/L” 83.330.999 S’kulifikohet 

Ka paraqitur vetëm ekstraktin e 

regjis. Tregtar, të dhëna për 

subjektin, eks historik, vërtetim nga 

AD Tatimore dhe dek ofertës pa 

preventiv. 

27. C/M 0 S’kulifikohet S’ka ofertë 

28. “E.M” 0 S’kulifikohet S’ka ofertë 

 

Me urdhër nr. 15, datë 18.01.2016 Titullari i AK ka bërë ndryshimin e një anëtari të KVO për arsye 

objektive, kështu anëtari znj. P.G është zëvendësuar nga znj. A.M e cila ka bërë dhe deklaratën e 

konfliktit të interesit. 

Me procesverbal datë 03.02.2016,  KVO bëri vlerësimin e dokumentacionit teknik-ligjorë të OE 

pjesëmarrës, ku nga 28 OE/BOE janë s;kualifikuar 13 OE/BOE dhe janë kualifikuar 15 EO/BOE, duke 

shpallu fitues BOE “L.VII + SH.07” me ofertë ekonomike prej 49,095,770 lekë pa tvsh, më të lartë se 

oferta e OE ‘N.” me ofertë 48.966.475 lekë pa tvsh (për vlerën 129,295 lekë), por më të ulët se të 

gjithë OE/BOE pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi. 

Referuar ofertës së paraqitur, konstatohet se ajo është anomalish më e ulët, për këtë KVO i ka kërkuar 

BOE sqarim mbi zbatimin e kësaj kontrate nëpërmjet postës elektronike. 
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Me shkresën nr. 46, datë 05.02.2016 subjekti BOE “L.VII + SH.07”, ka kthyer përgjigje mbi vlerën e 

ofertës së paraqitur, e cila është shoqëruar dhe me analizë çmimesh për çdo zë të preventivit. 

Me procesverbal datë 05.02.2016, KVO pasi analizojë përgjigjen e BOE mbi vlerën e paraqitur për 

zbatimin e preventivit të punimeve, vendosi të shpallë fitues BOE “L.VII + SH.07” me ofertë 

ekonomike prej 49,095,770 lekë pa tvsh, i cili plotëson kriteret teknik-ligjore. 

Me shkresën datë 15.02.2016 nga KVO është hartuar dhe paraqitur për miratim Raporti Përmbledhës i, 

duke përshkruar të plotë të gjithë procedurën e ndjekur, ku në fund ka shpallur fitues BOE “L.VII + 

SH.07” me ofertë ekonomike prej 49,095,770 lekë pa tvsh. 

Me vendim nr. 921, datë 15.02.2016 Titullari i AK ka shpallur fitues BOE “L.VII + SH.07” me ofertë 

ekonomike prej 49,095,770 lekë pa tvsh. 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorëve pjesëmarrës, konstatohet se kualifikimi BOE 

“L.VII + SH.07” me ofertë ekonomike prej 49,095,770 lekë pa tvsh, nuk është në përputhje me kriteret e 

DST të hartuara nga NJHDT dhe miratuara nga AK, për faktin se ky BOE nuk i plotëson ato, 

konkretisht: 

a-Certifikata ISO 9001:2008 e subjektit “SH.07”, nuk është e rregullt, pasi sipas të dhënave 

ajo fillon me datë 17.06.2016 ndërkohë që tenderi është zhvilluar me datë 20.01.2016, pra jashtë 

afatit. 

b-Stafi teknik që deklaron subjektit “SH.07”, paga sipas kontratës nuk përputhet me pagën e 

deklaruar në organet e tatimore port efekt të pagesës së sigurimeve shoqërore e shëndetësore, si 

vijon: 

 -Sipas kontratës nr. 737rep/299kol, datë 06.05.2012 të lidhur me Ing. Elektrik zj. V.P.B(L), për 

pagën mujore 40,000 lek/muaj, sipas listpagesa është paguar për pagën 30,000 lek/muaj ose 

10,000 lekë më pak. 

-Sipas kontratës nr. 529rep/905kol, datë 25.11.2014 të lidhur me Ing. Artitekte znj. A.A.N, 

për pagën mujore 40,000 lek/muaj, sipas listpagesa është paguar për pagën 30,000 lek/muaj ose 

10,000 lekë më pak. 

-Sipas kontratës nr. 1760rep/994kol, datë 19.12.2014 të lidhur me Ing. Mjedisi znj. E.G.K, 

për pagën mujore 40,000 lek/muaj, sipas listpagesa është paguar për pagën 30,000 lek/muaj ose 

10,000 lekë më pak 

-Sipas kontratës nr. 736rep/298kol, datë 06.05.2012 të lidhur me Ing. Mekanik z. I.I.LL, për 

pagën mujore 40,000 lek/muaj, sipas listpagesa është paguar për pagën 30,000 lek/muaj ose 

10,000 lekë më pak 

-Sipas kontratës datë 10.05.2008të lidhur me Ing. Gjeodet znj. A.K.V, për pagën mujore 

44,000 lek/muaj, sipas listpagesave është paguar për pagën 30,000 lek/muaj ose 15,000 lekë më 

pak 

Konkluzion: Si rezultat i veprimeve dhe mos veprimeve të mësipërme, KVO ka kualifikuar 

operatorë me mangësi në plotësimin e kritereve sipas DST dhe s’kualifikuar OE “N.” me mangësi 

të njëjta me operatorin fitues. Në këto rast KVO duhej nisur nga kriteri kryesore “çmimi më i 

leverdishëm” që në rastin konkret ish e OE “N.” prej 48.966.475 lekë ose më pak se BOE tjetër i 

shpallur fitues  për vlerën 129,295 lekë, për të shmangur efektin negativ në përdorimin e fondeve 

publike nga mos menaxhimi i mirë i procedurës, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, germa (a, b, 

d, dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, germa (a, b, c), nenin 46 pika 1, nenin 53 pika 1 dhe 4, si 

dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 66, 

veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO i përbërë nga: ZH.V me funksion 
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Zv/Kryetare, zj. A.M me funksion specialiste prokurimesh në Drejtorinë ligjore dhe z. A.B 

me funksion specialist në Drejtorinë e të Ardhurave. 

 

Komente dhe sqarime: Për sa argumentoni në kundërshtitë e paraqitura me shkresën nr. 
14211/68, datë 13.10.2017 nga anëtarët e KVO z. XH.V, A.M dhe A.B, ku sqaroni se pretendimet 
e grupit të KLSH nuk qëndrojnë, pasi BOE “L.VII + SH.07”, plotëson kriteret e DST. 
Sqarimi: Nga ana juaj është argumentuar me dokumente problemi i depozitimit të mjeteve me 
dokumentacion ligjore dhe vërtetimi i energjisë elektrike, por nuk merret në konsideratë fakti i 
certifikatës ISO 9001:2008, pasi referuar dokumentit të përkthyer thuhet qartë se është aktive me 
datë 17.6.2016 dhe jo vlefshmërinë e sajë dhe problemi i mos përputhjes së pagës në kontratë me atë 
të listë pagesa, kriteret për të cilat në procedurat e tjera janë marrë në konsideratë nga ana KVO 
duke s’kualifikuar OE pjesëmarrës në procedurë. Në këto kushte ky BOE nuk plotëson 
kërkesat e DST dhe kundërshtitë e paraqitura nga ana juaj merret pjesërisht në 
konsideratë. 

6- Tenderi me objekt: “Rikonstruksion i pishinës publike”,  me këto të dhëna: 
Urdhër prokurimi nr. 2945, datë 

14.4.2015. 

NJHDT sipas urdhrit nr. 2945, datë 

14.4.2015. 

N.A Kryetar 

A.ZH & A.K anëtar 

KVO  me urdhrin nr. 85, datë 14.04.2015   

ZH.V  Kryetar 

E.K, I.XH, M.L & A.B. 
Fondi limit 41,622,900 lekë 

Procedura e prokurimit – H. 

Fitues  “AL.A” Vlera fituese 33,000,100 pa TVSh. Burimi fin. Me buxhetin e shtetit 

(FZHR). 

Dt e hapjes së tenderit  08.05.2015. Dif nga fondi limit  8,622,800  lekë. Kontrata nr. 4475, datë 05.06.2015.  

Marrin pjesë 3  OE 

S`kualifikuar 1 OE 

Miratimi i procedurës shkresa datë 

26.05.2015 

Vlera e kontratës 39,600,120 lekë me 

TVSH. 

Ankimime  në AK -  s’ka  

Ankimime në KPP -  s’ka 
Afati kontratës  150 ditë Titullar i AK – V.D 

 

Alokimi i fondeve në vlerën 50,000,000 lekë nga FZHR me szhkresën nr. 2506/2, datë 18.02.2015, 

nga e cila do lëvrohet gjatë viti 2015 vlera prej 35,000,000 lekë dhe gjatë vitit 2016 vlera prej 

15,000,000 lekë. 

A-Nga auditimi dokumentacionit të paraqitur, konstatohet se preventivi i punimeve është hartuar 

nga specialistët e Bashkisë Durrës ing. B.S, M.S dhe D.D për vlerën 41,622,921 lekë pa tvsh dhe 

49,947,506 lekë me tvsh. 

B- Hartimi i DT: Me procesverbal datë 14.04.2015 nga anëtarët e njësisë së prokurimit (NJHDT), 

bazuar në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ka hartuar dokumentet e tenderit sipas procesverbalit të 

mbajtur dhe njoftimit të kontratës së bashku me një kopje të DT dhe janë hedhur ne sistemin 

elektronik ne faqen e APP për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 15 të datës 20.04.2015.  

Me urdhër nr. 51, datë 19.02.2015 (prot nr. 1551, dt. 19.02.2015) është ngritur grupi i punës për 

caktimin e specifikimeve teknike i përbërë nga z. A.B Kryetar, A.T, B.S., D.M, D.I dhe E.S, i cili 

bëri përgatitjen e materialeve me specifikimet teknike në këtë procedurë. Nga ky grup është 

mbajtur procesverbali për specifikimet teknike dhe përllogaritjen e vlerës së fondit limit të 

kontratës. 

C-Zhvillimi i procedurës së prokurimit: Me procesverbalin datë 20.01.2016, është bërë hapja e 

procedurës dhe bërë shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertuesve, sipas tabelës së mëposhtme: 

 
 Nr Operatori ekonomik Oferta Vendimi i Arsyet e s’kualifikimit 
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ekonomike KVO-së 

1. “AL.A” 33.000.100 Kualifikuar   

2. “A.S” 39.927.780 S,Kualifikuar  Për mos plotësim të pikës (j). 

3. “E. 2000” 38.940.747 Kualifikuar  

 

Me procesverbal datë 14.05.2015, KVO ka bërë vlerësimin e dokumentacionit teknik e ligjorë të 

paraqitur nga OE pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi. 

Sipas të dhënave të këtij procesverbali asnjë nga OE pjesëmarrës nuk plotëson kriteret e DST, 

konkretisht pikën 2.3-Kapacitete teknik, germa (j), ku njëri nga anëtarët e KVO zj. I.XH nuk ka qenë 

dakord duke votuar kundër.  

Në kushtet ku të tre OE kanë të njëjtën mangësi (mos plotësim kriteri të pikës 2.3/j, nisur nga vlera më e 

ulur, si dhe fakti se asnjë nga OE pjesëmarrës nuk kanë bërë ankesë mbi procedurë, KVO ka shpallur 

fitues OE “AL.A’ për vlerën 33,000,100 lekë pa tvsh, i cili paraqet ofertën më të ulët se OE 

pjesëmarrës. 

 

Komente dhe sqarime. Në argumentin e dhënë nga anëtarët e KVO me shkresën nr. 20171, datë 
24.11.2017, mbi kualifikimin e OE “AL.A”, merret në konsideratë nga grupi i auditimit, pasi janë 
paraqitur dokumente justifikues mbi disponimin e mjeti “fardom” me dokumentacion. Argumenti 
qëndron. 

  

7- Tenderi me objekt: “Rikualifikim fasadash në qytet”,  me këto të dhëna: 
Urdhër prokurimi nr. 4043, datë 

20.05.2015. 

NJHDT sipas urdhrit nr. 4043, datë 

20.05.2015. 

N.A Kryetar 

A.ZH & A.K anëtar 

KVO  me urdhrin nr. 123, datë 

20.05.2015   

ZH.V  Kryetar 

E.P & M.S. Fondi limit  89,948,000 lekë 

Procedura e prokurimit – H. 
Fitues  “K. + A.C” Vlera fituese 62,011,050 pa TVSh. 

Burimi fin. Me buxhetin e shtetit. 

Dt e hapjes së tenderit  20.07.2015 Dif nga fondi limit  27,936,950  lekë. Kontrata nr. 6719, datë 16.9.2015.  

Marrin pjesë 15  OE 

S`kualifikuar 4 OE 

Miratimi i procedurës shkresa datë 

20.08.2015 

Vlera e kontratës 74,4132,260 lekë me 

TVSH. 

Ankimime  në AK -  Ka  

Ankimime në KPP -  s’ka 
Afati kontratës  80 ditë Titullar i AK – V.D 

 

Alokimi i fondeve në vlerën 108,042,680 lekë, nga e cila do lëvrohet gjatë viti 2015 vlera prej 

75,629,876 lekë dhe gjatë vitit 2016 vlera prej 80,000,000 lekë, sipas gazetës zyrtare të vitit 2015 

(numri 18). 

A-Nga auditimi dokumentacionit të paraqitur, konstatohet se preventivi është hartuar nga studio 

ligjore “E-G” për vlerën e projektit prej 107,938,278 lekë me tvsh ose 89,948,565 lekë pa tvsh. 

-Nuk ka urdhër të Titullarit të AK për ngritjen e grupit të punës për marrjen në dorëzim të projektit, 

veprime në kundërshtim me përcaktimin në nenin 4/26, të ligjit 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe Udhëzimin i Ministrisë së Financave (UMF) nr. 30, 

datë 27.12.11, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”,  Kreu III, “Regjistri i 

aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre”,  pika 36. 

B- Hartimi i DT: Me procesverbal datë 20.05.2015 nga anëtarët e njësisë së prokurimit (NJHDT), 

bazuar në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ka hartuar dokumentet e tenderit sipas procesverbalit të 

mbajtur dhe njoftimit të kontratës së bashku me një kopje të DT dhe janë hedhur ne sistemin 

elektronik ne faqen e APP për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 21 të datës 01.06.2015.  
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Me urdhër nr. 121, datë 14.05.2015 (prot nr. 3901, dt. 14.05.2015) është ngritur grupi i punës për 

caktimin e specifikimeve teknike i përbërë nga z. A.T Kryetar, B.S, D.D, i cili bëri përgatitjen e 

materialeve me specifikimet teknike në këtë procedurë. Nga ky grup është mbajtur procesverbali 

për specifikimet teknike dhe përllogaritjen e vlerës së fondit limit të kontratës. 
 

C-Zhvillimi i procedurës së prokurimit:  

Me urdhër nr. 4398, datë 03.06.2015 (shkresa nr. 4398, datë 03.06.2015), Titullari i AK në zbatim 

të nenit 1 germa (dh) e LPP dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

Prokurimit Publik”, duke qenë se muaj Qershor është  muaj zgjedhur, urdhëron NJP të shtyje 

procedurat pas muajt Qershor 2015. 

Me shtojcën  datë 03.06.2015 NJP bazuar në urdhër nr. 4398, datë 03.06.2015 “Për shtyrjen e 

afatit të zhvillimit të procedurës së prokurimit”, vendosi që data e zhvillimit të tenderit të jeta datë 

02.07.2015 pra 10.
oo

 

Me procesverbalin datë 03.07.2015, është bërë hapja e procedurës dhe bërë shqyrtimi dhe vlerësimi 

i ofertuesve, sipas tabelës së mëposhtme: 

Nr Operatori ekonomik 
Oferta 

ekonomike 

Vendimi i 

KVO-së 

Arsyet e s’kualifikimit 

1. “N. + K.” 56.516.080 Kualifikohet Plotëson kriteret 

2. “K. + A.C” 62.011.050 Kualifikohet  Plotëson kriteret 

3. “K.K” 67.426.841 Kualifikohet Plotëson kriteret 

4. “A.K” 67.781.090 Kualifikohet Plotëson kriteret 

5. “B.N” 70.169.656 Kualifikohet Plotëson kriteret 

6. “B.+E.M” 71.111.720 Kualifikohet Plotëson kriteret 

7. “B.X + S.AG” 72.674.380 Kualifikohet Plotëson kriteret 

8. “M/S” 72.777.777 Kualifikohet Plotëson kriteret 

9. “A.I.G.C” 76.280.180 Kualifikohet Plotëson kriteret 

10. “SH.” 77.396.680 Kualifikohet Plotëson kriteret 

11. “S.” 84.668.300 Kualifikohet Plotëson kriteret 

12. 

“S.2F + B.” 68.889.040 S’kualifikohet  

Mjeti me targë AA397CL në 

pronësi është dhënë me qira 

subjektit “Aliko Impekx” i cili 

është pjesmarëës në këtë 

procedurë.  

13. 

“C/M + B.B” 68.949.620 S’kualifikohet 

Mjeti me targë AA894H të 

marrë me qira nga z. Ilir Deliu 

është marrë me qira dhe nja një 

OE “S.2F” i cili është 

pjesmarrës në këtë procedurë 

14. “B.93” 0 S’kualifikohet Nuk ka ofertë 

15. “G.” 0 S’kualifikohet Nuk ka ofertë 

 

Në përfundim të vlerësimit KVO  nga 15 OE/BOE ka kualifikuar 11 dhe ka s’kualifikuar 4 sipas të 

dhënave në pasqyrë. 

Në zbatim të nenit 56, të LPP, nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 dhe pika 3.4 e DST, KVO ka 

kryer përllogaritjet e vlerës së ofertës anomalishit më të ulët, ku është përcaktuar se kufiri është vlera 

60,181,063 lekë. 

Në këto kushte, rezulton se BOE “N. + K.” me ofertë 56,516,080 lekë është me e vogël se ZM, për të 

cilën është vendosur të kërkohet informacion shpjegues për vlerën e paraqitur me postë elektronike 

brenda datës 27.07.2015. 

Me procesverbal datë 27.07.2015, KVO në përgjigje të informacionit të dhënë nga BOE “N. + K.” datë 

27.07.2015 për vlerën e çmimit anomaloishit më të ulët, pasi shqyrtojë shpjegimet e dhëna ka vendosur 

që çmimet e dhëna për çdo zë punimesh nuk përputhen me normat sipas MTC të punimeve të ndërtimit 
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përcaktuar në VKM nr. 568, datë 27.06.2013, kjo për që ky BOE të s’kualifikohet nga KVO si çmim 

anomalishit të ulët. 

KVO pas s’kualifikimit të BOE “N. +K.” ka shpallur fitues BOE “K. + A.K”me vlerë oferte 62,011,050 

lekë. 

Me formularë ankesë nr. 268, datë 29.07.2015 subjektin “K.C” është paraqitur  ankesë në lidhje me OE 

të kualifikuar “K.”, duke vënë në dukje parregullsitë (Mangësitë janë trajtuar në procesverbalin nr. 16, 

datë 06.010.2017). 

Me shkresën nr. 5892, datë 10.08.2015, AK i kthen përgjigje subjektit “K.C” në lidhje me pretendimet 

ngritura në ankesën e tij. 

Me shkresën datë 20.08.2015 nga KVO është hartuar dhe paraqitur për miratim Raporti Përmbledhës i, 

duke përshkruar të plotë të gjithë procedurën e ndjekur, ku në fund ka shpallur fitues BOE “K. + 

A.K” me vlerë oferte 62,011,050 lekë pa tvsh. 

Me vendim nr. 6107, datë 20.08.2015 Titullari i AK ka shpallur fitues “K. + A.K” me vlerë oferte 

62,011,050 lekë pa tvsh. 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorëve pjesëmarrës, konstatohet se kualifikimi “K. + A.K” 

me vlerë oferte 62,011,050 lekë pa tvsh, nuk është në përputhje me dispozitat e nenit 46 dhe 53 të LPP, 

si dhe kriteret e DST të hartuara nga NJHDT dhe miratuara nga AK, për faktin se ky BOE “K. “  + 

“A.C”, paga sipas kontratës nuk përputhet me pagën sipas deklarimit në listpagesat e sigurimeve 

shoqërore e shëndetësore të deklaruara në organet fiskale, konkretisht: 

a- Për subjektin “K.”, stafi teknik që deklaron subjektit, paga sipas kontratës nuk  

përputhet me pagën e deklaruar në organet e tatimore por efekt të pagesës së sigurimeve shoqërore 

e shëndetësore, konkretisht” 

 -Sipas kontratës nr. 7134rep/5108kol, datë 07.06.2013 të lidhur me ing. Mekanik z. B.R, për 

pagën mujore 60,000 lek/muaj (neni 3), sipas listpagesave është paguar për pagën 40,000 lek/muaj 

ose 20,000 lekë më pak. 

-Sipas kontratës nr. 14848rep/11628kol, datë 23.11.2013 të lidhur me ing. Elektrik z. Z.R, 

për pagën mujore 60,000 lek/muaj (neni 3), sipas listpagesave është paguar për pagën 40,000 

lek/muaj ose 20,000 lekë më pak. 

-Sipas kontratës nr. 9486rep/5832kol, datë 26.06.2012 të lidhur me ing. Kimist z. I.R, për 

pagën mujore 60,000 lek/muaj (neni 3), sipas listpagesave është paguar për pagën 40,000 lek/muaj 

ose 20,000 lekë më pak 

-Sipas kontratës nr. 8086rep/5790kol, datë 02.057.2013 të lidhur me ing. Hidroteknik zj. 

N.(B).V, për pagën mujore 40,000 lek/muaj (neni 3), sipas listpagesave është paguar për pagën 

40,000 lek/muaj ose 20,000 lekë më pak. 

b- Për subjektin “A.C”, stafi teknik që deklaron subjektit, paga sipas  

kontratës nuk përputhet me pagën e deklaruar në organet e tatimore por efekt të pagesës së 

sigurimeve shoqërore e shëndetësore, konkretisht 

 -Sipas kontratës datë 30.06.2014 të lidhur me ing. Elektrik z. M.R, për pagën mujore 85,000 

lek/muaj, sipas listpagesave është paguar për pagën 65,000 lek/muaj ose 20,000 lekë më pak, nga 

muajt shkurt 2015 e vijim. 

-Sipas kontratës datë 30.06.2014 të lidhur me ing. Mekanik zj. Y.C, për pagën mujore 

85,000 lek/muaj, sipas listpagesave është paguar për pagën 65,000 lek/muaj ose 20,000 lekë më 

pak, nga muaj Shkur 2015 e vijim. 

-Sipas kontratës datë 30.06.2014 të lidhur me ing. Gjeodet zj. A.K.G, për pagën mujore 

85,000 lek/muaj, sipas listpagesave është paguar për pagën 65,000 lek/muaj ose 20,000 lekë më 

pak, nga muaj Shkur 2015 e vijim 
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-Sipas kontratës datë 30.06.2014 të lidhur me Kimist Teknolog z. S.M, për pagën mujore 

85,000 lek/muaj, sipas listpagesave është paguar për pagën 65,000 lek/muaj ose 20,000 lekë më 

pak, nga muaj Shkur 2015 e vijim 

-Sipas kontratës datë 30.06.2014 të lidhur me ing. ndërtimi z. I.GJ, për pagën mujore 

85,000 lek/muaj, sipas listpagesave është paguar për pagën 65,000 lek/muaj ose 20,000 lekë më 

pak, nga muaj Shkur 2015 e vijim. 

-Sipas kontratës datë 30.06.2014 të lidhur me ing. gjeodet z. Z.J, për pagën mujore 85,000 

lek/muaj, sipas listpagesave është paguar për pagën 65,000 lek/muaj ose 20,000 lekë më pak, nga 

muaj Shkur 2015 e vijim. 

Konkluzion: Nga sa trajtuam mësipërm BOE “K. + A.K”, nuk duhej kualifikuar nga KVO, pasi ka 

bërë deklarim të rremë, në kundërshtim të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i 

ndryshuar, për nenet 45 dhe 47, duke mos deklaruar të saktë pagën në listpagesë sipas pagës në 

kontratë. 

Në këto kushte KVO duhej të vijonte procedurën me operatorët e tjerë pjesëmarrës, veprim në 

kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 1, 

“Objekti dhe qëllimi”, pika 2, germa (a, b, d, dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, germa (a, b, c), 

neni 45 germa (e), neni 46 pika 1, neni 47 dhe nenin 53 pika 1 dhe 4, si dhe VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 66, veprime të cilat ngarkojnë 

me përgjegjësi anëtarët e KVO i përbërë nga: ZH.V me funksion Zv/Kryetare, zj. M.S me 

funksion specialiste në Drejtorinë e Shërbimeve dhe zj. E.P me funksion specialist në 

Drejtorinë e taksave Vendore. 

 

Komente dhe sqarime: Kundërshtitë e paraqitura nga anëtarët e KVO z. ZH.V, E.P dhe M.S me 
shkresën nr. 14211/60, datë 12.10.2017, merret ne konsideratë fakti i se OE i s’kualifikuar për 
çmim anomalish të ulët, sipas dokumentacionit për argumentimin e tije nuk është bindës në 
kryerjen e punimeve me cilësi dhe sipas çmimeve të manualit. Ndërsa në lidhje me mos plotësimin 
e kërkesave nga OE fitues nuk jeni shprehur. Argumenti merret pjesërisht në konsideratë. 

 

8- Tenderi me objekt: “Rrugë mbi kanalin kullues K-192 Plazh, loti 1”,  me këto të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rrugë mbi kanalin kullues K-192 Plazh, loti 1” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 3033, 

datë 16.4.2015 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër Nr. 3033, dt. 16.04.2015 

z. N.A me detyrë shef/sek.prokurimeve 

(jurist), Kryetar 

z. A.ZH me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(jurist); 

z. A.K me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(jurist)anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 87. dt. 16.04.2015 

z. ZH.V me detyrë Zv/Kryetar Bashkisë, 

zj. A.M me detyrë P/Sek.Pronave Publike & 

Manaxhimit; 

zj. I.XH me detyrë Drejtoresh e Politikave të 

Zhvillimit; 

zj. E.K me detyrë Spec/Drej. shërbimeve; 

z. L.B me detyrë Spec/Drej. Taksave   

2. Lloji i Procedurës -“HAPUR” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

83,499,400 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

BOE “B.+SH.07+S. “ me ofertë 61,352,140 

lekë me kontratë nr. 5257, dt. 10.7.2015 me 

afat 90 ditë 

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

61,352,260 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 11.05.2015, ora 10.oo 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i shtetit 

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 13 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 8 OE/BOE,  

c) Kualifikuar 5 OE/BOE 

11. Ankimime 

AK- nr. 75, dt. 01.06.2015; 

APP–s’ka/ka; 

KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Shkresa nr. 4351/2, dt. 04.06.2015 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  

Shkresa   nr..... datë 
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A-Nga auditimi dokumentacionit të paraqitur, konstatohet se preventivi është hartuar nga 

specialistët e Bashkisë Durrës: ing. B.S, D.D dhe M.S për vlerën e projektit prej 100,199,370 lekë 

me tvsh ose 83,499,475 lekë pa tvsh. 

B- Hartimi i DT: Me procesverbal datë 83,499,400 nga anëtarët e njësisë së prokurimit (NJHDT), 

bazuar në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ka hartuar dokumentet e tenderit sipas procesverbalit të 

mbajtur dhe njoftimit të kontratës së bashku me një kopje të DT dhe janë hedhur ne sistemin 

elektronik ne faqen e APP për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 15 të datës 20.04.2015.  

Me urdhër nr. 77, datë 08.04.2015 (prot nr. 2861, dt. 08.04.2015) është ngritur grupi i punës për 

caktimin e specifikimeve teknike i përbërë nga z. A.T Kryetar, B.S, D.D, i cili bëri përgatitjen e 

materialeve me specifikimet teknike në këtë procedurë. Nga ky grup është mbajtur procesverbali 

për specifikimet teknike dhe përllogaritjen e vlerës së fondit limit të kontratës. 

C-Zhvillimi i procedurës së prokurimit:  

Me procesverbalin datë 11.05.2014, është bërë hapja e procedurës dhe bërë shqyrtimi dhe vlerësimi 

i ofertuesve, sipas tabelës së mëposhtme: 

 Nr Operatori ekonomik 
Oferta 

ekonomike 

Vendimi i 

KVO-së 
Arsyet e s’kualifikimit 

1. “G. + SH. + B.B” 48.758.800 S’kualifikohet  Anomalish ulët 

2. 

“E.C.C” 55.979.900 S’kualifikim 

-Nuk paraqet vërtetimin e 

energjisë elektrike, -Në licencën 

profesionale mungon NS=11/A; 

-Nuk plotëson numrin e 

punonjësve 

3. “B.93 + B-I” 56.942.200 S’kualifikim Anomlisht ulët 

4. “B.+SH.07+S.” 61.352.140 Kualifikohet  

5. 
“GJ.K” 65.973.606 S’kualifikim 

Ka paraqitur puniem të 

ngjeshme, kaluar afati 

6. 
“A.S” 77.172.860 S’kualifikim 

-Në licencën profesionale 

mungon NS=11/A; 

7. “A.I.G.C” 77.448.500 Kualifikohet  

8. “AL.A + B.” 82.967.838 Kualifikohet  

9. 
“V.E + V.H” 83.460.550 S’kualifikim 

-Në licencën profesionale 

mungon NS=11/A; 

10. 

“N.T.P E.-Dega në Shqipëri” 83.482.460 S’kualifikim 

-Nuk disponon licencë 

profesionale; -Mungon 

certifikata ISO; -Nuk plotëson 

numrin e punonjësve. 

11. “B.N” 83.492.290 Kualifikohet  

12. “B. K” 0 S’kualifikim -Nuk ka paraqitur ofertë 

13. “B.X| + GJ.” 73.455.380 Kualifikohet  

 

Me shkresën nr. 3807, datë 12.05.2015 Bashkia Durrës (AK) i është drejtuar APP për ndihmë për hapjen 

e ofertave në sistem të subjektit “B.X”. 

Me shkresën nr. 6332/1, datë 15.05.2015 APP i kthen përgjigje subjektit Bashkia Durrës për hapjen e 

ofertave OE “B.X”  nga ku rezulton se me procesverbal e datës 18.05.2015 konstatohet se OE ka 

paraqitur ofertë 73,455,380 lekë. Sipas këtij procesverbali janë kualifikuar 8 OE/BOE dhe janë 

s’kualifikuar 5 OE/BOE. Është bërë përllogaritja e vlerës anomalish e ulët për vlerën 58,822,082 lekë. 

Nga sa mësipërm BOE “G. + SH. + B.B” me ofertë 48,758,800 lekë paraqet vlerë anomalish të ulur 

dhe nga KVO është kërkuar sqarim mbi këtë ofertë deri me datë 25.05.2015. 

Në përgjigje të shpjegimeve të dhëna nga OE mbi çmimet anomalish më të ulët, KVO vendosi se: 
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BOE “B 93 + B-I” shpk, sipas të dhënave të paraqitur në analizën teknike për realizimin e punimeve, 

nuk janë të mbështetura në manualet cimeve sipas VKM dhe nuk garantojnë procesin e zbatimit të 

projektit në cilësi. 

BOE “G. + SH. _ B.B” shpk, sipas të dhënave të paraqitur në analizën teknike për realizimin e 

punimeve, konstatohet se nuk janë të mbështetura në manualet cimeve sipas VKM dhe nuk garantojnë 

procesin e zbatimit të projektit në cilësi 

Në përfundim të shqyrtimit të shpjegimeve të BOE të cilët kanë paraqitur oferta anonalisht më të ulët, 

sipas procesverbali datë 25.05.2015 janë kualifikuar 5 OE/BOE dhe janë s’kualifikuar 8 OE/BOE, duke 

shpallur fitues BOE “B.+SH.07+S.” me ofertë 61,352,140 lekë. 

Me shkresën nr. 75, datë 01.06.2015, subjekti “B.93” paparaqitur formular ankese (shtojca 20), në 

lidhje me s’kualifikimin (Trajtuar në akt konstatimin  nr. 16, datë 06.10.2017). 

Me urdhër nr. 130, datë 01.06.2015 të Titullarit të AK është ngritur KSHA i përbërë nga z. A.B me 

detyrë Drej.Drejtorisë Juridike; z. V.M me detyrë Shef. Sek. Juridik dhe z. B.S me detyrë 

Spec/Drej.PZHT. 

Me shkresën nr. 4351/1, datë 04.06.2015 KSHA pas shqyrtimit të ankesës i kthen përgjigje 

Titullarit të AK ne lidhje me zbatimin e procedurës së tenderimit nga KVO dhe shqyrtimin e 

ankesës së subjektit “B.93”, nga ku rezulton se: ”KVO ka vepruar drejtë në shpalljen si fitues të BOE 

“B.+SH.07+S.” me ofertë 61,352,140 lekë”. 

Me shkresën nr. 4351/2, datë 04.06.2015 i është kthyer përgjigje subjektit ankimues se pretendimet e 

paraqitura nuk qëndrojnë dhe subjekti juaj nuk i plotëson kriteret për kualifikim. 

Me shkresën datë 15.06.2015 është mbajtur Raporti Përfundimtar dhe dërguar për miratim tek 

Titullari i AK në të cilën është përshkruar e gjithë procedura e zhvilluar. Ky i fundit me shkresën 

nr. 4726, datë 15.06.2015 ka bërë miratimin e procedurës dhe shpalljen  fitues të BOE 

“B.+SH.07+S.” me ofertë 61,352,140 lekë. 

D-Shqyrtimi i dokumentacionit të operatorëve pjesëmarrës. 

Në vlerësimin e dokumentacionit të BOE “B.+SH.07+S.” me ofertë 61,352,140 lekë të shpallur 

fitues nga KVO, konstatohet se nuk i plotëson kriteret e DST për tu shpallur fitues, konkretisht: 

-Subjekti “B.”, nuk plotëson këto kërkesa: 

a-Numrin mesatar të punonjësve, ku sipas marrëveshjes së bashkëpunimit ka 43.3% të 

punimeve dhe referuar pikës 2.3 germa (j) e DST duhet që për 6/mujorin e fundit nga datë 

zhvillimit të procedurës duhet të ketë mesatarisht 80 punonjës (periudha Tetor 2014 – Maj 2015). 

Sipas deklarimit dhe listpagesa ka paraqet (21+20+20+29+28+27 = 145/6 = 24.1 punonjës 

mesatarja), kur duhen 80 x 43.3% sipas marrëveshjes = 34.64 punonjës, pra më pak për 10.5 

punonjës. 

b-Nuk plotëson kriterin sipas pikës 2.3, germa (f), pasi subjekti ka paraqitur 5 kontrata 

shërbimi si punime të ngjashme, por që vlera total e tyre nuk përputhet me kriterin e përcaktuar në 

kërkesa prej 160,000,000 lekë ose sipas përqindjes së marrëveshjes së bashkëpunimit në vlerën 

69,280,000 lekë (160,000,000 x 43.3%). Njëra nga kontratat subjekti është në bashkëpunim me 

subjekte tjetër dhe punimet nuk janë kryer vetëm nga ai, ku KVO nuk ka kërkuar përqindjen e 

punimeve sipas subjekteve, konkretisht kontratat: 

 Kontratë nr. 404/5, datë 24.12.2012, të lidhur ndërmjet ish Komunës Portëz dhe subjektit “B.” me 

object “Ndërtim KUZ , Lagjia Bahabaj, Kraps” me vlerë 7,795,620 lekë me tvsh. 

 Kontratë nr. 17, datë 29.09.2014, të lidhur ndërmjet “Hekurudha Shqiptare” sha dhe subjektit 

“B.” me object “Riaftësim i trasesë hekurudhore Milot-Lezhë” me vlerë 6,089,880 lekë me tvsh. 

Kontratë sipërmarrje nr. 966rep/458kol, datë 26.08.2013, të lidhur ndërmjet subjektit “S.” 

dhe subjektit “B.” me objekt “Riorganizim i shesheve të fshatrave Brakaj e Palavli, rehabilitim i 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar mbi Auditimin e Përputhshmërisë të 
ushtruar në “Bashkinë Durrës”. 

 

66 

 

rrugëve hyrëse tek sheshet” me vlerë 25,195,716 lekë me tvsh. Sipas dokumentacionit bashkëlidhur 

subjekti “S.”, i cili ka lidhur kontrata sipërmarrje me subjektin “B.”, nuk është i vetëm në këtë 

kontratë por është në bashkëpunim me subjektin “A.S”, dhe nuk përcaktohet sa është vlera e 

punimeve të subjektit “S.”. 

Kontratë sipërmarrje nr. 36, datë 22.01.2014, të lidhur ndërmjet subjektit “ish Komuna 

Mallakastër” dhe subjektit “B.” + “S.” me objekt “Rikonstruksion i rrugëve të brendshëm në 

lagjet Baraj, Alushaj, veizaj, Barjamaj dhe Hoxha, fshati Drenov” me vlerë 29,008,922 lekë me 

tvsh. Sipas dokumentacionit këtë kontratë subjekti nuk e ka i vetëm por në bashkëpunim me 

subjektin “S.”, dhe nga KVO nuk është kërkuar % e punimeve sipas marrëveshjes së 

bashkëpunimit për të sanksionuar volumin e punimeve të subjektit “B.”. 

Kontratë sipërmarrje datë 20.04.2012, të lidhur ndërmjet subjektit “Bashkia Berat” dhe 

subjektit “B.” me objekt “Riveshje e shtresës asfaltit në rrugën Antipatre, Berat” me vlerë 

9,601,668 lekë me tvsh, si dhe kontratës shtesë datë 23.05.2012 për vlerën 1,919,520 lekë, gjithsej 

në vlerën 11,521,188 lekë.  

Gjithsej kontratat paraqiten në vlerën 79,611,326 lekë, ndërsa sipas kërkesa subjekti duhet 

të plotësojë vlerën 69,280,000 lekë, por nisur nga fakti se dy kontrata janë në bashkëpunim me 

subjekte të tjera dhe nga KVO nuk është kërkuar përqindja e ndarjes së punimeve, rezulton që 

subjekti të mos plotësojë këtë kriter. 

c- Stafi teknik që deklaron subjektit “B.”, paga sipas kontratës nuk përputhet me pagën e 

deklaruar në organet e tatimore për efekt të pagesës së sigurimeve shoqërore e shëndetësore, 

konkretisht: 

Kontratë nr. 626rep/284kol, datë 27.05.2014 me z. A.D.H me profesion ing. Gjeodet, me 

pagë 40,000 lekë/muaj, paguar në listpagesë në vlerën 20,000 lekë/muaj me diferencë 20,000 

lekë/muaj më pak. 

Kontratë nr. 393rep/157kol, datë 05.03.2012 me z. R.A.I me profesion ing. Elektrik, me 

pagë 40,000 lekë/muaj, 20,000 lekë/muaj më pak. 

d-Vërtetimi mbi gjendjen financiare nuk është sipas kritereve të DST (PIKA 2.2 GERMA 

“E”, ku duhet gjendje llogarie prej 8,349,940 lekë, pasi subjekti paraqet gjendje 2,924,065 lekë. 

-Subjekti “SH.07”, nuk plotëson këto kritere:  

a-Nuk ka paraqitur vërtetimin e energjisë elektrike (pika 2.1, germa “e”) e DST.  

b- Stafi teknik që deklaron subjektit “SH.07”, paga sipas kontratës nuk përputhet me pagën 

e deklaruar në organet e tatimore për efekt të pagesës së sigurimeve shoqërore e shëndetësore, 

konkretisht: 

 Sipas kontratës nr. 737rep/299kol, datë 06.05.2012 të lidhur me ing. Elektrik zj. V.P.B(L), për 

pagën mujore 40,000 lek/muaj, sipas listpagesave është paguar për pagën 30,000 lek/muaj ose 

10,000 lekë më pak. 

Sipas kontratës nr. 529rep/905kol, datë 25.11.2014 të lidhur me ing. Artitekte zjn. A.A.N, 

për pagën mujore 40,000 lek/muaj, sipas listpagesave është paguar për pagën 30,000 lek/muaj ose 

10,000 lekë më pak. 

Sipas kontratës nr. 1760rep/994kol, datë 19.12.2014 të lidhur me ing. Mjedisi znj. E.G.K, 

për pagën mujore 40,000 lek/muaj, sipas listpagesave është paguar për pagën 30,000 lek/muaj ose 

10,000 lekë më pak 

Sipas kontratës nr. 736rep/298kol, datë 06.05.2012 të lidhur me ing. Mekanik z. I.I.LL, për 

pagën mujore 40,000 lek/muaj, sipas listpagesave është paguar për pagën 30,000 lek/muaj ose 

10,000 lekë më pak 
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Sipas kontratës datë 10.05.2008të lidhur me ing. Gjeodet znj. A.K.V, për pagën mujore 

44,000 lek/muaj, sipas listpagesave është paguar për pagën 30,000 lek/muaj ose 15,000 lekë më 

pak 

c-Nuk plotëson kriterin sipas pikës 2.3, germa “f”, pasi subjekti ka paraqitur 5 kontrata 

shërbimi si punime të ngjashme, por që vlera totalk e tyre nuk përputhet me kriterin e përcaktuar në 

kërkesa prej 160,000,000 lekë ose sipas përqindjes së marrëveshjes së bashkëpunimi në vlerën 

74,240,000 lekë (160,000,000 x 43.3%). Njërën nga kontratat subjekti është në bashkëpunim me 

subjekte tjetër dhe punimet nuk janë kryer vetëm nga ai, ku KVO nuk ka kërkuar përqindjen e 

punimeve sipas subjekteve, konkretisht kontratat: 

Kontratë sipërmarrje datë 04.10.2012, të lidhur ndërmjet subjektit “ish Komuna Kozare Kucovë” 

dhe subjektit “SH.07” + “B.93” + “FLED”me objekt “Sietemim Asfaltim i rrugës Piolovinë-

Gega, Faza e dytë” me vlerë 74,721,013 lekë me tvsh.  

Gjithsej kontratat paraqiten në vlerën 74,721,013 lekë, ndërsa sipas kërkesa subjekti duhet të 

plotësojë vlerën 74,240,000 lekë, por nisur nga fakti se kontrata është në bashkëpunim me 2 

subjekte të tjera ( “B.93 & F.”), nga KVO nuk është kërkuar përqindja e ndarjes së punimeve, 

rezulton që subjekti të mos plotësojë këtë kriter 

-Subjekti “S.”, nuk plotëson këto kritere: 

a- Stafi teknik që deklaron subjektit “S.”, paga sipas kontratës nuk përputhet me pagën e 

deklaruar në organet e tatimore për efekt të pagesës së sigurimeve shoqërore e shëndetësore, 

konkretisht: 

Kontratë individuale ne Zyrën e Punës nr. 54, datë 19.03.2010 me z. T.I me profesion ing. 

Mekanik, me pagë 48,000 lekë/muaj (neni 7), paguar në listpagesë në vlerën 20,000 lekë/muaj me 

diferencë 30,000 lekë/muaj më pak. 

Kontratë individuale ne Zyrën e Punës nr. 54, datë 19.03.2010 me z. B.Z me profesion ing. 

Gjeodet, me pagë 48,000 lekë/muaj (neni 7), paguar në listpagesë në vlerën 20,000 lekë/muaj me 

diferencë 25,000 lekë/muaj më pak. 

Konkluzion: Si rezultat i veprimeve dhe mos veprimeve të mësipërme, KVO ka kualifikuar 

operatorë me mangësi në plotësimin e kritereve sipas DST. Në këto rast KVO nuk duhet të 

vlerësonte si fitues këtë OE por të vijonte procedurën me operatorët e tjerë pjesëmarrës, pasi ky OE 

nuk i plotëson të gjitha kërkesat e DST, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, germa (a, b, d, dh), 

neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, germa (a, b, c), nenin 46 pika 1, nenin 53 pika 1 dhe 4, si dhe 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 66, veprime 

të cilat ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO i përbërë nga: z. ZH.V me detyrë 

Zv/Kryetar Bashkisë, zj. A.M me detyrë P/Sek.Pronave Publike & Manaxhimit; zj. I.XH me 

detyrë Drejtoresh e Politikave të Zhvillimit; zj. E.K me detyrë Spec/Drej. shërbimeve; z. L.B 

me detyrë Spec/Drej. Taksave.   
 

Komente dhe sqarime: Për sa kundërshtohet me shkresën nr. 14211/53, datë 12.10.2017 nga 
anëtarët e KVO z. ZH.V, A.M, I.XH, E.K dhe L.B, se procedura e ndjekur është në përputhje me 
LPP dhe kërkesat e DST, pasi BOE i plotëson kriteret, ju sqarojmë se pretendimet e paraqitura nuk 
qëndrojnë, pasi: 
Sqarim: Argumenti i paraqitur për mos përputhjen e pagës midis kontratës dhe listpagesës nuk 
është detyrë e KVO, bie poshtë pasi në procedurë të tjera është marrë në konsideratë nga ana juaj. 
Së dyti kundërshtimi i faktit se nga kontratat e punimeve të ngjashme nuk duhet të jenë sipas 
përqindjes së bashkëpunimit bien ndesh me nenin 74-“Bashkimi i OE”, të VKM nr. 914, datë 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar mbi Auditimin e Përputhshmërisë të 
ushtruar në “Bashkinë Durrës”. 

 

68 

 

29.12.2014, pika 3 në të cilën thuhet se: Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë 
kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP-së dhe ato të përcaktuara në dokumentet e 
tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i 
gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të 
përcaktuara në aktmarrëveshje. 
Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën "a", të pikës 6, 
të nenit 26, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të 
pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në 
raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim”. Argumenti juaj nuk qëndron dhe 
procedura duhej anuluar. 

 

9- Tenderi me objekt: “Rikonstruksion rruga I. Buzhiqi, rrug. Arbërve, Rruga Çajupi, Rruga. 

T. Çela”,  me këto të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion rruga I. Buzhiqi, rrug. Arbërve, rrug, Çajupi, rrug. T. 

Çela” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 3101, datë 

21.04.2015 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër Nr. nr. 3101, datë 21.04.2015 

z. N.A me detyrë shef/sek.prokurimeve 

(jurist), Kryetar 

z. A.ZH me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(jurist); 

z. A.K me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(jurist)anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 90. dt. 21.04.2015 

z. ZH.V me detyrë Zv/Kryetar Bashkisë, 

z. I.T me detyrë specialist në DPZHT 

z. M.Z me detyrë ins. Drej. taksave 
2. Lloji i Procedurës -“HAPUR” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

15,047,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE “E. 2000 “ me ofertë 9,981,790 lekë me 

kontratë nr. 4846, dt. 18.06.2015 me afat 150 

ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

5,065,210 lekë ose 33.6% 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 18.05.2015, ora 10.oo 
9. Burimi Financimit  

Nga të ardhurat e Bashkis 

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 11 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 3 OE/BOE,  

c) Kualifikuar 8 OE/BOE 

11. Ankimime 

AK- s’ka; 

APP–s’ka/ka; 

KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  

Shkresa   nr..... datë 

 

Nga shqyrtimi i dosjes konstatohet se numri i pjesëmarrësve në procedura është 11 subjekte, nga të cilat 

janë s’kualifikuar me të drejtë nga KVO 3 OE/BOE dhe janë kualifikuar 8 OE/BOE. Nisur nga vlerat e 

paraqitura KVO ka shpallur fitues OE “E.2000” me ofertë ekonomike 9,891,790 lekë më të ulët se OE 

tjerë pjesëmarrës. 

Procedura e prokurimit është në përputhje me dispozitat e LPP dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” pasi operatori fitues plotëson kriteret e DST dhe 

oferta e paraqitur është më i ulët se operatorëve të tjerë të kualifikuar (Gjerësisht është trajtuar në 
Akt-Konstatimin nr. 16, datë 06.10.2017 dhe faqen 42-122, të Projekt Raport Auditimit).   
 

10- Tenderi me objekt: “Rikonstruksion i rrugës 26 Nëntori”,  me këto të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion i rrugës 26 Nëntori” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 1495, datë 

17.02.2015 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër Nr. nr. 1495, datë 17.02.2015 

z. N.A me detyrë shef/sek.prokurimeve 

(jurist), Kryetar 

z. A.ZH me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(jurist); 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 44. dt. 17.02.2015 

z. ZH.V me detyrë Zv/Kryetar Bashkisë, 

z. E.L me detyrë specialist në DPZHT 

z. D.I me detyrë specialist në DPZHT 
2. Lloji i Procedurës -“HAPUR” 
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z. A.K me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(jurist)anëtar 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

12,499,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

BOE “G. + V.“ me ofertë 7,493,520 lekë me 

kontratë nr. 3750, dt. 11.5.2015 me afat 150 

ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

5,005,480 lekë ose 40% 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 16.03.2015, ora 10.oo 
9. Burimi Financimit  

Nga të ardhurat e Bashkis 

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 16 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 5 OE/BOE,  

c) Kualifikuar 11 OE/BOE 

11. Ankimime 

AK- s’ka; 

APP–s’ka/ka; 

KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  

Shkresa   nr..... datë 

 

A- Hartimi i DT: Me procesverbal datë 17.02.2015 nga anëtarët e njësisë së prokurimit (NJP), 

bazuar në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ka hartuar dokumentet e tenderit sipas procesverbalit të 

mbajtur dhe njoftimit të kontratës së bashku me një kopje të DT dhe janë hedhur ne sistemin 

elektronik ne faqen e APP për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 23 të datës 23.02.2015.    

Me urdhër nr. 35, datë 10.02.2015 (prot nr. 1305, dt. 10.02.2015) është ngritur grupi i punës për 

caktimin e specifikimeve teknike i përbërë nga z. A.T Kryetar, D.B dhe B.S, i cili bëri përgatitjen e 

materialeve me specifikimet teknike në këtë procedurë. Nga ky grup është mbajtur procesverbali 

për specifikimet teknike dhe përllogaritjen e vlerës së fondit limit të kontratës. 

Në përcaktimin e kërkesave të specifikimeve teknike, nga ky grup nuk është bërë i mundur analiza 

e kritereve të vendosura për licencat e punimeve sipas kategorive. 

Në kërkesat teknike, është përcaktuar që, operatori ekonomik të ketë kategoritë e licencës lidhur 

me ekzekutimin e punëve të kontratës vetëm për kategorinë e punimit, të cilat përfaqësojnë punën 

në zbatim sipas llojit dhe nënllojit të objekteve që ndërtohen ose që i shërbejnë objektit të ndërtuar, 

pa përcaktuar klasifikimin e subjekteve juridik/fizik në nivele për çdo kategori punimesh. 

Përcaktimi i kërkesës vetëm për kategoritë e licencës dhe jo edhe të klasifikimit të kategorisë është 

në kundërshtim me VKM nr. 42, datë 16.01.2008, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të 

subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pasi sipas kësaj rregullore, Kreu III, 

“Kategorizimi dhe klasifikimi i licencës, elementët e saj, kushtet, kriteret dhe kufizimet”, pika 1, 

“Kategorizimi dhe klasifikimi i licencës, garanci”, nënpika “b”, ngarkon me përgjegjësi: anëtarët 

e caktimin e specifikimeve teknike i përbërë nga z. A.T me funksion specialist në Drej. 

PZHT, z. B.S me funksion specialist në Drej. PZHT dhe D.B me funksion specialist në 

DPZHT.  

B-Zhvillimi i procedurës së prokurimit: Sipas të dhënave të audituara në dosjen e procedurës, 

konstatohet se kanë marrë pjesë në këtë procedurë këto OE. 

Nga shqyrtimi i dosjes konstatohet se numri i pjesëmarrësve në procedura është 16 subjekte, nga të cilat 

janë s’kualifikuar 5 OE/BOE dhe janë kualifikuar 11 OE/BOE. Nisur nga vlerat e paraqitura KVO ka 

shpallur fitues OE “G.+V.” me ofertë ekonomike 7,493,520 lekë pa tvsh, më të ulët se OE tjerë 

pjesëmarrës. 

Procedura e prokurimit është në përputhje me dispozitat e LPP dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” pasi operatori fitues plotëson kriteret e DST dhe 

oferta e paraqitur është më i ulët se operatorëve të tjerë të kualifikuar (Gjerësisht është trajtuar në 
Akt-Konstatimin nr. 16, datë 06.10.2017 dhe faqen 42-122, të Projekt Raport Auditimit).   
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11- Tenderi me objekt: “Blerje ushqimesh viti 2015 (me lote)”,  me këto të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Blerje ushqimesh viti 2015 (me lote)” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 4308, datë 

29.05.2015 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër 4308, datë 29.05.2015 

z. N.A me detyrë shef/sek.prokurimeve 

(jurist), Kryetar 

z. A.ZH me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(jurist); 

z. A.K me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(jurist)anëtar  

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 128. dt. 29.05.2015 

z. ZH.V me detyrë Zv/Kryetar Bashkisë 

Durrës; 

zj. R.T me detyrë Spec. DPZHT; 

zj. B.R me detyrë Për/QDP 
2. Lloji i Procedurës -“HAPUR” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

39,586,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE “M.B. K. “ me ofertë 31,344,750 lekë me 

kontratë nr. 6177, dt. 27.8.2015 me afat 365 

ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

8,241,250 lekë ose 20.8% 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 01.07.2015, ora 10.oo 
9. Burimi Financimit  

Nga të ardhurat e Bashkis 

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 5 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 2 OE/BOE,  

c) Kualifikuar 3 OE/BOE 

11. Ankimime 

AK- s’ka; 

APP–s’ka/ka; 

KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  

Shkresa   nr..... datë 

 

A- Llogaritja e fondit limit: Me urdhrin nr. 74, datë 03.04.2015 dhe nr. 124, datë 20.05.2015 të 

TAK është urdhëruar ngritja e grupit të hartimit të fondit limit dhe specifikimeve teknike i përbërë 

nga zj. A.S me detyrë ish Shef. QEA (pension), zj. DH.U me detyrë speciste ne Dre.Arsim 

Kultures, zj. E.XH me detyrë spec në QDP, zj. N.H me detyrë spec.Qendra Ekonomke, zj. L.P me 

detyrë për/Sek. Shërbimit Veterinar anëtar, të cilët me procesverbalin datë 27.05.2015, kanë 

hartuar specifikimet teknike, fondin limit bazuar në të dhënat e INSTAT dhe tregut. 

B- Hartimi i DT. Me procesverbalin e NJHDT, datë 29.05.2015, janë hartuar dhe miratuar DT. Në 

DT, kërkesa të cilat janë në përputhje me LPP dhe VKM nr. 914. 

C-Zhvillimi i procedurave: Me procesverbalin datë 30.05.14 është bërë hapja e procedurës së 

prokurimit dhe me procesverbalin datë 17.06.14 është bërë shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave. Në 

këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë 5 OE/BOE, nga të cilat janë s’kualifikuar 2 OE/BOE. 

Nga auditimi i ofertës fituese të OE “M.B. K.” me vlerë oferte 31,344,750 lekë pa tvsh, rezultoi se 

shpallja fitues nga KVO është në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP, pasi operatori 

plotëson kërkesat e DST dhe oferta e ofruar nga ky operator është më e ulët se të gjithë operatorëve 

të tjerë pjesëmarrës (Gjerësisht është trajtuar në Akt-Konstatimin nr. 16, datë 06.10.2017 dhe 
faqen 42-122, të Projekt Raport Auditimit). 
 

12- Tenderi me objekt: “Rikualifikim kurtalle në rrugën M. Varoshi, Rruga Kuminit dhe 

rruga Petraq B.”,  me këto të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikualifikim kurtalle në rrugën M. Varoshi, Rruga Kuminit dhe rruga 

Petraq B.” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 3029, datë 

16.4.2015 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër nr. 3029, datë 16.4.2015 

z. N.A me detyrë shef/sek.prokurimeve 

(jurist), Kryetar 

z. M.D me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(ing); 

z. A.K me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(jurist)anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 86. dt. 16.04.2015 

z. ZH.V me detyrë Zv/Kryetar Bashkisë, 

zj. A.H me detyrë specialist në Dre. Shërbimit 

Social 

z. A.B me detyrë ins. Drej. Shërbimeve 
2. Lloji i Procedurës -“KP” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

8,331,300 lekë  
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE “B. “ me ofertë 5,464,300 lekë me 
7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

2,867,000 lekë ose 34.4% 
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kontratë nr. 4476, dt. 18.05.06.2017 me afat 

60 ditë.  

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 4.5.2015 (shtojc për ndryshim 

kritere) 

9. Burimi Financimit  

Nga të ardhurat e Bashkis 

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 8 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 7 OE/BOE,  

c) Kualifikuar 1 OE/BOE 

11. Ankimime 

AK- s’ka; 

APP–s’ka/ka; 

KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  

Shkresa   nr..... datë 

 

A- Përcaktimi i specifikimeve teknik: Me urdhër nr. 2862, datë 08.04.2015 të Titullarit të AK është 

ngritur grupi i punës për specifikimet teknike i përbërë nga z. A.T me funksion specialist në Drej. 

PZHT, z. B.S me funksion specialist në Drej. PZHT dhe D.B me funksion specialist në DPZHT. 

Preventivi është hartuar nga specialistët e Bashkisë Durrës z. B.S, D.B dhe M.S për vlerën 

8,331,315 lekë pa tvsh. 

B- Hartimi i DT. Me procesverbalin e datë 16.04.2015, nga NJHDT janë hartuar dhe miratuar DT. 

Në DT janë miratuar dokumentet e tenderin nga NJHDT të cilat janë reflektuar në DST e hedhura 

në sistem. 

Me shkresën datë 21.04.2015 të anëtarëve të NJHD është bërë një ndryshim në DST (shtojcë 10), 

duke hequr mjetin “Autobitumatrice”, pasi nuk është i domosdoshëm për objektin.  

Në përcaktimin e kërkesave të specifikimeve teknike, nga ky grup nuk është bërë i mundur analiza 

e kritereve të vendosura për licencat e punimeve sipas kategorive. 

Në kërkesat teknike, është përcaktuar që, operatori ekonomik të ketë kategoritë e licencës lidhur 

me ekzekutimin e punëve të kontratës vetëm për kategorinë e punimit (NP.; NP.4; NP.11; NP.12; 

NS.1, NS.18), të cilat përfaqësojnë punën në zbatim sipas llojit dhe nënllojit të objekteve që 

ndërtohen ose që i shërbejnë objektit të ndërtuar, pa përcaktuar klasifikimin e subjekteve 

juridik/fizik në nivele për çdo kategori punimesh. Përcaktimi i kërkesës vetëm për kategoritë e 

licencës dhe jo edhe të klasifikimit të kategorisë është në kundërshtim me VKM nr. 42, datë 

16.01.2008, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave 

profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari 

ndërtimi”, pasi sipas kësaj rregullore, Kreu III, “Kategorizimi dhe klasifikimi i licencës, elementët 

e saj, kushtet, kriteret dhe kufizimet”, pika 1, “Kategorizimi dhe klasifikimi i licencës, garanci”, 

nënpika (b), ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e caktimin e specifikimeve teknike i përbërë 

nga z. A.T me funksion specialist në Drej. PZHT, z. B.S me funksion specialist në Drej. 

PZHT dhe D.B me funksion specialist në DPZHT.  

Gjithashtu në këtë procesverbal sipas nenit 34 të LPP janë ftuar të marrin pjesë 5 OE, konkretisht: 

“K.; S.; K.; V.; R.; N.” 

C- Zhvillimi procedurës: Me procesverbal datë 04.05.2015 është bërë hapja e procedurës dhe 

evidentimi i operatorëve pjesëmarrës në këtë procedurë, ku kanë marrë pjesë 8 OE. 

Me procesverbal datë 12.05.2015 KVO shqyrtojë dokumentacionin teknik e ligjore të operatorëve 

pjesëmarrës sipas dispozitave të LPP dhe VK nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të PP”. Nga të dhënat konstatohet se në këtë procedurë kanë marrë pjesë 8 OE/BOE, nga të cilat 

janë s’kualifikuar 7 OE/BOE. 

Nga shqyrtimi i dosjes konstatohet se KVO me shumicë votash ka kualifikuar si të rregullt vetëm një 

OE nga 8 operatorë që ishte numri i pjesëmarrës, duke s’kualifikuar si të parregullt 7 OE. 
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Sipas të dhënave dhe procesverbali të KVO, në zbatim të nenit 56 të LPP është përllogaritur vlera 

anomalish e ulet, ku ZM = 6,248,475 lekë, pra vlera e OE është anonalisht e ulët dhe nga KVO është 

kërkuar argumentim i vlerës deri me datë 15.05.2015. Nga subjekti është paraqitur analiza e çmimeve 

dhe pas shqyrtimit të sajë nga KVO është vendosur që çmimet dhe volumi i punimeve është brenda 

kuadrit ligjore për përfundim me cilësi të tyre. 

Me shkresën nr. 26.05.2015 nga KVO është paraqitur Raporti Përmbledhës në adresë të Titullarit të AK 

për miratim raporti në të cilën është parashtruar e gjithë procedura e ndjekur, duke shpallur fitues OE 

“B.” me vlerë oferte 5,464,300 lekë pa tvsh. Kjo procedurë është miratuar nga Titullari i AK me 

shkresën nr. 4188, datë 26.05.2015. 

D-Shqyrtimi i dokumentacionit: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të OE pjesëmarrës, konstatohet se 

OE fitues “B.” që ka kualifikuar KVO i plotëson të gjitha kriteret e DST. 

Konkluzioni: Nga sa mësipërm KVO ka vepruar në zbatim të dispozitave të LPP, për shpalljen 

fitues të OE “B.”, pasi plotëson të gjitha kriteret e DST. 

  

13. Tenderi me objekt “Studim projektim i sheshit publik para hyrjes së Portit”.  

b. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Studim projektim i sheshit publik para hyrjes së Portiti” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 71, datë 

8.01.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër nr. 71, datë 8.01.2016 

z. N.A me detyrë shef/sek.prokurimeve 

(jurist), Kryetar 

zj. M.D me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(ing); 

z. A.K me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(jurist)anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 4, dt. 8.01.2016 

zj. E.S me detyrë Drej. Shërbimesh, 

zj.E.M me detyrë P/Sek. PZHKT 

z. A.T me detyrë P/Sektori në Drej Shërbimeve 2. Lloji i Procedurës -“Shërbim 

Konsulence” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

25,000,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE “E-G + A. “ me ofertë 24,890,000 lekë 

me kontratë nr. 2292, dt. 4.4.2016 me afat 30 

ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

110,000 lekë ose 0.44% 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 21.01.2016, ora 11.oo 
9. Burimi Financimit  

Nga të ardhurat e Bashkis  

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 7 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 5 OE/BOE,  

c) Kualifikuar 2 OE/BOE 

11. Ankimime 

AK- nr. 155, datë 2.2.2016; 

APP–s’ka/ka; 

KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Shkresa nr. 155/2, datë 4.2.2016 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  

Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhër nr. 322, datë 17.12.2015 të Titullarit të AK është ngritur grupi për përcaktimin e 

specifikimeve teknike i përbërë nga z. A.Bj, E.L dhe A.L në mbështetje të VKM nr. 704, datë 

29.10.2014 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në Planifikim Territori, projektim, 

mbikëqyrje dhe kolaudim” dhe VKM nr. 888, datë 17.12.2014, për llogaritjen e fondit limit. 

NJHDT në mbështetje të procesverbalit të hartimit të specifikimeve teknike datë 17.12.2015 

hartojë kriteret për pjesëmarrje në procedurën e prokurimit me objekt: ”Projektim zbatim i sheshit 

publik para hyrjes së portit”. 

Në përcaktimin e kritereve NJHDT i plotësojë në përputhje me kërkesat e nenit 59, të VKM nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe VKM nr. 704, datë 

29.10.2014. 

Kapaciteti teknik. 

Për stafin është kërkuar përvojë pune për 8 inxhinier (drejtues projekti) 10 vjet, në specialitet: 

urbanist kat 1-c; arkitekt Kat 2-a,e; Inxhinier Kat 3-a,b,c; Inxhinier Kat 6-c; Ing. Hidroteknik Kat 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar mbi Auditimin e Përputhshmërisë të 
ushtruar në “Bashkinë Durrës”. 

 

73 

 

5-b; Ing Gjeodet Kat 8-a,b’ Ing. Gjeolog Kat 9-a; Ing Elektrik Kat 10-e dhe ekspert i certifikuar 

nga Ministria  Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave. 

Kriteret e vlerësimit  

Përvoja në punë e konsulentit 0-10 pikë 

Metodologjia 20-50 pikë;   

Kualifikimi i stafit kryesor 0-30 pikë;  

Transferimin e njohurive 0-10 pikë.  

Minimumi i pikëve për propozimin teknik është  100 pikë. 

Në Fazën e parë  KVO mbështetur në proces verbalin datë 21.01.2016 bëri vlerësimin e 

operatorëve pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi, sipas pasqyrës si vijon:  

Nr 
Operator ek që kanë  marrë 

pjesë 
Vlerësimi i KVO Arsyeja e s’kualifikimit 

1 D-E S’Kualifikohet 

Në licencën profesionale  mungon ing. Gjeodte kat 

8-b. –Atriteksi Gjovalin Gjonak nuk është në 

listpages. –Drejtuesit teknik (4), janë pa siguruar. –

Eksperti i cerifikuar për vlerësim ndikim në mjedis 

është i pasiguruar 

2 E-G + A. S’kualifikohet  
Subjekti “A.”, nuk plotëson zhiron sipas përqindjes 

së bashkëpunimit. 

3 E/M S’kualifkohet  Nuk përmbush asnjë nga kërkesat 

4 GJ. & CO Kualifikohet   

5 I.C.E+H.E S’kualifikohet 

Mungon listpagesa sipas formularëve standfar të 

siuhurimeve për muajin e fundit që i takojnë pagesën 

me datën e hapjs. –Pasqyrat financiare 2013,2014 

janë të pa konfirmuara nga tatimet. –Subjekti I.C.E 

nuk plotëson xhiron sipas marveshjes. 

6 S.  
Eksperti i certifikuar për vlerësim mjedisor është i 

pasiguruar. –Drejtusi teknik nuk është i suguruar 

7. G.A S;kualifikohet 

Në sipas pegsë 5 nga drejtuesit teknik janë të 

pasiguruar. –drejtusi teknik art. Ardi Dhima i ka 

përfunduar afati i kontratës. –ing. Gjeodet dhe 

Elektrik nuk janë në listpagesë. 

 

Nga sa trajtohet në këtë procesverbal nga 7 OE/BOE pjesëmarrës janë s’kualifikuar 6 OE/BOE dhe 

është kualifikuar për fazën e mëtejshme vetëm BOE “GJ. & Co”. 

Me shkresën (shtojca 22), BOE “E-G + A.”, ka paraqitur ankesë.  

Kompania “E-G” ka bërë marrëveshje bashkëpunimi me “A.” vetëm për stafin, pasi efektet 

financiare i plotëson OE “E-G”. 

Me urdhër nr. 25, datë 2.2.2016 të Titullarit të AK është ngritur Komisioni i Shqyrtimit të 

Ankesave (KSHA), i përbërë nga z. A.B me detyrë jurist; z. V.M me detyrë Jurist (Shef i sek. 

Juridik) dhe zj. E.L me detyrë juriste në DTTV. 

Me shkresën nr. 155/1, datë 3.2.2016, KSHA pas shqyrtimit të ankesës së paraqitur nga BOE “E-G 

+ A.”, mori vendimin që : “Pranimin e kërkesës së kandidatit BOE  “E-G + A.”, si të drejtë, duke i 

përcjellë KVO dhe NJP për vijimin e procedurave të mëtejshme për kualifikimin e BOE “E-G + 

A.”, sipas ligjit nr. 9643, dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të PP”. 

Me shkresën nr. 155/2, datë 4.02.2016 AK ka njoftuar subjektin ankimues BOE “E-G + A.”, që 

plotëson kriteret dhe kualifikohet për fazën tjetër. 
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Me procesverbal e datës 04.02.2016 NJP pas shqyrtimit të ankesës së kandidatit ankimues BOE 

“E-G + A.”, pranon ankesës. Me procesverbalin e datës 04.02.2016, KVO rivlerëson 

dokumentacionin e paraqitur nga subjekti, nisur dhe nga ankimi i këtij të fundit. 

Kështu në fund të procedurës janë kualifikuar për në fazën e dytë dy subjekte: BOE “GJ. & CO” 

dhe “E-G + A.” 

Me shkresën (shtojca 2), AK ka njoftuar me ftesë për propozim: BOE “GJ. & CO” dhe “E-G + 

A.”,  për pjesëmarrje në fazën e dytë me datë 29.2.2016 ora 11.
oo.

 

Me procesverbalin e datës 29.2.2016, KVO bëri hapjen e ofertave të paraqitura, nga ku rezultojë se 

në fazën e dytë ka marrë pjesë vetëm një operator, konkretisht : BOE “E-G + A.”, ndërsa operatori 

tjetër i kualifikuar nuk ka marrë pjesë. Në këto kushte KVO ka vijuar procedurën me subjektin e 

vetëm: BOE “E-G + A.”, duke bërë vlerësimin pikëve dhe shpallur fitues me 90.65 pika nga 100 të 

mundshme (sipas shkresës data 02.03.2016), me çmim oferte 24,890,000 lekë pa tvsh. 

Me shkresën nr. 1646, datë 10.3.2016 Titullari i AK ka njoftuar : BOE “E-G + A.” se ka fituar 

90.65 pikë nga 100 të mundshme me vlerë oferte 24,890,000 lekë. 

Me shkresën datë 17.3.2016 nga KVO është përgatitur Raporti Përmbledhës në të cilën janë 

parashtruar e gjithë procedura dhe dërguar për miratim nga Titullari i AK. Ky i fundit me shkresën 

nr. 1807, datë 17.3.2016 ka bërë miratim e procedurës dhe shpalljen fitues të BOE “GJ. & CO” dhe 

“E-G + A.” me ofertë 24,890,000 lekë pa tvsh. 

Konkluzioni: Në përfundim të auditimit të procedurës, konkludojmë se ajo është zhvilluar sipas 

dispozitave të LPP, duke plotësuar kriteret e DST dhe shpallur fitues OE me kritere të plotësuara 

dhe ofertë me të leverdishme. 

 

14. Tenderi me objekt: “Projekti i zbatimit të sheshit publik dhe godina shërbimi 

instuticionale pranë Mauzoleumit të Dëshmorëve”.  

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Projekti i zbatimit të sheshit publik dhe godina shërbimi instuticionale pranë 

Mauzoleumit të Dëshmorëve” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 69, datë 

08.01.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër nr. 69, datë 08.01.2016 

z. N.A me detyrë shef/sek.prokurimeve 

(jurist), Kryetar 

zj. M.D me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(ing); 

z. A.K me detyrë spec/sek.prokurimeve 

(jurist)anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 03, datë 08.01.2016 

zj. E.S me detyrë Drej. Shërbimesh, 

zj.E.M me detyrë P/Sek. PZHKT 

z. I.T me detyrë P/Sektori në Drej Shërbimeve 2. Lloji i Procedurës -“Shërbim 

Konsulence” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

30,400,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE “GJ. & Co “ me ofertë 30,290,000 lekë 

me kontratë nr. 5564, dt. 21.06.2016 me afat 

60 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

110,000 lekë ose 0.36% 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 22.01.2016, ora 11.oo 
9. Burimi Financimit  

Nga të ardhurat e Bashkis  

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 6 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 4 OE/BOE,  

c) Kualifikuar 2 OE/BOE 

11. Ankimime 

AK- s’ka/ka; 

APP–s’ka/ka; 

KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Shkresa nr. ---, datë -------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  

Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhër nr. 323, datë 17.12.2015 të Titullarit të AK është ngritur grupi për përcaktimin e 

specifikimeve teknike i përbërë nga z. A.Bj, E.L dhe A.L në mbështetje të VKM nr. 704, datë 

29.10.2014 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në Planifikim Territori, projektim, 

mbikëqyrje dhe kolaudim” dhe VKM nr. 888, datë 17.12.2014, për llogaritjen e fondit limit. 
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Me procesverbal datë 08.01.2016, NJHDT hartojë kriteret për pjesëmarrje në procedurën e 

prokurimit me objekt: ”Projektim zbatim i sheshit publik para hyrjes së portit”. 

Në përcaktimin e kritereve NJHDT i plotësojë në përputhje me kërkesat e nenit 59, të VKM nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe VKM nr. 704, datë 

29.10.2014. 

Kapaciteti teknik. 

Për stafin është kërkuar përvojë pune për 8 inxhinier (drejtues projekti) 10 vjet, në specialitet: 

projektues urbanist kat 1-c; projektues arkitekt Kat 2-a,b,d,e; projektues Inxhinier Kat 3-a,b,c; 

projektues Instilator Kat 4-ab; projektues vepra Hidroteknik Kat 5-b; projektues rrugë-hekurudha 

Kat 6-a,b,c; projektues Gjeodet Kat 8-a,b; studim gjeolog, inxhinier-hidrologjik Kat 9-b; 

projektues impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë Kat 10-e; projektues të 

sinjalizimit rrugor Kat 11-a dhe ekspert i certifikuar nga Ministria  Mjedisit, Pyjeve dhe 

Administrimit të Ujërave. 

Kriteret e vlerësimit  

Përvoja në punë e konsulentit 0-10 pikë 

Metodologjia 20-50 pikë;   

Kualifikimi i stafit kryesor 0-30 pikë;  

Transferimin e njohurive 0-10 pikë.  

Minimumi i pikëve për propozimin teknik është  100 pikë. 

Me procesverbal datë 22.01.2016 KVO bëri hapjen e procedurës dhe evidentimin e operatorëve 

pjesëmarrës, nga ku konkludoj se në këtë procedurë kanë marrë pjesë 6 OE, pasqyra si vijon:  

Nr 
Operator ek që kanë  

marrë pjesë 
Vlerësimi i KVO Arsyeja SHËNIME 

1 I.C.E + H.E S’kualifikohet 

Pasqyrat financiare janë të 

pakonfirmuara nga tatimet. –Kandidati 

“H.E” nuk ka plotësuar detyrim fiskal 

për tatim fitimin.  

Anëtari i KVO z. 

I.Tvlerëson se kandidati 

“I.C+ H.E” ka përmbushur 

kërkesat dhe duhej 

kualifikuar. 

2 E/M S’kualifikohet Nuk ka përmbushr asnjë kërkesë  

3 E-G 
Kualifikohet për 

fazën e dytë 
Plotëson të gjitha kriteret 

 

4 D-E S’kualifikohet 

Mungon kategoria Ing. Gjeodet Kat 8-

b. –Artitekti Gjpvalin Gjonaj nuk është 

në listpages. –Në listpagesën e 

paraqitur 4 nga drejtuesit teknik nuk 

janë të siguruar. –Eksperti i certifikuar 

për vlerësim të ndikimit në mjedis dhe 

auditim mjedisor është i pasiguruar. 

Me shumicë vitash s’kualifikohet 

Anëtari i KVO z. 

I.Tvlerëson se kandidati 

“I.C+ H.E” ka përmbushur 

kërkesat dhe duhej 

kualifikuar. 

5 GJ. & CO 
Kualifikohet për 

fazën e dytë 
Plotëson të gjitha kriteret 

 

6 S.+A.C S’kualifikohet 

–Eksperti i certifikuar për vlerësim të 

ndikimit në mjedis dhe auditim 

mjedisor është i pasiguruar. –Në 

listpagesën e paraqitur drejtusi teknik 

është i pasiguruar për A.C. Me 

shumicë vitash s’kualifikohet 

Anëtari i KVO z. 

I.Tvlerëson se kandidati 

“I.C+ H.E” ka përmbushur 

kërkesat dhe duhej 

kualifikuar. 

 

Me shkresën nr. ekstra, datë 03.02.2016 KVO pasi analizuan dokumentacionin teknik të 

operatorëve pjesëmarrës, konkluduan se kanë fituar të drejtën për në fazën e dytë 2 operatorë të 

cilët kanë plotësuar kriteret, konkretisht BOE “E-G + A.” dhe “GJ. & CO”. 
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Me shkresën (shtojca 2) datë 11.02.2016 është ftuar operatori fitues “E-G + A.” për të marrë pjesë 

në fazën e dytë të vlerësimit të kriterit ekonomik me datë 26.02.2016. 

Me shkresën (shtojca 2) datë 11.02.2016 është ftuar operatori fitues ““GJ. & CO” për të marrë 

pjesë në fazën e dytë të vlerësimit të kriterit ekonomik me datë 26.02.2016 

Me procesverbal datë 26.02.2014 nga KVO u bë hapja e ofertave të operatorëve pjesëmarrës, ku 

nga verifikimi (ligimi) në sistem, rezultojë se ka marrë –pjesë vetëm një operator, konkretisht BOE 

“GJ. & CO”. Në këto kushte KVO vijoj procedurën e mëtejshme me operatorin e vetëm të 

paraqitur në konkurrim. 

Me procesverbal datë 04.03.2016, KVO bëri vlerësimin e dokumentacioni me pikë dhe në fund 

vlerësoj këtë BOE “GJ. & CO”me 92.52 pikë nga 100 të mundshme me vlerë oferte 30,290,000 

lekë pa tvsh. 

Me shkresën datë 14.04.2013 është mbajtur Raporti Përfundimtar në të cilën është përshkruar e 

gjithë procedura e ndjekur deri në shpalljen e fituesit, raport i cili është miratuar dhe nga Titullari i 

AK. 

Me shkresën nr. 2640, datë 14.04.2016 të Titullarit të AK z. V.D është bërë klasifikimi 

përfundimtar i procedurës dhe ofertave, duke shpallur fitues BOE “GJ. & CO”me 92.52 pikë nga 

100 të mundshme me vlerë oferte 30,290,000 lekë pa tvsh. 

Konkluzioni: Në përfundim të auditimit të procedurës, konkludojmë se ajo është zhvilluar sipas 

dispozitave të LPP, duke plotësuar kriteret e DST dhe shpallur fitues OE me kritere të plotësuara 

dhe ofertë me të leverdishme. 

(Gjerësisht trajtuar në Akt Konstatimi nr. 16, datë 06.10.2017 dhe faqen 42-122, të Projekt Raport 
Auditimit) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedurat e audituara për periudhën e vitit 2016. 

1. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Skema ujitëse me rezervuarët Tarin, Topana, Shkallë 

(Rehabilitim i pjesshëm)”,me këto të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikualifikim i hapësirave në të dy anët e rrugës “Pavarësia” (Loti 2)” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 2580, datë 
12.4.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 13982, datë 4.11.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 458, datë 4.11.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
z. A.D anëtar, inspektor i taksave 
z. A.B, anëtar, specialist sektori i 
shërbimeve 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  
89,973,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
BO Shoqëritë “Ç” sh.p.k. & “B.B” sh.p.k. 

& “S.AB” sh.p.k. me ofertë 52,423,079 

lekë me kontratë nr. 4653, dt. 6.6.2016 

me afat 150 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 
37,549,921 lekë ose 41.7% 

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 6.5.2016, ora 11.oo 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 18 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 11 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 7 OE/BOE 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar mbi Auditimin e Përputhshmërisë të 
ushtruar në “Bashkinë Durrës”. 

 

77 

 

11. Ankimime 

AK- “E-A” sh.p.k.; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. 1373/2, dt.1.6.2016 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Preventivi dhe projekti janë hartuar nga Shoqëria  “G.” sh.p.k.  dhe janë miratuar nga investitori 

Kryetari i Bashkisë.  

Me urdhrin nr. 55, datë 16.3.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 3 persona, i cili ka hartuar specifikimet teknike. 
 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 12.4.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 13.4.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 18.4.2016. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  
 

Në tender kanë marrë pjesë 18 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- BO Shoqëria “Ç” sh.p.k. & “B.” & “S.AB” sh.p.k. me ofertë ekonomike 52,423,079 lekë pa 

TVSH. 

2- BO Shoqëria “L.VII” sh.p.k. & A-B” sh.p.k. me ofertë ekonomike 53,038,754 lekë pa TVSH. 

3- BO Shoqëria “SH.07” sh.p.k. & “I.” sh.p.k. & “G.K” sh.p.k. me ofertë ekonomike 53,887,187 

lekë pa TVSH. 

4- BO Shoqëria “A.D” sh.p.k. & “B.N” sh.p.k. sh.p.k. me ofertë ekonomike 57,237,450 lekë pa 

TVSH. 

5- BO Shoqëria “G.” sh.p.k. & “R.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 57,789,359 lekë pa TVSH. 

6- BO Shoqëria “A.L.A” sh.p.k. & “V.I” sh.p.k. me ofertë ekonomike 58,268,713 lekë pa TVSH. 

7- BO Shoqëria “E.” sh.p.k. & “N.” me ofertë ekonomike 59,629,358 lekë pa TVSH. 

8- BO Shoqëria “B.” sh.p.k. & “S.” sh.p.k. & “J.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 60,412,804 lekë pa 

TVSH. 

9- BO Shoqëria “K.” sh.p.k. & “K.I” sh.p.k. & “N.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 60,533,232 lekë 

pa TVSH. 

10- BO Shoqëria “B.X” sh.p.k. & “P,VK” sh.p.k. me ofertë ekonomike 60,845,811 lekë pa TVSH. 

11- BO Shoqëria “K.” sh.p.k. & “A.C” & A.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 63,017,896 lekë pa 

TVSH. 

12- BO Shoqëria “E.2000” sh.p.k. & “R.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 63,759,988 lekë pa TVSH. 

13- BO Shoqëria “S/L” sh.p.k. & “G.C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 63,919,137 lekë pa TVSH. 

14- BO Shoqëria “B.” sh.p.k. & “B.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 64,234,230 lekë pa TVSH. 

15- BO Shoqëritë “B-I” sh.p.k. & “B.93” sh.p.k. me ofertë ekonomike 67,771,123 lekë pa TVSH. 

16- BO Shoqëria “E-A” sh.p.k. & “SH.I” sh.p.k. me ofertë ekonomike 71,963,541 lekë pa TVSH. 

17- Shoqëria “GJ.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 79,731,840 lekë pa TVSH. 

18- Shoqëria “S.” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 
 

Më procesverbalin e datës 17.5.2016 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, si dhe 

është zbatuar formula e ofertave anomalisht të ulta, ku ka rezultuar se nuk ka oferta anomalish të 

ulëta.  

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 25.5.2016, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 
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nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender BO Shoqëria “Ç” sh.p.k. & “B.” & “S.AB” sh.p.k. me ofertë ekonomike më 

të ulët 52,423,079 lekë pa TVSH. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 4111, datë 25.5.2016 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 26.5.2016 dhe është 

botuar në buletinin e datës 30.5.2016, ku fitues është shpallur BO Shoqëria “Ç” sh.p.k. & “B.” & 

“S.AB” sh.p.k.  

Për rezultatin e tenderit ka bërë ankesë BO Shoqëria “E-A” sh.p.k. & “SH.I” sh.p.k. me shkresën 

nr. 1373, datë 25.5.2016. Për këtë qëllim ka dalë urdhri nr. 239, datë 25.5.2016 për pezullimin e 

procedurës së prokurimit dhe shqyrtimin e ankesës. Vendimi i marrë pas shqyrtimit të ankesës 

është për refuzimin e ankesës, pasi është bërë jashtë afateve ligjore. Për vendimin është njoftuar 

zyrtarisht ankimuesi. 

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues është lidhur në datën 6.6.2016, me nr. 4653 

prot., me vlerë 52,423,079 lekë pa TVSH,  me afat 90 ditë kalendarike nga lidhja e kontratës. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 13.6.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 13.6.2016. 

 

2. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rivitalizim i sheshit publik para hyrjes së Portit”,me këto 

të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rivitalizim i sheshit publik para hyrjes së Portit” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 8902, datë 
19.8.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 13982, datë 4.11.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 458, datë 4.11.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
z. A.L  anëtar, ish arkitekt 
z. E.K, anëtar, specialist taksat 
z. E.F, anëtar, sektori i sherbimeve 
z. T.H, anëtar Nj A Rrashbull 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  
487,461,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
BOE “E.” sh.p.k. & “F.” sh.p.k. me ofertë 
451,522,021 lekë me kontratë nr.4653, dt. 
6.6.2016 me afat 90 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 
35,938,979 lekë ose 7.3% 

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 15.9.2016, ora 11.oo 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 4 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 3 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 1 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Investimi është miratuar nga Vendimi nr. 31, datë 13.6.2016 “Për shpërndarjen e financimit për 

projekte të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale” programi “Zhvillimi i infrastrukturës 

vendore dhe rajonale”. 

Me urdhrin nr. 262, datë 7.6.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 5 persona, i cili ka hartuar projektin, preventivin dhe specifikimet teknike të cilat janë 

miratuar nga investitori Kryetari i Bashkisë. 
 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 19.8.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  
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Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 22.8.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 29.8.2016. 

Në lidhje me kërkesat për kualifikim, të paraqitura në dokumentet e tenderit ka bërë ankesë 

Shoqëria “K.C” sh.p.k. me nr. 2724 prot. dhe Shoqëria “V.I” sh.p.k. Nga auditimi rezulton se në 

dosjen e tenderit nuk ka gjurmë që ankesat të jenë shqyrtuar nga ndonjë grup i ngritur për këtë 

qëllim, të jetë marrë ndonjë vendim dhe të jenë njoftuar operatorët ekonomikë që janë ankuar.  

Për sa më lart mbajnë përgjegjësi Autoriteti Kontraktor dhe njësia e Prokurimit. 
 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 4 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- BO Shoqëria “E.” sh.p.k. & “F.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 451,529,540 lekë pa TVSH. 

2- Shoqëria “B.LL” me ofertë ekonomike 453,528,006 lekë pa TVSH. 

3- Shoqëria “A.I.G.C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 457,914,960 lekë pa TVSH. 

4- Shoqëria “R” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 
 

Më procesverbalin  e datës 27.9.2016 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 5.10.2016, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender BO Shoqëria “E.” sh.p.k. & “F.” sh.p.k., me ofertën ekonomike më të ulët.  

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 11292, datë 5.10.2016 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 7.10.2016 dhe është 

botuar në buletinin e datës 10.10.2016, ku fitues është shpallur BO Shoqëria “E.” sh.p.k. & “F.” 

sh.p.k. 

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues është lidhur në datën 25.11.2016, me nr. 17472 

prot., me vlerë 541,835,448 lekë me TVSH,  me afat 270 ditë kalendarike nga lidhja e kontratës. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 5.12.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 5.12.2016. 

 

Komente dhe sqarime: Në kundërshtitë e paraqitur nga Njësia e Prokurimit me shkresën nr. 
14211/63, datë 12.10.2017, nuk dokumentohet shqyrtimi i ankesave për kërkesat për kualifikim në 
dokumentet e tenderit dhe as kthimi i përgjigjes për operatorët ekonomikë “K.C” sh.p.k. dhe “V.I” 
sh.p.k. dhe si e tillë mangësia qëndron. 

 

3. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Ndërtimi i rrugës mbi kanalin K-192 trotuar dhe 

ndriçim” (Segmenti nga baza e hekurudhës, deri në stacionin Iliria Plazh), me këto të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Ndërtimi i rrugës mbi kanalin K-192 trotuar dhe ndriçim” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 11192, 
datë 4.10.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 13982, datë 4.11.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 458, datë 4.11.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
z. L.M  anëtar, sektori sherbimeve  
z. D.M, anëtar, sektori sherbimeve  

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

124,998,900 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

BOE “L.VII” sh.p.k. & “A-B” sh.p.k. me 
ofertë 75,000,000 lekë me kontratë 
nr.17472, dt. 25.11.2016 me afat 270 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

49,998,900 lekë ose 40% 

8. Data e hapjes së tenderit 9. Burimi Financimit  10. Operatoret Ekonomike 
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Datë 28.10.2016, ora 11.oo Buxheti i Shtetit  a)Pjesëmarrës në tender 16 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 2 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 14 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Investimi është miratuar nga Vendimi nr. 31, datë 13.6.2016 “Për shpërndarjen e financimit për 

projekte të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale” programi “Zhvillimi i infrastrukturës 

vendore dhe rajonale”, shtylla I thirrja II për vitin 2016”. 

Me urdhrin nr. 372, datë 8.9.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 5 persona, i cili ka hartuar Preventivi dhe projektin dhe specifikimet teknike.  

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 4.10.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 5.10.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 10.10.2016. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 17 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- BO Shoqëria “E.2000” sh.p.k. & “E.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 71,229,650 lekë pa TVSH. 

2-BO Shoqëritë “L.VII” sh.p.k. & “A-B” sh.p.k. me ofertë ekonomike 75,000,000 lekë pa TVSH. 

3- BO Shoqëria “K.” sh.p.k. & “A.C” me ofertë ekonomike 78,946,640 lekë pa TVSH. 

4- BO Shoqëria “SH.07” sh.p.k. & “SH” sh.p.k. & “G.K” me ofertë ekonomike 79,949,000. 

5- BO Shoqëria “Ç” sh.p.k. & “B.B” me ofertë ekonomike 81,181,020 lekë pa TVSH 

6- BO Shoqëria “A.L.A” sh.p.k. “A.C.C” me ofertë ekonomike 81,882,107 lekë pa TVSH. 

7- BO Shoqëria “B.” sh.p.k. & “N.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 82,982,300 lekë pa TVSH. 

8- Shoqëria “A.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 86,250,186 lekë pa TVSH. 

9- BO Shoqëria “B” sh.p.k. & “T&T.b” me ofertë ekonomike 86,786,200 lekë pa TVSH. 

10- BO Shoqëria “E-A” sh.p.k. & “SH.I” sh.p.k. & “M” me ofertë ekonomike 88,666,666 lekë pa 

TVSH. 

11- BO Shoqëritë “M” sh.p.k. & “Alb SH.” sh.p.k. & “Xh” me ofertë ekonomike 90,000,000 lekë 

pa TVSH. 

12- BO Shoqëria “S.2F” sh.p.k. & “B.” sh.p.k. & “A.II” sh.p.k. me ofertë ekonomike 90,000,000 

lekë pa TVSH. 

13- Shoqëria “V.I” sh.p.k. me ofertë ekonomike 93,445,256 lekë pa TVSH. 

14- Shoqëria “K.C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 99,999,126 lekë pa TVSH. 

15- Shoqëria “A.I.G.C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 104,487,650 lekë pa TVSH. 

16- Shoqëria “B-I” sh.p.k. me ofertë ekonomike 110,289,670 lekë pa TVSH. 

17- Shoqëria “V.H” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 
 

Në procesverbalin e datës 7.11.2016 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave. Janë 

kualifikuar 14 operatorë ekonomikë dhe janë skualifikuar 2 operatorë ekonomikë. 

Është zbatuar formula e ofertave anomalisht të ulta, ku ka rezultuar se operatori ekonomik BO 

“E.2000” sh.p.k. & “E.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 71,229,650 lekë pa TVSH, të ketë ofertë 

anomalish të ulët. I është kërkuar argumentimi me shkrim brenda 3 ditëve të cilën nuk e ka 

realizuar, pasi nuk ka kthyer përgjigje. 
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Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 17.11.2016, ku është 

pasqyruar zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është 

miratuar nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori 

ekonomik pjesëmarrës në tender BO Shoqëritë “L.VII” sh.p.k. & “A-B” sh.p.k., me ofertën 

ekonomike më të ulët.   

 

4. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion çerdhja nr. 2”,me këto të dhëna: 
b. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion çerdhja nr. 2” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 6788, datë 
12.7.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 6788, datë 12.7.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 302, datë 12.7.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
zj. A.P  anëtar, specialist kadastra 
z. E.C, anëtar, specialist buxheti 

2. Lloji i Procedurës –“Kërkesë për 
propozim” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

8,332,600 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

BOE “C” sh.p.k. & “N-86” sh.p.k. me 
ofertë 5,057,600 lekë me kontratë 
nr.9088, dt. 25.8.2016 me afat 40 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

3,275,000 lekë ose 39.3% 

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 25.7.2016, ora 11.oo 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i bashkise  

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 13 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 6 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 7 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 93, datë 28.4.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 5 persona, i cili ka hartuar projektin, preventivin dhe specifikimet teknike të cilat janë 

miratuar nga investitori Kryetari i Bashkisë. 
 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 12.7.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 14.7.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 18.7.2016. 

Ftesa për ofertë ju është dërguar 5 operatorëve ekonomikë. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 13 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- BO Shoqëria “C.M” sh.p.k. & “N-86” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5,057,860 lekë pa TVSH. 

2- Shoqëria “I” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5,129,128 lekë pa TVSH. 

3- BO Shoqëria “A.” sh.p.k. & “D.P” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5,254,417 lekë pa TVSH. 

4- Shoqëria “N.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5,559,595 lekë pa TVSH. 

5- Shoqëria “E.2000” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5,610,219 lekë pa TVSH. 

6- Shoqëria “J.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5,812,336 lekë pa TVSH. 

7- Shoqëria “P.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5,843,758 lekë pa TVSH.  

8- Shoqëria “SH.07” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,751,913 lekë pa TVSH. 

9- Shoqëria “S” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,296,507 lekë pa TVSH. 

10- Shoqëria “S.A.G” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,348,430 lekë pa TVSH. 

11- Shoqëria “SH.K” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,352,524 lekë pa TVSH. 
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12- Shoqëria “L.VII” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,990,205 lekë pa TVSH. 

13- Shoqëria “B.B” sh.p.k. me ofertë ekonomike 7,304,852 lekë pa TVSH. 
 

Më procesverbalin  e datës 3.8.2016 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave. 

Është zbatuar formula për ofertat anomalish të ulta dhe ka rezultuar që BO Shoqëria “C.M” sh.p.k. 

& “N-86” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5,057,860 lekë pa TVSH. 

Autoriteti kontraktor i ka kërkuar BO Shoqërisë“C.M” sh.p.k. & “N-86” sh.p.k. argumentimin e 

ofertës deri në datën 3.8.2017, i cili është përgjigjur në rrugë elektronike. Komisioni i Vlerësimit të 

Ofertave ka shqyrtuar përgjigjen dhe e ka pranuar argumentimin e paraqitur, duke e kualifikuar 

operatorin ekonomik. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 11.8.2016, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender BO Shoqëria “C.M” sh.p.k. & “N-86” sh.p.k. me ofertë ekonomike më të 

ulët 5,057,860 lekë pa TVSH.  

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 8432, datë 11.8.2016 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 15.8.2016 dhe është 

botuar në buletinin e datës 15.8.2016, ku fitues është shpallur BO Shoqëria “C.M” sh.p.k. & “N-

86” sh.p.k.. 
 

Nga auditimi i dokumentacionit kualifikues të BO Shoqëria “C.M” sh.p.k. & “N-86” sh.p.k. të 

shpallur fitues, rezultoi se: 

-Shoqëria “N-86”, nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave e tarifave vendore për vitin 

2016, kërkesë kjo e germës “a” të pikë 2.1. Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë. 

-Automjetet ne dispozicion të paraqitura nga Shoqëria “C.M” sh.p.k. janë me kapacitet më të lartë 

nga kërkesa në dokumentet e tenderit për 5-10 ton, konkretisht kamioni me targë TR 0245 T është 

me kapacitet 32 ton dhe kamioni me targë MT 3018 A është me kapacitet 25 ton. 

-Shoqëria “C.M” sh.p.k. drejtuesit teknikë A.SH dhe E.B nuk i ka përfshirë në listëpagesat e 

periudhës janar qershor 2016. 

Këto mangësi duhej të ishin pasur në konsideratë nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në 

kualifikimin e BO Shoqëria “C.M” sh.p.k. & “N-86” sh.p.k, duke mos shpallur fitues këtë BOE por 

të vijohej me operatorët e tjerë pjesëmarrës, veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e 

KVO z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar, zj. A.P specialist kadastra dhe  z. E.C, specialist buxheti.  

 

5. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion kopshti B. Curri”, me këto të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion kopshti B.Curri” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 6799, datë 
12.7.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër nr. 6799, datë 12.7.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. M.D specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. Urdhër nr 458, datë 4.11.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
z. A.P  anëtar, specialist Kadastra  
z. V.GJi, anëtar, specialist Kadastra 

2. Lloji i Procedurës –“Kërkesë për 
propozim” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

9,582,800 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
BOE “R. N” sh.p.k. & “V.E” sh.p.k. me 
ofertë 5,695,640 lekë me kontratë 
nr.9086, dt. 25.8.2016 me afat 30 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

3,887,340 lekë ose 40% 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 25.7.2016, ora 11.oo 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 11 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 7 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 4 OE/BOE 
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11. Ankimime 

AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 6038, datë 29.6.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 5 persona, i cili ka hartuar Preventivi dhe projektin dhe specifikimet teknike.  

Projekti preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga grupi i caktuar me urdhrin e 

mësipërm ku punonjësit janë të Njësisë së projektit dhe Infrastrukturës. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 13.6.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 14.7.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 18.7.2016. 

Ftesa për ofertë ju është dërguar 5 operatorëve ekonomikë. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  
 

Në tender kanë marrë pjesë 11 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “I” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5,666,565 

2- BO Shoqëria “R. N” sh.p.k. & “V.E” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5,695,460 lekë pa TVSH. 

3- Shoqëria “S” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,276,315 lekë pa TVSH. 

4- Shoqëria “N.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,421,999 lekë pa TVSH. 

5- Shoqëria “E.2000” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,519,958 lekë pa TVSH. 

6- Shoqëria “D.P” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,531,651 lekë pa TVSH. 

7- Shoqëria “SH.K” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,731,950 lekë pa TVSH. 

8- Shoqëria “S.A.G” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,757,795 lekë pa TVSH. 

9- BO Shoqëria “C.M” sh.p.k. & “N-86” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,820,840 lekë pa TVSH. 

10-Shoqëria “L.VII” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,986,065 lekë pa TVSH. 

11- Shoqëria “B.B” sh.p.k. me ofertë ekonomike 7,908,088 lekë pa TVSH. 
 

Në procesverbalin  e datës 1.8.2016 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave. Janë 

kualifikuar 4 operatorë ekonomikë dhe janë skualifikuar 7 operatorë ekonomikë. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 10.8.2016, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender BO Shoqëria “R. N” sh.p.k. & “V.E” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5,695,460 

lekë pa TVSH. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 8408, datë 10.8.2016 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 11.8.2016 dhe është 

botuar në buletinin e datës 15.8.2016. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 5.9.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 5.9.2016. 
 

Nga auditimi i dokumentacionit kualifikues rezultoi se BO Shoqëria “R. N” sh.p.k. & “V.E” sh.p.k. 

ka mangësi pasi: 

-Nuk ka zbatuar kërkesën e germës (i) të pikës 2.3 Kapaciteti teknik për dokumentimin e 

disponimit të “miniekskavatori 0.25 m
3
”. 
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-Shoqëria “R.N”, nuk ka paraqitur vërtetim për numrin e punonjësve të siguruar për muajin qershor 

2016, kërkesë e germës (l) të kërkesave për kualifikim pika 2.3 Kapaciteti teknik. 

Këto mangësi duhej të ishin pasur në konsideratë nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i përbërë 

nga z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar z. A.P, specialist Kadastra, z. V.GJi, specialist Kadastra, për të 

cilën ngarkohet me përgjegjësi për  kualifikimin e BO Shoqëria “R. N” sh.p.k. & “V.E” shpk. 

 

6. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikualifikim i hapësirave në të dy anët e rrugës 

“Pavarësia” (Loti 2)”,me këto të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikualifikim i hapësirave në të dy anët e rrugës “Pavarësia” (Loti 2)” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 8900, datë 
19.8.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 8900, datë 19.8.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 458, datë 4.11.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
zj. L. S. anëtar, juriste Drejtoria e 
Shërbimeve 
z. H.Ç, anëtar, specialist sektori i 
shërbimeve 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  
142,667,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE “B” sh.p.k. me ofertë 87,233,825 

lekë me kontratë nr.1 6828, dt. 
17.11.2017 me afat 150 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 
55,433,175 lekë ose 38.8% 

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 14.9.2016, ora 11.oo 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 13 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 7 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 6 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Investimi është miratuar nga Vendimi nr. 31, datë 13.6.2016 “Për shpërndarjen e financimit për 

projekte të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale” programi “Zhvillimi i infrastrukturës 

vendore dhe rajonale”, shtylla I thirrja II për vitin 2016”. 

Preventivi dhe projekti janë hartuar nga Shoqëria  “E-G” sh.p.k.  dhe janë miratuar nga investitori 

Kryetari i Bashkisë.  

Me urdhrin nr. 299, datë 11.7.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 5 persona, i cili ka hartuar specifikimet teknike. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 19.8.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 22.8.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 29.8.2016. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 13 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “B” sh.p.k. me ofertë ekonomike 87,233,825 lekë pa TVSH. 

2- BO Shoqëria “E.2000” sh.p.k. & “R” sh.p.k. & E.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 89,765,545 lekë 

pa TVSH. 

3- Shoqëria “A.L.A” sh.p.k. me ofertë ekonomike 93,961,238 lekë pa TVSH. 

4- BO Shoqëria “K.” sh.p.k. & “A.C” me ofertë ekonomike 95,380,242 lekë pa TVSH. 

5- Shoqëria “N.T.P. E.” Dega në Shqipëri me ofertë ekonomike 108,078,431 lekë pa TVSH. 
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6- Shoqëria “E.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 118,368,295 lekë pa TVSH. 

7- Shoqëria “B.LL” sh.p.k. me ofertë ekonomike 125,545,374 lekë pa TVSH. 

8- BO Shoqëritë “B-I” sh.p.k. & “B.93” sh.p.k. me ofertë ekonomike 125,636,663 lekë pa TVSH. 

9- Shoqëria “A.I.G.C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 130,021,013 lekë pa TVSH. 

10- BO Shoqëria “H.” sh.p.k. & “K.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 132,181,565 lekë pa TVSH. 

11- Shoqëria “SH” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

12- Shoqëria “R” sh.p.k.  nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

13- Shoqëria “R” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

 

Më procesverbalin  e datës 23.9.2016 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, si dhe 

është zbatuar formula e ofertave anomalisht të ulta, ku ka rezultuar se operatori ekonomik Shoqëria 

“B” sh.p.k. me ofertë ekonomike 87,233,825 lekë pa TVSH të ketë ofertë anomalish të ulët. I është 

kërkuar argumentimi me shkrim brenda 3 ditëve të cilën e ka realizuar 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 4.10.2016, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender Shoqëria “B” sh.p.k., me ofertën ekonomike më të ulët.  

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 11250, datë 4.10.2016 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor. 

 

7. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rindërtim i urës që lidh fshatin Jubë me Rrushkull dhe 

segmenti rrugor që lidh rrugën”,me këto të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rindërtim i urës që lidh fshatin Jubë me Rrushkull dhe segmenti                   

rrugor që lidh rrugën” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 4285, datë 
27.5.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 4285, datë 27.5.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 240, datë 27.5.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
z. R.I anëtar, inspektor i taksave 
z. H.K, anëtar, specialist Kadastra 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  
21,552,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
BO Shoqëritë “Ç” sh.p.k. & “B.B” sh.p.k. 

& “S.AB” sh.p.k. me ofertë 13,872,420 

lekë me kontratë nr. 8125, dt. 3.8.2016 

me afat 100 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 
7,689,580 lekë ose 35.6% 

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 22.6.2016, ora 11.oo 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 8 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 2 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 6 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK- s’ka.; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. 1373/2, dt.1.6.2016 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Preventivi dhe projekti janë hartuar nga Shoqëria  “I.R” sh.p.k. & “GJ.2010” sh.p.k.   dhe janë 

miratuar nga investitori Kryetari i Bashkisë.  

Me urdhrin nr. 225, datë 19.5.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 3 persona, i cili ka hartuar specifikimet teknike. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 27.5.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  
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Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 30.5.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 6.6.2016. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 8 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- BO Shoqëria “G.N” sh.p.k. & “N.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 12,887,431 lekë pa TVSH. 

2- Shoqëria “L.VII” sh.p.k. me ofertë ekonomike 12,901,490 lekë pa TVSH. 

3- Shoqëria “B.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 13,872,420 lekë pa TVSH. 

4- Shoqëria “A.L.A” sh.p.k. me ofertë ekonomike 15,599,606 lekë pa TVSH. 

5- BO Shoqëria “D-G” sh.p.k. & “Cara” me ofertë ekonomike 15,800,050 lekë pa TVSH. 

6- Shoqëria “E.2000” sh.p.k. me ofertë ekonomike 15,930,647 lekë pa TVSH. 

7- Shoqëria “B.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 16,774,035 lekë pa TVSH. 

8- BO Shoqëria “A.I.G.C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 19,956,970 lekë pa TVSH. 
 

Më procesverbalin  e datës 4.7.2016 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, si dhe 

është zbatuar formula e ofertave anomalisht të ulta, ku ka rezultuar se ka 2 oferta anomalish të 

ulëta.  

-Shoqërisë “G.N” sh.p.k. & “N.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 12,887,431 lekë pa TVSH që 

rezultoi anomalish e ulët, ju kërkua argumentimi i ofertës, për të cilën ka kthyer përgjigje në datën 

7.7.2016. KVO-ja i ka kërkuar grupit të specialistëve të specifikimeve teknike të shqyrtojë 

argumentimin, i cili është shprehur zyrtarisht se operatori ekonomik ka ulur çmimet në disa zëra 

pune, si dhe ka lëvizur nga orët e punës për të kryer volumet e punës. Mbi këtë bazë KVO-ja ka 

vendosur të mos e miratojë argumentimin. 

- Shoqërisë “L.VII” sh.p.k. me ofertë ekonomike 12,901,490 lekë pa TVSH që rezultoi me ofertë 

anomalish të ulët i është kërkuar argumentimi i ofertës, por nuk ka kthyer përgjigje. 

Si rrjedhojë janë skualifikuar të dy operatorët ekonomikë me oferta anomalish të ulta, e shprehur 

kjo në procesverbalin e datës 8.7.2016. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 20.7.2016, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender Shoqëria “B.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 13,872,420 lekë pa TVSH. 

 

8. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i pishinës publike loti II-të”,me këto të 

dhëna: 
b. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion i pishinës publike loti II-të” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 2676, datë 
15.4.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 2676, datë 15.4.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 458, datë 4.11.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
zj. M.L  anëtar, specialist Sektori 
Shërbimeve 
z. SH.H, anëtar, specialist taksat 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  
28,296,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE “A.L-A” sh.p.k. me ofertë 23,843,860 

lekë me kontratë nr. 5996, dt. 28.6.2016 

me afat 50 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 
4,452,140 lekë ose 15.7% 

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 12.5.2016, ora 11.oo 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 13 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 6 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 7 OE/BOE 
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11. Ankimime 

AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 57, datë 18.3.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 4 persona. Ky grup ka hartuar projektin, preventivin dhe specifikimet teknike, të cilat 

janë miratuar nga investitori Kryetari i Bashkisë. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 15.4.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 18.4.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 25.4.2016. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 5 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “E.2000” sh.p.k. & “R” sh.p.k. me ofertë ekonomike 18,086,943 lekë pa TVSH. 

2- Shoqëria “J.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 19,784,745 lekë pa TVSH. 

3- Shoqëria “B 93” sh.p.k. me ofertë ekonomike 21,780,400 lekë pa TVSH. 

4- BO Shoqëria “B.” sh.p.k. & “B.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 23,449,467 lekë pa TVSH. 

5- Shoqëria “A.L-A” sh.p.k. me ofertë ekonomike 23,843,860 lekë pa TVSH. 

Më procesverbalin  e datës 27.5.2016 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 7.6.2016, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender Shoqëria “A.L-A” sh.p.k. me ofertë ekonomike 23,843,860 lekë pa TVSH. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 4713, datë 7.6.2016 të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 8.6.2016 dhe është 

botuar në buletinin e datës 13.6.2016, ku fitues është shpallur Shoqëria “A.L-A” sh.p.k. me ofertë 

ekonomike 23,843,860 lekë pa TVSH.  

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 30.6.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 4.7.2016. 
 

Nga auditimi i dokumentacionit kualifikues të Shoqëria “A.L-A” sh.p.k. të shpallur fitues, rezultoi 

se: 

-Shoqëria “A.L-A” sh.p.k. nuk ka paraqitur deklaratë mbi gjendjen gjyqësore dhe për pasojë nuk 

plotësohet kërkesa e dokumenteve të tenderit për pikën 1 Kriteret e përgjithshme të 

pranimit/kualifikimit. 

- Shoqëria “A.L-A” sh.p.k. nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore ndaj 

Bashkisë Kavajë dhe Bashkisë Fier ku ka zhvilluar veprimtarinë. 

- Si punë e ngjashme është paraqitur kontrata “Ndërtimi i shkollës 9 vjeçare fshati Ngjeqar” dhe 

kontrata “Rikualifikim i nënkalimit dhe rotondos tek ura e Dajlanit dhe ne Plepa” të cilat nuk kanë 

lidhje me punimet në një pishinë. 

- Në zbatim të kërkesave të germës “i” të pikës 2.3 Kapaciteti teknik ka deklaruar fadromën vetëm 

me deklaratë doganore, pa paraqitur lejën e qarkullimit, kontrollin periodik, siguracionin dhe 

aktin e pronësisë. 
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Në këto kushte OE Shoqëria “A.L-A” sh.p.k duhej të ishte s’kualifikuar dhe tenderi të ishte 

anuluar. 

Për sa më lart mban përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i përbërë nga z. Zh.V me detyrë 

Zv/Kryetar, zj. M.L  me detyrë specialist Sektori Shërbimeve, z. SH.H, me detyrë specialist taksat, 

për shpalljen fitues të OE “A.L-A”, në kundërshtim me nenin 58, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për rregullat e prokurimit publik ”.  

 

Komente dhe sqarime: Për prokurimin e mësipërm KVO ka paraqitur kundërshti me shkresën nr. 
20171, datë 24.11.2017, i cili u shqyrtua nga grupi i auditimit dhe u konkludua se mangësitë e 
konstatuara qëndrojnë, pasi “Ndërtimi i shkollës 9 vjeçare fshati Ngjeqar” dhe kontrata 
“Rikualifikim i nënkalimit dhe rotondos tek ura e Dajlanit dhe ne Plepa” nuk kanë lidhje me 
punimet në një pishinë edhe pse kanë disa punime të ngjashme. Kontrata “Rikonstruksion i 
pishinës publike”që i bashkëngjitet observacionit nuk është paraqitur si punë e ngjashme në 
formatin elektroniktë ofertës dhe të kërkesave për kualifikim. Po kështu edhe fadroma duhej të ishte 
pajisur me targa dhe të kishte lejën e qarkullimit, kontrollin periodik, siguracionin dhe aktin e 
pronësisë. 

  

9. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Ndërtim i ri kopshti “7 Marsi”, me këto të dhëna: 
b. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Ndërtim i ri kopshti 7 Marsi” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 2674, datë 
15.4.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 2674, datë 15.4.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 458, datë 4.11.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
zj. N.R  anëtar, P/sektori arsimi  
z. SH.H, anëtar, P/sektori gjendja civile 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

39,166,500 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

BOE “V.” sh.p.k. & “C.R. 2008” sh.p.k. me 
ofertë 25,130,543 lekë me kontratë 
nr.6020, dt. 29.6.2016 me afat 120 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

14,035,957  lekë ose 35.8% 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 11.5.2016, ora 11.oo 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 26 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 14 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 12 OE/BOE 

11. Ankimime 

AK- “Infinit konstruksion” sh.p.k. 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. 1504/2, dt.3.6.2016 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 58, datë 18.3.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 4 persona, i cili ka hartuar Preventivi dhe projektin dhe specifikimet teknike.  

Projekti preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga grupi i caktuar me urdhrin e 

mësipërm ku punonjësit janë të Njësisë së projektit dhe Infrastrukturës. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 15.4.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 18.4.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 25.4.2016. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  
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Në tender kanë marrë pjesë 26 operatorë ekonomikë. Në procesverbalin e datës 24.5.2016 është 

pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, ku janë kualifikuar 12 OE/BOR dhe janë skualifikuar 

14 OE/BOE. 
 

Për vlerësimin dhe kualifikimin ka bërë ankesë në Autoriteti Kontraktor operatori ekonomik 

Shoqëria “I.C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 31,753,228 lekë pa TVSH i renditur i 22-ti. Me 

urdhrin nr. 254, datë 2.6.2016 është pezulluar zhvillimi i procedurës dhe është shqyrtuar ankesa 

nga një komision me 3 punonjës. Komisioni ka vendosur për refuzimin e ankesës dhe operatorit 

ekonomik i është kthyr përgjigje me shkresën nr. 1504, datë 3.6.2016.  

Operatori ekonomik Shoqëria “A.K” sh.p.k. & “A.L.I” sh.p.k. me ofertë ekonomike 23,990560 

lekë pa TVSH, e cila në shtojcën nr. 1 ka paraqitur një ofertë më të ulët është skualifikuar pasi nuk 

ka paraqitur preventivin me zërat e punimeve. 

Në vend të parë është klasifikuar BO Shoqëritë “V.” sh.p.k. & “C.R. 2008” sh.p.k. me ofertë 

ekonomike 25,130,543 lekë pa TVSH.  

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 15.6.2016, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender BO Shoqëritë “V.” sh.p.k. & “C.R. 2008” sh.p.k. me ofertë ekonomike 

25,130,543 lekë pa TVSH.  

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 5245, datë 15.6.2016 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor 
 

Nga auditimi i dokumentacionit kualifikues, rezultoi se BO Shoqëritë “V.” sh.p.k. & “C.R. 2008” 

sh.p.k. ka mangësi pasi: 

-Vërtetimi për shlyerjen e taksave e tarifave vendore është marrë nga Njësia Administrative 

Dajt dhe jo nga Bashkia Tiranë. 

-Çertifikata e gjendjes financiare është marrë 12 ditë para datës së tenderit dhe jo deri në 

10 ditë që kërkohet në dokumentet e tenderit. 

Këto mangësi duhej të ishin marrë në konsideratë nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i përbërë 

nga z. Zh.V me detyrë Zv/Kryetar, zj. N.R me detyrë P/sektori arsimi dhe z. SH.H, me detyrë 

P/sektori gjendja civile dhe nuk duhej shpallur fitues BOE Shoqëritë “V.” sh.p.k. & “C.R. 2008” 

sh.p.k, por duhej filluar me operatorët e tjerë pjesëmarrës. 

 

10. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Gjelbërimi në qytet”,me këto të dhëna: 
b. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Gjelbërimi në qytet” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 9068, datë 
24.8.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër nr. 9068, datë 24.8.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. M.D specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. Urdhër nr 360, datë 24.8.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
z. D.B anëtar, Drejtor Ligjor 
z.E.M, anëtar, specialist bujqësisë 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

16,666,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
Shoqëria “K.” sh.p.k. me ofertë 
16,500,500 lekë me kontratë nr. 12788, 
dt. 27.10.2016 me afat 60 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

165,500 lekë ose 1% 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 19.9.2016, ora 11.oo 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë  

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 6 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 5 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 1 OE/BOE 
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11. Ankimime 

AK- s’ka.; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 225, datë 19.5.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 3 persona, i cili ka hartuar specifikimet teknike, preventivin dhe fondin limit të cilat janë 

miratuar nga Kryetari i Bashkisë.  
 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 24.8.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 25.8.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 29.8.2016. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 6 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “G.F” sh.p.k. me ofertë ekonomike 13,445,000 lekë pa TVSH. 

2- Shoqëria “B.B” sh.p.k. me ofertë ekonomike 14,165,500 lekë pa TVSH. 

3- Shoqëria “K.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 16,500,500 lekë pa TVSH. 

4- Shoqëria “SH.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 16,602,275 lekë pa TVSH. 

5- Shoqëria “K” sh.p.k. me ofertë ekonomike 16,650,220 lekë pa TVSH. 

6- Shoqëria “R” sh.p.k.  nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.  

Më procesverbalin e datës 29.9.2016 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave.  

Është kualifikuar 1 operator ekonomik, Shoqëria “K.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 16,500,500 lekë 

pa TVSH dhe janë skualifikuar 5 operatorë ekonomikë për mangësi në dokumentacionin 

kualifikues. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 7.10.2016, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së, por nuk është 

miratuar nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori 

ekonomik pjesëmarrës në tender Shoqëria “K.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 16,500,500 lekë pa 

TVSH. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 11482, datë 7.10.2016 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 12.10.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 17.10.2016. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 16.11.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 7.11.2016. 

 

 

 

11. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion rruga “Ergys”, plazh”, me këto të dhëna: 
c. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion rruga “Ergys” plazh” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 9072, datë 
24.8.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër nr. 9072, datë 24.8.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. K.DH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. Urdhër nr 362, datë 24.8.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
zj. A.M  anëtar, specialist Kadastra 
z. R.I, anëtar, specialist taksat 

2. Lloji i Procedurës –“Kërkesë për 
propozim” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  6. Oferta fituese (pa tvsh) 7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 
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9,997,000 lekë  OE “SH.07” sh.p.k. me ofertë 6,130,000 

lekë me kontratë nr. 13246, dt. 1.11.2016 

me afat 90 ditë.  

3,867,000 lekë ose 38.6% 

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 21.9.2016, ora 11.oo 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 11 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 2 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 9 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK- “D.P 2007” sh.p.k. 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. 3289, dt. 18.10.2016 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 298, datë 11.7.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 3 persona. Projekti, preventivi dhe specifikimet teknike, janë hartuar nga një grup prej 4 

punonjësish dhe janë miratuar nga investitori Kryetari i Bashkisë. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 7.9.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 8.9.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 13.9.2016. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre. Në tender kanë marrë pjesë 11 operatorë 

ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “SH.07” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,130,000 lekë pa TVSH. 

2- Shoqëria “D.P 2007” sh.p.k. me ofertë ekonomike 7,040,810 lekë pa TVSH. 

3- Shoqëria “N.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 7,123,650 lekë pa TVSH. 

4- Shoqëria “B.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 7,146,700 lekë pa TVSH. 

5- Shoqëria “L.VII” sh.p.k. me ofertë ekonomike 7,185,500 lekë pa TVSH. 

6- Shoqëria “Xh” sh.p.k.  me ofertë ekonomike 7,456,400 lekë pa TVSH. 

7- Shoqëria “M” sh.p.k. me ofertë ekonomike 7,800,000 lekë pa TVSH. 

8- Shoqëria “A.L-A” sh.p.k. me ofertë ekonomike 7,952,800 lekë pa TVSH. 

9- Shoqëria “SH” sh.p.k. me ofertë ekonomike 8,474,994 lekë pa TVSH. 

10- Shoqëria “B.B” sh.p.k. me ofertë ekonomike 9,058,096 lekë pa TVSH. 

11- Shoqëria “D.I” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

Më procesverbalin  e datës 30.9.2016 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave. 

Nga zbatimi i formulës së ofertave anomalish të ulta rezultoi se operatori ekonomik Shoqëria 

“SH.07” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,130,000 lekë pa TVSH ka ofertë anomalish të ulët. Nga 

KVO-ja ju kërkua argumentimi i ofertës deri në datën 4.10.2016. Konkurrenti ka kthyer përgjigje 

dhe KVO-ja me procesverbalin e datës 4.10.2016 ka vendosur të kualifikojë operatorin ekonomik 

Shoqërinë “SH.07” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,130,000 lekë pa TVSH. 

Janë kualifikuar 9 operatorë ekonomikë dhe janë skualifikuar 2 operatorë të tjerë ekonomikë 

pjesëmarrës në tender për mangësi në paraqitjen e dokumentacionit të kërkesave për kualifikim, 

apo që nuk kanë paqitur ofertë ekonomike. 
 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 12.10.2016, ku është 

pasqyruar zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është 

miratuar nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori 

ekonomik pjesëmarrës në tender Shoqëria “SH.07” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,130,000 lekë pa 

TVSH. 
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Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 11948, datë 

12.10.2016 të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 14.10.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 17.10.2016, ku fitues është shpallur Shoqëria “SH.07” sh.p.k. me 

ofertë ekonomike 6,130,000 lekë pa TVSH. 
 

Për rezultatin e prokurimit ka bërë ankesë operatori ekonomik Shoqëria “D.P 2007” sh.p.k. me 

ofertë ekonomike 7,040,810 lekë pa TVSH, pë skualifikimin për shkak të mospërfshirjes në 

listëpagesa të drejtuesit te 

knik inxhinier elektrik., gjë që është kundërshtuar, pasi në kërkesat për kualifikim nuk është 

kërkuar disponimi i inxhinierit elektrik. 

Komisioni i ngritur me urdhër të veçantë për shqyrtimin e ankesës e ka refuzuar atë me vendimin 

nr. 3289/1, datë 17.10.2016 dhe subjektit i është kthyer përgjigje me shkresën nr. 3289/2, datë 

18.10.2016.  

Kontrata me operatorin ekonomik të shpallur fitues është lidhur në datën 1.11.2016, me nr. 13246 

prot., me vlerë 6,130,000 lekë pa TVSH,  me afat 90 ditë kalendarike nga lidhja e kontratës. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 23.11.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 14.11.2016. 

 

Komente dhe sqarime: Nga grupi i auditimit u shqyrtua kundërshtitë e paraqitura nga 
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave me shkresën nr. 14211, datë 13.10.2017, pretendimi i 
paraqitur u mor në konsideratë. 

 

12. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion rruga “Aurora”, plazh”, me këto të 

dhëna: 
c. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion rruga “Aurora”, plazh si” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 11746, 
datë 11.10.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 11746, datë 11.10.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. M.D specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 403, datë 11.10.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
zj. E.G  anëtar, specialiste operatore  
z. A.J, anëtar, inspektor taksat 

2. Lloji i Procedurës –“kërkesë për 
propozim” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

9,982,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
BOE “R.N” sh.p.k. & “V.E” sh.p.k. me 
ofertë 5,834,700 lekë me kontratë 
nr.17004, dt. 21.11.2016 me afat 90 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

4,147,300 lekë ose 41.5% 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 25.10.2016, ora 11.oo 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 5 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 2 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 3 OE/BOE 

11. Ankimime 

AK- APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa  

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 300, datë 11.7.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 5 persona, i cili ka hartuar Preventivi dhe projektin dhe specifikimet teknike.  

Projekti preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga Shoqëria “H&S.11” sh.p.k.. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 11.10.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  
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Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 14.10.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 17.10.2016. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 5 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- BO Shoqëria “R. N” sh.p.k. & “V.E” sh.p.k. me ofertë ekonomike 5,843,700 lekë pa TVSH 

2- BO Shoqëritë “A.” sh.p.k. & “B. 08” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,346,920 lekë pa TVSH. 

3. Shoqëria “SH.07” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,693,900 lekë pa TVSH. 

4- Shoqëria “K.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,549,696 lekë pa TVSH. 

5- Shoqëria “E.2000” sh.p.k. me ofertë ekonomike 6,705,770 lekë pa TVSH. 

Në procesverbalin  e datës 31.10.2016 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave.  

Në vend të parë është klasifikuar BO Shoqëria “R. N” sh.p.k. & “V.E” sh.p.k. me ofertë 

ekonomike 5,843,700 lekë pa TVSH 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 9.11.2016, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender BO Shoqëritë “R. N” sh.p.k. & “V.E” sh.p.k. me ofertë ekonomike 

5,843,700 lekë pa TVSH 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 14314, datë 9.11.2016 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 10.11.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 14.11.2016. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 23.11.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 30.11.2016. 
 

Nga auditimi i dokumentacionit kualifikues rezultoi se BO Shoqëritë “R. N” sh.p.k. & “V.E” 

sh.p.k. ka mangësi pasi: 

-Shoqërisë “R. N” sh.p.k. i mungon certifikata ISO 39001 Sistemi i menaxhimit të sigurisë 

për trafikun rrugor. 

Kjo mangësi duhej të ishin marrë në konsideratë nga KVO i përbëra nga z. Zh.V me detyrë 

Zv/Kryetar, zj. E.G me detyrë specialiste operatore, z. A.J, me detyrë inspektor taksat, ku 

procedura duhej të vijonte me operatorët e tjerë pjesëmarrës. 

 

Komente dhe sqarime: Nga grupi i auditimit u shqyrtua kundërshtitë e paraqitura nga KVO me 
shkresën nr. 14211/69, datë 13.10.2017 dhe pretendimi i paraqitur nuk u mor në konsideratë, 
pasi secili nga anëtarët e bashkimit të operatorëve në kontratë të përkohshme bashkëpunimi duhet 
t’i disponojnë certifikatat e cilësisë të kërkuara në kërkesat për kualifikim në dokumentet e tenderit. 

 

13. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje ushqimesh”,me këto të dhëna: 
 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Gjelbërimi në qytet” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 7524, datë 
25.7.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër nr. 7524, datë 25.7.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. Urdhër nr 331, datë 25.7.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
z. E.V anëtar, P/Sektori statistikës 
z.D.Z, anëtar, specialist statistikës 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

30,834,000  lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
BO Shoqëritë “M.B. K.” sh.p.k. me ofertë 
22,615,400 lekë me kontratë nr. 1529, 

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

8,218,600 lekë ose 26.6% 
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dt. 27.1.2017 me afat 365 ditë.  

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 18.8.2016, ora 11.oo 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Bashkisë  

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 5 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 1 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 4 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK- “MB K.” sh.p.k.; “L” sh.p.k.& 
“SH.” sh.p.k. 
APP–s’ka; 
KPP-s’ka/ka“MB K.” sh.p.k.; “L” 
sh.p.k.& “SH.” sh.p.k. 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Nr. 2823/2, datë 7.9.2016 
Nr. 2890/3, datë 19.9.2016 
Nr. 3952/2, datë 25.11.2016 
 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
 Nr. 863/1, datë 11.11.2016 
Nr. 978/1, datë 21.12.2016 
Nr. 170/1, datë 23.1.2017 

 

Me urdhrin nr. 329, datë 19.5.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 5 persona, i cili ka hartuar specifikimet teknike, preventivin dhe fondin limit të cilat janë 

miratuar nga Kryetari i Bashkisë.  

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 25.7.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 26.7.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 1.8.2016. 
 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 5 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “M.B. K.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 22,615,400 lekë pa TVSH. 

2- Shoqëria “D.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 23,766,800 lekë pa TVSH. 

3- BO Shoqëria “L” sh.p.k. & “SH.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 24,458,770 lekë pa TVSH. 

4- Shoqëria “K” sh.p.k. me ofertë ekonomike 25,639,460 lekë pa TVSH. 

5- BO Shoqëria “N” sh.p.k. & “N.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 28,621,780 lekë pa TVSH. 

Më procesverbalin e datës 19.8.2016 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave.  

Për vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, operatorët ekonomikë Shoqëria “M.B. K.” 

sh.p.k. dhe BO Shoqëria “L” sh.p.k. & “SH.” sh.p.k. kanë bërë disa animime pranë Autoritetit 

Kontraktor dhe në Komisionin e Prokurimit Publik, i cili përfundimisht, me vendimin nr. 

978/3/2016 ka vendosur: 

-Pranimin e ankesës së Shoqërisë “M.B. K.” sh.p.k. 

-Anulimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e Shoqërisë “M.B. K.” sh.p.k. 

-Heqjen e pezullimit të procedurës. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 19.1.2017, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së, dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender Shoqëria “M.B. K.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 22,615,400 lekë pa TVSH. 

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 945, datë 19.1.2017 të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 23.1.2017 dhe është 

botuar në buletinin e datës 23.1.2017. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 3.2.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 6.2.2017. 

 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar mbi Auditimin e Përputhshmërisë të 
ushtruar në “Bashkinë Durrës”. 

 

95 

 

14. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Ndërtimi i shkollës 9 vjeçare Marie Kaçulini” Durrës”, 

me këto të dhëna: 
c. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Ndërtimi i shkollës 9 vjeçare Marie Kaçulini” Durrës” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 13982, 
datë 4.11.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 13982, datë 4.11.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 458, datë 4.11.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
z. V.S  anëtar, specialist GIS 
z. S.M, anëtar administrator Nj 6 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  
119,395,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
BO “M” sh.p.k. & “B.B” sh.p.k. & “E.A” 

sh.p.k.me ofertë 86,098,550 lekë me 
kontratë nr. 1747, dt. 31.1.2017 me afat 
240 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 
33,296,450 lekë ose 27.9% 

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 30.11.2016, ora 11.oo 

9. Burimi Financimit  
Nga të ardhurat e Bashkisë  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 13 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 5 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 8 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 266, datë 8.6.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 5 persona, i cili ka hartuar projektin, preventivin, specifikimet teknike dhe kërkesat për 

kualifikim, të cilat janë miratuar nga investitori Kryetari i Bashkisë. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 4.11.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 7.11.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 14.11.2016. 
 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 13 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- BO Shoqëria “M” sh.p.k. & “B.B” sh.p.k. & “E.A” sh.p.k. me ofertë ekonomike 86,098,550 

lekë pa TVSH. 

2- BO Shoqëria “E.2000” sh.p.k. & “R” sh.p.k. me ofertë ekonomike 98,460,554 lekë pa TVSH. 

3- BO Shoqëria “S.2F” sh.p.k. & “A.C”sh.p.k. me ofertë ekonomike 99,999,999 lekë pa TVSH. 

4- BO Shoqëria “K.” sh.p.k. & “C.R. 2008” me ofertë ekonomike 105,700,370 lekë pa TVSH. 

5- BO Shoqëria “A.K” sh.p.k. & “B-I” sh.p.k. me ofertë ekonomike 106,294,290 lekë pa TVSH. 

6- Shoqëria “A.I.G.C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 106,318,450 lekë pa TVSH. 

7- BO Shoqëria “L.VII” sh.p.k. & “S.M.O.U” me ofertë ekonomike 107,954,949 lekë pa TVSH. 

8- BO Shoqëritë & “N.” sh.p.k. & “V. N.I” sh.p.k. me ofertë ekonomike 109,138,016 lekë pa 

TVSH. 

9- BO Shoqëritë & “A” sh.p.k. & “B.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 109,940,425 lekë pa TVSH. 

10- BO Shoqëria “G.” sh.p.k. & “R.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 112,247,860 lekë pa TVSH. 

11- Shoqëria “B.N” sh.p.k. me ofertë ekonomike 113,827,183 lekë pa TVSH. 

12- BO Shoqëria “S. AG” sh.p.k. & “V.K” sh.p.k. nuk i lexohet oferta ekonomike. 

13- Shoqëria “SH” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

Më procesverbalin  e datës 15.12.2016 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, si dhe 

është zbatuar formula e ofertave anomalisht të ulta, ku ka rezultuar se operatori ekonomik BO 
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Shoqëria “M” sh.p.k. & “B.B” sh.p.k. & “E.A” sh.p.k. me ofertë ekonomike 86,098,550 lekë pa 

TVSH të ketë ofertë anomalish të ulët. I është kërkuar argumentimi me shkrim brenda 3 ditëve të 

cilën e ka realizuar 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 28.12.2016, ku është 

pasqyruar zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është 

miratuar nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori 

ekonomik pjesëmarrës në tender BO Shoqëria “M” sh.p.k. & “B.B” sh.p.k. & “E.A” sh.p.k., me 

ofertën ekonomike më të ulët.  

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 19658, datë 

28.12.2016 të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 28.12.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 30.12.2016, ku fitues është shpallur BO Shoqëria “M” sh.p.k. & 

“B.B” sh.p.k. & “E.A” sh.p.k.  

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 3.2.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 6.2.2017. 

 

15. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rehabilitimi i sheshit publik pranë Mauzoleumit, faza 

I”, me këto të dhëna: 
c. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rehabilitimi i sheshit publik pranë Mauzoleumit, faza I” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 18140, 
datë 6.12.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 18140, datë 6.12.2016 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 516, datë 6.12.2016 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
z. L.V  anëtar, inspektor i taksave 
z. E.L, anëtar, specialist urbanistikë 
z. R.I, anëtar, specialist i taksave 
z. SH.H, anëtar, gjendja civile 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  
332,946,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

BO “B.N” sh.p.k. & “F.” sh.p.k. me ofertë 
279,457,740 lekë me kontratë nr. 6061, 
dt. 13.4.2017 me afat 200 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 
53,488,260 lekë ose 16% 

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 30.12.2016, ora 11.oo 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 11 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 3 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 8 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 510, datë 1.12.2016 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 5 persona, i cili ka hartuar specifikimet teknike dhe kërkesat për kualifikim të cilat janë 

miratuar nga investitori Kryetari i Bashkisë. 

Projekti, preventive dhe specifikimet teknike janë hartuar nga Shoqëria “GJ. & Co” sh.p.k. 
 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 6.12.2016 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 7.12.2016 dhe 

është botuar në buletinin e datës 12.12.2016. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  
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Në tender kanë marrë pjesë 11 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- BO Shoqëria “S.2F” sh.p.k. & “Agri” sh.p.k. & Selami” sh.p.k. me ofertë ekonomike 

244,444,444 lekë pa TVSH. 

2- BO Shoqëria “B.N” sh.p.k. & “F.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 279,457,740 lekë pa TVSH. 

3- BO Shoqëria “M” sh.p.k. & “A.SH.” sh.p.k. & “C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 282,000,000 

lekë pa TVSH 

4. Shoqëria “A.I.G.C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 286,577,000 lekë pa TVSH. 

5- Shoqëria “G.2” sh.p.k. me ofertë ekonomike 301,809,647 lekë pa TVSH. 

6. BO “A. L-A” sh.p.k. & “V.I” sh.p.k. me ofertë ekonomike 299,999,999 lekë pa TVSH. 

7- BO “B-I” sh.p.k. & “A.S” sh.p.k. me ofertë ekonomike 304,012,600 lekë pa TVSH. 

8 - Shoqëria “A.N.K.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 306,435,570 lekë pa TVSH. 

9- BO “A-B” sh.p.k. & “L.VII” sh.p.k. me ofertë ekonomike 309,671,500 lekë pa TVSH. 

10- Shoqëria “Ç” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

11- Shoqëria “V.” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

Më procesverbalin  e datës 23.1.2017 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, si dhe 

është zbatuar formula e ofertave anomalisht të ulta, ku ka rezultuar se operatori ekonomik BO 

Shoqëria “S.2F” sh.p.k. & “A” sh.p.k. & S” sh.p.k. me ofertë ekonomike 244,444,444 lekë pa 

TVSH të ketë ofertë anomalish të ulët. I është kërkuar argumentimi me shkrim brenda 3 ditëve të 

cilën nuk e ka realizuar dhe nuk ka kthyer përgjigje. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 6.2.2017, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender BO Shoqëria “B.N” sh.p.k. & “F.” sh.p.k., me ofertën ekonomike më të ulët.   

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 2297, datë 6.2.2017 të 

titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 7.2.2017 dhe është 

botuar në buletinin e datës 13.2.2017, ku fitues është shpallur BO Shoqëria “B.N” sh.p.k. & “F.” 

sh.p.k. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 18.4.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 24.4.2017. 

 

 Për periudhën 01.01.2017 – 30.06.2017 
1. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion rruga Bozanxhie, rruga e Muçve, rruga 

Qendër Rromanat në Rrashbull” Durrës”, me këto të dhëna: 

d. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion rruga Bozanxhie, rruga e Muçve, rruga Qendër 

Rromanat në Rrashbull” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 3935, datë 
3.3.2017 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 3935, datë 3.3.2017 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 59, datë 3.3.2017 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
z. B.H  anëtar, specialist Njësia 
Administrative Rrashbull 
z. A.S, anëtar administrator Njësia 
Administrative Rrashbull 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  
20,829,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

“C” sh.p.k.me ofertë 19,062,350 lekë me 
kontratë nr. 9939, dt. 8.5.2017 me afat 90 
ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 
1,766,650 lekë pa TVSH ose 8.5% 

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 30.3.2017, ora 10.oo 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 8 OE/BOE 
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b) S’kualifikuar 5 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 3 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Fondi i investimit është miratuar me VKM nr. 925, datë 21.12.2016 “Për shpërndarjen dhe 

detajimin e fondit të investimeve për funksionin e rrugëve rurale”  

Me urdhrin nr. 40, datë 24.2.2017 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 3 persona, i cili ka hartuar specifikimet teknike dhe kërkesat për kualifikim. Prej këtij 

grupi janë hartuar projekti, preventivi dhe specifikimet teknike të cilat janë miratuar nga investitori 

Kryetari i Bashkisë. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 3.3.2017 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 7.3.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 13.3.2017. 

Në dokumentet e tenderit data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është caktuar data 30.3.2017. 
 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 8 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “A.L- Asfalt” sh.p.k. me ofertë ekonomike 18,301,848 lekë pa TVSH. 

2- Shoqëria “C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 19,062,350 lekë pa TVSH. 

3- Shoqëria “B.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 19,716,718 lekë pa TVSH. 

4- BO Shoqëria “R. N” sh.p.k. & “V.E” me ofertë ekonomike 20,068,600 lekë pa TVSH. 

5- Shoqëria “E. M.K” sh.p.k. me ofertë ekonomike 20,653,470 lekë pa TVSH. 

6- Shoqëria “D.I” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

7- Shoqëria “SH.C” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

8- Shoqëria “SH” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 
 

Me shkresën nr. 157/1, datë 3.4.2017 operatori ekonomik Shoqëria “A.L-A” sh.p.k. ka njoftuar se 

në ofertën e paraqitur ka bërë gabim në vendosjen e çmimit të hekurit, të cilin e ka vendosur 90 

lekë/ton, kur duhej të ishte 90,000 lekë/ton, si rrjedhojë gabimi aritmetikor rezulton më i madh se 

2%, duke e bërë ofertën të pasaktë. Shkresa është nëndhkruar nga përfaqësuesi ligjor Astrit V.. 

Më procesverbalin e datës 5.4.2017 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave. Janë 

kualifikuar 3 operatorë ekonomikë dhe janë skualifikuar 5 operatorë ekonomikë, nga të cilët 3 prej 

tyre nuk kanë paraqitur ofertë ekonomike, 1 operator ekonomik ka gabime aritmetikore dhe 1 

operator ekonomik ka mangësi në dokumentacionin ekonomik. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 20.4.2017, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender Shoqëria “C” sh.p.k. me ofertën ekonomike më të ulët.  

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 8081, datë 20.4.2017 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 8.5.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 20.5.2017. 
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2. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion rruga “Ibrahim Buzhiqi” dhe “17 

Janari”, me këto të dhëna: 

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion rruga “Ibrahim Buzhiqi” dhe “17 Janari” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 9207, datë 
21.4.2017 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 9207, datë 21.4.2017 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. K.DH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 156, datë 21.4.2017 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
zj. A.P anëtar, specialist Kadastra 
z. I.T, anëtar specialist Kadastra 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

16,666,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

“2T” sh.p.k.me ofertë 11,285,320 lekë me 
kontratë nr. 13873, dt. 18.7.2017 me afat 
120 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

5,380,680 lekë pa TVSH ose 32.2% 

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 17.5.2017, ora 10.oo 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 6 OE/BOE 

b) S’kualifikuar - OE/BOE,  
c) Kualifikuar 6 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 147, datë 14.4.2017 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 3 persona, i cili ka hartuar specifikimet teknike dhe kërkesat për kualifikim.  

Projekti, preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga Shoqëria “D-E” sh.p.k. dhe janë 

miratuar nga investitori Kryetari i Bashkisë. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 21.4.2017 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 21.4.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 2.5.2017. 
 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 6 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “2T” sh.p.k. me ofertë ekonomike 11,285,320 lekë pa TVSH. 

2- Shoqëria “C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 11,311,220 lekë pa TVSH. 

3- Shoqëria “SH.07” sh.p.k. me ofertë ekonomike 12,400,000 lekë pa TVSH. 

4- Shoqëria “B.B” sh.p.k. me ofertë ekonomike 13,998,280 lekë pa TVSH. 

5- Shoqëria “SH” sh.p.k. me ofertë ekonomike 14,659,130 lekë pa TVSH. 

6- Shoqëria “L.VII” sh.p.k. me ofertë ekonomike 15,220,450lekë pa TVSH. 

Më procesverbalin  e datës 23.5.2017 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave. Janë 

kualifikuar të 6 operatorët ekonomikë. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 1.6.2017, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender Shoqëria “2T” sh.p.k. me ofertën ekonomike më të ulët.  

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 11397, datë 1.6.2017 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 1.6.2017 dhe është 

botuar në buletinin e datës 5.6.2017, ku fitues është shpallur Shoqëria “2T” sh.p.k.  
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Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 19.7.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 24.7.2017. 

 

3. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion segmenti rrugor “Ksanthipi Syko” dhe 

“Abdyl Ypi”, me këto të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion segmenti rrugor “Ksanthipi Syko” dhe “Abdyl Ypi” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 9275, datë 
24.4.2017 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 9275, datë 24.4.2017 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr. Urdhër nr 168, datë 24.4.2017 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
z. R.T anëtar, specialist Taksat 
z. V.S, anëtar specialist Kadastra 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

33,193,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

“C” sh.p.k.me ofertë 19,946,760 lekë me 
kontratë nr. 12301, dt. 19.6.2017 me afat 
150 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

13,246,240 lekë pa TVSH  ose 40% 

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 19.5.2017, ora 10.oo 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 7 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 3 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 4 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 148, datë 14.4.2017 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 3 persona, i cili ka hartuar specifikimet teknike dhe kërkesat për kualifikim.  

Projekti, preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga Shoqëria “D-E” sh.p.k. dhe janë 

miratuar nga investitori Kryetari i Bashkisë. 
 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 24.4.2017 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 25.4.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 2.5.2017. 
 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 7 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 19,946,760 lekë pa TVSH.  

2- Shoqëria “2T” sh.p.k. me ofertë ekonomike 21,630,465 lekë pa TVSH. 

3- BO Shoqëria “E.” sh.p.k. & “M” sh.p.k. me ofertë ekonomike 23,029,061 lekë pa TVSH. 

4- Shoqëria “B.B” sh.p.k. me ofertë ekonomike 25,624,540 lekë pa TVSH. 

5- Shoqëria “L.VII” sh.p.k. me ofertë ekonomike 26,079,830 lekë pa TVSH. 

6- Shoqëria “SH” sh.p.k. me ofertë ekonomike 27,075,285 lekë pa TVSH. 

7- Shoqëria “E. M.K” sh.p.k. me ofertë ekonomike 27,767,000 lekë pa TVSH. 

Më procesverbalin  e datës 23.5.2017 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave. Janë 

kualifikuar 4 operatorë ekonomikë dhe janë skualifikuar 3 operatorë ekonomikë për mangësi në 

dokumentacionin kualifikues. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 1.6.2017, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 
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nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender Shoqëria “C” sh.p.k. me ofertën ekonomike më të ulët.  

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 11393, datë 1.6.2017 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 31.5.2017 dhe është 

botuar në buletinin e datës 5.6.2017, ku fitues është shpallur Shoqëria “C” sh.p.k.  

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 20.6.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 27.6.2017. 
 

Nga auditimi u konstatua se Shoqëria “C” sh.p.k. nga data e lidhjes së kontratës, deri në datën 

7.8.2017, për rreth 2 muaj është pjesëmarrëse edhe kontratën për punë me objekt “Rikonstruksion 

rruga Bozanxhie, rruga e Muçve, rruga Qendër Rromanat në Rrashbull” Durrës”, ku si rrjedhojë 

kapacitetin teknik të mjeteve dhe të personelit teknik e ka të angazhuar.  

Ky fakt duhej të ishte marrë në konsideratë nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i përbërë nga z. 

Zh.V me detyrë Zv/Kryetar, z. R.T me detyrë specialist Taksat dhe z. V.S, me detyrë specialist 

Kadastra dhe nuk duhej shpallur fitues, por duhe vijohej me operatorët e tjerë pjesëmarrës. 

 

4. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Ndërtim i shkollës 9 vjeçare “Myslim Hida” Arapaj 

Durrës”, me këto të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Ndërtim i shkollës 9 vjeçare “Myslim Hida” arapja Durrës” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 10575, 
datë 18.5.2017 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 10575, datë 18.5.2017 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr 203, datë 18.5.2017 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
z. B.H anëtar, specialist Njësia Administrative 
Rrashbull 
z. A.S, anëtar administrator Njësia 
Administrative Rrashbull 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  
84,959,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
BO “I” sh.p.k.& “C.” sh.p.k. me ofertë 
65,700,255 lekë me kontratë nr. 15939, 
dt. 11.9.2017 me afat 170 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 
19,258,745 lekë pa TVSH ose 22.6% 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 23.6.2017, ora 10.oo 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 7 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 1 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 6 OE/BOE 

11. Ankimime 

AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 185, datë 5.5.2017 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 4 persona, i cili ka hartuar specifikimet teknike dhe kërkesat për kualifikim. Prej këtij 

grupi janë hartuar projekti, preventivi dhe specifikimet teknike të cilat janë miratuar nga investitori 

Kryetari i Bashkisë. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 18.5.2017 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 30.5.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 5.6.2017. 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  
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Në tender kanë marrë pjesë 7 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- BO Shoqëria “I” sh.p.k. & “C.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 65,700,255 lekë pa TVSH. 

2- Shoqëria “P.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 65,833,455 lekë pa TVSH. 

3- BO Shoqëria “M” sh.p.k. & “B.B” sh.p.k. me ofertë ekonomike 67,681,550 lekë pa TVSH. 

4- BO Shoqëria “L.VII” sh.p.k. & “K.” me ofertë ekonomike 69,477,359 lekë pa TVSH. 

5- BO Shoqëria “G.” sh.p.k. & “SH” sh.p.k. me ofertë ekonomike 70,364,862 lekë pa TVSH. 

6- BO Shoqëria “S.2F” sh.p.k. & “A.C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 71,111,111 lekë pa TVSH. 

7- BO Shoqëria “E.2000” sh.p.k. & “A.L.A” sh.p.k. me ofertë ekonomike 71,447,436 lekë pa 

TVSH. 

Më procesverbalin  e datës 30.6.2017 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave. Janë 

kualifikuar 6 operatorë ekonomikë dhe është skualifikuar 1 operator ekonomik për shkak se oferta 

e paraqitur është për tjetër objekt. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 10.7.2017, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender BO Shoqëria “I” sh.p.k. & “C.” sh.p.k. me ofertën ekonomike më të ulët.  

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 13365, datë 10.7.2017 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 11.7.2017 dhe është 

botuar në buletinin e datës 17.7.2017, ku fitues është shpallur BO Shoqëria “I” sh.p.k. & “C.” 

sh.p.k.  

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 13.9.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 18.9.2017. 
 

Nga auditimi u konstatua se BO Shoqëria “I” sh.p.k. & “C.” i shpallur fitues me ofertë ekonomike 

65,700,255 lekë pa TVSH ka disa mangësi në dokumentacionin kualifikues, e konkretisht: 

-Në kontratën e bashkëpunimit nuk janë përcaktuar zërat e punës që do të realizojë secili prej 

pjesëmarrësve në bashkëpunim. 

-Shoqëria “I” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën e germës “f” të pikës 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe 

financiar, pasi certifikata e gjendjes financiare e paraqitur është 3,648,099 lekë, pra më e vogël se 

masa e pjesëmarjes në bashkëpunim prej 50% e kërkesës 8,495,900 lekë (4,247,950 lekë). 

-Shoqëria “I” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën e germës “g” të pikës 2.2. Kapaciteti teknik, pasi vlera 

e punës së ngjashme të paraqitur 14.7 milion lekë, pra më e vogël se masa e pjesëmarjes në 

bashkëpunim prej 50% e kërkesës 40 milion lekë, duhej 20 milion lekë. 

-Nuk është zbatuar kërkesa e germës “l” të pikës 2.3. Kapaciteti teknik, pasi mungon certifikata 

ISO për “Ashensor hidraulik”. 

Këto mangësi duhej të ishte marrë në konsideratë nga anëtarët e KVO i përbërë nga z. Zh.V me 

detyrë Zv/Kryetar, z. B.H me detyrë specialist Njësia Administrative Rrashbull, z. A.S, me detyrë 

Administrator Njësia Administrative Rrashbull, pasi nuk ka zbatuar kërkesat e nenit 58 të VKM nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, dhe OE nuk 

duhej të ishte kualifikuar por të vijonte procedura me operatorët e tjerë pjesëmarrës. 

 

5. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje kazana llamarine për mbetje urbane”, me këto të 

dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Blerje kazana llamarine për mbetje urbane” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 4363, datë 
10.3.2017 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 4363, datë 10.3.2017 
z. N.A Jurist  

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
Urdhër nr 71, datë 10.3.2017 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
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hapur” z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

z. A.T anëtar, llogaritare I 
z. S.GJ, anëtar K/inxhi NSHK 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  
17,593,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
OE “Z.” sh.p.k. me ofertë 16,821,800 lekë 
me kontratë nr. 10681, dt. 18.5.2017 me 
afat 40 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 
771,200  lekë pa TVSH ose 4.4% 

8. Data e hapjes së tenderit 
Datë 7.4.2017, ora 10.oo 

9. Burimi Financimit  
Buxheti i Bashkisë  

10. Operatoret Ekonomike 
a)Pjesëmarrës në tender 5 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 2 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 3 OE/BOE 

11. Ankimime 
AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 60, datë 8.3.2017 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 3 persona, i cili ka hartuar specifikimet teknike dhe kërkesat për kualifikim. Prej këtij 

grupi janë hartuar preventivi dhe specifikimet teknike të cilat janë miratuar nga investitori Kryetari 

i Bashkisë. Për çmimet e marra për bazë në përcaktimin e fondit limit thuhet se janë mbështetur 

eksperiencën e periudhave të kaliara dhe në çmimet e tregut, por në dosjen e tenderit nuk ka 

dokumentacion që ta vërtetojë atë. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 10.3.2017 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 15.3.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 20.3.2017. 
 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 5 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- Shoqëria “Z.” sh.p.k. me ofertë ekonomike 16,821,800 lekë pa TVSH. 

2- Shoqëria “B” sh.p.k. me ofertë ekonomike 16,966,400 lekë pa TVSH. 

3- Shoqëria “N.N.Z.K. SH” sh.p.k. me ofertë ekonomike 17,159,200 lekë pa TVSH. 

4- Shoqëria “L.2007” sh.p.k. me ofertë ekonomike 17,583,360 lekë pa TVSH. 

5- Shoqëria “P” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

Më procesverbalin  e datës 12.4.2017 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave. Janë 

kualifikuar 3 operatorë ekonomikë dhe janë skualifikuar 2 operatorë ekonomikë për shkak se 

operatori ekonomik “L.2007” sh.p.k. ka mangësi në dokumentacionin kualifikues dhe se operatori 

ekonomik “P” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë.  

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 20.4.2017, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender Shoqëria “Z.” sh.p.k. me ofertë ekonomike më të ulët.  

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 8085, datë 20.4.2017 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 21.4.2017 dhe është 

botuar në buletinin e datës 24.4.2017, ku fitues është shpallur Shoqëria “Z.” sh.p.k.  

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 22.5.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 29.5.2017. 
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6. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i sheshit publik para hyrjes së portit, faza 

II”, me këto të dhëna: 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion i sheshit publik para hyrjes së portit, faza II” 

1. Urdhër Prokurimi nr. 11309, 
datë 30.5.2017 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 
Urdhër nr. 11309, datë 30.5.2017 
z. N.A Jurist  
z. A.K specialist NJ. P. 
z. A.ZH specialist  NJ. P. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
 Urdhër nr 217, datë 30.5.2017 
z. Zh.V Kryetar, Zv/Kryetar  
z. E.F anëtar, specialist shërbimet 
z. E.K, anëtar specialist taksat 

2. Lloji i Procedurës –“Procedurë e 
hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

124,993,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
BO “E.” sh.p.k. & “G.P.G. Co” me ofertë 
118,697,400 lekë me kontratë nr. 14477, 
dt. 28.7.2017 me afat 90 ditë.  

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 

6,295,600 lekë pa TVSH  ose 5% 

8. Data e hapjes së tenderit 

Datë 27.6.2017, ora 10.oo 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit  

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 3 OE/BOE 

b) S’kualifikuar 2 OE/BOE,  
c) Kualifikuar 1 OE/BOE 

11. Ankimime 

AK- s’ka; 
APP–s’ka/ka; 
KPP-s’ka/ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
Shkresa nr. ---, dt. ------- 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo AKKP  
Shkresa   nr..... datë 

 

Me urdhrin nr. 214, datë 25.5.2017 “Për caktimin e grupit të specifikimeve teknike” është ngritur 

grupi me 3 persona, i cili ka hartuar specifikimet teknike dhe kërkesat për kualifikim.  

Projekti, preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar nga Shoqëria “E-D” sh.p.k. dhe janë 

miratuar nga investitori Kryetari i Bashkisë. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentet e tenderit dhe kërkesat për kualifikim dhe i ka paraqitur 

në formatin elektronik. Nga auditimi konstatohet se është mbajtur procesverbali i datës 30.5.2017 

për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe të kërkesave për kualifikim.  

Formulari i njoftimit të kontratës është publikuar në formatin elektronik në datën 1.6.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 5.6.2017. 
 

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është mbajtur procesverbal për hapjen e tenderit, dhe për 

vlerësimin e ofertave dhe renditjen përfundimtare të tyre.  

Në tender kanë marrë pjesë 3 operatorë ekonomikë me ofertën ekonomike, si më poshtë: 

1- BO Shoqëria “B-I” sh.p.k. & “C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 105,635,180 lekë pa TVSH.  

2- BO Shoqëria “E.” sh.p.k. & “G.P.G.C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 118,697,400 lekë pa 

TVSH. 

3- Shoqëria “A.I.G.C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 119,633,000 lekë pa TVSH. 

Më procesverbalin  e datës 4.7.2017 është pasqyruar shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave. Është 

kualifikuar 1 operator ekonomik dhe janë skualifikuar 2 operatorë ekonomikë për mangësi në 

dokumentacionin kualifikues. 

Në dosjen e tenderit ndodhet Raporti Përmbledhës i hartuar në datën 12.7.2017, ku është pasqyruar 

zhvillimi i procedurës së prokurimit, është nënshkruar nga anëtarët e KVO-së dhe është miratuar 

nga titullari i AK-së. Sipas raportit është kualifikuar dhe është shpallur fitues operatori ekonomik 

pjesëmarrës në tender BO Shoqëria “E.” sh.p.k. & “G.P.G.C” sh.p.k. me ofertë ekonomike 

118,697,400 lekë pa TVSH..  

Miratimi i procedurës së prokurimit dhe i fituesit është bërë me shkresën nr. 13515, datë 12.7.2017 

të titullarit të Autoritetit Kontraktor 
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Formulari i njoftimit të fituesit është publikuar në formatin elektronik në datën 12.7.2017 dhe është 

botuar në buletinin e datës 17.7.2017, ku fitues është shpallur BO Shoqëria “E.” sh.p.k. & “G.P.G. 

C.” sh.p.k.  

Njoftimi i kontratës së nënshkruar është publikuar në formatin elektronik të datës 28.7.2017 dhe 

është botuar në buletinin e datës 7.8.2017. 

Konkluzion/Opinion: Në vlerësimin e grupit të auditivit në fushën e prokurimeve në përgjithësi 

nga AK është vepruar në zbatim të dispozitave të LPP, si në përcaktimin e kërkesave të DST po 

ashtu dhe të shpalljes fitues të OE dhe respektuar kriterin kryesore “Çmimi anomalishit më i ulët”, 

duke përjashtuar faktin se për investimet mbi 100 milionë lekë nuk është kryer oponenca teknike 

dhe në disa raste kriteret dhe shpallja fitues e OE nuk është në përputhje me dispozitat e LPP dhe 

kërkesat e DST, problematika të cilat gjejnë pasqyrim sa mësipërm. 
 

(Gjerësisht problemet e trajtuara mbi procedurat e prokurimeve të vitit 2016 – 2017, janë trajtuar 
në Akt-Konstatimet nr. 1,2,3,4,5,6,7,8, datë 06.10.2017 dhe faqet 60-122, të Projekt Raport 

Auditimit) . 
IV/4.1. Zbatimi i kontratave të punëve publike. 

Në  Bashkinë Durrës për vitet 2015 dhe 2016, u audituan 9 kontrata zbatimi punimesh me vlerë 

kontrate 319,379,361 lekë, të cilat ishin përfunduar, kolauduar dhe marrë në dorëzim nga Bashkia 

Durrës. 

Nga auditim dhe shqyrtimi i kundërshtive të subjektit të audituar, të cilat pasi analizuar me kujdes, 

paanshmëri dhe profesionalizim, rezultoj se:  

- Janë përfituar më tepër në vlerë, duke i shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të shtetit 9,888,030 lekë 

pa tvsh, nga të cilat: 

 Janë preventivuar më tepër fond limit në vlerën 917,280  lekë pa tvsh, duke shkaktuar 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

 Diferenca në volume pune të pakryera në vlerën 8,656,950 lekë pa tvsh; 

 Zëra punimesh qe nuk janë kryer sipas kërkesave të projektit por janë ndryshuar pa u 

shoqëruar me çmimin përkatës duke shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 313,800 lekë pa tvsh;  

- Mangësi në dokumentacion; 

1. “Rikonstruksion i Rrugës Tasim Kellici në L.18, Ish Këneta”, Bashkia Durrës. 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 8368 prot., datë 15.12.2014 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës përfaqësuar nga kryetari z. V.D dhe operatorit 

ekonomik “E.2000” Shpk, me përfaqësues  ligjor z. Q.S. Shoqëria “E.2000” Shpk, me Nipt 

K02003001O. Vlera e kontratës bazë është 24,389,070 lekë pa tvsh ose 29,266,884 lekë me tvsh. 

Afati zbatimit të kontratës bazë është përcaktuar periudha kohore 60 ditë nga data e lidhjes së 

kontratës. 

Për ndjekjen e zbatimit të kontratës është caktuar sipas kontratës së shërbimit nr. 8205 prot, datë 

10.12.2014 Njësia e Projektimit dhe Infrastrukturës të Drejtorisë së Shërbimeve e përbërë nga: me 

z. A.T, z. B.S dhe z. F.E. Për objektin e mësipërm nuk do të ketë pagesë për mbikëqyrjen e 

punimeve. 

Për kolaudimin e punimeve është caktuar sipas urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Durrës z. V.D nr. 

2380/1 prot, datë 15.04.2015 znj. D.M dhe znj. M.S.  

 

Objekti i kontratës është zbatimi i punimeve në objektin: “Rikonstruksion i Rrugës Tasim Kellici 

në L.18, Ish Këneta”, Bashkia Durrës. 
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Punimet kanë filluar më datë 15.12.2014 dhe kanë përfunduar me datë 16.03.2015. Akti i 

kolaudimit të punimeve ka datën 13.05.2015. Objekti është marrë përfundimisht në dorëzim më 

datë 22.06.2017, nga komisioni i marrjes në dorëzim i përbërë nga z. H.K, z. E.L dhe z. D.K.  

b. Mbi realizimin e pagesave. 

Gjatë zbatimit të kontratës së punimeve civile dhe pas përfundimit të punimeve janë likuiduar 

situacione 100 % të vlerës së kontratës, duke përfshirë 5 % të vlerës së kontratës që i përket vlerës 

së garancisë së punimeve. 

c. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

    Konstatohet se në dokumentacionin teknik mungojnë: 

1. Mungojnë provat me ngarkesë lidhur me ujësjellësin dhe kanalizimet; 

2. Mungon pasqyra e realizimit të punimeve sipas formatit tip; 

3. Certifikatat e cilësisë për materialet e përdorura. 

d. Mbi realizimin e punimeve të kontratës dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

Nga auditimi i dokumentacionit teknik të vënë në dispozicion si dhe nga verifikimi në terren i 

punimeve të ndërtimit rezultoi se është respektuar gjurma e projektit. Rruga ka një gjerësi 5 m, 

kuneta 0.5m dhe trotuaret kanë një gjerësi nga njëri krah 2 m dhe nga krahu tjetër 1.5 m. 

Në vijimësi të zbatimit të punimeve, nga auditimi i dosjes teknike rezultojnë problematika si më 

poshtë: 

- Në datën 11.02.2015 me shkresën nr. 1325 prot, nga ana e sipërmarrësit të punimeve është bërë 

kërkesa për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve. Për shkak të kushteve të vështira 

atmosferike është kërkuar shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve. 

- Në datën 23.01.2015 me shkresën nr. 544/2 prot, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve është bërë 

kërkesa për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve. Për shkak të kushteve të vështira 

atmosferike është kërkuar shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve. 

- Në datën 18.12.2014 me shkresën nr. 8600 prot, nga ana e investitorit të punimeve është bërë 

kërkesa për miratimin e ndryshimeve në projekt-preventiv.  

- Në datën 18.12.2014 me shkresën nr. 8600/1 prot, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve është bërë 

propozimi i ndryshimeve në projekt dhe preventivin e objektit. 

- Në datën 09.01.2015 është mbajtur procesverbali mbi miratimin e ndryshimeve në preventiv dhe 

projekt. 

- Në datën 12.01.2015 është mbajtur procesverbali për punimet që hiqen dhe që shtohen.  

- Në datën 12.02.2015 është lidhur amendamenti i kontratës me nr. 1325/1 me objekt shtyrje e afatit 

të përfundimit të punimeve. Afati e përfundimit të punimeve do të shtyhet deri në datën 16.03.2015. 

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E, nuk është zbatuar ligji nr., 8402, 

datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” i ndryshuar, dhe 

konkretisht neni 7. 

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E dhe nga kolaudatori i punimeve, 

ing. D.M dhe ing. M.S, nuk janë marrë masa për zbatimin e Udhëzimit nr. 2 datë 13.05.2005 “Për 

zbatimin punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pikat 3.  

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E dhe nga kolaudatori i punimeve, 

ing. D.M dhe ing. M.S, nuk është zbatuar udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në 

udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit””, pika 4, paragrafi 4. 

 

2. “Rikualifikim i Fasadave në Qytet”, Bashkia Durrës. 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 6719 prot., datë 19.09.2015 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës përfaqësuar nga kryetari z. V.D dhe bashkimit të 
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operatorëve ekonomik “K.” Shpk dhe “A.K”, me përfaqësues  ligjor respektivisht z. S. K. dhe z. 

P.P. Shoqëria “K.” Shpk, me Nipt K51712017A. Shoqëria “A.K” Shpk, me Nipt K01725001F. 

Vlera e kontratës bazë është 62,011,050 lekë pa tvsh ose 74,413,260 lekë me tvsh. Afati zbatimit të 

kontratës bazë është përcaktuar periudha kohore 80 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

Për ndjekjen e zbatimit të kontratës është caktuar sipas kontratës së shërbimit nr. 6720 prot, datë 

16.09.2015 personi fizik ing. M.K e quajtur si “Mbikëqyrësi”. Personi fizik ing. M.K me nr. 

Licence MK 1200/2, “Për mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh ndërtimi”, me Nipt L11606503B. 

Vlera e kontratës është 684,985 lekë pa tvsh ose 821,982 lekë me tvsh. Afati i kryerjes së shërbimit 

për mbikëqyrjen e punimeve është afati i zbatimit të kontratës së sipërmarrjes. 

Për kolaudimin e punimeve është caktuar sipas urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Durrës z. V.D nr. 

148/2 prot, datë 01.03.2016 shoqëria “J & F A.D” shpk me drejtues ligjor znj. N.I. Shoqëria “J & F 

A.D” shpk me nr. Licence MK 1843, “Për mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh ndërtimi” 

Objekti i kontratës është zbatimi i punimeve në objektin: “Rikualifikim i Fasadave në Qytet”, 

Bashkia Durrës. 

Punimet kanë filluar më datë 16.09.2015 dhe kanë përfunduar me datë  02.02.2016. Akti i 

kolaudimit të punimeve ka datën 30.03.2016. Akti i marrjes në dorëzim mungon në dosjen teknike 

të objektit.  

b. Mbi realizimin e pagesave. 

Gjatë zbatimit të kontratës së punimeve civile dhe pas përfundimit të punimeve janë likuiduar 

situacione  100 % të vlerës së kontratës, duke zbritur 5 % të vlerës së kontratës që i përket vlerës së 

garancisë së punimeve. 

c. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

    Konstatohet se në dokumentacionin teknik mungojnë: 

1. Mungojnë provat me ngarkesë lidhur me ujësjellësin dhe kanalizimet; 

2. Mungon pasqyra e realizimit të punimeve sipas formatit tip; 

3. Certifikatat e cilësisë për materialet e përdorura; 

4. Akti i marrjes në dorëzim. 

d. Mbi realizimin e punimeve të kontratës dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

Nga auditimi i dokumentacionit teknik të vënë në dispozicion si dhe nga verifikimi në terren i 

punimeve të ndërtimit rezultoi se është respektuar projekti i miratuar nga ana e Bashkisë Durrës.  

Në vijimësi të zbatimit të punimeve, nga auditimi i dosjes teknike rezultojnë problematika si më 

poshtë: 

- Në datën 07.12.2015 me shkresën nr. 78 prot, nga ana e investitorit të punimeve është bërë 

kërkesa për miratimin e ndryshimeve në projekt-preventiv.  

- Në datën 10.12.2015 me shkresën nr. extra prot, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve është bërë 

propozimi i ndryshimeve në projekt dhe preventivin e objektit. 

- Në datën 31.12.2015 është mbajtur procesverbali mbi miratimin e punimeve shtesë. Vlera e 

punimeve që shtohen është 11,666,667 lekë pa tvsh. 

- Në datën 31.12.2015 është mbajtur procesverbali mbi miratimin e ndryshimeve në preventiv dhe 

projekt. Vlera e punimeve që shtohen është 11,666,667 lekë pa tvsh. 

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. M.K dhe nga kolaudatori i punimeve, ing. N.I, nuk janë 

marrë masa për zbatimin e Udhëzimit nr. 2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin punimeve të ndërtimit” i 

ndryshuar, Kreu II, pikat 3.  

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. M.K dhe nga kolaudatori i punimeve, ing. N.I, nuk është 

zbatuar udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të 

Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit””, pika 4, 

paragrafi 4. 
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3. “Rikonstruksion i Rrugës Sulejman Pitarka në L.18, Ish Këneta”, Bashkia Durrës. 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 8558 prot., datë 17.12.2014 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës përfaqësuar nga kryetari z. V.D dhe bashkimit të 

operatorëve ekonomik “ V.” Shpk, dhe “A.C” shpk, me përfaqësues  ligjor repektivisht: z. 

Y.K dhe z. P.P. Shoqëria “V.” Shpk, me Nipt K11507003S. Shoqëria “A.C” Shpk, me Nipt 

K01725001F. Vlera e kontratës bazë është 21,275,150 lekë pa tvsh ose 25,530,180 lekë me tvsh. 

Afati zbatimit të kontratës bazë është përcaktuar periudha kohore 60 ditë nga data e lidhjes së 

kontratës. 

Për ndjekjen e zbatimit të kontratës është caktuar sipas kontratës së shërbimit nr. 8205 prot, datë 

10.12.2014 Njësia e Projektimit dhe Infrastrukturës të Drejtorisë së Shërbimeve e përbërë nga: me 

z. A.T, z. B.S dhe z. F.E. Për objektin e mësipërm nuk do të ketë pagesë për mbikëqyrjen e 

punimeve. 

Për kolaudimin e punimeve është caktuar sipas urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Durrës z. V.D nr. 

2283/1 prot, datë 23.03.2015 subjekti “A.S-D.S” shpk, i cili përfaqësohet nga administratori z. K.S. 

Shoqëria “A.S-D.S” Shpk me nr. Licence MK 172/6, datë 18.06.2012“Për mbikëqyrje dhe 

kolaudim punimesh ndërtimi”.  

 

Objekti i kontratës është zbatimi i punimeve në objektin: “Rikonstruksion i Rrugës Sulejman 

Pitarka në L.18, Ish Këneta”, Bashkia Durrës. 

Punimet kanë filluar më datë 18.12.2014 dhe kanë përfunduar me datë  16.03.2015. Akti i 

kolaudimit të punimeve ka datën 14.04.2015. Objekti është marrë përkohësisht në dorëzim më datë 

16.03.2015, nga komisioni i marrjes në dorëzim i përbërë nga zA.T, z. B.S dhe z. F.E.  

b. Mbi realizimin e pagesave. 

Gjatë zbatimit të kontratës së punimeve civile dhe pas përfundimit të punimeve janë likuiduar 

situacione  100 % të vlerës së kontratës, duke përfshirë 5 % të vlerës së kontratës që i përket vlerës 

së garancisë së punimeve. 

 

c. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

    Konstatohet se në dokumentacionin teknik mungojnë: 

4. Mungojnë provat me ngarkesë lidhur me ujësjellësin dhe kanalizimet; 

5. Mungon pasqyra e realizimit të punimeve sipas formatit tip; 

d. Mbi realizimin e punimeve të kontratës dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

Në vijimësi të zbatimit të punimeve, nga auditimi i dosjes teknike rezultojnë problematika si më 

poshtë: 

- Në datën 31.12.2014 me shkresën nr. 8626 prot, nga ana e investitorit të punimeve është bërë 

kërkesa për miratimin e preventivit të rishikuar.  

- Në datën 31.12.2014 me shkresën nr. 8626/1 prot, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve është bërë 

miratimi i ndryshimeve në projekt dhe preventivin e objektit. 

- Në datën 07.01.2015 është mbajtur procesverbali mbi miratimin e ndryshimeve në preventiv dhe 

projekt. 

- Në datën 02.02.2015 është bërë kërkesa për shtyrjen e afatit të punimeve. Janë hasur vështirësi në 

ecurinë e punimeve për shkak të kohës së papërshtatshme me shira, gjë që ka ndikuar në ecurinë e 

punimeve. Për këtë arsye është kërkuar shtyrja e afatit të punimeve me 30 ditë kalendarike. 

- Në datën 02.02.2015 është lidhur amendamenti i kontratës me nr. 972/1 me objekt shtyrje e afatit 

të përfundimit të punimeve. Afati e përfundimit të punimeve do të shtyhet me një afat 30 ditë 

kalendarike nga data e përfundimit të kontratës. 
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- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E dhe nga kolaudatori i punimeve, 

ing. K.S, nuk janë marrë masa për zbatimin e Udhëzimit nr. 2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pikat 3.  

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E dhe nga kolaudatori i punimeve, 

ing. K.S, nuk është zbatuar udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 

3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit””, pika 4, paragrafi 4. 

 

Për sa më sipër është mbajtur Projekt Raporti me ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E me detyrë 
mbikëqyrës të punimeve dhe me z. K.S me detyrë kolaudator i punimeve. Nga ana e mbikëqyrësve të 
punimeve të punimeve janë bërë kundërshti me shkresën nr. 20171, datë 24.11.2017 ku nga ana e 
tyre pretendohet se : 
-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera për zërin “gërmim dheu kanal për KUB me 
makineri me kovë të ngushtë”, nga verifikimet e bëra të projektit të zbatimit, librezës së masave dhe 
situacionit përfundimtar, rezulton se ky volum është pasqyruar sipas matjeve faktike të bëra në 
objekt. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
Pretendimet në lidhje me zërin “gërmim dheu kanal për KUB me makineri me kovë të ngushtë” 
merren në konsideratë nga grupi i auditimit. 
 
-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera për zërin “gërmim dheu kanal për KUZ me 
krah h=2m tokë + transport”, nga verifikimet e bëra të projektit të zbatimit, librezës së masave dhe 
situacionit përfundimtar, rezulton se ky volum është pasqyruar sipas matjeve faktike të bëra në 
objekt. Gjithashtu kanali është gërmuar me krahë. Makineria është përdorur për mbushjen e kanalit 
dhe vendosjen e pusetave. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
Pretendimet në lidhje me zërin “gërmim dheu kanal për KUZ me krah h=2m tokë + transport”,” 
merren në konsideratë nga grupi i auditimit. 

 

 

4. “Rikonstruksion i Rrugës Juba në L.18, Ish Këneta”, Bashkia Durrës. 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 8291 prot., datë 11.12.2014 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës përfaqësuar nga kryetari z. V.D dhe operatorit 

ekonomik “S.” Shpk, me përfaqësues  ligjor z. D.H. Shoqëria “S.” Shpk, me Nipt J82916466M. 

Vlera e kontratës bazë është 26,612,640 lekë pa tvsh ose 31,35,168 lekë me tvsh. Afati zbatimit të 

kontratës bazë është përcaktuar periudha kohore 60 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

Për ndjekjen e zbatimit të kontratës është caktuar sipas kontratës së shërbimit nr. 8205 prot, datë 

10.12.2014 Njësia e Projektimit dhe Infrastrukturës të Drejtorisë së Shërbimeve e përbërë nga: me 

z. A.T, z. B.S dhe z. F.E. Për objektin e mësipërm nuk do të ketë pagesë për mbikëqyrjen e 

punimeve. 

Për kolaudimin e punimeve është caktuar sipas urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Durrës z. V.D nr. 

2340/1 prot, datë 07.04.2015 z. D.R dhe z. Z.B. Personi fizik z. D.R me nr. Licence MK 0219, “Për 

mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh ndërtimi”. Personi fizik z. Z.B me nr. Licence MK 0220/1, 

“Për mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh ndërtimi”.  
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Objekti i kontratës është zbatimi i punimeve në objektin: “Rikonstruksion i Rrugës Juba në L.18, 

Ish Këneta”, Bashkia Durrës. 

Punimet kanë filluar më datë 11.12.2014 dhe kanë përfunduar me datë  11.03.2015. Akti i 

kolaudimit të punimeve ka datën 17.04.2015. Objekti është marrë përfundimisht në dorëzim më 

datë 17.05.2017, nga komisioni i marrjes në dorëzim i përbërë nga z. H.K, z. E.Ldhe z. D.K.  

b. Mbi realizimin e pagesave. 

Gjatë zbatimit të kontratës së punimeve civile dhe pas përfundimit të punimeve janë likuiduar 

situacione  100 % të vlerës së kontratës, duke përfshirë 5 % të vlerës së kontratës që i përket vlerës 

së garancisë së punimeve. 

c. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

    Konstatohet se në dokumentacionin teknik mungojnë: 

6. Mungojnë provat me ngarkesë lidhur me ujësjellësin dhe kanalizimet; 

7. Mungon pasqyra e realizimit të punimeve sipas formatit tip; 

d. Mbi realizimin e punimeve të kontratës dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

Në vijimësi të zbatimit të punimeve, nga auditimi i dosjes teknike rezultojnë si më poshtë: 

- Në datën 19.01.2015 me shkresën nr. extra prot, nga ana e sipërmarrësit të punimeve është bërë 

kërkesa për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve. Për shkak të kushteve të vështira 

atmosferike është kërkuar shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve. 

- Në datën 23.01.2015 me shkresën nr. 544/2 prot, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve është bërë 

kërkesa për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve. Për shkak të kushteve të vështira 

atmosferike është kërkuar shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve. 

- Në datën 11.02.2015 me shkresën nr. 10 prot, nga ana e investitorit të punimeve është bërë 

kërkesa për miratimin e ndryshimeve në projekt-preventiv.  

- Në datën 20.02.2015 me shkresën nr. 1445/1 prot, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve është bërë 

miratimi i ndryshimeve në projekt dhe preventivin e objektit. 

- Në datën 23.02.2015 është mbajtur procesverbali mbi miratimin e ndryshimeve në preventiv dhe 

projekt. 

- Në datën 26.01.2015 është lidhur amendamenti i kontratës me nr. 544/2 me objekt shtyrje e afatit 

të përfundimit të punimeve. Afati e përfundimit të punimeve do të shtyhet me një afat 30 ditë 

kalendarike nga data e përfundimit të kontratës së sipërmarrjes. 

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E dhe nga kolaudatori i punimeve, 

ing. D.R dhe ing. Z.B, nuk janë marrë masa për zbatimin e Udhëzimit nr. 2 datë 13.05.2005 “Për 

zbatimin punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pikat 3.  

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E dhe nga kolaudatori i punimeve, 

ing. D.R dhe ing. Z.B, nuk është zbatuar udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në 

udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit”, pika 4, paragrafi 4. 

 

Për sa më sipër është mbajtur Projektraporti me z. A.T, z. B.S dhe z. F.E me detyrë mbikëqyrës të 
punimeve dhe me z. D.R dhe z. Z.B me detyrë kolaudator i punimeve. Nga ana e tyre janë bërë 
kundërshti me shkresën  nr. 20171, datë 24.11.2017 ku nga ana e tyre pretendohet se: 
-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera për zërin “gërmim dheu kanal për KUB me 
makineri me kovë të ngushtë”, është ë pamundur teknikishte të gërmohet dhe të hapet një kanal në 
tokë kënetore me bazë të poshtme 60cm, 200 cm i thellë dhe ta ketë bazën sipër 60 cm. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
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Pretendimet në lidhje me zërin “gërmim dheu kanal për KUB me makineri me kovë të ngushtë” 
merren në konsideratë nga grupi i auditimit. 
-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera për zërin “mbushje kanali KUB dhe KUZ me 
rërë dhe mbeturina”, është ë pamundur teknikishte të gërmohet dhe të hapet një kanal në tokë 
kënetore me bazë të poshtme 60cm, 200 cm i thellë dhe ta ketë bazën sipër 60 cm. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
Pretendimet në lidhje me zërin “mbushje kanali KUB dhe KUZ me rërë dhe mbeturina” merren në 
konsideratë nga grupi i auditimit. 
-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera për zërin “gërmim dheu kanal për KUZ me 
krahë h=2m+transport”, ky gërmim nuk mund të bëhej me eskavator pasi nga pesha e eskavatorit 
dhe materialit kënetor shumë të paqëndrueshëm, do të dëmtohej dhe do të rrëzohej në kanal baza e 
rrugës ekzistuese. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
Pretendimet në lidhje me zërin “gërmim dheu kanal për KUZ me krahë h=2m+transport” merren 
në konsideratë nga grupi i auditimit. 

 

 

 

 

5. “Rikonstruksion i Rrugës Porto Romano në L.18, Ish Këneta”, Bashkia Durrës. 

Kontrata me sipërmarrësin e punimeve mungon në dosjen teknike të zbatimit të kontratës. 

Për ndjekjen e zbatimit të kontratës është caktuar sipas kontratës së shërbimit nr. 8205 prot, datë 

10.12.2014 Njësia e Projektimit dhe Infrastrukturës të Drejtorisë së Shërbimeve e përbërë nga: me 

z. A.T, z. B.S dhe z. F.E. Për objektin e mësipërm nuk do të ketë pagesë për mbikëqyrjen e 

punimeve. 

Për kolaudimin e punimeve është caktuar sipas urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Durrës z. V.D nr. 

2381/1 prot, datë 15.04.2015 znj. D.M dhe znj. M.S.  

 

Objekti i kontratës është zbatimi i punimeve në objektin: “Rikonstruksion i Rrugës Porto 

Romano në L.18, Ish Këneta”, Bashkia Durrës. 

Punimet kanë filluar më datë 15.12.2014 dhe kanë përfunduar me datë  16.03.2015. Akti i 

kolaudimit të punimeve ka datën 13.05.2015. Akti i marrjes në dorëzim mungon në dosjen teknike 

të objektit.  

b. Mbi realizimin e pagesave. 

Gjatë zbatimit të kontratës së punimeve civile dhe pas përfundimit të punimeve janë likuiduar 

situacione  100 % të vlerës së kontratës, duke përfshirë 5 % të vlerës së kontratës që i përket vlerës 

së garancisë së punimeve. 

 

c. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

    Konstatohet se në dokumentacionin teknik mungojnë: 

8. Mungojnë provat me ngarkesë lidhur me ujësjellësin dhe kanalizimet; 

9. Mungon pasqyra e realizimit të punimeve sipas formatit tip; 

10. Akti i marrjen në dorëzim të punimeve; 

11. Kontrata me sipërmarrësin e punimeve. 

d. Mbi realizimin e punimeve të kontratës dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik. 
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Në vijimësi të zbatimit të punimeve, nga auditimi i dosjes teknike rezultojnë problematika si më 

poshtë: 

- Në datën 11.02.2015 me shkresën nr. 1322 prot, nga ana e sipërmarrësit të punimeve është bërë 

kërkesa për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve. Për shkak të kushteve të vështira 

atmosferike është kërkuar shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve. 

- Në datën 23.01.2015 me shkresën nr. 544/1 prot, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve është bërë 

kërkesa për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve. Për shkak të kushteve të vështira 

atmosferike është kërkuar shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve. 

- Në datën 18.12.2014 me shkresën nr. 10 prot, nga ana e investitorit të punimeve është bërë 

kërkesa për miratimin e ndryshimeve në projekt-preventiv.  

- Në datën 18.12.2014 me shkresën nr. 8632 prot, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve është bërë 

propozimi i ndryshimeve në projekt dhe preventivin e objektit. 

- Në datën 09.01.2015 është mbajtur procesverbali mbi miratimin e ndryshimeve në preventiv dhe 

projekt. 

- Në datën 09.01.2015 është mbajtur procesverbali për punimet që hiqen dhe që shtohen.  

- Në datën 15.12.2014 nga ana e mbikëqyrësit të punimeve është bërë relacioni për punime shtesë. 

Vlera e punimeve shtesë është 5,078,100 lekë pa tvsh, ose 6,093,720 lekë me tvsh. 

- Në datën 17.02.2015 është mbajtur procesverbali mbi miratimin e punimeve shtesë. Punimet 

shtesë të miratuara janë në vlerën 5,078,100 lekë pa tvsh, ose 6,093,720 lekë me tvsh. 

- Në datën 26.01.2015 është lidhur amendamenti i kontratës me nr. 1322/1 me objekt shtyrje e afatit 

të përfundimit të punimeve. Afati e përfundimit të punimeve do të shtyhet deri në datën 16.03.2015. 

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E dhe nga kolaudatori i punimeve, 

ing. D.M dhe ing. M.S, nuk janë marrë masa për zbatimin e Udhëzimit nr. 2 datë 13.05.2005 “Për 

zbatimin punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pikat 3.  

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E dhe nga kolaudatori i punimeve, 

ing. D.M dhe ing. M.S, nuk është zbatuar udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në 

udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit”, pika 4, paragrafi 4. 

 

Për sa më sipër është mbajtur Projekt Raporti me z. A.T, z. B.S dhe z. F.E me detyrë mbikëqyrës të 
punimeve dhe me znj. D.M dhe znj. M.S me detyrë kolaudator i punimeve. Nga ana e mbikëqyrësve 
të punimeve të punimeve dhe kolaudatorëve të punimeve janë bërë kundërshti me shkresën nr. 
14211/57 prot., datë 12.10.2017    ku nga ana e tyre pretendohet se : 
-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera për zërin “Betonim Trotuar 8cm”, sqarojmë se 
ky proces është realizuar sipas kërkesave të projektit me trashësinë 8cm. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
Pretendimet në lidhje me zërin “Betonim Trotuar 8cm” merren në konsideratë nga grupi i 
auditimit. 
-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera për zërin “kunetë anësore betoni M-200 
t=12cm”, sqarojmë se ky procës është realizuar sipas kërkesave të projektit dhe trashësia e kunetës 
së realizuar është 12 cm. 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
Pretendimet në lidhje me zërin “kunetë anësore betoni M-200 t=12cm” merren në konsideratë nga 
grupi i auditimit. 
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6. “Rikonstruksion i Rrugës Rinia Durrsake në L.18, Ish Këneta”, Bashkia Durrës. 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 8433 prot., datë 15.12.2014 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës përfaqësuar nga kryetari z. V.D dhe operatorit 

ekonomik “K.” Shpk, me përfaqësues  ligjor z. M.N. Shoqëria “K.” Shpk, me Nipt K88103301J. 

Vlera e kontratës bazë është 23,878,050 lekë pa tvsh ose 28,653,660 lekë me tvsh. Afati zbatimit të 

kontratës bazë është përcaktuar periudha kohore 60 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

Për ndjekjen e zbatimit të kontratës është caktuar sipas kontratës së shërbimit nr. 8205 prot, datë 

10.12.2014 Njësia e Projektimit dhe Infrastrukturës të Drejtorisë së Shërbimeve e përbërë nga: me 

z. A.T, z. B.S dhe z. F.E. Për objektin e mësipërm nuk do të ketë pagesë për mbikëqyrjen e 

punimeve. 

Për kolaudimin e punimeve është caktuar sipas urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Durrës z. V.D nr. 

2203/1 prot, datë 15.04.2015 znj. D.M. 

 

Objekti i kontratës është zbatimi i punimeve në objektin: “Rikonstruksion i Rrugës Rinia 

Durrsake në L.18, Ish Këneta”, Bashkia Durrës. 

Punimet kanë filluar më datë 15.12.2014 dhe kanë përfunduar me datë  13.03.2015. Akti i 

kolaudimit të punimeve ka datën 24.04.2015. Certifikata e marrjes përfundimtare në dorëzim 

mungon në dosjen teknike të objektit. 

b. Mbi realizimin e pagesave. 

Gjatë zbatimit të kontratës së punimeve civile dhe pas përfundimit të punimeve janë likuiduar 

situacione  100 % të vlerës së kontratës, duke përfshirë 5 % të vlerës së kontratës që i përket vlerës 

së garancisë së punimeve. 

c. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

    Konstatohet se në dokumentacionin teknik mungojnë: 

12. Mungojnë provat me ngarkesë lidhur me ujësjellësin dhe kanalizimet; 

13. Mungon pasqyra e realizimit të punimeve sipas formatit tip; 

d. Mbi realizimin e punimeve të kontratës dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të 

ndërtimit rezultojnë diferenca në volume pune të pakryera dhe përfitim më tepër në vlerën 

556,750 lekë pa tvsh. 
Në vijimësi të zbatimit të punimeve, nga auditimi i dosjes teknike rezultojnë problematika si më 

poshtë: 

- Në datën 03.02.2015 me shkresën nr. 1060 prot, nga ana e sipërmarrësit të punimeve është bërë 

kërkesa për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve. Për shkak të kushteve të vështira 

atmosferike është kërkuar shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve. 

- Në datën 23.01.2015 me shkresën nr. 544/1 prot, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve është bërë 

kërkesa për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve. Për shkak të kushteve të vështira 

atmosferike është kërkuar shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve. 

- Në datën 31.12.2014 me shkresën nr. 8625 prot, nga ana e investitorit të punimeve është bërë 

kërkesa për miratimin e ndryshimeve në projekt-preventiv.  

- Në datën 07.01.2015 është mbajtur procesverbali mbi miratimin e ndryshimeve në preventiv dhe 

projekt. 

- Në datën 04.03.2015 është mbajtur procesverbali për punimet që hiqen dhe që shtohen.  

- Në datën 12.02.2015 është lidhur amendamenti i kontratës me nr. 1060/1 me objekt shtyrje e afatit 

të përfundimit të punimeve. Afati e përfundimit të punimeve do të shtyhet deri me një afat prej 30 

ditësh nga data e përfundimit të kontratës. 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar mbi Auditimin e Përputhshmërisë të 
ushtruar në “Bashkinë Durrës”. 

 

114 

 

Është vërejtur cilësi e dobët e punimeve të zbatuara në kundërshtim me kushtet teknike të zbatimit. 

Trotuari ka pësuar dëmtime të theksuara në 30 % të tij. Janë konstatuar deformime të theksuara si 

pasojë e mos realizimit të shtresave sipas kushteve teknike të zbatimit. Trashësia e shtresave e 

parashikuar në projektin e zbatimit nuk është respektuar, duke i realizuar ato me një trashësi më të 

vogël se sa trashësia e parashikuar në projekt. 

Veprimet e mësipërme mbi diferencat në volume pune të pakryera, cilësinë e dobët të punimeve, 

mos zbatimin e detajeve të projektit të miratuar dhe mangësitë në dokumentacion ngarkojnë me 

përgjegjësi mbikëqyrësin e punimeve , ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E dhe kolaudatorin e punimeve 

ing. D.M. 

 

 Diferenca në volume pune të pakryera në vlerën 556,750 lekë pa tvsh 

Kjo diference del si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera në fakt. 

Konkretisht tabela: 

 

   Tabela 1 

Nr. Zëri i punimeve Njësia 
Çmimi i 

ofertës 

Situacioni 

përfundimtar 

Libri i 

masave 
Fakti 

Diferenca ne + 

Vol. Vlera 

Rikonstruksion i Rrugës Rinia Durrsake në L.18, Ish Këneta 

1 
Kunetë anësore betoni 

M=200 t=12cm 
m3 5,500 91 91 68.3 22.7 124,850 

2 

Gërmim dheu kanal për 

KUB me makineri me 

kovë të ngushtë 

m3 200 1,000 1,000 830 170 34,000 

3 

Mbushje kanali KUB dhe 

KUZ me rërë dhe 

mbeturina 

m3 750 1,692 1,692 1,522 170 127,500 

4 Betonim në trotuar t=8cm m3 5,200 209 209 157 52 270,400 

 Total 556,750 

 

Të argumentuara këto si më poshtë: 

 

- Zëri 1: Kunetë anësore betoni M=200 t=12cm. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 91 m
3
 kunetë anësore betoni M=200 t=12cm. Libri i masave 

pasqyron 91 m
3
 kunetë anësore betoni M=200 t=12cm. Në fakt, nga krahasimi i volumeve të 

pasqyruara në projekt si dhe nga matjet e kryera në terren rezultoi volumi prej  68.3 m
3
 kunetë 

anësore betoni M=200 t=12cm dhe jo 91  m
3
 sa pasqyrohet në situacionin përfundimtar. Kjo 

diferencë vjen si rezultat pasi nga verifikimi në terren, rezultoi se kuneta ka një trashësi betoni 

maksimale 9 cm dhe jo 12 cm siç paraqitet në situacionin përfundimtar dhe librezën e masave. 

Duke kryer llogaritjet përkatëse rezulton që  volumi i zërit kunetë anësore betoni M=200 t=12cm 

është 68.3 m
3
. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër volumin 22.7 m

3
 kunetë anësore 

betoni M=200 t=12cm. (91-68.3) 

 

- Zëri 2: Gërmim dheu kanal për KUB me makineri me kovë të ngushtë. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 1,000 m
3
 gërmim dheu kanal për KUB me makineri me kovë të 

ngushtë. Libri i masave pasqyron 1,000 m
3
 gërmim dheu kanal për KUB me makineri me kovë të 

ngushtë. Në fakt, nga krahasimi i volumeve të pasqyruara në projekt si dhe nga matjet e kryera në 

terren rezultoi volumi prej  830 m
3
 gërmim dheu kanal për KUB me makineri me kovë të ngushtë 

dhe jo  1,000 m
3
 sa pasqyrohet në situacionin përfundimtar. Kjo diferencë vjen si rezultat pasi nga 

verifikimi në terren, verifikimi i dokumentacionit fotografik gjatë zbatimit të punimeve dhe 
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verifikimi i librezës së masave rezulton se prerja tërthore e kanalit të hapur për realizimin e KUB 

nuk është realizuar trapezoidale, por është drejtkëndore me baze 60cm. Duke kryer llogaritjet 

përkatëse rezulton që  volumi i zërit gërmim dheu kanal për KUB me makineri me kovë të ngushtë 

është 830 m
3
. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër volumin  170 m

3
 gërmim dheu kanal 

për KUB me makineri me kovë të ngushtë. (1,000-830) 

 

- Zëri 3: Mbushje kanali KUB dhe KUZ me rërë dhe mbeturina. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 1,692 m
3
 mbushje kanali KUB dhe KUZ me rërë dhe mbeturina. 

Libri i masave 1,692 m
3
 mbushje kanali KUB dhe KUZ me rërë dhe mbeturina. Në fakt, nga 

krahasimi i volumeve të pasqyruara në projekt si dhe nga matjet e kryera në terren rezultoi volumi 

prej 1,522 m
3
 mbushje kanali KUB dhe KUZ me rërë dhe mbeturina dhe jo  1,692 m

3
 sa pasqyrohet 

në situacionin përfundimtar. Kjo diferencë vjen si rezultat pasi nga verifikimi në terren, verifikimi i 

dokumentacionit fotografik gjatë zbatimit të punimeve dhe verifikimi i librezës së masave rezulton 

se prerja tërthore e kanalit të hapur për realizimin e KUB nuk është realizuar trapezoidale, por është 

drejtkëndore me baze 60cm. Duke kryer llogaritjet përkatëse rezulton që  volumi i zërit gërmim 

dheu kanal për KUB me makineri me kovë të ngushtë është 170 m
3
 më pak se situacioni 

përfundimtar. Për rrjedhojë edhe volumi i mbushjes më rërë dhe mbeturinë për këtë kanal është 170 

m
3
 më pak, pra volumi faktik është 1,522 m

3
 Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër 

volumin  170 m
3
 mbushje kanali KUB dhe KUZ me rërë dhe mbeturina. (1,692-1,522) 

 

- Zëri 4: Betonim Trotuar t=8cm. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 209 m
3
 betonim trotuar t=8cm. Libri i masave pasqyron 209 m

3
 

betonim trotuar t=8cm. Në fakt, nga krahasimi i volumeve të pasqyruara në projekt si dhe nga 

matjet e kryera në terren rezultoi volumi prej  157 m
3
 betonim trotuar t=8cm dhe jo 209  m

3
 sa 

pasqyrohet në situacionin përfundimtar. Kjo diferencë vjen si rezultat pasi nga verifikimi në terren, 

rezultoi se trotuari ka një trashësi betoni maksimale 6 cm dhe jo 8 cm siç paraqitet në situacionin 

përfundimtar dhe librezën e masave. Duke kryer llogaritjet përkatëse rezulton që  volumi i zërit 

betonim trotuar t=8cm është 157 m
3
. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër volumin 52 

m
3
 betonim trotuar t=8cm. (209-157) 

Si përfundim, janë përfituar nga sipërmarrësi OE “K.” shpk më tepër në vlerë, duke i 

shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të shtetit 556,750 lekë pa tvsh për punime të pakryera.  

 

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E, nuk është zbatuar ligji nr., 8402, 

datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” i ndryshuar, dhe 

konkretisht neni 7. 

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E dhe nga kolaudatori i punimeve, 

ing. D.M, nuk është zbatuar udhëzimi nr.3, datë 15.02.2001 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 

3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit”, pika 3.2 dhe 3.3.   

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E dhe nga kolaudatori i punimeve, 

ing. D.M, nuk është zbatuar udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 

3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit””, pika 4, paragrafi 4. 

-Nga kolaudatori i punimeve, ing. D.M, nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 10.09.1998 “Për 

Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit“, dhe konkretisht neni 12. 

dhe udhëzimi nr. 3 datë 15.02.200 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e 

konkretisht Kreu II, Pika 3. 
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Për sa më sipër është mbajtur Projekt Raporti me z. A.T, z. B.S dhe z. F.E me detyrë mbikëqyrës të 
punimeve dhe me z. D.M me detyrë kolaudatore e punimeve. Nga ana e mbikëqyrësve të punimeve 
të punimeve dhe kolaudatores së punimeve janë bërë kundërshti me shkresën  nr. 20171, datë 
24.11.2017 ku nga ana e tyre pretendohet se : 

-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera për zërin “Betonim Trotuar 8cm”, sqarojmë se 
ky procës është realizuar sipas kërkesave të projektit me trashësinë 8cm. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
Pretendimet në lidhje me zërin “Betonim Trotuar 8cm” nuk merren në konsideratë nga grupi i 
auditimit,  pasi nga verifikimi i dokumentacionit teknik dhe verifikimi në tërren rezultoi përsa 
përshkruhet në akt konstatim. 
-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera për zërin “kunetë anësore betoni M-200 
t=12cm”, sqarojmë se ky procës është realizuar sipas kërkesave të projektit dhe trashësia e kunetës 
së realizuar është 12 cm. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
Pretendimet në lidhje me zërin “kunetë anësore betoni M-200 t=12cm” nuk merren në konsideratë 
nga grupi i auditimit, pasi nga verifikimi i dokumentacionit teknik dhe verifikimi në tërren rezultoi 
përsa përshkruhet në akt konstatim. 

 

7. “Rikonstruksion i Rrugës Erë Pranvere në L.18, Ish Këneta”, Bashkia Durrës. 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 8607 prot., datë 19.12.2014 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës përfaqësuar nga kryetari z. V.D dhe bashkimit të 

operatorëve ekonomik “G.N” Shpk dhe “N.” shpk, me përfaqësues  ligjor respektivisht znj. E.K dhe 

z. V.P. Shoqëria “G.N” Shpk, me Nipt J91425005N. Shoqëria “N.” Shpk, me Nipt J69102312S. 

Vlera e kontratës bazë është 25,657,847 lekë pa tvsh ose 30,789,416 lekë me tvsh. Afati zbatimit të 

kontratës bazë është përcaktuar periudha kohore 60 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

Për ndjekjen e zbatimit të kontratës është caktuar sipas kontratës së shërbimit nr. 8205 prot, datë 

10.12.2014 Njësia e Projektimit dhe Infrastrukturës të Drejtorisë së Shërbimeve e përbërë nga: me 

z. A.T, z. B.S dhe z. F.E. Për objektin e mësipërm nuk do të ketë pagesë për mbikëqyrjen e 

punimeve. 

Për kolaudimin e punimeve është caktuar sipas urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Durrës z. V.D nr. 

2409/2 prot, datë 17.04.2015 znj. D.M dhe znj. M.S.  

 

Objekti i kontratës është zbatimi i punimeve në objektin: “Rikonstruksion i Rrugës Erë Pranvere 

në L.18, Ish Këneta”, Bashkia Durrës. 

Punimet kanë filluar më datë 19.12.2014 dhe kanë përfunduar me datë  19.03.2015. Akti i 

kolaudimit të punimeve ka datën 06.05.2015. Objekti është marrë përfundimisht në dorëzim më 

datë 30.05.2017, nga komisioni i marrjes në dorëzim i përbërë nga z. H.K, z. E.Ldhe z. D.K.  

b. Mbi realizimin e pagesave. 

Gjatë zbatimit të kontratës së punimeve civile dhe pas përfundimit të punimeve janë likuiduar 

situacione  100 % të vlerës së kontratës, duke përfshirë 5 % të vlerës së kontratës që i përket vlerës 

së garancisë së punimeve. 

c. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

    Konstatohet se në dokumentacionin teknik mungojnë: 

14. Mungojnë provat me ngarkesë lidhur me ujësjellësin dhe kanalizimet; 
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15. Mungon pasqyra e realizimit të punimeve sipas formatit tip; 

d. Mbi realizimin e punimeve të kontratës dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

Në vijimësi të zbatimit të punimeve, nga auditimi i dosjes teknike rezultojnë problematika si më 

poshtë: 

- Në datën 17.02.2015 me shkresën nr. 1702 prot, nga ana e sipërmarrësit të punimeve është bërë 

kërkesa për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve. Për shkak të kushteve të vështira 

atmosferike është kërkuar shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve. 

- Në datën 23.01.2015 me shkresën nr. 544/1 prot, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve është bërë 

kërkesa për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve. Për shkak të kushteve të vështira 

atmosferike është kërkuar shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve. 

- Në datën 18.02.2015 është lidhur amendamenti i kontratës me nr. 1513/1 me objekt shtyrje e afatit 

të përfundimit të punimeve. Afati e përfundimit të punimeve do të shtyhet deri në datën 19.03.2015. 

 

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe ing. F.E dhe nga kolaudatori i punimeve, 

ing. D.M dhe ing. M.S, nuk është zbatuar udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në 

udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit”, pika 4, paragrafi 4. 

 

Për sa më sipër është mbajtur Projekt Raporti me z. A.T, z. B.S dhe z. F.E me detyrë mbikëqyrës të 
punimeve dhe me znj. D.M dhe znj. M.S me detyrë kolaudatore të punimeve. Nga ana e tyre janë 
bërë kundërshti me shkresën  nr. 20171, datë 24.11.2017 ku nga ana e tyre pretendohet se: 
-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera nuk janë në kundërshtim me Kontratën si dhe 
me projektin e miratuar të hartuar dhe është hartuar akti i kolaudimit i cili është miratuar prej 
investitorit. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
Pretendimet në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera  merren në konsideratë nga grupi i 
auditimit. 

 

8. “Ndërtim i Rrugës Paralel me Murin e Portit”, Bashkia Durrës. 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 5176 prot., datë 03.09.2014 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës përfaqësuar nga kryetari z. V.D dhe operatorit 

ekonomik “F” Shpk, me përfaqësues  ligjor z. SH.F. Shoqëria “F” Shpk, me Nipt J61922018S. 

Vlera e kontratës bazë është 199,898,920 lekë pa tvsh ose 239,878,704 lekë me tvsh. Afati zbatimit 

të kontratës bazë është përcaktuar periudha kohore 365 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

Për objektin e mësipërm është kryer lidhja e aneksit të kontratës nr. 5177 prot., datë 03.09.2014 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës përfaqësuar nga kryetari z. V.D dhe operatorit 

ekonomik “F” Shpk, me përfaqësues  ligjor z. SH.F. Objekti i Aneksit të Kontratës është Ndryshimi 

i grafikut të punimeve. Kontraktuesi “F” shpk për një realizim të objektit në një kohë më të shkurtër 

vendosin: Grafiku i realizimit të punimeve i paraqitur nga kontraktuesi dhe miratuar nga Autoriteti 

Kontraktor, kërkohet të sigurojë realizimin e të gjitha punëve brenda 180 ditëve nga data e 

nënshkrimit të kontratës. 

Për objektin e mësipërm është kryer lidhja e kontratës shtesë nr. 2085 prot., datë 09.03.2015 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës përfaqësuar nga kryetari z. V.D dhe operatorit 

ekonomik “F” Shpk, me përfaqësues  ligjor z. SH.F. Shoqëria “F” Shpk, me Nipt J61922018S. 

Vlera e kontratës shtesë është 39,716,300 lekë pa tvsh 47,659,560 lekë me tvsh. Afati zbatimit të 

kontratës shtesë është përcaktuar periudha kohore 30 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 
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Kontrata me mbikëqyrësin e punimeve mungon në dosjen teknike të objektit. 

Për kolaudimin e punimeve është caktuar sipas urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Durrës z. V.D nr. 

4881 prot, datë 19.06.2015 z. A.T, z. B.S dhe znj. D.D. Vlera e kolaudimit për objektin e mësipërm 

është 279,500 lekë me tvsh në total dhe për secilin përkatësisht nga 93,166 lekë me tvsh. 

 

Objekti i kontratës është zbatimi i punimeve në objektin: “Ndërtim i Rrugës Paralel me Murin e 

Portit”, Bashkia Durrës. 

Punimet kanë filluar më datë 28.10.2014 dhe kanë përfunduar me datë  19.06.2015. Akti i 

kolaudimit të punimeve ka datën 07.07.2015. Akti i marrjes në dorëzim të punimeve mungon në 

dosjen teknike të objektit.  

b. Mbi realizimin e pagesave. 

Gjatë zbatimit të kontratës së punimeve civile dhe pas përfundimit të punimeve janë likuiduar 

situacione  100 % të vlerës së kontratës, duke zbritur 5 % të vlerës së kontratës që i përket vlerës së 

garancisë së punimeve. 

c. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

    Konstatohet se në dokumentacionin teknik mungojnë: 

16. Mungojnë provat me ngarkesë lidhur me ndriçimin, ujësjellësin dhe kanalizimet; 

17. Mungon pasqyra e realizimit të punimeve sipas formatit tip; 

18. Kontrata me mbikëqyrësin e punimeve; 

19. Kontrata me kolaudatorin e punimeve. 

d. Mbi realizimin e punimeve të kontratës dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik. 

Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të 

ndërtimit rezultojnë diferenca në volume pune të pakryera dhe përfitim më tepër në vlerën 

8,414,000 lekë pa tvsh. 
Në vijimësi të zbatimit të punimeve, nga auditimi i dosjes teknike rezultojnë problematika si më 

poshtë: 

- Në datën 17.03.2015 me shkresën nr. 56 prot, nga ana e sipërmarrësit të punimeve është bërë 

kërkesa për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve. Gjatë realizimit të punimeve, përveç 

ndryshimeve në volume të preventivit dhe ndryshimeve të tjera të miratuara nga investitori dhe 

projektuesi, ka patur dhe vonesa të ndryshme të shkaktuara nga të tretë të ndryshëm, si psh vonesa 

për rakordimin e disa detajeve me Drejtorinë e Hekurudhave, apo dhe vonesat për aprovim nga 

Autoriteti Portual Durrës për realizimin e intersektimeve të shkarkimit të ujërave të rrugës. Për këtë 

kërkohet shtyrja e afatit të punimeve me një periudhë prej 47 ditësh. Data e përfundimit të 

punimeve nga 28.04.2015 do të behet 15.06.2015. 

- Në datën 17.03.2015 me shkresën nr. - prot, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve është bërë 

kërkesa për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve. Gjatë realizimit të punimeve, përveç 

ndryshimeve në volume të preventivit dhe ndryshimeve të tjera të miratuara nga investitori dhe 

projektuesi, ka patur dhe vonesa të ndryshme të shkaktuara nga të tretë të ndryshëm, si psh vonesa 

për rakordimin e disa detajeve me Drejtorinë e Hekurudhave, apo dhe vonesat për aprovim nga 

Autoriteti Portual Durrës për realizimin e intersektimeve të shkarkimit të ujërave të rrugës. Për këtë 

kërkohet shtyrja e afatit të punimeve me një periudhë prej 47 ditësh. Data e përfundimit të 

punimeve nga 28.04.2015 do të behet 15.06.2015. 

- Në datën 15.12.2014 është mbajtur procesverbali mbi miratimin e ndryshimeve në preventiv dhe 

projekt. 

- Në datën 18.03.2015 është lidhur amendamenti i kontratës me nr. 2363/1 me objekt shtyrje e afatit 

të përfundimit të punimeve. Afati e përfundimit të punimeve do të shtyhet me 47 ditë kalendarike. 
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 Diferenca në volume pune të pakryera në vlerën 8,414,000 lekë pa tvsh 

Kjo diference del si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera në fakt. 

Konkretisht tabela: 

 

   Tabela 1 

Nr. Zëri i punimeve Njësia 
Çmimi i 

ofertës 

Situacioni 

përfundimtar 

Libri i 

masave 
Fakti 

Diferenca ne + 

Vol. Vlera 

Ndërtim i Rrugës Paralel me Murin e Portit 

1 
Spërkatje me prajmer mbi 

stabilizant 
m2 160 22,100 22,100 0 22,100 3.536,000 

2 
Spërkatje me prajmer mbi 

konglomerat 
m2 80 32,000 32,000 0 32,000 2,560,000 

3 
Spërkatje me emulsion 

bituminoz mbi binder 
m2 80 22,100 22,100 0 22,100 1,768,000 

4 
Shtresë rëre 4 cm për 

pllakat 
m2 100 5,500 5,500 0 5,500 550,000 

 Total  8,414,000 

 

Të argumentuara këto si më poshtë: 

 

- Zëri 1: Spërkatje me prajmer mbi stabilizant. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 22,100 m
2
 spërkatje me prajmer mbi stabilizant gjithsej. Libri i 

masave pasqyron 22,100 m
2
 spërkatje me prajmer mbi stabilizant. Në fakt, nga krahasimi i 

volumeve të pasqyruara në projekt, situacionit përfundimtar dhe librezës së masave, rezultoi se ky 

volum prej 22,100 m
2
 spërkatje me prajmer është likujduar dy herë. Kjo vjen si rezultat pasi sipas 

manualit të vendimit të KM me nr. 568, datë 27.06.2013 “Për miratimin e manualeve teknike të 

çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave të tyre”, në zërat me numër analize 3.233/1 i cili 

përkon me zërin  “Shtresë asfaltobetoni t=4cm” dhe numër analize 3.229/2 i cili përkon me zërin  

“Shtresë binderi t=6cm” , rezulton se punimet për zërin “spërkatje me prajmer” është i përfshirë 

nën zërat e sipërpërmëndur. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër volumin 22,100 m
2
 

spërkatje me prajmer mbi stabilizant si rrjedhoje e likujdimit të dyfishtë e të njëjtit proçes pune. 

 

- Zëri 2: Spërkatje me prajmer mbi konglomerat. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 32,000 m
2
 spërkatje me prajmer mbi konglomerat gjithsej. Libri i 

masave pasqyron 32,000 m
2
 spërkatje me prajmer mbi konglomerat. Në fakt, nga krahasimi i 

volumeve të pasqyruara në projekt, situacionit përfundimtar dhe librezës së masave, rezultoi se ky 

volum prej 32,000 m
2
 spërkatje me prajmer mbi konglomerat është likujduar dy herë. Kjo vjen si 

rezultat pasi sipas manualit të vendimit të KM me nr. 568, datë 27.06.2013 “Për miratimin e 

manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave të tyre”, në zërat me numër 

analize 3.233/1 i cili përkon me zërin  “Shtresë asfaltobetoni t=4cm” dhe numër analize 3.229/2 i 

cili përkon me zërin  “Shtresë binderi t=6cm” , rezulton se punimet për zërin “spërkatje me 

prajmer” është i përfshirë nën zërat e sipërpërmëndur. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më 

tepër volumin 32,000 m
2
 spërkatje me prajmer mbi konglomerat si rrjedhoje e likujdimit të dyfishtë 

e të njëjtit proçes pune. 

 

- Zëri 3: Spërkatje me emulsion bituminoz mbi binder. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 22,100 m
2
 spërkatje me emulsion bituminoz mbi binder gjithsej. 

Libri i masave pasqyron 22,100 m
2
 spërkatje me emulsion bituminoz mbi binder. Në fakt, nga 

krahasimi i volumeve të pasqyruara në projekt, situacionit përfundimtar dhe librezës së masave, 
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rezultoi se ky volum prej 22,100 m
2
 spërkatje me emulsion bituminoz mbi binder është likujduar dy 

herë. Kjo vjen si rezultat pasi sipas manualit të vendimit të KM me nr. 568, datë 27.06.2013 “Për 

miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave të tyre”, në 

zërat me numër analize 3.233/1 i cili përkon me zërin  “Shtresë asfaltobetoni t=4cm” dhe numër 

analize 3.229/2 i cili përkon me zërin  “Shtresë binderi t=6cm” , rezulton se punimet për zërin 

“spërkatje me prajmer” është i përfshirë nën zërat e sipërpërmëndur. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka 

përfituar më tepër volumin 22,100 m
2
 spërkatje me emulsion bituminoz mbi binder si rrjedhoje e 

likujdimit të dyfishtë e të njëjtit proçes pune. 

 

- Zëri 4: Shtresë rëre 4 cm për pllakat. 

Situacioni përfundimtar pasqyron 5,500 m
2
 shtresë rëre 4 cm për pllakat gjithsej. Libri i masave 

pasqyron 5,500 m
2
 shtresë rëre 4 cm për pllakat. Në fakt, nga krahasimi i volumeve të pasqyruara 

në projekt si dhe nga matjet e kryera në terren rezultoi volumi prej 5,500 m
2
 shtresë rëre 4 cm për 

pllakat është vendosur poshtë shtresës së pllakave autobllokante të betonit 6cm. Por sipas manualit 

të Vendimit të KM me nr. 568 datë 27.06.2013 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”, marrë për zërin me numër analize nr. 3.620 

rezulton se shtresa e rërës për shtresën e pllakave të betonit është e përfshirë nën këtë zë. Për 

rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër volumin 5,500 m
2
 shtresë rëre 4 cm për pllakat. 

Si përfundim, janë përfituar nga sipërmarrësi OE “F” shpk më tepër në vlerë, duke i 

shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të shtetit 8,414,000 lekë pa tvsh për punime të pakryera.  

 

-Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. E.N, nuk është zbatuar ligji nr., 8402, datë 10.09.1998 “Për 

Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” i ndryshuar, dhe konkretisht neni 7. 

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. E.N dhe nga kolaudatori i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe 

ing. D.D, nuk është zbatuar udhëzimi nr.3, datë 15.02.2001 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr.3, 

datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit”, pika 3.2 dhe 3.3.   

- Nga mbikëqyrësi i punimeve, ing. E.N dhe nga kolaudatori i punimeve, ing. A.T, ing. B.S dhe 

ing. D.D, nuk është zbatuar udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 

3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit”, pika 4, paragrafi 4 ku përcaktohet dokumentacioni i nevojshëm në dosjen teknike. 

-Nga kolaudatori i punimeve ing. A.T, ing. B.S dhe ing. D.D, nuk është zbatuar ligji nr., 8402, 

datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit“, dhe konkretisht neni 

12 dhe udhëzimi nr. 3 datë 15.02.200 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e 

konkretisht Kreu II, Pika 3. 

 

Për sa më sipër është mbajtur Projekt Raporti me z. E.N me detyrë mbikëqyrës i punimeve dhe me 
z. A.T, z. B.S dhe znj. D.M me detyrë kolaudator të punimeve. Nga ana e tyre janë bërë kundërshti 
me shkresën  nr. 20171, datë 24.11.2017 ku nga ana e tyre pretendohet se: 
-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera për zërin “spërkatje me prajmer mbi 
stabilizant”, në projekt-preventivin e miratuar nga projektuesi dhe miratuar nga investitori, ky zë 
punimesh është dhënë më vehte që nënkupton se preventivuesi e ka zhveshur çmimin e shtresës 
asfaltike nga spërkatja më prajmer. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
Pretendimet në lidhje me zërin “spërkatje me prajmer mbi stabilizant” nuk merren në konsideratë 
nga grupi i auditimit,  pasi nga verifikimi i dokumentacionit teknik rezultoi përsa përshkruhet në 
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akt konstatim. Mbikëqyrësi i punimeve ka të drejtë të propozojë ndryshime në preventiv kur shikon 
mangësi apo mbivendosje të zërave të punimeve. 
-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera për zërin “spërkatje me prajmer mbi binder”, 
në projekt-preventivin e miratuar nga projektuesi dhe miratuar nga investitori, ky zë punimesh 
është dhënë më vehte që nënkupton se preventivuesi e ka zhveshur çmimin e shtresës asfaltike nga 
spërkatja më prajmer. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
Pretendimet në lidhje me zërin “spërkatje me prajmer mbi binder” nuk merren në konsideratë nga 
grupi i auditimit,  pasi nga verifikimi i dokumentacionit teknik rezultoi përsa përshkruhet në akt 
konstatim. Mbikëqyrësi i punimeve ka të drejtë të propozojë ndryshime në preventiv kur shikon 
mangësi apo mbivendosje të zërave të punimeve. 
-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera për zërin “spërkatje me emulsion bituminoz 
mbi binder”, në projekt-preventivin e miratuar nga projektuesi dhe miratuar nga investitori, ky zë 
punimesh është dhënë më vehte që nënkupton se preventivuesi e ka zhveshur çmimin e shtresës 
asfaltike nga spërkatja më prajmer. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
Pretendimet në lidhje me zërin “spërkatje me emulsion bituminoz mbi binder” nuk merren në 
konsideratë nga grupi i auditimit,  pasi nga verifikimi i dokumentacionit teknik rezultoi përsa 
përshkruhet në akt konstatim. Mbikëqyrësi i punimeve ka të drejtë të propozojë ndryshime në 
preventiv kur shikon mangësi apo mbivendosje të zërave të punimeve. 
-Në lidhje me diferencat në volume pune të pakryera për zërin “shtresë rëre 4 cm për pllakat”, në 
projekt-preventivin e miratuar nga projektuesi dhe miratuar nga investitori, ky zë punimesh është 
dhënë më vehte që nënkupton se preventivuesi e ka zhveshur çmimin e vendosjes së pllakave nga 
nënshtresat/rëra. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 

Pretendimet në lidhje me zërin “shtresë rëre 4 cm për pllakat” nuk merren në konsideratë nga grupi 
i auditimit,  pasi nga verifikimi i dokumentacionit teknik rezultoi përsa përshkruhet në akt 
konstatim. Mbikëqyrësi i punimeve ka të drejtë të propozojë ndryshime në preventiv kur shikon 
mangësi apo mbivendosje të zërave të punimeve. 

 

 

9. “Rikonstruksion i Rrugës Vrine, Fshati Rinia”, Bashkia Durrës. 

 

Mbi hartimin e fondit limit. 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 2354 prot., datë 05.04.2016 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës përfaqësuar nga kryetari z. V.D dhe bashkimit të 

operatorëve ekonomik “S.2F” Shpk, “A.C” shpk dhe “B.” shpk, me përfaqësues  ligjor repektivisht: 

znj. F.P, z. P.P dhe z. T.V. Shoqëria “S.2F” Shpk, me Nipt K51501008J. Shoqëria “A.C” Shpk, me 

Nipt K01725001F. Shoqëria “B.” Shpk, me Nipt J62903254C. Vlera e kontratës bazë është 

67,777,777 lekë pa tvsh ose 81,333,332 lekë me tvsh. Afati zbatimit të kontratës bazë është 

përcaktuar periudha kohore 160 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

Diferenca midis fondit limit dhe vlerës së kontratës të lidhur midis palëve, për këtë objekt 

është 32,215,223 lekë pa tvsh ose 32.2 % më pak se fondi limit. 

Nga auditimi i dokumentacionit teknik mbi hartimin e projekt – preventivit të punimeve të 

ndërtimit, të administruara në dosjen teknike rezulton se: 
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 - Janë preventivuar më tepër fond limit në vlerën 917,280  lekë pa tvsh, duke shkaktuar dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si pasojë e rritjes fiktive të çmimeve jo në 

përputhje me manualin teknik të çmimeve gjatë hartimit të projekt-preventivit të objektit: 

“Rikonstruksion i Rrugës Vrine, Fshati Rinia”, Bashkia Durrës. 

Diferenca e mësipërme ka ardhur si pasojë vendosjes së çmimeve mbi ato të manualit teknik të 

çmimeve në fuqi. Si rrjedhojë e veprimeve të mësipërme fondi limit është rritur për vlerën 917,280 

lekë pa tvsh. Kjo vlerë jepet sipas tabelave të mëposhtme: 

 

 

Tabela 1 (Rikonstruksion i Rrugës Vrine, Fshati Rinia) 

Nr. Zëri i punimeve Njësia 
Sasia në 

preventiv 

Çmimi i 

preventivit 

Çmimi 

faktik 

Diferenca ne + 

Çmim Vlera 

Rikonstruksion i Rrugës Vrine, Fshati Rinia 

1 
Shtresë kalldrëmi 40 cm në zonat e 

aksidentuara e të çeduara 
m3 380 1,441 1,000 441 167,580 

2 
Shtresë kalldrëmi në zgjerimin e 

rrugës jashtë qendrave të banuara 
m3 1,700 1,441 1,000 441 749,700 

 Shuma 917,280 

 

- Zëri 1: Shtresë kalldrëmi në zgjerimin e rrugës jashtë qendrave të banuara. 

Preventivi i miratuar pasqyron 1,700  m
3
 shtresë kalldrëmi në zgjerimin e rrugës jashtë qendrave të 

banuara. Në fakt në preventivin e fondit limit për zërin “shtresë kalldrëmi në zgjerimin e rrugës 

jashtë qendrave të banuara” rezulton se kemi të bëjmë me zërin “mbushje bankine me zhavorr ose 

çakull”, i cili është përdorur për mbushjen e pjesëve të dëmtuara të rrugës. Duke ju referuar çmimit 

të marrë nga vetë projektuesi për zërin e mësipërm, rezulton se ky zë ka një çmim faktik 1,000 

lekë/m
3
. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër vlerën 441 lekë/ m

3
 e cila del si diferencë e 

çmimit të  zërit të marrë në preventivin e fondit limit me zërin i cili i korrespondon faktit. Sqarojmë 

se shtresat e kalldrëmit janë shtresa sipërfaqsorë (shtresa përfundimtare e rrugës) dhe është e 

pamundur që të përdoren për mbushjen e trupit të rrugës për një rrugë e cila si shtresa 

përfundimtare ka shtresat asfaltike. Si përfundim, vetëm nga ky zë, është rritur fondi limit për 

vlerën 167,580 lekë pa tvsh. 

 

- Zëri 2: Shtresë kalldrëmi 40 cm në zonat e aksidentuara e të çeduara. 

Preventivi i miratuar pasqyron 380  m
3
 shtresë kalldrëmi 40 cm në zonat e aksidentuara e të 

çeduara. Në fakt në preventivin e fondit limit për zërin “shtresë kalldrëmi 40 cm në zonat e 

aksidentuara e të çeduara” rezulton se kemi të bëjmë me zërin “mbushje bankine me zhavorr ose 

çakull”, i cili është përdorur për mbushjen e pjesëve të dëmtuara të rrugës. Duke ju referuar çmimit 

të marrë nga vetë projektuesi për zërin e mësipërm, rezulton se ky zë ka një çmim faktik 1,000 

lekë/m
3
. Për rrjedhojë sipërmarrësi ka përfituar më tepër vlerën 441 lekë/ m

3
 e cila del si diferencë e 

çmimit të  zërit të marrë në preventivin e fondit limit me zërin i cili i korrespondon faktit. Sqarojmë 

se shtresat e kalldrëmit janë shtresa sipërfaqsorë (shtresa përfundimtare e rrugës) dhe është e 

pamundur që të përdoren për mbushjen e trupit të rrugës për një rrugë e cila si shtresa 

përfundimtare ka shtresat asfaltike. Si përfundim, vetëm nga ky zë, është rritur fondi limit për 

vlerën 749,700 lekë pa tvsh. 
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Siç shihet, rezulton së është rritur fondi limit në vlerën 917,280 lekë pa tvsh. Veprimet e 

mësipërme për kryerjen e llogaritjeve fiktive të analizave të këtyre zërave ngarkojnë me përgjegjësi 

hartuesit e projekt preventivit ing. B.S, ing. D.D dhe ing. M.S. 

Si përfundim, janë preventivuar më tepër fond limit në vlerën 917,280 lekë pa tvsh, duke 

shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si pasojë e rritjes fiktive të 

çmimeve jo në përputhje me manualin teknik të çmimeve gjatë hartimit të projekt-preventivit të 

objektit: “Rikonstruksion i Rrugës Vrine, Fshati Rinia”, Bashkia Durrës. 

 

 

 

 

 

 

Për sa më sipër, ngarkohen me përgjegjësi si më poshtë: 

-Nga hartuesit e projekt preventivit ing. B.S, ing. D.D dhe ing. M.S, nuk është zbatuar ligji nr., 

8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, 

Kreu I, neni 3.  

-Nga hartuesit e projekt preventivit ing. B.S, ing. D.D dhe ing. M.S, nuk është zbatuar Vendimi 

Nr. 514, datë 15.08.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit, ndryshuar me vendim nr. 664, datë 26.09.2012 “Për 

disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 514, datë 15.08.2007 të Këshillit të Ministrave “Për 

informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të 

ndërtimit”, e konkretisht pika 2, 3 dhe 9. 

 

Për sa më sipër është mbajtur Projekt Raporti me z. B.S, znj. D.D dhe znj. M.S me detyrë hartues të 
projekt-preventivit. Nga ana e tyre janë bërë kundërshti me shkresën  nr. 20171, datë 24.11.2017 ku 
nga ana e tyre pretendohet se : 
-Në lidhje me rritjen fiktive të fondit limit, sqarojmë se zëri “shtresë kalldrëm i përdorur për zonat e 
aksidentuara”është i emërtuar i tillë nga ana jonë në mënyrë që subjekti që do të kryente punimet në 
këtë objekt do të kalontë procedura ngjeshjeje të gurëve natyrorë për të përfituar një kasonetë sa më 
të qëndrueshme, pasi terreni në atë zonë ishte shume problematik. Ky së në preventiv në fakt i 
referohet numri të analizës An 164/1a me emërtim “Mbushje me çakull e gurë guroreje në trupin e 
rrugës përhapur e ngjeshur me makineri” me çmimin 1441 l/m3. 
Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH: 
Pretendimet në lidhje me rritjen fiktive të fondit limit nuk merren në konsideratë nga grupi i 
auditimit, pasi nga verifikimi i dokumentacionit teknik rezultoi përsa përshkruhet në akt konstatim. 
Shtresa kalldrëmit ka të bëjë me proçese të tjera pune dhe jo vetëm me ngjeshjen.  

 

IV/5. Auditimi mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave dhe tarifave 
vendore. Organizimi dhe funksioni i Policisë Bashkiake. 
IV/5.1. Planifikimin dhe realizimin e të ardhurave dhe tarifave vendore. 
- Krijimi i strukturave për mbledhjen e taksave e tarifave vendore:  

Bashkia Durrës ka krijuar zyrën e taksave me 33 punonjës, 1 Drejtor dhe dhe 3 Përgjegjës Sektori    

(Sektori i të Ardhurave, Sektori i Kontrollit, Sektori i Menaxhimit të Borxhit dhe Apelimit ) me 29 

inspektorë. Gjithashtu pjesë e kësaj strukture të DTTV është dhe administrata e tregut me 9 
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punonjës tregu. Kjo Drejtori rezulton me numër të pa mjaftueshëm për menaxhimin e 23298 

subjekte të biznesit të vogël dhe 3404 subjekteve të cilët ushtrojnë mesatarisht aktivitetin e biznesit 

të madh për periudhën 2016 deri më  31.06.2017 e në vazhdim. 

Të dhëna mbi numrin e subjekteve  

                                       Në numër 

Nr Lloji Biznesit Viti 
Gjendja 

në fillim 

Regjistrime 

Reja 

Mbyllur 

Aktivitete 

Pezulluar 

Gjendja 

në fund 

të Vitit 

A b 1 2 3 4 5 

 

1 

 

Biznesi Vogël 

2015 18 730 2 736 369 21 097 

2016 21 097 3 138 345 23 890 

6/muj. 2017 23 890 1 143 125 24 908 

 

2 

 

Biznesi Madh 

2015 2 176 714 80 2 810 

2016 2 810 793 51 3 552 

6/muj. 2017 3 552 324 24 3 852 

 

(1+2) 

 

Gjithsej 

2015 20 906 3 450 449 23 907 

2016 23 907 3 931 396 27 442 

6/muj. 2017 27 442 1 467 149 28 760 

 

Referuar të dhënave të regjistrit të bizneseve rezulton se rritja e numrit të subjekteve sipas llojit për 

periudhën objekt auditimi ka ardhur si rezultat i bashkimit të dhënave të bizneseve të Bashkisë 

Durrës me të dhënat e 2 ish bashkive Sukth, Manzë dhe 3 ish komunat Katundi i Ri, Rrashbull dhe 

Ishëm aktualisht Njësitë Administrative në zbatim të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015“Për 

vetëqeverisjen vendore”. Nga ana e zyrës taksave për secilin vit, janë hartuar dhe miratuar paketat 

fiskale në Këshillin Bashkiak dhe të konfirmuara nga Prefekti i Qarkut Durrës respektivisht: 

Për vitin 2015: -Vendim nr. 178, datë 29.01.2014, të Këshillit Bashkiak “ Për miratimin e Paketës 

Fiskale të Bashkisë Durrës për vitin 2014 e në vijim”, ndryshuar me VKB nr. 290, datë 15.10.2014, 

konfirmuar me shkresën nr. 108/2 prot, datë 03.02.2013 të Prefektit të Qarkut Durrës. Për vitin 2015 

si rezultat i zbatimit të reformës mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore , ku u 

përfshinë në bashkinë Durrës  dhe 5 njësi administrative dhe solli ndryshimin në sistem të taksave , 

në zbatim të ligjit e konkretisht me Vendimin nr. 285, datë 09.09.20015 “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në VKB nr. 178, datë 29.01.2014 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin 

e Durrësit”, konfirmuar me shkresën nr. 1532/6 prot, datë 11.09.2015 të Prefektit të Qarkut Durrës.     

Për vitin 2016: -Vendim nr. 302, datë 01.12.2015 të Këshillit Bashkiak “ Për miratimin e Paketës 

Fiskale të Bashkisë Durrës për vitin 2016”, konfirmuar me shkresën nr. 1812/3 prot, datë 

04.12.2015 të Prefektit të Qarkut Durrës. 

Për vitin 2017: -Vendim nr. 401, datë 23.01.2017 të Këshillit Bashkiak “ Për miratimin e Paketës 

Fiskale të Bashkisë Durrës për vitin 2017”, konfirmuar me shkresën nr. 423/1 prot, datë 18.04.2017 

të Prefektit të Qarkut Durrës. 

-Krijimi i regjistrit të taksave dhe tarifave vendore. 

Në institucion për periudhën objekt auditimi për subjektet private është krijuar regjistri elektronik, 

në zbatim të kërkesave të pikës 7 të  nenit 4, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

taksave vendore ” , i ndryshuar.  

Gjetje nga auditimi:  

-Nuk ka përfunduar regjistri i popullatës për taksën e tokës bujqësore, dhe ka përfunduar si regjistër 

elektronik për 20000 individë për sipërfaqe prej 18685 ha për 5 Njësitë administrative, evidencë e 

marrë nga Zyra e Katadastrës në Këshillin e Qarkut Durrës. Aktualisht ky regjistër në 5 ish komuna 

është plotësuar për 2000 individë referuar dokumenteve të ish bashkive/komuna (5), të bazuara në 

ATM , e mbajtur në mënyrë manuale me dorë.  
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-Nuk ka përfunduar regjistri elektronik sipas popullatës për taksë së ndërtesës dhe tarifave për 

ndriçimin dhe pastrimin si dhe për 5 Njësitë Administrative, referuar shkresës nr.extra datë 

09.10.2016 të Drejtorit të Drejtorisë së Taksave Vendore. Kjo për faktin e mungesave të 

dokumenteve si çertifikatë pronësie, leje legalizimi dhe kontratave sipas UKD dhe të  OSSHE, për 

ish komuna dhe në bashki.  

Planifikimi i të ardhurave është bazuar në strukturën dhe tarifat e vendosura , bazuar në kriteret e 

ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Për periudhën objekt 

auditimi programimi i të ardhurave është bërë duke u bazuar në realizimin faktit të tyre në vitet e 

mëparshme , në numrin e subjekteve dhe në ngarkesën e tyre vjetore sipas llojit të aktivitetit, duke 

parashikuar dhe rritjen e numrit të tyre. 

Për programimin e të ardhurave vendore nga taksat e popullatës janë zbatuar sipas periudhave, 

tarifat e përcaktuara në vendimet respektive të Këshillit Bashkiak bazuar në numrin e familjeve 

duke zbritur ato me lehtësira tatimore për taksat si dhe në parashikimin e të ardhurave sipas 

agjentëve tatimorë. 

Planifikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave për vitet 2015-2016- 6 mujori i parë 2017. 

Të dhëna për realizimin e të ardhurave vendore për 3 vitet 2015-2016 dhe 6 mujori i parë 2017, 

paraqiten në pasqyrën Aneks nr. 2, bashkëlidhur Projekt Raport Auditimit. 

Nga të dhënat konstatohet se totali i taksave dhe tarifave vendore të evidentuara nga Drejtoria e 

Taksave e Tarifave Vendore për periudhën objekt auditimi është e barabartë me atë të paraqitur nga 

dega e thesarit. 

Bazuar në të dhënat e mësipërme, realizimi i të ardhurave për vitet 2015, 2016 dhe 6 mujori i parë i 

vitit 2017 paraqitet si më poshtë vijon: 

-Për vitin 2015, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 1,253,000 mijë lekë të parashikuara, 

janë realizuar në vlerën 1,039,408 mije lekë ose në masën 83 %, me një mosrealizim në vlerën  

213,593 mije lekë.  

Nga evidenca e realizimit të të ardhurave për vitin 2015, me mosrealizimin prej 11% ose në shumën 

prej 18,223 mijë e zë tatimi mbi fitimin për biznesin e vogël e cila vjen kryesisht nga zbatimi i ligjit 

nr. 181/2013 datë 28.12.2013 “Për sistemin e taksave vendore ”, neni 9, si rezultat i ndryshimit të 

nivelit të taksës së aplikueshme mbi të ardhurat e tatueshme për biznesin e vogël dhe të 

administrimit të saj nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve si agjent tatimor nëpërmjet Drejtorive 

Rajonale të ngarkuar në mbledhjen, arkëtimin dhe transferimin në buxhetin e shtetit të qeverisjes 

vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar. 

Me mosrealizim në masën 37% është paraqitur taksa e tabelës për qëllime reklamimi në shumën 

prej 2,083 mijë lekë, e menaxhuar nga Drejtoria e PKZHT sipas Vendim nr. 178, datë 29.01.2014, 

të Këshillit Bashkiak, pasi kërkesat nga subjektet për reklama nuk kanë qenë në nivelin e pritshëm. 

Dhe taksa e ndikimit në infrastrukturë rezulton me mosrealizim në masën prej 37% si rezultat i 

mosdhënies së lejeve të ndërtimit gjatë kësaj periudhe nga KRRT e Bashkisë Durrës. 

Me mosrealizim në masën prej 42% e zë dhe të ardhurat nga tarifat e konkretisht tarifa nga 

përdorimi i plazheve në masën prej 2,000 mijë lekë, të menaxhuara nga Drejtoria e PKZhT të cilët i 

ngarkon me përgjegjësi pasi nuk kanë planifikuar dhe menaxhuar drejt dhe saktë sipërfaqet e dhëna 

në përdorim për plazhe subjekteve private dhe për një mungesë bashkëpunimi gjatë kësaj periudhe 

me policinë bashkiake për vjeljen e detyrimeve për plazhet në shumën prej 7,900,000 lekë që i 

përket 3 subjekte të lagjes 13 në Bashka Durrës, veprim i cili ngarkon me përgjegjësi z. A.Bj, 

Drejtor Drejtorie PKZHT. 

Me mos realizim të ardhurash paraqitet tarifave të pastrimit në masën prej 45% ose 92,622 mijë lekë 

dhe tarifa e gjelbërimit në masën 19% ose në vlerë 5,946 mijë lekë, pasi nuk paguhet nga të gjithë 

familjarët apo personat fizikë ose juridikë që banojnë ose ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda 
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territorit të Bashkisë Durrës, por paguhet vetëm nga ajo pjesë e popullatës që kanë kontratë me 

Drejtorinë e Ujësjellës Kanalizime Durrës (UKD), e caktuar në rolin e agjentit tatimor për vjeljen e 

këtyre tarifave me Vendimin nr. 178, datë 29.01.2014 “Për mbledhjen, arkëtimin dhe derdhjen në 

buxhetin e Bashkisë të detyrimeve të familjareve, marrëveshje e cila nuk ka qenë efektive referuar 

kontratës nr. 243 prot, datë 03.02.2014. 

-Për vitin 2016, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 1,357,392 mijë lekë të parashikuara, 

janë realizuar në vlerën 1,234,986 mije lekë, në masën 91 %, me një mosrealizim  në vlerën 122,406 

mije lekë, ku mos realizimin më  të  madh e zë taksa për ndërtesën si për biznesin dhe popullatën në 

masën 13% ose në vlerë 39,087 mijë lekë dhe taksa për zënie hapësire publike në masën 57% ose në 

vlerë 9,174 mijë lekë. Problematike në arkëtimin e taksës së pasurisë për vitin 2016 është përcaktimi 

i sipërfaqeve objekt taksimi si për biznesin ashtu dhe për popullatën për vetë faktin se nga auditimi, 

rezultoi se në këtë drejtori si për vitin 2015 dhe për vitin 2016 nuk është kërkuar për të përcaktuar 

saktë sipërfaqen e biznesit objekt taksimi dokumente si leja e ndërtimit, ose leja e legalizimit pranë 

Drejtorisë Rajonale të ALUIZNIT Durrës për ato subjekte biznesi si hoteleri të cilët nuk kanë 

paparaqitur certifikata pronësie me qëllim saktësimin e sipërfaqeve dhe të truallit, veprime që 

ngarkojnë me përgjegjësi ish Drejtorin e zyrës së ALUIZNIT Bashkia Durrës znj. J.R. 

Gjetje nga auditimi : Mosrealizimin e taksës së ndërtesës së popullatës ku si agjent tatimor është 

caktuar ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizime Durrës, vazhdon faturimi i kësaj takse në faturat e ujit 

vetëm për abonentë pra që kanë kontrata me këtë ndërmarrje, dhe jo të bazuar në regjistrin e 

gjendjes civile, aktualisht janë regjistruar për taksë banese rreth 20,000 subjekte taksapaguese , 

veprime që ngarkojnë Drejtorin e TTV Bashkia Durrës z. A.K.  

Për sa i përket arkëtimit të tarifave të plazheve për vitin 2016 në të cilën përfshihen dhe 5 njësitë 

administrative e cila është menaxhuar nga DTTV dhe për vitin 2015, është menaxhuar arkëtimi nga 

Drejtoria e Urbanistikës, e cila ka menaxhuar për këtë vit gjithsej një sipërfaqe prej 83,535 m2 

plazhe. Për vitin 2016 ky mosrealizim i të ardhura nga tarifat për plazhet në masën 11% ose në vlerë 

3,267 mijë lekë ka ardhur kryesisht nga moslikuidimet në kohë i detyrimit për 4 subjekte që 

përdorin plazhet publike në vlerë prej 24,770,660 lekë, të cilat vazhdojnë aktualisht në institucion të 

jenë debitorë taksash.  

Për arkëtimin e taksave vendore nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore (sektori i 

menaxhimit të borxhit dhe apelimit) Durrës, janë hartuar mjaft urdhra dhe shkresa me 

korrespodencën përkatëse, por ende një pjesë e tyre nuk ka qenë efektive. 

Vlen të përmendet fakti që në institucion nuk u gjend një urdhër të titullarit  për ngritje të  grupit të 

punës për bllokimin e aktivitetit për rreth 2,341 subjekte të biznesit të vogël dhe 684 subjekte të 

biznesit të madh debitorë ndaj Bashkisë Durrës deri në likuidimin e plotë të taksave dhe tarifave 

vendore. 

-Për vitin 2017, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 1,490,270 mijë lekë të parashikuara, 

janë realizuar si 6 mujor i parë i vitit në vlerën 854,966 mije lekë, në masën 57 %, me një 

mosrealizim  në vlerën 635,304 mije lekë. Janë tejkaluar të ardhurat për 2 lloj  taksash në vlerën  

4,076 mije lekë’.  

Ndërkohë nuk janë realizuar 25 lloj taksa dhe tarifash vendore në vlerën 850,890  mijë lekë, ku mos 

realizimin më të madh prej 1,502 mije lekë paraqitet përsëri taksa e ndërtesës në masën prej 40% në 

vlerë prej 133,756 mijë lekë, taksë hoteli në masën prej 67% në vlerë 4,554 mijë lekë, dhe taksa e 

ndikimit në, infrastrukturë, në masën 28% ose në vlerë, 318,473 mijë lekë. 

Gjetje nga auditimi :Nga auditimi i dosjeve të projekt buxhetit të taksave dhe të tarifave vendore 

për vitin 2015, dhe 2016 , problematikë paraqitet mospërfshirja sipas llojit të taksave të detyrimeve 

debitorë si për biznesin e madh dhe atë të vogël, gjë që përbën shkelje të disiplinës financiare, pasi 

detyrimet debitorë duhet të paraqiteshin në projekt buxhetin e viteve objekt auditimi, dhe janë të 
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ardhura të munguara për Bashkinë Durrës, dhe ngarkojnë me përgjegjësi ish titullarin e kësaj 

drejtorie znj. J.R, pasi bien ndesh me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, neni 6, neni 9,  të Udhëzimit të MF nr. 8, datë 29.03.2012 

“Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” si dhe në udhëzimet 

vjetore të MF për përgatitjen e programeve buxhetore gjithashtu dhe në ligjin nr. 139/215”Për 

vetëqeverisjen vendore”, dhe Udhëzimit Të Ministrisë Financave nr. 2,datë 06.02.2012” Për 

procedurat standarde të zbatimit të buxhetit“i ndryshuar . 

Për sa i përket pagesës së taksave për taksë ndërtese dhe taksë të tokës bujqësore, etj si për 

popullatën, për biznesin për periudhën objekt auditimi referuar të dhënave si të sektorit të të 

ardhurave dhe sektorit të të ardhurave paraqitet në pasqyrën Aneks 3, bashkëlidhur Projekt Raportit. 

Vlen të theksohet se nuk ka të dhëna për pagesë taksë tokë bujqësore për ish komunat në drejtorinë 

e taksave dhe tarifave vendore pasi nuk disponohen për këtë periudhë informacione në lidhje me 

sipërfaqen e tokës bujqësore të ndarë sipas familjeve nga zyrat e katadastrës të ish komunave, 

veprime që ngarkojnë me përgjegjësi ish kryetarët e komunave, ish përgjegjësit e zyrës së taksave të 

cilët duhet të mbanin regjistra të saktë për sipërfaqen e darë për frymë, referuar aktit të marrjes së 

tokës në pronësi dhe të dhënave nga zyra vendore e regjistrimit të pasurisë Durrës, në zbatim të 

kërkesave të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për taksat vendore”, neni 4, pika 7, i ndryshuar, të 

ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar neni 3. 

 Të ardhurat nga gjoba.  

Nga ana e sektorit të regjistrimit dhe të ardhurave për subjekte të biznesit të cilat nuk paguajnë 

detyrimet vjetore të taksave dhe tarifave brenda datës 20 Prill të vitit fiskal, të miratuara në Këshilli 

Bashkiak në çdo paketë fiskale të vitit,  janë aplikuar gjoba në masën 0,06%/në ditë ( kamat 

vonesë), në zbatim të nenit. 114 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar të cilat nuk kryhen  nëpërmjet sistemit por përllogariten nga 

inspektorët e regjistrimit në mënyrë manuale nga jashtë me dorë. E konkretisht për vitin 2015 dhe 

2016 janë vendosur për 4,468 subjekte gjoba në vlerë prej 14,248,533 lekë dhe për vitin 8 mujorin e 

parë të vitit 2017 për 1.956 subjekte në vlerë 2,341,435 lekë.  

 

-Në vitin 2015, nga 55 kontrata për vlerë totale 7,900,000 lekë nga të cilat rezulton e arkëtuar vlera 

7,600,000 lekë dhe e pa arketuar për 3 kontrata në vlerë 300,000 lekë(debitorët sipas regjistrit në 

Bashkinë Durrës).                 

                                                                                                                      Në  lekë                                                                                                                                                                                  

Nr Vendodhja 
Nr. 

Subj. 
Totali 

Vlera  

likuiduar 

Likuid. 

Nr. 

Pa likuid. 

Vlera 

Pa 

likuid. 

Nr 

1 Lagja 13 54 7,800,000 7,500,000 51 300,000 3 

2 Rrashbull 
 

     

3 Hamallaj 
 

     

4 Katundi ri       

5 Ishëm       

6 Sukth       

7 Currila 1 100,000 100,000 1 - - 

 Totali 55 7,900,000 7,600,000 52 300,000 3 

 

- Në vitin 2016: 143 kontrata për vlerën totale 24,770,660 lekë nga të cilat rezulton e arkëtuar vlera 

23,491,620 lekë dhe e paarkëtuar për 4 kontratë në vlerë 1,279,040 lekë(debitorët sipas regjistrit në 

Bashkinë Durrës) 

                                                                                    Në/ lekë                                                                                                                                   
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Nr Vendodhja 
Nr. 

Subj. 
Totali 

Vlera  

likuiduar 

Likuid. 

Nr. 

Pa likuid. 

Vlera 

Pa 

likuid. 

Nr 

1 Lagja 13 79 7,267,500 7,207,500 78 60,000 1 

2 Rrashbull 33 5,727,000 5,607,000 32 120,000 1 

3 Hamallaj 4 575,700 480,400 3 95,300 1 

4 Currila 2 417,000 417,000 2 0 
 

5 SHUMA 118 13,987,200.00 13,711,900.00 115 275,300.00 3 

7 Ishem 25 10,783,460,00 9,779,720,00 24 1,003,740,00 1 

 TOTALI 143 24,770,660,00 23,491,620,00 139 1,279,040,00 4 

 

- Në vitin 2017: 203 kontrata për sipërfaqen vlerën totale 32,5216,220  lekë nga të cilat rezulton e 

arkëtuar vlera 29,287,720 lekë dhe e paarkëtuar për 9 kontrata në vlerë 3,228,500 lekë(debitorët 

sipas regjistrit në Bashkinë Durrës). 

                                                                                                                       Në/lekë 

Nr Vendodhja 
Nr. 

Subj. 
Totali 

Vlera  

likuiduar 

Likuid. 

Nr. 

Pa likuid. 

Vlera 

Pa 

likuid. 

Nr 

1 Lagja 13 102 10,671,000 10,611,000 101 60,000 1 

2 Rrashbull 62 9,846,820 9,258,820 58 588,000 4 

3 Hamallaj 3 384,200 384,200 3 - - 

4 Katundi ri 4 145,000 145,000 4 
 

- 

5 Ishem 26 9,115,200 7,931,700 24 1,183,500 2 

6 Sukth 1 740,000 - - 740,000 1 

7 Currila 5 1,614,000 957,000 4 657,000 1 

 Totali 203 32,516,220 29,287,720 194 3,228,500 9 

 

-Gjendja e debitorëve për taksa vendore sipas llojit të taksës dhe sipas bizneseve dhe popullatës 

paraqitet si më poshtë për periudhën objekt auditimi:  

Në bazë të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “ Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë’’, i 

ndryshuar, bazuar në nenin. 70, nga ana e sektorit të borxhit dhe apelimit në Bashkinë Durrës, ka 

zbatuar të gjithë procedurën për mbledhjen e detyrimeve tatimore dhe konkretisht: 

1. Hartimi i njoftimi vlerësimit tatimor për subjektet e biznesit të vogël, të madh dhe institucioneve  

u janë dërguar respektivisht për vitin 2015 me shkresat nr. 1320/1, datë  27.02.2016, për vitin 2016 

me shkresën nr. 1320 / prot datë 23.01.2017 deri më shkresën nr. 1685/ prot, datë 07.04.2017. Në 

zbatim të nenit  91, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, i ndryshuar, i është dërguar me CD dhe listë 

detyrimet e subjekteve debitorë Drejtorive Qendrore të 16 bankave të nivelit të dytë për bllokimin e 

llogarive dhe Zyrës Rajonale të Pasurisë së Paluajtshme Durrës bllokimin e pasurive të subjektet me 

detyrime debitorë ( sekuestro konservative). 

Në çdo  njoftim të  vlerësimit tatimor është përcaktuar vlerësimi tatimor në total për periudhën viti 

2015,2016 dhe si 8 mujor të vitit 2017 i ndarë sipas llojit të taksës apo tarifës dhe afatet e pagesave, 

e përcaktuar kjo sipas  ligjit 9632, datë 30.10.2006 dhe VKB  për secilin vit ushtrimor.  

-Megjithë punën e bërë për vjeljen e debitorëve të taksave vendore, nga DTTV Durrës nuk janë 

ndërmarrë masa shtrënguese për bllokim aktiviteti, si nga sektori i kontrollit në bashkëpunim me 

policinë bashkiake duke ngarkuar me përgjegjësi ish titullarin e kësaj drejtorie dhe titullarin aktual 

të kësaj drejtorie. Gjithashtu nga sektori i borxhit dhe i apelimit i janë dërguar Drejtorisë Rajonale të 

Shërbimit të Transportit, vendosje e barrës siguruese (për mjetet) bazuar në nenin 91, të ligjit nr. 

9920, datë 19.05.2008, i ndryshuar për vitin 2015 sipas shkresave nr. 423 prot datë 15.01.2015 dhe 

shkresës nr. 2236 prot datë 13.03.2015. 
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-Pasqyra përmbledhëse e gjendjes së borxhit në datën 31.12.2015, në datën 31.12.2016, sipas 

sistemit të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Durrës më 31.08.2017, paraqitet  në pasqyrën e 

mëposhtme; 

                                                                                                                           Në  lekë 

Gjendja 31.12.2014 
Arkëtuar 

2015 

Gjendja 

31.12.2015 

Arkëtuar 

2016 

Gjendja 

31.12.2016 

Arkëtuar 

2017 

Nr. Vlerë Nr. Vlerë Nr. Vlerë Nr. Vlerë Nr. Vlerë Nr. Vlerë 

1,111 91,604,152 140 27,625,202 2,291 143,006,789 761 47,514,417 1,953 105,996,319 483 40,431,664 

 

Nga auditimi i dokumentacionit të sektorit të borxhit dhe apelimit për periudhën objekt auditimi 

gjendja e borxhit paraqitet si më poshtë vijon : 

 

                                                                                                                                                    Në lekë 
Gjendja e borxhit deri  

me 31.12.2014 

Gjendja e borxhit të mbetur deri   

me 31.12.2015 
Paguar deri me 31.12.2015 

Numri i 

subjekteve 
Vlera e borxh  

Numri i  

subjekteve 
Vlera e borxh   

Numri i  

subjekt 

Vlera  

(lekë) 

1,111 91,604,152 971 63,978,950 140 27,625,202 

 

                                                                                                                            Në lekë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Gjendja e borxhit deri me 

31.12.2015 

Gjendja e borxhit të mbetur deri   

me 31.12.2016 
Paguar deri me 31.12.2016 

Numri i 

subjekteve 
Vlera  borxh 

Numri i  

subjekteve 
Vlera e borxh 

Numri i  

subjekt 

Vlera 

 

2,291 143,006 789 1,522 95,165,102 761 47,514,417 

 

Detyrimet debitorë të Bashkisë Durrës për periudhën objekt auditimi së bashku me 5 ish 

Bashki/Komuna sipas sistemit të regjistrimit si për biznesin e madh dhe të vogël deri me 

31.12.2015, e kontabilizuar në pasqyrat financiare të insitucionit sipas sistemit të regjistrimit më 

datën 19.09.2017 është 192,369,627 lekë që i përket 2341 subjekte të biznesit të vogël në vlerë 

91,551,352 lekë dhe 684 subjekte të biznesit të madh në vlerë 100,818,275 lekë dhe më datën 

31.12.2016 është 121,055,941 lekë dhe i përket 2021 subjekte të biznesit të vogël në vlerë 

70,922,838 lekë dhe 470 subjekte të biznesit të madh në vlerë 50,133,103 lekë.  

Gjendja e detyrimeve sipas të dhënave të sistemit të zyrës së taksave dhe tarifave deri më 

31.08.2017 është 113,667,987 lekë dhe i përket 2207 subjekteve, nga të cilat 1739 subjekte të 

biznesit të vogël në vlerë 56,909,889 lekë dhe 468 subjekte të biznesit të madh në vlerë 56,758,098  

lekë. Detyrimet sipas regjistrit të borxhit në datën 31.08.2017 për periudhën objekt auditimi sipas 

llojit të taksave paraqiten si më poshtë vijon: 

 

 

                                                                                                                                 Në 000/lekë 

NR EMERTIMET 
Biznesi i madh Biznesi i vogël Totali 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 Takse Ndërtese 30,841 3,666 27,746 23,934 58,587 27,600 

2 Takse Tabele 28 622 78 475 106 1,097 

3 Takse Pastrimi 8,081 2,795 10,141 13,508 18,222 16,303 

4 Takse Ndriçimi 1,699 473 3,140 3,374 4,839 3,847 

5 Të tjera 6,911 1,756 6,827 14,962 13,738 16,718 

 
S H U M A 47,560 9,312 47,932 56,253 95,492 65,565 

                  (Të dhënat nga sistemi i regjistrimit në DTTV Durrës) 
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Referuar të dhënave rezulton se peshën specifike në totalin e detyrimeve debitore e zënë në masën 

prej 61% për vitin 2015 dhe në masën prej 42% për vitin 2016, detyrimet nga taksa e ndërtesës së 

popullatës dhe të bizneseve. Kjo për faktin se kjo taksë kryesisht për popullatën realizohet mbi 

bazën e kontratave të lidhura me ndërmarrjen e UK Durrës dhe në insitucion mungojnë të dhënat 

për numrin e debitorëve ( abonentë) që s’paguajnë detyrimin. Gjithashtu detyrimet për taksë 

ndërtese nga bizneset janë kryesisht nga subjekte me aktivitet hoteleri të cilat referuar pasqyrës 

Aneks 4, bashkëlidhur, detyrimet debitorë nga hotelet për periudhën objekt auditimi për 108 

subjekte është 34,896,091 lekë.  

Nga auditimi rezulton se ka një numër të konsiderueshëm debitorësh për taksë e tarifa kryesisht 

biznese (hoteleri ) në Bashkinë Durrës ndër vite për të cilën nuk janë marrë masa shtrënguese për 

këtë problem në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë ”, kreu XI – Mbledhja me forcë e detyrimit, pasi nuk rezulton ndonjë 

urdhër nga ana e titullarit të Bashkisë për bllokim aktiviteti për subjekte problematikë me detyrime 

ndër vite, veprime që ngarkojnë  me përgjegjësi ish Drejtoren e Drejtorisë së Taksave dhe 

Tarifave Vendore znj.J.R dhe Drejtorin aktual  të kësaj Drejtorie z A.K. Gjetj nga auditimi: 

Nga auditimi i 33 dosje biznesi me aktivitet kryesisht hoteleri, bar-restorant etj, dosje të cilat 

rezultonin me detyrime të papaguara ndër vite, u konstatuan me problematika në dokumentimi e 

dokumenteve ligjore mbi bazën e të cilave subjektet taksohen në vit, në administrimin në tërësi të 

procesit kontrollit të subjekteve në terren dhe të regjistrimit të ngarkesave të taksave të cilat më 

hollësisht problematika sipas dosjeve paraqitet si më poshtë vijon:  

Dosjet  e audituara për periudhën 2015, 2016 dhe 6 mujori i vitit 2017.  

                                                                                                                                                  Në lekë 

Nr Nipt Emer/Mbiemer Kategoria Lagjia 
Debia 

2015 

Debia 

2016 

Debia 

2017 

Debia 

per 3 

vite 

1 K01412502P B.K B.R.H shk/kavajes 107,500 - 313,720 421,220 

2 K91404501A N.SH M.K.H shk/kavajes 1,767,671 83,780 1,343,558 

3,195,00

9 

3 L51902522A B.N B.R.H.B.N shk/kavajes 454,660 268,820 559,090 

1,282,57

0 

4 K91420501K A.Q U.E.08 shk/kavajes 

 

255,990 538,440 794,430 

5 K61416537K N.DH V-N-H-R L.13 2,269,247 

2,214,59

0 2,283,300 

6,767,13

7 

6 L43629801K M.K H L.13 - - 225,680 225,680 

7 L21918505S D.K H/L L.2 176 380,530 346,870 727,576 

8 J91516501P E.XH H L.1 597,120 832,094 173,140 

1,602,35

4 

9 J91922501L M.SH.P.K M.SH.P.K.H L.3 - - 21,000 21,000 

10 L51420502P M.H B.K L.1 131,960 - 46,200 178,160 

11 K81616512K I.GJ B.K L.3 - - - - 

12 K31525586N P.M I.BV L.12 19,070 

  

19,070 

13 L32308503G D.H T.B L.10 - - - - 

14 L41323511C A.H I.E L.13 - - 10,130 10,130 

15 L32214503K B-B B-B L.12 - - - - 

16 L71323507A A.E B.K Rrashbull 

  

15,750 15,750 

17 L62429004D E.K Z.M SH.P.K.C L.3 

  

70,780 70,780 

18 J72102503S H.H T.Q l.4 67,800 52,640 45,230 165,670 

19 L52206519E N.Q K.M L.2 

 

1,750 

 

1,750 

20 L61409501A G.P T.M.E l.14 

 

23,508 

 

23,508 

21 L21609501B R.SH Z.T.P Porto 

    22 L51320503U E.G AVOKAT L.18 - 

   23 L52229512R A.S B.K L.17 55,320 87,320 

 

142,640 

24 K72231505A Y.C B.K l.11 - - - 

 25 L31904504K M.T D l.9 - - - 
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Nr Nipt Emer/Mbiemer Kategoria Lagjia 
Debia 

2015 

Debia 

2016 

Debia 

2017 

Debia 

per 3 

vite 

26 L71409511H N.C B.K L.2 

  

- 

 27 L71705503F N.C B.K L.2 

  

8,120 8,120 

28 L52311502P N.C B.K.O L.2 

 

- - 

 

29 K01403503B S.K P L.14 2,440,800 - - 

2,440,80

0 

30 L32306505M S.M M.C.P  L.14 217,940 - - 217,940 

31 K11604501U A.T T.H.J.BM L.13 - 50,250 345,806 396,056 

32 K02010003T L.B H.P l.13 881,786 627,630 919,220 

2,428,63

6 

        

 

        

 

Nga auditimi i këtyre dosjve, u konstatua se në disa prej tyre me aktivitet hoteleri dhe restorant 

është evidentuar dëm ekonomike në shumën prej 967,640 lekë, si rezultat i ndryshimit të sipërfaqes 

së ndërtesës objekt taksimi dhe i mosllogaritjes së taksës së truallit viti 2016 dhe 2017, veprime  në 

kundërshtim me ligjin nr.142/2015 datë 17.12.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 

nr.9632, date 30.10.2006 “Për sistemin e taksës vendore ”, të ndryshuar , neni 4/pika 1, neni 

8/pika2/germac , neni23/pika1, e konkretisht : 

a- Për subjektin “R.H” A  shpk, dëmi ekonomik në shumën prej 555,200 lekë, si rezultat i 

diferencave të sipërfaqes së ndërtesës në fakt dhe i mosllogaritjes së taksës së truallit viti 2016 dhe 

2017 objekt taksimi,  subjekt  i cili rezulton dhe me gjëndje debitore nga viti 2012 në shumën prej 

3,025,614 lekë ; 

b- Për subjektin “U.I 08”, dëmi ekonomik në shumën prej 412,440 lekë nga përllogaritjet jo sipas 

faktit të sipërfaqes së ndërtesës objekt taksimi, gjithashtu ky subjekt rezulton dhe me gjëndja 

debitore në shumën prej 794,430 lekë nga viti 2016 e në vazhdim.  

e konkretisht: 

1-Subjekti “R.H” A  shpk, me administrator z. E.XH me kod nr. 8110 paraqitet me detyrime të pa 

paguara sipas raportit të nxjerrë nga sistemi në shumën prej 3,025,614 lekë të përbëra : 

a. Nga detyrime vjetore për taksa dhe tarifa në total të vitit 2012 në shumën prej 421,727 lekë, 

detyrime të vitit 2013 në shumën prej 358,152 lekë, të vitit 2014 në shumën prej 720,791 lekë , të 

vitit 2015 në shumën prej 597,120 lekë , të vitit 2016 në shumën prej 832,094 lekë dhe të vitit 2017 

në shumën 95,720  lekë.  

b- Në dosje gjenden dokumente ligjore si fotokopje e certifikatës së pronësisë, për truallin me 

sipërfaqe prej 682 m2 dhe leje e ndërtimit me nr. 11 datë 19.08.2002 në emër të z. E.XH, fotokopje 

ku është përcaktuar një sipërfaqe sheshi prej 900 m2 dhe ndërtimi 540 m2 , e specifikuar godine 4 

kate e garazh, gjithashtu në dosje gjendet dhe një kopje planimetrie e katit të dytë, katit të parë dhe 

katit përdhe pa firmë se kush e ka hartuar dhe e pa identifikuar se kujt objektit i takon. Inspektorë të 

kontrollit të vitit 2012 (E.GJ dhe A.D) dhe inspektori i regjistrimi të ngarkesës me taksa dhe 

tarifa z. L.B.  

Sipas aktkontrollit të datës 11.09.2012 përllogaritja e taksës së ndërtesës është bërë bazuar në 

sipërfaqe ndërtese prej 220 m2 x 5= 1,100 m2.  

Referuar autorizimit të datës 2.05.2003 të dalë nga Drejtoria e PKZHT Durrës, rezulton se sipas 

autorizimit z.E.XH pronari i “R.H” A  shpk duhet të paguajë 2% e vlerës së ndërtimit, pagesë e 

kryer në datën 05.05.2003 në shumën 899,383 lekë që i përket objektit kompleks turistik , i përbërë 

nga : 

a-Hotel 4 kate dhe garazh 244 m2 x 5 kate = 1,220 m2,  

b- Restorant 2 kate 200 m2 x 2 kate = 400 m2, 
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c- Administrata 3 katësh 90 m2x3 katësh=270 m2 

d- Pikë karburanti 1 kate me sipërfaqe =6 m2 

Totali i sipërfaqes =1896 m2 për të cilën është mare leje ndërtimi me vendimin e KRRT nr. 1, datë 

10.01.2003 me afat ndërtimi deri me 30.12.2005. 

Në fakt sipas raportit të vlerësimit të nxjerrë nga sektori i të ardhurave i datës 18.09.2017, rezulton 

se subjekti me NIPT J91516501P me aktivitet hotel është ngarkuar vetëm me taksë ndërtese për 

hotelin duke lënë jashtë objektet e tjera si restorant, administratat dhe pika e karburantit. 

Theksojmë që në dosje të subjektit nuk gjenden certifikata pronësie për vitet 2015 dhe 2016 e në 

vazhdim. Më datën 03.03.2014 është bërë një kërkesë nga administratori i objektit z.E.XH i cili 

kërkon të bëjë ndryshimin në sistem të ngarkesë për taksa pasi nga viti 2012 aktiviteti hotel dhe 

restorant janë bashkë, kërkesë e pa shoqëruar me certifikatë pronësie për të vërtetuar këtë ndryshim, 

e kërkuar dhe nga shefja e sektorit të ardhurave në kërkesën e datës 07.03.2014, veprime që 

ngarkojnë me përgjegjësi z. L.B inspektori i regjistrimit të të dhënave. 

Në fakt taksa e ndërtesës është përllogaritur për sipërfaqe prej 1100 m2 dhe jo për sipërfaqen prej 

1220 m2.  Diferenca prej 120 m2 x 400 lekë/m2 = 48,000 lekë për vitin 2015, për vitin 2016 dhe 

2017 (220 m2 x280 x 2 vite = 123,200 lekë), në total shuma prej 171,200 lekë, si diferencë 

sipërfaqe e përllogaritur gabim për taksë ndërtese e përllogaritur më pak përbën dëm 

ekonomik.  

Për vitin 2016 dhe vitin 2017, janë paguar gjithsej taksë ndërtese bazuar në sipërfaqen prej 1100 m2 

dhe taksë ndërtese prej 280 lekë/ m2. Nga periudha Qershor 2015 deri me Dhjetor 2016 inspektor 

kontrolli ka qenë z.S.D dhe z.A.L nga Qershori i 2015 deri me 31.12.2016 dhe më pas janë ndjekur 

nga inspektorët e kontrollit z.J.H dhe SH.H. Në sistem faturat e arkëtimit janë hedhur viti 2014, e në 

vazhdim vitet 2015, 2016 dhe 2017 pa kërkuar certifikatën e pronësisë për të saktësuar sipërfaqen 

ndërtuese objekt taksimi. Në dosje gjendet një akt-konstatimi i datës 14.09.2016 i mbajtur nga z. 

A.L dhe z.J.H që i drejtohet subjektit në fjalë që është debitor ndër vite në shumën prej 2,514,560 

lekë në rast mospagese do të ndërhyhet me policinë bashkiake për bllokim aktiviteti. Ky subjekt, 

është tatuar me taksë ndërtese për vitin 2015, 2016, dhe 2017 për sipërfaqe prej 1100 m2, vetëm 

bazuar në një dokument  fotokopje planimetrie pa emër objekti dhe pa firmë të ndonjë topografi të 

licensuar dhe jo në në dokument të saktë ligjor si çertifikatë pronësie.  

Theksojmë që kjo dosje ka një inventar me 11 dokumente të pa specifikuara me datë dhe përshkrim 

të saktë sipas përmbajtjes së tyre dhe pa numër faqesh. Ky inventar për këtë dosje është bërë vetëm 

për vitet 2010, 2012,2013 dhe 2014  dhe jo për vitet në vazhdim, veprim i cili bie ndesh me ligjin 

nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”..  

Gjithashtu nga an e z.L.B nga viti 2015,2016 dhe 2017 ka kryer ngarkesë në sistem subjektit pa 

kërkuar certifikatën e pronësisë,  dokumenteve ligjore të cilat janë përcaktuar nga DTTV Durrës në 

formularët e aplikimit të kërkesave pranë DTTV Durrës të bizneseve të miratuara nga Kryetari i 

Bashkisë Durrës, viti 2014 e në vazhdim dhe mungesa akteve të kontrollit të terrenit të inspektorëve 

të terrenit, veprime që ngarkojnë me përgjegjësi z. L.B, inspektor i sektorit të regjistrimit dhe i 

të ardhurave dhe inspektorët e kontrollit që nuk kanë kryer akte inspektimi për vitin 2015 e 

në vazhdim z.J.H dhe z.SH.H, për mos kryerje të detyrave funksionale të përcaktuara në 

rregulloren e institucionit. 

a- Është lënë pa ngarkesë takse ndërtese subjekti për sipërfaqe restoranti nga viti 2015 e në vazhdim 

në shumën prej 160,000 lekë ( 400 m2 x 400 lekë/m2), për vitin 2016 dhe 2017 në shumën prej 

224,000 lekë ( 400 m2x 280 lekë/ m2 x 2 vite).  

b- Gjithashtu për këtë subjekt nuk është kryer ngarkesa për taksë trualli për vitet 2016 dhe 2017 

në shumën prej 36,000 lekësh ( 900 m2 x 20 leke/ m2 x 2 vite), e cila  përbën dëm ekonomik .  
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Totali i dëmit ekonomik i përllogaritur është në vlerën 555,200 lekë, e shkaktuar si rezultat i 

diferencave të sipërfaqeve objekt taksimi ndërtese dhe i mosngarkesës së subjektit me taksë 

trualli për vitin 2016 e vitin 2017 . 

II. Për subjektin “U.I.08”, me Administrator z. A.Q me aktiviteti hotel rezulton me gjendja debitorë 

në shumën prej 794,430 lekë nga viti 2015, gjithashtu i janë përllogaritur taksa vjetore e ndërtesës 

viti 2016, 2017 me diferenca të cilat kanë sjellë dëm ekonomik në shumën prej 412,440 lekë, më 

hollësisht : 

a-Dosja me kod 109130 të subjektit “U.I.08”, aktiviteti hotel rezulton me gjendje debitore në 

shumën prej 794,430 lekë, e cila rezulton nga viti 2016 në shumën 255,990 lekë, dhe për vitin 2017 

në shumën prej 538,440 lekë.  

Sipas akt konstatimi pa datë me nr serie. 003744, të mbajtur nga inspektorët z.S.H dhe z.SH.H është 

ngarkuar nga sektori i regjistrimit subjekti për taksë ndërtese për sipërfaqe prej 945,5 m2 sipas 

çertifikatës së pasurisë nr. 59/77 dhe sipas hartave treguese bashkëngjitur me të dhëna për sipërfaqe 

prej 371 m2 apartament, dhe një sipërfaqe prej  356 m2 apartament, dhe vërtetimit hipotekor me nr. 

536, datë 15.04.2008 me sipërfaqe 218,5 m2, bashkëngjitur dhe dokumenti me nr. 4172/1 prot datë 

26.05.2016 i drejtorit të taksave drejtuar sektorit të regjistrimit me objekt –Aplikim i ri i subjektit 

për vitin 2016 i datës 19.05.2016, i sektorit të regjistrimit  në të cilën janë bashkëngjitur dhe 

dokumentet e pronësisë të cituara më sipër ku përcaktohet sipërfaqja prej 945,5 m2.  

Për vitin 2016 gjendet dhe akt konstatimi i mbajtur nga inspektorët z.S.H dhe z.SH.H pa datë ku 

janë përcaktuar sipërfaqja e ndërtimit 945 m2 të subjektit me NIPT K91420501K me aktivitet hotel-

restorant dhe bashkëngjitur këtij aktkonstatimi gjëndet kërkesa e subjektit nr. 302 prot datë 

17.05.2016 të bërë nga subjekti me vendndodhje në Durrës, Rrashbull lagjja nr. 1 godinë 7 kate.  

Përfundimisht për vitin 2016 ky subjekt është ngarkuar me taksë ndërtese për sipërfaqe prej 945,5 

m2 ( 945,5 m2 x100 lekë/ m2), në vlerë prej 94,550 lekë.  

Për vitin 2017 sipas faturës së arkëtimit të datës 18.08.2017, nga regjistruesi z.L.B  është ngarkuar 

subjekti për taksë ndërtese për sipërfaqe 945,5 m2 x 280 lekë/ m2= 264,740 lekë/ m2, vlera që duhet 

të paguaj në vit si taksë ndërtese ( hotel dhe restorant).  

Dokumentacioni për vitin 2017 në dosje përbëhet nga; 

Shkresa me nr. 4368/1prot datë 28.04.2017 të kryer nga përgjegjësi i sektorit të kontrollit z.S.B 

drejtuar sektorit të regjistrimit dhe të ardhurave për regjistrim është përcaktuar sipërfaqja e taksës së 

truallit prej 1,682 m2 e subjektit me NIPT K91420501K me adresë tek shkëmbi i Kavajës drejtuar 

inspektores së regjistrimit znj.E. K. e cila ka të bashkëngjitur këto dokumenta:  

b-Akt-konstatimin e datës 27.04.2017 me nr. 0000303 të mbajtur nga inspektorët e kontrollit z. A.D 

dhe z.A.B në subjektin me aktivitet hotel dhe restorant me sipërfaqe 371 m2 restorant dhe sipërfaqe 

hotel 218,5 m2 x 6 kate= 1,311 m2, rezulton me sipërfaqe në total 1,682 m2 sipërfaqe objekt të 

taksës së ndërtesës ( të mbajtur nga inspektorët e terenit të kontrollit z. A.D dhe z.A.B). 

c-Një kërkesë të subjektit për aplikim pranë DTTV Durrës me nr. 4368 datë 26.04.2017, ku aplikon 

për ngarkesë për taksat dhe tarifa vendore të vitit 2017 duke bashkëngjitur sipas formularit dhe 

dokumentet e duhura ligjore si çertifikatën e regjistrimit në QKB, ekstraktin historik të regjistrimit 

të subjekti si shpk me numër pasurie 59/77 +1-32 dhe një çertifikatë pronësie të datës 26.09.2013 

me sipërfaqe prej 371 m2 dhe një vërtetim hipotekor me nr. 534 datë 115.04.2008  për sipërfaqe 

prej 218,5 m2 , dokumenta pronësie fotokopje në emër të znj.D.Q. 

Praktika ka ardhur për regjistrim në datën 28.04.2017, për sipërfaqe prej 1,682 m2, e konfirmuar 

dhe nga përgjegjësja e sektorit znj.N.S për veprim në datën 28.04.2017, për  regjistruesen znj.E. K. . 

Më datën 08.05.2017 sipas shkresës nr. 4630 prot nga sektori i regjistrimit të të ardhurave drejtuar 

sektorit të kontrollit për riverifikim të subjektit për sa i përket dokumenteve hipotekorë të deklaruar 
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nga subjekti e të firmosura nga drejtori i DTTV dhe me shkresën nr. 4631 prot datë 08.05.2017 për 

subjektin “U.I.08”, ku kërkohet që të dokumentojë sipërfaqet reale të konstatuara nga grupi i 

kontrollit në datën 27.04.2017. 

Aktualisht nuk ka asnjë përgjigje si nga sektori i kontrollit dhe nga subjekti për diferencat e 

konstatuara të sipërfaqeve. 

Dëmi i shkaktuar për diferencë sipërfaqesh për dy vitet ( 2016 dhe 2017) është në shumën prej 

412,440 lekë (sipërfaqe prej 736,5 m2 x 280 lekë/m2 = 206,220 lekë x 2 vite), ngarkon me 

përgjegjësi dy inspektoret e kontrollit z.S.H dhe z.SH.H për vitin 2016.  

III. Dosja me kod 110044 të subjektit “B-R-H-B-N”, rezulton me gjendje debitorë në shumën prej 

1,282,570 lekë dhe përfaqëson detyrime të papaguara vjetore nga viti 2015, 2016 dhe 2017 . 

Subjekti është ngarkuar me taksë ndërtese për vitin 2016, 2017 për sipërfaqe prej 990 m2 bazuar në 

një gentplan të përgatitur në datën 18.05.2016 dhe një formular vetëdeklarimi i datës 05.10.1998. 

Ky subjekt është inspektuar nga inspektorët e kontrollit për vitin 2016 z.S.H dhe z.SH.H dhe për 

vitin 2017 nga z.A.D dhe z.A.B.  

Nga inspektorja e trajtimit të dokumentacionit të subjektit aplikues pranë DTTV për regjistrim për 

ngarkesë taksash vjetore referuar kërkesës nr. 258, datë 17.05.2016 ka bashkëngjitur dhe 

dokumentacion si certifikatë regjistrimit (nipt), ekstraktin historik, vetëdeklarimin për legalizimin e 

objektit të datës 22.07.2008 dhe një gentplan i pronës së subjektit i hartuar nga topograf i licencuar 

z.F.C, rezultoi se ishte pa firmë dhe vule mban datën 18.05.2016, dokumente të protokolluara në 

sektorin e regjistrimit dhe të ardhurave nga znj.M.SH me nr. 4045 datë 17.05.2016. Specialistja e 

rakordimit znj. M.SH nuk ka evidentuar gjatë protokollimit të kërkesës së subjektit dhe specialistja 

e regjistrimit znj. E. K. gjatë procesit të regjistrimit nuk kanë kërkuar përditësimin e të dhënave 

dokumentare të rifreskuara nga subjekti objekt taksimi si dokument pronësie dhe leje legalizimi në 

zbatim të kërkesave të formularit të aplikimit dhe në zbatim të nenit 28 të ligjit nr. 9482, datë 

03.04.2006 “ Për legalizimin, urbanizimin dhe intergrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar dhe 

VKM nr. 634, datë 07.09.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 589, datë 10.09.2014 “ 

Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik në terren të ndërtimeve pa leje dhe atyre me leje 

dhe dokumentacionit për propozimin dhe miratimin e zonave informale”, pika 4, me qëllim që 

ngarkesat për taksë vjetore të bëhej e saktë dhe e mbështetur në dokumente ligjore.  

Gjetje nga auditimi: Nga ana e DTTV rezulton se dhe dokumentacioni që duhet të paraqesin 

subjektet e ndryshme gjatë aplikimit për takën vjetore dhe tarifa janë përcaktuar tek formulari i 

aplikimit të subjekteve për ngarkesë vjetore për taksa dhe tarifa vjetore i datës 30.01.2017 është 

përgatitur nga Drejtori i DTTV Durrës z. A.K rezultojnë që bien në kundërshtim me aktet ligjore që 

vërtetojnë pronësinë mbi truallin dhe  ndërtesën e konkretisht është kërkuar të paraqiten nga 

subjektet biznesi gentplan të hartuar nga topografë për të vërtetuar sipërfaqet e pronësisë  dhe sipas 

dispozitave ligjore për këtë qëllim duhej kërkuar leje shfrytëzimi e lëshuar nga Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNIT Durrës sipas nenit 28 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “ Për legalizimin, urbanizimin 

dhe intergrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar dhe VKM nr. 634, datë 07.09.2016 “Për disa 

ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 589, datë 10.09.2014 “ Për përcaktimin e procedurave të 

evidentimit faktik në terren të ndërtimeve pa leje dhe atyre me leje dhe dokumentacionit për 

propozimin dhe miratimin e zonave informale”, pika 4 dhe çertifikatë pronësie e lëshuar nga 

ZVRPP Durrës në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 33/2012, dat,, 21.03.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme ”, neni 32, veprim i cili e ngarkon me përgjegjësi z.A.K me detyrë 

Drejtor i Drejtorisë së TTV Durrës. 

IV- Subjekti “S-E” shpk , me aktivitet hotel  në emër të z.L.B me kod 95437 rezulton me detyrime 

3,735,286 lekë e përbërë nga detyrime të papaguara: për taksa dhe tarifa të vitit 2013 vjetore në 
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shumën prej 442,650 lekë, të vitit 2014 në shumën prej 864,000 lekë, të vitit 2015 në shumën prej 

881,786 lekë të vitit 2016 në shumën prej 627,630 lekë, të vitit 2017 detyrimi i papaguar deri më 

datën 30.08.2017 është 919,220 lekë. Kryesisht rezulton i papaguar detyrimi ndër vite për taksën e 

ndërtesës, referuar raporteve të dala nga sektori i regjistrimit dhe i të ardhurave. Dosja e këtij 

subjekti përbëhet nga aplikimi i kryer nga subjekti për ngarkesë takse viti 2016 me nr. 726, datë 

06.02.2017 bashkëngjitur së cilës janë dhe dokumente fotokopje të pa noterizuara si certifikatë e 

regjistrimit (nipti), ekstrati i QKR, dokument pronësie me mangësi pasi referuar çertifikatës së 

pronësie me nr. 1085487 datë 23.09.2014 e lëshuar për ndërtesë dhe e pa specifikuar me numrin e 

kateve. Bashkëngjitur kësaj çertifikate pronësie është një hartë treguese e pronës në fjalë, dhe kopje 

kartele pasurie e cila në seksionin e qirave në përdorim dhe i hipotekave janë vënë shënimet se kjo 

ndërtesë ndodhet mbi truallin 4/42 V7 fq1, pra rezulton se ky objekt është me një truall i cili duhet 

të kishte të shoqëruar dhe çertifikatën dhe kartelën e pasurisë e cila është objekt taksimi vjetor nga 

viti 2016 sipas Vendimit të Këshillit Bashkiak të vitit 2016.  

Në dosje gjendet dhe një shkresë me nr. 1894/ prot, datë 18.07.2016 drejtuar subjektit H.P nga 

Titullari i Bashkisë Durrës z.V.D me objekt “Plotësim dokumentacioni ligjor” si çertifikatë 

pronësie, sipërfaqe ndërtimi dhe sheshi dhe numrin e kateve. Pranimi i këtyre dokumenteve 

fotokopje të pa freskuara ndër vite ngarkon me përgjegjësi znj. M.SH.  

Ky subjekt është ndjekur nga inspektore të kontrollit z.S.H dhe SH.H për vitin 2016 dhe për vitin 

2017 A.B dhe A.D. Aktualisht nuk gjenden në dosje dokumentet e kërkuara nga institucioni. 

Gjithash në dosje gjenden ndër vite të mbajtura akt-konstatime nga inspektorët e kontrollit në 

subjekt për detyrimet debitorë ndër vite si dhe një akt kontrolli i datës 15.03.2017 i mbajtur nga 

inspektorët z.A.D dhe z.A.B ku është përcaktuar sipërfaqja prej 1 574 m2 objekt taksimi ndërtese.   

Gjetje nga auditimi: 

 -Problematike paraqitet mos evidentimi i arkëtimeve nga detyrimet debitore të subjekteve të 

biznesit në pasqyrat financiare të Bashkisë Durrës si për vitin 2015, 2016 referuar llogarisë, 468 të 

pasqyrave financiare si rezultat i mos rakordimit të tyre ndërmjet sektorit të borxhit të DTTV dhe 

sektorit të ardhurave dhe financës, pasi mungesa e këtij rakordimi ka sjellë mos evidentimin e 

arkëtimeve ndër vite nga subjektet debitore gjë e cila e rrit artificialisht detyrimet nga taksat në 

pasqyrat financiare viti 2015, 2016 të Bashkisë Durrës. 

- Rezultojnë pa inventarizim në fund të çdo viti objekt auditimi 24 doje të subjekteve nga 33 dosje 

të audituara, veprim i cili bie ndesh me ligjin nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për arkivat”, dhe ngarkon 

me përgjegjësi specialistët e regjistrimit sipas listës nr. 2. 

- Problematike është, dhe mos evidentimi dhe kontabilizimi në pasqyrat financiare të institucionit  të 

detyrimeve nga mospagimi i taksave për pronat të kaluara në administrim sipas VKM nr. 536, datë 

01.05.2008 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike shtetërore,që 

transferohen, në pronësi ose në përdorim, Bashkisë Durrës” , nga ku rezulton se i kanë kaluar në 

pronësi gjithsej 964 prona. Rezultojnë të regjistruara në ZVRPP-në Durrës dhe të pajisur me 

dokumentin e pronësisë 45 prona. Bashkia Durrës, nëpërmjet dy ndërmarrje Parku i Mallrave të 

Eksportit dhe Ndërmarrja e Tregtisë me Shumicë kanë dhënë në përdorim të tretëve, kundrejt 

kontratës së qirasë prona për vitin 2015 sipërfaqe gjithsej 2077.8 m2, për vitin 2016 janë dhënë me 

qira sipërfaqe  gjithsej 2064.4  m2. Janë pa paguar taksë e pasurisë nga sipërfaqe të dhëna me qira të 

tretëve nga ndërmarrjet e varësisë Ndërmarrja Tregtisë me Shumicë ,në zbatim të kërkesave të ligjit 

nr.142/2015 datë 17.12.12015“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9632, date 30.10.2006 

“Për sistemin e taksës vendore , të ndryshuar ”, neni 4, për vitin 2016 detyrimi prej 200,900 lekë, që 

i takon sipërfaqe prej 717.5 m2 , veprim që ngarkon me përgjegjësi z.S.H.  
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Sipas shkresës nr. 28/1 prot datë 28.01.2017 drejtuar Bashkisë Durrës nga z.S.H i cili kërkon 

shtyrjen e afatit të pagesës së pasurisë për ndërtesat e dhëna me qira për vitet 2015 dhe 2016 për 

shkak të vështirësive financiare, aktualisht nuk është kryer asnjë pagesë. 

-Problematikë mbetet dhe programi financiar i aplikuar për taksat dhe tarifat vendore ORACLE  nga 

viti 2012, i cili nuk përpunon dhe nxjerr të dhëna për debitorët ndër vite dhe sipas llojit të taksave. 

Gjithashtu nuk jep numrin rendor në raporte i regjistrit të bizneseve sipas viteve, nuk nxirren të 

dhëna përmbledhëse sipas vitit të kryerjes për regjistrimet e reja, pezullimet, riaktivizimet,dhe 

çregjistrimet e bizneseve. Nuk mund të kryhen raporte për taksa të veçanta .Nuk bëhet llogaritja e 

tarifave në bazë të datës së hapjes së aktivitetit në QKB dhe e gjobave, të cilat përllogariten në 

mënyrë manuale me dorë. Nuk funksionon evidentimi sipas numrit dhe pagesave të kryera për 

taksën e pasurisë për popullatën. Mungojnë statistika për evidentimin e numrit të regjistrimeve të 

familjarëve në të gjithë Bashkinë Durrës ( përfshirë dhe 5 Njësitë Administrative). Gjithashtu nuk 

evidentohen detyrimet debitore sipas viteve për çdo subjekt debitor progresiv, në mënyrë ndjekjen e 

detyrimit ndër vite.    

 

Konkluzioni/opinioni: Megjithë punën e bërë nga kjo drejtori për sistemimin e të dhënave të 

subjekteve të biznesit në sistem nga 2 ish bashki dhe 3 ish komuna, e cila është reflektuar në rritjen 

e të ardhurave nga taksa dhe tatime për vitin 2015 e në vazhdim në masën prej 91%, problematikë 

mbetet gjendja e lartë e debitorëve e cila rezulton në vlerë prej 113,667,987 lekë. Në institucion 

duhet të ishin ndërmarrë masa më shtrënguese në drejtim të bllokimit të aktiviteteve të biznesit që 

rezultojnë ndër vite debitorë.  

 

(Gjerësisht trajtuar në faqen 148-160, të Projekt Raport Auditimit dhe Akt-Konstatimet nr. 11 dhe 
12, datë 06.10.2017 

Komente dhe sqarime : Grupi i auditimit të KLSH, shqyrtojë me kujdes kundërshtitë e paraqitura 
nga subjekti “Bashkia Durrës” me shkresën datë 20171 ,prot datë 24.11.2017, dhe në KLSH prot me 
nr.775/11 datë 30.11.2017 në lidhje me ProjektRaportit e Auditimit, dhe u konkludua se: 
Kundërshtitë e paraqitura nga Drejtori i Zyrës së Taksave dhe Tarifave Vendore z.A.K referuar 
shkresës nr.20171/14 prot , datë 24.11.2017 në lidhje me problematikën e trajtuar në lidhje me dy 
subjektet për të cilat është konstatuar dëm ekonomik “”R.H”, dhe “U.I.08”, nuk jepen argumenta 
ligjore dhe të dokumentua me certifikata aktuale të pronesise për shkeljet e konstatuara me pasojë 
demin ekonomik pasi dokumentat e paraqitura janë trajtuar nga grupi i auditimit gjatë periudhës së 
auditimit, nuk janë kërkuar dokumenta të fundit nga hipoteka për të provuar pretendimet e 
paraqitura. Prandaj argumentat nuk meren parasysh. Përsa i përket inventarizimit të dosjeve janë 
kryer në DTTV dhe meren në konsideratë argumentat të shoqëruara dhe me fletë inventari.  
Komente dhe sqarime: Grupi i auditimit të KLSH, shqyrtojë me kujdes kundërshtitë e paraqitura 
nga subjekti “Bashkia Durrës” me shkresën datë 20171 ,prot datë 24.11.2017, dhe në KLSH prot me 
nr.775/11 datë 30.11.2017 në lidhje me ProjektRaportit e Auditimit, dhe u konkludua se 
kundërshtitë e paraqitura nga z.S.H dhe z.SH.H , inspektorë kontrolli të terenit pranë DTTV 
Durrës u konkludua se për shkeljet e konstatuara nga grupi i auditimit nga an e dy inspektorëve 
janë paraqitur të njëjta argumenta dhe prova dokumentare të cilat janë audituar nga grupi i 
auditimit të KLSH dhe nuk janë paraqitur ndonjë dokument te ri nga ZRPP Durrës pë të jusifikuar 
pretendimet e ngritura. Prandaj argumentat e paraqitura nuk meren në konsideratë. 
Komente dhe sqarime: Grupi i auditimit të KLSH, shqyrtojë me kujdes kundërshtitë e paraqitura 
nga subjekti “Bashkia Durrës” me shkresën datë 20171 ,prot datë 24.11.2017, dhe në KLSH prot me 
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nr.775/11 datë 30.11.2017 në lidhje me ProjektRaportit e Auditimit, dhe u konkludua se 
kundërshtitë e paraqitura nga znj.E. K. me detyrë specialiste e regjistrimit në sektorin e të 
ardhurave pranë DTTV, në lidhje me përgjegjësitë e konstatura në lidhje me dokumentacionin e 
subjekteve të biznesit të cilat rezultuan fotokopje gjatë hedhjes në sistem , argumentat e paraqitura 
meren pjesërisht në konsideratë. 
Komente dhe sqarime: Grupi i auditimit të KLSH, shqyrtojë me kujdes kundërshtitë e paraqitura 
nga subjekti “Bashkia Durrës” me shkresën datë 20171 ,prot datë 24.11.2017, dhe në KLSH prot me 
nr.775/11 datë 30.11.2017 në lidhje me ProjektRaportit e Auditimit, dhe u konkludua se 
kundërshtitë e paraqitura nga znj.M.SH , me detyrë specialiste e statistikës pranë sektorit të të 
ardhurave pranë DTTV, në lidhje me përgjegjësitë e konstatura në lidhje me dokumentacionin e 
subjekteve të biznesit të cilat rezultuan fotokopje gjatë paraqitjes së tyre në këtë sektor, argumentat e 
paraqitura meren pjesërisht në konsideratë, pasi detyra e përcaktuar në Rregulloren e Brendshme të 
institucionit është kontrolli i dokumentacionit të paraqitur nga subjektet aplikues pë ngarkesë takse 
vjetore në DTTV dhe duhet të jene origjinale ntë noterizuara, megjithëse këto dokumenta paraqiten 
së pari në sekretarinë e bashkisë Durrës. 

 

II/5.2. Organizimi dhe funksioni i Policisë Bashkiake 
-Emërimi i punonjësve të Policisë Bashkiake nëpërmjet komisionit të përzgjedhjes së kandidatëve, 

formimi nëpërmjet Akademisë dhe se kanë kualifikimin e nevojshëm dhe plotësojnë kërkesat e 

përcaktuara në urdhrin e përbashkët të dy ministrive. 

Struktura e policisë bashkiake ka funksionuar me një kryeinspektor, një inspektor dhe 18 policë 

bashkiakë për periudhën objekt auditimi, mbështetur në ligjin nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për 

organizimin dhe funksionimin e policisë të bashkisë dhe të komunës”, ndryshuar me ligjin nr. 8335, 

datë 23.04.1998, në VKM nr. 313, datë 01.07.2002 “Për caktimin e strukturës, të numrit të 

punonjësve dhe shpenzimet buxhetore të policisë bashkiake  dhe të komunave” dhe në VKB nr. 4 

datë 30.04.2004 në Bashkinë Durrës.  

Gjetje nga auditimi: Është emëruar me kontratë të përkohshme pune më datën 09.09.2015 nga 

titullari në detyrën e kryeinspektor të policisë bashkiake z.SH.T, në kundërshtim me neni 5, ligjit nr. 

8224, datë 15.5.1997, i ndryshuar “Kryetari i Bashkisë emëron dhe shkarkon inspektorët dhe policët 

të cilët përzgjidhen nga një komision i posaçëm që kryesohet nga kryeinspektori i rrethit për 

policinë e bashkisë dhe përbëhet nga një i deleguar i prefektit, si dhe një përfaqësues i komisariatit 

të policisë”. 

Aktualisht gjatë auditimit nga ana e Bashkisë Durrës kanë filluar procedurat për shpalljen e 

konkurrimit për pozicionin e inspektorit të auditit pranë Drejtorisë së Auditit të Brendshëm, dhe për 

pozicionin e inspektor policie pranë Policisë Bashkiake referuar shkresës nr17415/prot të datës 

04.10.2017 të Kryetarit të Bashkisë Durrës.   

Aktualisht referuar të dhënave të zyrës së personelit të bashkisë nuk rezulton asnjë punonjës policie 

pa kontratë pune, në zbatim të kërkesave të urdhrit të përbashkët të kontratës  “TIP” të policisë 

bashkiake, neni 11, pika 7.  

-Hartimi dhe zbatimi i programeve vjetore dhe periodike mujore në lidhje me mbrojtjen e ambientit, 

ndërtimeve të kundraligjshme mbi mbjelljen e bimëve narkotike etj.( analizat vjetore  të kryera nga 

ana e Policisë bashkiake). 

Policia Bashkiake funksionon me rregulloren e vet të miratuar me urdhër të Kryetarit të Bashkisë, 

ku janë përcaktuar detyrat dhe të drejtat e të gjithë punonjësve. Ky vendim është nxjerrë në 

mbështetje të “Rregullores së brendshme “TIP” e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”, të miratuar 
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me urdhrin e përbashkët të dy ministrive, si ish Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit 

dhe ish Ministria e Rendit Publik. 

Theksojmë se pas përfundimit të reformës administrative është hartuar rregullore e re, për 

përshtatjen e operacioneve dhe proceseve të punës për çdo pozicion pune  në policinë bashkiake 

sipas viteve të firmosura nga Kryetari i Bashkisë Durrës, për vitin 2015 më datën 21.02.2015,  për 

vitin 2016 më datën 01.02.2016, dhe  për vitin 2017 në datën 01.02.2017. 

Nga verifikimi i dokumentacionit të policisë bashkiake u konstatua se janë plotësuar libra shërbimi 

për dokumentimin e daljes në shërbim të policisë sipas urdhrave të titullarit. Janë të dokumentuar 

rastet e urdhrave verbal dhe regjistrimi i përfundimit të shërbimit.  

-Veprimtaria e Policisë Bashkiake. 

-Aktiviteti i policisë bashkiake është sipas urdhrave në mbështetje të inspektoriatit mbrojtjes 

territorit vendor, zyrës së taksave e tarifave vendore, lirimin e ambienteve publike etj. 

Korrespondenca zyrtare zyrës së protokollit në lidhje me këto kontrolle. 

Për ndërtimet pa leje, në zbatim të vendimeve të prishjeve të  IMTV Durrës, janë ngarkuar në bazë 

të kërkesave të IMTV drejtuar policisë bashkiake  për mbështetje gjithsej për vitin 2015 në 47 raste, 

për vitin 2016 në 36 raste dhe për vitin 2017 ( deri më 31.08.2017) në 72 raste duke përcaktuar pë 

çdo kërkese për mbështetje dhe procesverbalet e ekzekutimit të firmosura si nga inspektoret e IMT 

dhe ato të policisë bashkiake.  

Nuk janë mbajtur procesverbale apo dokumentuar kontrolle në terren për mbjellje të bimëve 

narkotike dhe nuk janë organizuar plane veprimi me kryepleqtë e fshatrave,  veprime këto në 

kundërshtim me ligjin nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë të 

bashkisë dhe të komunës”, ndryshuar. 

-Nëse blloqet e gjobave (vendimet) janë me numër serie dhe administrohen si letra me vlerë duke u 

bërë hyrje në magazinë.  

Blloqet e gjobave tërhiqen nga arka me mandat pagesë dhe me firmë nga secili polic duke shënuar 

dhe numrin e serisë. Për tërheqjet e blloqeve  janë kryer veprimet në llogarinë debitor  dhe janë 

shkarkuar me dorëzimin e blloqeve. Çdo fund viti është rakorduar duke  inventarizuar blloqet për 

secilin polic me gjendjen e papërdorur. 

-Mbi gjobat e vendosura nga policia bashkiake, pasqyrimi i tyre në regjistrin e gjobave, dërgimi i 

listës së gjobave në fund të secilit vit në zyrën e financës, masat e marra për arkëtimin e tyre dhe 

llogaritja e kamat vonesave për mospagimin e tyre në afat.  

Për vitin 2015 nga policia bashkiake janë vendosur gjithsej 41 gjoba me vlerë 68,500 lekë , për vitin 

2016 janë vendosur 114 gjoba me vlerë 171,500 lekë, ndërsa për periudhën deri më 31.08.2017 janë 

vendosur 81 gjoba me vlerë 98,500 lekë. 
(Gjerësisht trajtuar në faqen 160 -166, të Projekt Raport Auditimit dhe Akt-Konstatimet nr. 9, datë 

06.10.2017) 
 

IV/6. Auditimi mbi planifikim dhe zhvillim territorin. Organizimi dhe 
funksionimi i IMTV. 
IV/6.1. Planifikim dhe zhvillim territorin në Bashkinë Durrës. 
Në zbatim të plan-veprimit nr. 5666 prot. datë 28.07.2015 ka dalë urdhri i Kryetarit të Bashkisë 

Durrës nr. 176 datë 28.07.2015 (pika 20), pas marrëveshjes ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit 

Urban dhe Bashkisë Durrës ka nisur puna. Me Vendim nr. 55, datë 7.10.2015 të Kryetarit të 

Bashkisë “Për marrje te nismës për hartimin e dokumenteve të PPV të Bashkisë Durrës”, është 

ngarkuar Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Territorit (këtu e në vijim PKZHT), për 

përgatitjen e dokumentacionit te nevojshëm sipas ligjit. Me VKB nr. 289, datë 15.10.2015 është 
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miratuar marrja e nismës“Për marrje të nismës për hartimin e dokumenteve të PPV të Bashkise 

Durrës” dhe me Urdhrin nr. 217 datë 9.9.2015 është ngritur grupi i punës për hartimin e PPV. 

Në bazë të ligjit nr. 107, datë 01.09.014 ‘Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit’’ dhe VKM nr. 

671, datë 29.7.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit’’, në kuadër të ndarjes 

së re administrativo-territoriale, Bashkia Durrës i është bashkuar nismës së hartimit të Planit të 

Përgjithshëm Vendor për gjithë-përfshirjen e territorit në administrim të saj. Ky plan është në fazën 

e hartimit nga studio projektuese (Joint Venture) Dogma, Latitude Platform, Milan Ingegneria, dhe 

Studio B&L, e cila ka firmosur kontratën me Qeverinë Shqiptare dhe Bashkinë Durrës, pasi është 

shpallur fituese e konkursit për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Durrësit, Vorës dhe 

Shijakut, konkurs i zhvilluar nga Qeveria Shqiptare në fund të vitit 2015.  

Gjithashtu është hartuar Plani Strategjik si Faza II e PPV së Bashkisë Durrës. Kjo fazë është e 

përfunduar dhe është bërë dhe dëgjesa me publikun. 

- Më datë 22/04/2016 është bëre prezantimi publik për fazën e analizës së territorit, nga studiot.  

- Më datë 30/05/2016 është bëre konsultimi publik për fazën e strategjisë territoriale, me 

pjesëmarrjen e grupeve të interesit dhe aktorëve të tjerë institucionalë të qytetit.  

- Më datë 10/06/2015, në sallën kryesore të Pallatit të Kulturës ‘’Aleksandër Moisiu’’, studio e 

projektimit të Planit të ri të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Durrës, ka bëri prezantimin e fazës së 

2-të: ‘’Strategjia Territoriale dhe Plani i Veprimeve Strategjike/Prioritare, Investimet Kapitale dhe 

Projektet Pilot të Zhvillimit për Bashkinë Durrës’’. 

-Në kuadër të hartimit të Planit të ri të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Durrës ka organizuar më 

05.09.2016, në sallën e Pallatit të Kulturës ‘’Aleksandër Moisiu’’ dëgjesën publike të radhës, me 

qëllim prezantimin e fazës së 3-të: ‘’Plani i Zhvillimit Territorial dhe Rregullorja Lokale’’, 

përgatitur nga studio e projektimit.  

- Mbështetur në Ligjin nr. 10 431, datë 09/06/2011 ‘’Për Mbrojtjen e Mjedisit’’, ligjit nr. 10 448, 

datë 07/07/2011 ‘’Për vlerësimin strategjik mjedisor’’ dhe VKM nr. 219, datë 11/03/2015 ‘Për 

përcaktimin e rregullave e procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe 

dëgjesën publike gjatë procesit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor’’, më datë 09/09/2016, Bashkia 

Durrës ka organizuar takimin e hapur për t’u konsultuar me publikun në lidhje me Raportin 

paraprak të VSM, hartuar nga Joint-venture: Dogma, Latitude Platform, Milan Ingegneria, Studio 

B&L.  

Janë bërë disa dëgjesa publike. Projekti është në fazën e fundit të shqyrtimit dhe miratimit nga 

Bashkia Durrës. 

Bashkia ka bashkëpunuar me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit dhe AZHT-në për të vijuar më 

tej me hartimin e të gjitha hallkave për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, me qëllim 

finalizimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor dhe si pjesë e tij dhe Politikat e Zhvillimit të 

Territorit të Njësisë Vendore dhe Rregullorja Vendore e Planifikimit të Territorit të Bashkisë 

Durrës, procedurë e cila finalizohet me miratimin përfundimtar me vendim të Këshillit Kombëtar 

të Territorit. 

- Mbi organizimin dhe funksionimin e regjistrit te territorit. Organizimi dhe funksionimi i sistemit 

Gis. 

Ky regjistër si një rruge elektronike shkresore publike ka funksionuar dhe ne te janë pasqyruar dhe 

botuar dokumentacioni i mëposhtëm: 

- Certifikatën e pronësisë, plan-vendosja e objektit e shoqëruar me treguesit e zhvillimi e plotesuar 

me firmën e projektuesit te licensuar, si dhe e shoqëruar me deklaratën e përgjegjësive 

profesionale, projekti arkitektonik dhe deklarata e përgjegjësisë profesionale. 
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Sektori i Kadastrës, Hartografisë dhe Menaxhimit te Gjeoinformacionit është një sektor i miratuar 

me vendim te Këshillit Bashkiak me një strukture 12 persona. Ky sektor ka vartësi nga Drejtoria e 

Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit ne Bashkinë Durrës. 

Ky sektor siguron zbatimin e objektivave sipas fushës qe mbulon drejtoria ne përputhje me 

politikat institucionale, legjislacionin e veprimtarisë se pushtetit lokal, standartet dhe rregullat 

uniforme te përcaktuara për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës lokale dhe kombëtare 

te informacionit Gjeohapsinor ne Republikën e Shqipërisë, sipas ligjit 72/2012. 

Me fondet e Bashkise Durres është mundësuar financimi dhe realizimi i blerjes se Serverave 

ËebGIS dhe i pasjeve topogjeodezike ku nëpërmjet të cilave është bere e mundur krijimi i 

logjistikes se nevojshme për tu shërbyer ne kohe dhe me saktësi kërkesave te qytetareve. 

Ne procesin e përdorimit te një harte unike te vetme dhe përmirësim-përditësimit te hartës treguese 

dhe krijimit te hartës kadastrale, Sektori i KHMGJ kryen dixhitalizim te ortofotos ne te peste 

Njësitë Administrative te Bashkise Durrës dhe bën përshtatjen me HTR baze te ZVRPP.  

Me fondet e Qeverise Shqiptare nëpërmjet FZHR është bere i mundur financimi dhe realizimi i 

Gjeoportalit Lokal ËebGIS, ku informacioni i disponuar ne të i vjen ne ndihme administratës 

lokale, qytetareve te Durrësit dhe jo vetëm. 

- Auditim mbi shqyrtimin e kërkesave ne zbatimin e procedurave ligjore ne marrjen e vendimeve 

për leje zhvillimore ndërtimi ne prone private dhe prone publike. 

Për vitin 2015 rezulton te jene dhënë gjithsej 13 leje ndërtimi nga ku 11 janë leje, 1 është ndryshim 

emri subjekti dhe 1 është për ndryshime ne projekt. 

Nga kjo evidence u vlerësuar dhe përzgjodhën për auditim 5 praktika dhe konkretisht: 

1. Për objektin leje ndërtimi “Kapanon industrial 1 kat mbi toke”, ne adrese L. 14 Shkozet Durrës, 

me leje ndërtimi të dhënë me nr. 4885, datë 19.06.2015, me vendim te kryetarit Nr. 35 datë 

15.06.2015 me subjekt zbatues “G&R.K” sh.p.k. dhe investitor “ AL-M” shpk, me sipërfaqe prone 

prej 2015 m2 dhe sipërfaqe gjurmës se ndërtimit prej 793 m2, Për sa i përket procedurës së kryer 

në zbardhjen e lejes ndërtimore dhe dokumentacionit teknik u konstatua të meta apo mangësi: 

 -Mungon projekti për zgjidhjen teknike për personat me aftësi të kufizuar. 

2. Për objektin leje ndërtimi “Godine banimi 2 kat mbi toke”, ne adrese L. 9 RR. “11 Dëshmorët e 

Stanit” Durrës, me leje ndërtimi të dhënë me nr. 4879, datë 19.06.2015, me vendim te kryetarit Nr. 

38 datë 17.06.2015 me subjekt zbatues shoqërinë “E.K” me sipërfaqe prone prej 272 m2 dhe 

sipërfaqe gjurmës se ndërtimit prej 81.6 m2, Për sa i përket procedurës së kryer në zbardhjen e 

lejes ndërtimore dhe dokumentacionit teknik u konstatua të meta apo mangësi: 

-Mungon VNM ,ne dosje është vetëm raporti i ekspertit. 

-Mungon miratimi i MZSH-se në dosje është vetëm projekti i instalimeve te mbrojtjes kundra 

zjarrit. 

-Licensa e shoqërisë “E.K” me numër NZ.3844/1 është e pa noterizuar.  

-Mungon projekti konstruktiv i përgatitur nga konstruktor te licensuar. 

 -Mungon projekti për zgjidhjen teknike për personat me aftësi të kufizuar 

 -Gjithashtu nuk janë te evidentuara kushtet e përcaktuara për miratimin e projekt-propozimit sipas 

shkresës se lëshuar nga AKPT me Nr. 1420/01 datë 11.06.2015. 

3. Për objektin leje ndërtimi “Shtese 3 kate per prodhim dhe banim ne godinën industriale për 

prodhim aksesoresh duralumini”, ne adrese L. 14 Shkozet Durrës, me leje ndërtimi të dhënë me nr. 

2017, datë 06.03.2015, me vendim te kryetarit Nr. 07 datë 03.03.2015 me subjekt zbatues 

shoqërinë “ G.K, me sipërfaqe prone prej 712 m
2
 dhe sipërfaqe gjurmës se ndërtimit qe shtohet 100 

m
2
, Për sa i përket procedurës së kryer në zbardhjen e lejes ndërtimore dhe dokumentacionit teknik 

u konstatua të meta apo mangësi: 

-Mungon VNM ,ne dosje është vetëm aplikimi pranë QKL dhe raporti i ndikimit ne mjedis. 
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-Licensa e shoqërisë “G.K “ me numër NZ.3844/1 është e pa noterizuar. 

4. Për objektin leje ndërtimi “Godine banimi individuale 2 kate”, ne adrese L. 14 ish Kënete 

Durrës, me leje ndërtimi të dhënë me nr. 5026, datë 29.06.2015, me subjekt zbatues shoqërinë “ 

E.2005” dhe ndryshim emri subjekti nga “ E.2005” në “ B.D”, me sipërfaqe prone prej 400 m2 dhe 

sipërfaqe gjurmës se ndërtimit 130 m2. 

Komente dhe sqarime, protokolluar në KLSH me shkresën nr. 775/1, datë 30.11.2017 merret në 
konsideratë shpjegimet e subjektit të cilat janë paqryruar në Raportin Përfundimtar. 

 

5. Për objektin leje ndërtimi “Shtese kati ne objektin egzistues-kombinat i prodhimit te 

konfeksioneve”, ne adrese L. 15 Rr. Aleksander Goga Durrës, me leje ndërtimi të dhënë me nr. 

3409, datë 28.04.2015, dhe vendim te Kryetarit te Bashkise Nr. 11 datë 20.04.2015 me subjekt 

zbatues shoqërinë “ D.C”, me sipërfaqe prone prej 2277 m2 dhe sipërfaqe gjurmës se ndërtimit 

shtese 910 m2.  

Komente dhe sqarime, protokolluar në KLSH me shkresën nr. 775/1, datë 30.11.2017 merret në 
konsideratë shpjegimet e subjektit të cilat janë paqryruar në Raportin Përfundimtar. 

 

Në lidhje me auditimin me zgjedhje të dokumentacionit të dosjeve të subjekteve që u janë miratuar 

leje përdorimi nga Kryetari i Bashkisë, në zbatim të procedurave, për vitin 2015. 

Në lidhje me pranimin dhe miratimin e kërkesave për leje përdorimi, nga auditimi me zgjedhje i 

dokumentacionit që ndodhet në dosjet, rezultoi se: 

1. Për objektin “Godinë banimi dhe shërbime 2-6-8-10-12 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë”, në 

Lagjen nr. 17 Rr. “ N.Libohova”, Bashkia Durrës me leje ndërtimi dhënë me vendimin te KRRT-se 

rezultojnë të meta apo mangësi: 

-Mungon akti i kontrollit te rifiniturave 

-Licencat e shoqërisë se supervizim, kolaudimit me drejtues ligjor A.Q,me numër MK 1779/1 të 

paraqitura ne dosje është e pa noterizuar. 

-Formulari 3/1 lidhja me infrastrukturën i pa noterizuar. 

-Licensa e Arkitektit e panoterizuar.  

-Aktet e kontrollit te mbajtura nga zyra përkatëse janë jo ne formën e duhur mbajnë vetëm datë pa 

numër protokolli . 

2. Për objektin “Godinë banimi dhe shërbime 7-8 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë”, në Lagjen 

nr.17 Rr. “ S.Kaçulini”, Bashkia Durrës me leje ndërtimi dhënë me vendimin e KRRT-se Nr. 3 

datë 26.12.2007 dhe datë 10.01.2008 me subjekt ndërtues “O” shpk lëshuar leje përdorimi me nr. 

5621 prot., datë 27.07.2015. Të meta apo mangësi: 

-Mungon akti i kontrollit te rifiniturave 

-Deklarata mbi zbatimin e punimeve fotokopje, dokumentacioni i infrastruktures i lëshuar nga 

UKD me nr. 281, datë 03.02.2015 fotokopje,Akti tekni Nr. 18 datë 14.02.2015 i MZSH-se 

fotokopje pa noterizuar. 

3. Për objektin “Godinë banimi dhe shërbime 2-5 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë” në Rr. “ V. 

Kuqi” Durrës Bashkia Durrës me leje ndërtimi dhënë me vendimin e KRRT-së nr 02, datë 

28.09.2011, me subjekt ndërtues “I.C”sh.p.k., me sipërfaqe prone prej 1034 m2 dhe sipërfaqe 

ndërtimi prej 473 m2 ,lëshuar leje përdorimi me nr. 5621 prot., datë 27.07.2015. Të meta apo 

mangësi: 

- Mungon akti i kontrollit te rifiniturave 
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- Licencat supervizim, A.J, me numër MK 0077/2 e paraqitur në dosje është e pa noterizuar. 

- Relacioni i studios së projektuesve nuk është i firmosur nga grupi,si dhe licensa e Shoqërisë “ 

A&I D” me Nr. N. 4015/1 e pa noterizuar. 

- Aktet e kontrollit te mbajtura nga zyra përkatëse janë jo në formën e duhur ligjore nuk kane 

vërtetësinë e një akti administrativ mbajnë vetëm datë pa numër protokolli. 

- Kontrata e ndërtimit nuk është e noterizuar. 

4. Për objektin “Godinë banimi dhe shërbime 5 kate mbi tokë dhe shtesë 2 kat mbi objektin 

ekzistues 5 kat” në L.14 “ Shkozet “Durrës Bashkia Durrës me leje ndërtimi dhënë me vendimin e 

KRRT-së nr 04, datë 20.05.2003 dhe VKRRT-se Nr. 06 datë 26.10.2006, me subjekt zbatues 

“K.”sh.p.k., me sipërfaqe prone prej 560 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi prej 300 m2 ,lëshuar leje 

përdorimi me nr. 4244 prot., datë 27.05.2015. Të meta apo mangësi: 

- Mungon akti i kontrollit te rifiniturave . 

- Licencat e subjektit ndërtues “K”, me numër N.4597, është e pa noterizuar e Arkitektit 

Q.AA.0141/3 e paraqitur në dosje është e pa noterizuar . 

- Licensa e mbikëqyrësit P.D e pa noterizuar. 

- Aktet e kontrollit te mbajtura nga zyra përkatëse janë jo në formën e duhur nuk kane vërtetësinë e 

një akti administrativ mbajnë vetëm datë pa numër protokolli . 

5. Për objektin “Godinë banimi dhe shërbime 2-4-6 kate mbi tokë dhe 1 kat nen toke ” në L.13 

Plazh Durrës, Bashkia Durrës me leje ndërtimi dhënë me vendimin e KRRT-së nr 02, datë 

28.09.2011 me subjekt zbatues “M”sh.p.k ,lëshuar leje përdorimi me nr.6042 prot., datë 

17.08.2015. Të meta apo mangësi: 

- Mungon akti i kontrollit te rifiniturave . 

- Relacioni i studios së projektuesve nuk është i firmosur nga grupi,si dhe licensa e Shoqërisë “ 

A&I D” me Nr. N. 4015/1 e pa noterizuar. 

- Aktet e kontrollit te mbajtura nga zyra përkatëse janë jo në formën e duhur nuk kane vërtetësinë e 

nje akti administrativ mbajnë vetëm datë pa numër protokolli . 

- Deklarata teknike e sipërmarrësit është firmosur vetëm nga drejtuesi teknik i shoqërisë dhe jo nga 

drejtuesi ligjor i saj. 

- Tek situacioni nuk ka firmosur investitori.  

Për vitin 2016, rezulton te jene dhënë gjithsej 46 leje ndërtimi nga ku 6 janë leje per ndryshim 

funksion përdorimi nga apartament ne njësi , 8 janë investime publike 2 janë ndryshim emri 

subjekti dhe shtyrje afati leje ndertimi. 

Nga kjo evidence u vlerësuan dhe u përzgjodhën për auditim praktikat si me poshtë: 

1. Për objektin leje ndërtimi “Park depozitimi çimentoje”, ne adrese Njësia administrative 

Rrashbull Bashkia Durrës, me leje ndërtimi të dhënë me nr. 4744, datë 07.06.2016, me vendim te 

kryetarit Nr.59 datë 03.06.2016 me subjekt “E” sh.p.k., dhe investitor “ B.C shpk me sipërfaqe 

gjurmës se sillosit prej 150 m2, Për sa i përket procedurës së kryer në zbardhjen e lejes ndërtimore 

dhe dokumentacionit teknik u konstatua të meta apo mangësi: 

- Mungon VNM ne dosje është vetëm raporti i ekspertit dhe aplikimi pranë qkl-se. 

- Mungon miratimi i MZSH-se në dosje është vetëm projekti i instalimeve te mbrojtjes kundra 

zjarrit. 

Komente dhe sqarime, protokolluar në KLSH me shkresën nr. 775/1, datë 30.11.2017 merret në 
konsideratë shpjegimet e subjektit të cilat janë paqryruar në Raportin Përfundimtar. 
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2. Për objektin leje ndërtimi “Godinë banimi dhe shërbimi 3-4-6 kate mbi toke dhe 1 kat nentoke”, 

ne adrese L. 18 Rr. “ P. Prodani” Durrës, me leje ndërtimi të dhënë me nr. 19208, datë 20.12.2016, 

me vendim te kryetarit Nr.212 datë 19.12.2016 me subjekt ndërtues “K.K” sh.p.k., me sipërfaqe 

prone prej 863 m2 dhe sipërfaqe gjurmës se ndërtimit prej 322 m2, Për sa i përket procedurës së 

kryer në zbardhjen e lejes ndërtimore dhe dokumentacionit teknik u konstatua të meta apo 

mangësi: 

-Mungon raporti i përgatitur nga drejtoria e planifikimit për kryetarin e bashkise. 

-Mungon VNM ne dosje është vetëm raporti i ekspertit. 

3. Për objektin leje ndërtimi “Hotel 1-2-4-6 kate mbi toke dhe 1 kat nen toke + pishine”, ne adrese 

L. 13 Plazh Durrës, me leje ndërtimi të dhënë me nr. 10302, datë 16.09.2016, me vendim te 

kryetarit Nr.95 datë 08.09.2016 me subjekt ndërtues “K.K 2003” sh.p.k., me sipërfaqe prone prej 

2025 m2 dhe sipërfaqe gjurmës se ndërtimit prej 787.5 m2.  

Komente dhe sqarime, protokolluar në KLSH me shkresën nr. 775/1, datë 30.11.2017 merret në 
konsideratë shpjegimet e subjektit të cilat janë paqryruar në Raportin Përfundimtar. 

 

4. Për objektin leje ndërtimi “Magazine industriale 1 kat për përpunimin e gurëve dekorative”, ne 

adrese njësia administrative Durrës, me leje ndërtimi të dhënë me nr. 5802, datë 24.06.2016, me 

vendim te kryetarit nr. 64 datë 17.06.2016 me subjekt ndërtues “I” sh.p.k., dhe “ Co-B” me 

sipërfaqe prone prej 9254 m2 dhe sipërfaqe gjurmës se ndërtimit prej 2657.34 m2, Për sa i përket 

procedurës së kryer në zbardhjen e lejes ndërtimore dhe dokumentacionit teknik u konstatua të 

meta apo mangësi: 

- Licensa e Shoqërisë arkitektonike e panoterizuar 

- Licensat e konstruktorit, ing elektrik dhe hidro janë te panoterizuara. 

Në lidhje me auditimin me zgjedhje të dokumentacionit të dosjeve të subjekteve që u janë miratuar 

leje përdorimi nga Kryetari i Bashkisë, në zbatim të procedurave, për vitin 2016 : 

 

1. Për objektin “Godinë banimi dhe shërbime 6 kate mbi tokë dhe 1  kat nën tokë” në L.13 “ Plazh 

“Durrës Bashkia Durrës ,me leje ndërtimi dhënë me vendimin  e KRRT-së nr 02, datë 28.09.2011, 

me subjekt zbatues “DKF.C”sh.p.k., me sipërfaqe prone prej 1018.3 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 

prej 775 m2 ,lëshuar leje përdorimi me nr. 5578, datë 21.06.2016. Të meta apo mangësi: 

-Mungon akti i kontrollit te rifiniturave . 

-Licencat e kolaudatorit fotokopje e pa noterizuar 

-Licensa  e Arkitektit E.Q e paraqitur në dosje është e pa noterizuar . 

-Formulari 3/1, i pa noterizuar. 

-Deklarata teknike e sipërmarrësit është firmosur vetëm nga drejtuesi teknik i shoqërisë dhe jo edhe 

nga drejtuesi ligjor i saj. 

2. Për objektin “Godinë banimi dhe shërbime 6-7 kate mbi tokë dhe 1  kat nën tokë” seksioni 5/1 në 

L.1 Durrës Bashkia Durrës ,me leje ndërtimi dhënë me vendimin  e KRRT-së nr 02, datë 

28.09.2011, me subjekt zbatues “M”sh.p.k., me sipërfaqe prone prej 1294 m2 dhe sipërfaqe 

ndërtimi prej 817.4 m2 ,lëshuar leje përdorimi me nr. 7818prot., datë 28.07.2016. Të meta apo 

mangësi: 

-Mungon akti i kontrollit te rifiniturave . 

-Deklarata teknike e sipërmarrësit është firmosur vetëm nga drejtuesi ligjor i shoqërisë dhe jo edhe 

nga drejtuesi teknik i saj. 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Raport Përfundimtar mbi Auditimin e Përputhshmërisë të 
ushtruar në “Bashkinë Durrës”. 

 

144 

 

-Aktet e kontrollit te mbajtura nga zyra përkatëse janë jo në formen e duhur nuk kane vërtetësinë e 

një akti administrativ mbajnë vetëm datë pa numër protokolli. 

3. Për objektin “Magazinë Bimësh  medicinale 1 kat” në fshatin Bize te Njësinë administrative 

Ishëm  Bashkia Durrës ,me leje ndërtimi dhënë nga Konuma Ishëm Nr. 04 datë 20.10.2014, me 

subjekt zhvillues“V”sh.p.k.,dhe  me sipërfaqe prone prej 1480 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi prej 300 

m2 ,lëshuar leje përdorimi me nr. 2874/1prot., datë 22.04.2016. Të meta apo mangësi: 

-Mungon akti i kontrollit te rifiniturave . 

-Formulari 3/1 i pa noterizuar 

-Aktet e kontrollit te mbajtura nga zyra përkatëse për përfundimin e punimeve dhe sistemimeve te 

jashtme, janë jo në formën e duhur nuk kane vërtetësinë e nje akti administrativ nuk mbajnë as datë 

dhe as numër protokolli . 

Në lidhje me shqyrtimin e lejeve të përdorimit nga DPKZhT, bazuar në kontrollin me zgjedhje të 

dokumentacionit të vënë në dispozicion, për periudhën Janar 2015- Dhjetor 2016, rezultoi se dosjet 

e objekteve për të cilat janë dhënë lejet e përdorimit në përgjithësi janë të plota si nga ana e 

dokumenteve ligjore dhe ato teknike, por me disa mangësi.  

 

Në te gjitha dosjet e audituara ka konformitet nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit te territorit  

dhe AZHT. 

Për parregullsitë e konstatuara sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. A.Bj drejtor i DPKT, dhe zj. E.K 

përgjegjëse sektorit juridik në DPKT, për të cilat është mbajtur Akt-Konstatimi nr. 18, datë 

05.10.2017. 

-Mbi projektin “ Rivitalizimi i sheshit publik para hyrjes se portit”. 

Lidhur me këtë rezultojnë vendime gjyqësore si më poshtë : 

-Vendim Nr. (00176)922, datë 07.02.2017 dhe Vendimi Nr. (82-2017-152) 97, datë 16.02.2017 

“Për sigurimin e padisë” me palë paditëse Shoqata “ M.G” dhe e paditur Bashkia Durrës me 

objekt: Pezullimi i punimeve, objekt i kontratës publike te punëve publike për “ Rivitalizimi i 

sheshit publik para hyrjes se portit”. 

Ka Vendim nr 103, dt. 03.03.2017 me kërkesë të prokurorisë "Vendosjen e sekuestro preventive të 

pasurisë së paluajshme për objektin Veliera (për pjesën para pallatit dhe torrës Bizantine) vendim 

ky i ankimuar nga Bashkia Durrës. 

-Vendimi i Gjykatës së Apelit Durrës me nr .59, dt. 27.03.2017 lënien në fuqi të Vendimit nr. 103, 

datë 03.03.2017 të Gjykatës së shkallës së parë Durrës. 

- Kërkesë nga Bashkia për heqjen e sekuestros. Gjykata e Shkallës së Parë Durrës me Vendim nr. 

4750, dt. 04.10.2017, ka vendosur rrëzimin e kërkesës së Bashkisë dhe lënien në fuqi të dy 

vendimeve të lart përmendura. 

(Gjerësisht trajtuar në faqen 166-170, të Projekt Raporiti dhe Akt-Konstatimi nr. 18, datë 
05.10.2017) 

 

IV/6.2. Organizimi dhe funksionimi i IMTV. 
-Mbi krijimin e organizimin e Inspektoratit Mbrojtjes dhe Kontrollit të Territorit Vendor. 

Për periudhën objekt auditimi konstatohet se ushtron veprimtarinë e saj IMT-ja, e cila ka 12 

punonjësve në strukturë, 1 kryeinspektor dhe 11 inspektor, të cilët janë të gjithë me arsim të lartë.       

-Mbi funksionimin e IMKTV-së në zbatim të ligjshmërisë dhe standarteve teknike në fushën e 

ndërtimit. 
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Në lidhje me funksionimin e Inspektoriatit Ndërtimor në zbatim të ligjshmërisë dhe standarteve 

teknike në fushën e ndërtimit, u konstatua:   

Rezulton se për periudhën objekt auditimi janë evidentuar 80 raste nga IMKTV për ndërtime në 

papajtueshmëri me legjislacionin në fuqi, raste për të cilat nuk janë respektuar dhe përmbushur nga 

IMKTV detyrimet e përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore të sipërpërmendura. 

Proces-Verbale Kontrolli dhe Konstatimi  -  80 raste 

Vendim për pezullim punimesh  -   4 raste 

Vendime për Prishje Objektesh  - 80 raste 

Vendim për Dënim me Gjobë   – 127 raste  

Kallëzim Penal    - 20 raste 

Tabela e Vendimeve të mbajtura nga IMKTV 
Masat e marra Viti 2015 Viti 2016 Viti 2017 Total 

Procesverbal Kontrolli dhe Konstatimi 21 20 39 80 

Vendim për pezullimin e punimeve  - 1 3 4 

Vendim për prishjen e objekteve 21 20 39 80 

Vendim për dënimin me gjobe 38 45 44 127 

Kallëzim penal 1 11 8 20 

 

Për 80 procesverbal konstatimi të mbajtura për ndertime me mangësi dokumentacionit tekniko-

ligjor konstatohet se është vepruar duke kryer këto procedura: 

Vendime për Pezullim: IMKT Vendore ka marr 4 vendime për pezullim punimi nga 80 

kundërvajtjet e konstatuara, këto vendime në 4 raste janë shoqëruar me vendime prishje. 

-Vendime për Gjoba: Për periudhën objekt auditimi, 01.01.2015-30.06.2017, gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë dhe në përmbushje të detyrës funksionale të parashikuar në ligjin nr. 9780, datë 

16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar, VKM-së nr. 862, datë 05.12.2007 “Për 

unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar dhe VKM nr. 

894, datë 4.11.2015 “Për Unifikimin e Procedurave të Kontrollit të Territorit nga Inspektorati 

Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”, IMKT Vendore Durrës ka marrë 67 

vendim për  dënim me gjobë duke vepruar papajtueshmëri me ligjin nr. 9780, datë 16.7.2007 “Për 

inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar, VKM-së nr. 862, datë 05.12.2007 “Për unifikimin e 

procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar dhe VKM nr. 894, datë 

4.11.2015 “Për Unifikimin e Procedurave të Kontrollit të Territorit nga Inspektorati Kombëtar i 

Mbrojtjes së Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”. Për 13 vendimet e prishjes që nuk ka gjobë, 

subjektet kanë paraqitur dokumente të cilat i jepnin status tjetër pronës si dokument që objekti 

është në proces legalizimi, dokument hipotekor, leje legalizimi...etj. pasqyra e realizimit të 

mbledhjes së gjobave rezulton si vijon: 

 
 

GJOBA 

VITI 
TOTAL 

2015 2016 2017 

 

Gjithsej 

Numër 38 45 44 127 

Vlera 9,300,000 12,250,000 12,650,000 34,200,000 

 

Arketuar 

Numër 16 17 14 47 

Vlera 1,700,000 2,650,000 1,250,000 5,600,00 

 

Proces Gjyqësor 

Numër 8 28 - 36 

Vlera 2,450,000 9,600,000 - 12,050,000 

 

Përmbarim 

Numër 13 - - 13 

Vlera 5,100,000 - - 5,100,000 

 

Pa arkëtuar 

Numër 1 - 33 33 

Vlera 50,000 - 13,300,000 11,450,000 
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Siç konstatohet sa më sipër, për 127 vendime me gjoba për subjektet kundërvajtës të gjitha Fve që 

parashikon ligji nr. 9780, datë 16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar, VKM-së nr. 

862, datë 05.12.2007 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV” 

i ndryshuar VKM nr. 894, datë 4.11.2015 “Për Unifikimin e Procedurave të Kontrollit të Territorit 

nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”, 33 prej tyre në 

vlerën 13,300,000 lekë, të gjashtëmujorit të parë të vitit 2017, rezultojnë të mos jenë paguar apo 

filluar procesi i ekzekutim nga përmbarimi.  

 

Vendime për prishje: Për periudhën objekt auditimi 01.01.2015 - 30.06.2017, gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë dhe në përmbushje të detyrës funksionale të parashikuar në ligjin nr. 9780, datë 

16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar, VKM-së nr. 862, datë 05.12.2007 “Për 

unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar VKM nr. 894, 

datë 4.11.2015 “Për Unifikimin e Procedurave të Kontrollit të Territorit nga Inspektorati Kombëtar 

i Mbrojtjes së Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”, IMKTV ka marrë 80 vendim për  prishje, të 

cilat janë ekzekutuar  vullnetarisht, ose nga IMTV, nga 80 raste vetëm 13 raste nuk janë shoqëruar 

me gjobë pasi subjektet kanë paraqitur dokumente të cilat i jepnin status tjetër pronës si dokument 

që objekti është në proces legalizimi, dokument hipotekor, leje legalizimi...etj. 

Kallëzim penal: Për periudhën objekt auditimi 01.01.2015 - 30.06.2017, gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë dhe në përmbushje të detyrës funksionale të parashikuar në ligjin nr. 9780, datë 

16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar, VKM-së nr. 862, datë 05.12.2007 “Për 

unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV”, i ndryshuar dhe VKM nr. 

894, datë 4.11.2015 “Për Unifikimin e Procedurave të Kontrollit të Territorit nga Inspektorati 

Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”, IMKT Vendore Bashkia Durrës ka 

bërë 20 kallëzim penale. Konstatohet se jo në të gjitha rastet IMKTV ka bërë kallëzim penal. 

Për sa më sipër, për mos përmbushje të detyrimeve ligjore dhe mos zbatimin e plotë të kërkesave të 

ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar, VKM-së nr. 862, datë 

05.12.2007 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV” i 

ndryshuar dhe VKM nr. 894, datë 4.11.2015 “Për Unifikimin e Procedurave të Kontrollit të 

Territorit nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”, mban 

përgjegjësi z. A.Ç me detyrë K/Inspektor i IMKTV-së . 

Komente dhe sqarime, protokolluar në KLSH me shkresën nr. 775/1, datë 30.11.2017 merret në 
konsideratë shpjegimet e subjektit të cilat janë paqryruar në Raportin Përfundimtar. 

(Gjerësisht trajtuar në faqen 170-176, të Projekt Raporiti dhe Akt-Konstatimi nr. 19, datë 
06.10.2017) 

IV/7. Auditimi mbi administrimin e aseteve, procedurat e dhënies me qira të 
aseteve të qëndrueshme në varësi të bashkisë dhe shitja e trojeve publike. 
Përgjatë vitit 2015 deri në periudhën 30 qershor 2017, Sektori i Pronave Publike dhe Menaxhimit 

të Aseteve të Bashkisë si dhe ndërmarrjet dhe institucionet e vartësisë, kanë dhënë në përdorim të 

tretëve, kundrejt kontratave të qirasë pasuri të paluajtshme, pronë të bashkisë në zbatim të detyrave 

funksionale, të sanksionuar në rregulloren e bashkisë si dhe në ligjin për ndërmarrjet. Gjithashtu 

këto kontrata janë lidhur duke u bazuar dhe në dispozitat e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë 

“Për qiratë”, si dhe në VKM-në nr. 54, datë 05.02.2014, ”Për përcaktimin e kritereve, të 

procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore, 

konkretisht: 
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Bashkia ka lidhur kontrata qiraje me të tretë si për pronat që menaxhohen drejtpërdrejt nga 

bashkia, ashtu dhe në administrim të institucioneve, gjithsej 53 kontrata, që i përkasin pronave 

sipas viteve, si më poshtë: 

Për vitin 2015 

-Në godinën e URT–së janë lidhur 5 kontrata qiraje, që zënë një sipërfaqe të përgjithshme 1246.7 

m
2
. 

-Në godinën e bashkisë, është lidhur 1 kontratë qiraje, që zë një sipërfaqe të përgjithshme 36 m
2
. 

-Tregu bujqësor janë lidhur 2 kontrata qiraje, që zënë një sipërfaqe të përgjithshme 204,5 m
2
. 

-Pallati i Kulturës “Aleksander Moisiu“, janë lidhur 7 kontrata qiraje, që zënë një sipërfaqe të 

përgjithshme 344.13 m
2
. 

-Klubi i Shumësporteve “Teuta”, janë lidhur 2 kontrata qiraje, që zënë një sipërfaqe prej 493.6 m
2
. 

-Ndërmarrja Rruga janë lidhur 6 kontrata qiraje, që zënë një sipërfaqe të përgjithshme 239 m
2
. 

Të ardhurat e siguruara, për pasuritë e dhëna me qira nga Bashkia dhe Ndërmarrja Rruga, për vitin 

2015 janë në vlerën 6,022,010 lekë . Realizimi është në masën 100%. 

Sektori i pronave dhe menaxhimit të aseteve periudha janar- dhjetor 2015. Kontrata qiraje për 

sipërfaqe nën 200 m
2
 dhe mbi 500 m

2
. 

 

Për vitin 2016 

-Në godinën e URT-së janë lidhur 5 kontrata qiraje, që zënë një sipërfaqe të përgjithshme 1246,7 

m2. 

-Në godinën e bashkisë, është lidhur 1 kontratë qiraje, që zë një sipërfaqe të përgjithshme 36 m
2
. 

-Tregu bujqësor janë lidhur 2 kontrata qiraje, që zënë një sipërfaqe të përgjithshme 204,5 m2. 

-Pallati i Kulturës "Aleksandër Moisiu", janë lidhur 7 kontrata qiraje, që zënë një sipërfaqe të 

përgjithshme 344.13 m
2
. 

-Klubi i Shumësporteve “Teuta”, janë lidhur 2 kontrata qiraje, që zënë një sipërfaqe prej 516.6 m
2
. 

-Ndërmarrja Rruga janë lidhur 6 kontrata qiraje, që zënë një sipërfaqe të përgjithshme 239 m2 

-Bashkia Durrës ka lidhur për një periudhë 9 mujore, që i përkon vitit shkollor 2016-2017, 29 

kontrata qiraje për shkollat e sistemit parauniversitar, me sipërfaqe gjithsej 58 m
2
. 

-Baza prodhuese e arsimit, një kontratë qiraje me sipërfaqe të përgjithshme 842 m
2
. 

Të ardhurat e siguruara nga pasuritë e dhëna me qira nga Bashkia dhe Ndërmarrja Rruga, për vitin 

2016 janë në vlerën 8,048,648 lekë. Realizimi është në masën 100%. Bashkëlidhur pasqyra në të 

cilën janë evidentuar subjektet, sipërfaqja në m
2
, detyrimi dhe realizimi. 

Për gjashtë mujorin  vitin 2017. 

-Në godinën e URT-së janë lidhur 6 kontrata qiraje, që zënë një sipërfaqe të përgjithshme 1246,7 

m
2
. 

-Në godinën e bashkisë, është lidhur 1 kontratë qiraje, që zë një sipërfaqe të përgjithshme 36 m
2
. 

-Tek Tregu bujqësor janë lidhur 2 kontrata qiraje, që zënë një sipërfaqe të përgjithshme 204,5 m
2
. 

-Tek Pallati i Kultures “Aleksander Moisiu “, janë lidhur 7 kontrata qiraje, që zënë një sipërfaqe të 

përgjithshme 344.13 m2. 

-Tek Klubi i Shumësporteve “Teuta”, është lidhur  1 kontratë  qiraje, që zë një sipërfaqe  prej 473 

m
2
. 

-Tek Ndërmarrja Rruga janë lidhur 7 kontrata qiraje,  që zënë një sipërfaqe të përgjithshme 289 m
2
. 

-Bashkia Durrës ka lidhur për periudhën 9 mujore, që i përkon vitit shkollor 2016-2017, 29 

kontrata qiraje për shkollat e sistemit parauniversitar, me sipërfaqe gjithsej 58 m
2
. 

-Baza prodhuese e arsimit, një kontratë qiraje me sipërfaqe të përgjithshme 842 m
2
. 
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Të ardhurat e siguruara, nga pasuritë e dhëna me qira nga Bashkia dhe Ndërmarrja Rruga, për 

gjashtëmujorin e vitit 2017 janë në vlerën 4,028,802 lekë. Realizimi është në masën 100%. 

Bashkëlidhur pasqyra në të cilën janë evidentuar subjektet, sipërfaqja në m2, detyrimi dhe 

realizimi. 

Për vitin 2015 deri në periudhën 30 qershor 2017, Ndërmarrja e Parkut të Mallrave të Eksporti si 

dhe Ndërmarrja e Tregtisë me Shumicë, në zbatim të detyrave funksionale e sanksionuar në 

rregulloren e bashkisë si dhe në ligjin për ndërmarrjet kanë dhënë në përdorim të tretëve kundrejt 

kontratave të qerasë pasuri të paluajtshme, pronë e bashkisë. Për dhënien me qira të këtyre pronave 

janë bazuar në dispozitat e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë “Për qiratë”,  si dhe në VKM-

në nr. 54 datë 05.02.2014, ”Për përcaktimin e kritereve, të procedurës  dhe të mënyrës së dhënies 

me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, konkretisht: 

Nga Ndërmarrja parku i mallrave te eksporti janë lidhur kontrata me te tretë, gjithsej 12 kontrata  

sipas viteve si më poshtë: 

Për periudhën 1 janar 2015 deri ne 30 qershor 2017, referuar VKM-nr 54 ”Për përcaktimin e 

kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të 

pasurisë shtetërore”, i ndryshuar tek kapitulli shpërndarja e të ardhurave përcaktohet se ndërmarrjet 

në varësi të bashkisë kanë detyrimin që 50 % të të ardhurave nga qiratë të arkëtohen në favor të 

organit të vetëqeverisjes vendore (Bashkisë). Ky detyrim rezulton se nuk është zbatuar nga 

ndërmarrja e parkut të eksportit. Përgjegjësia për moskryerjen e këtij detyrimi mban Drejtori z. 

Marash Plepi dhe financierja z. Jorgjie Ziu. 

Për periudhën 1 janar 2015 deri në 30 qershor 2017, referuar VKM-nr 54 ”Për përcaktimin e 

kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të 

pasurisë shtetërore”, i ndryshuar tek kapitulli shpërndarja e të ardhurave përcaktohet se ndërmarrjet 

në varësi të bashkisë kanë detyrimin që 50 % të të ardhurave nga qiratë të arkëtohen në favor të 

organit të vetëqeverisjes vendore (Bashkisë). Ky detyrim rezulton se nuk është zbatuar nga 

ndërmarrja e tregtisë me shumicë (BGT). Përgjegjësia për moskryerjen e këtij detyrimi mban 

Drejtori z. S.H dhe financieri z. P.H. 

(Të dhënat për kontratat e qirave janë paraqitur në pasqyrën Aneks 6, bashkëlidhur Raport 
Auditimit). 

 

V- PËR PËRMIRËSIMIN E GJENDJES JANË REKOMANDUAR : 
  a-9 masa të karakterit organizativ, të cilat do ndikojnë në përmisimin e punës në 
të ardhmen dhe rritjen e nivelit të të ardhurave në shërbim të komunitetit, me të ardhura 
të munguara në vlerën 225,388 mijë lekë; 

  b-6 masa të karakterit shpërblim dëmi në vlerë 20,253 mijë lekë, të cilat do 
shërbejnë si orientim për mos kryerjen e shkeljeve ligjore në të ardhmen; 

  c-4 masë përdorimi me efekt negativ dhe mos menaxhim me 3E të fondeve 
publike në vlerë 4,893 mijë lekë, e cila ka lidhje me përmisimin e punës në të ardhmen 
për zbatimin e procedurave të tenderimit në përputhje me dispozitat e LPP dhe marrjen 
e  masave për zbaimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë. 
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A. MASA ORGANIZATIVE: 

1.1. Rekomandimi: Nëpunësi urdhërues i Bashkisë Durrës, të marrë masa sistemimin e vlerës me 

dokumentacionin mbështetës, si dhe vënien para përgjegjësisë të personave përgjegjës. 

Brenda datës 31.01.2018 

2.1. Rekomandimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të 

vlerësojë mundësitë e zbatimit të vendimeve gjyqësore të Gjykatës Administrative Durrës 

vullnetarisht, për të shmangur rritjen e detyrimeve të bashkisë ndaj nëpunësve me status të 

nëpunësit civil të larguar nga puna.  

Brenda datës 31.03.2018 
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3.1. Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Durrës, të marrë masa për 

arkëtimin e detyrimeve debitorë, duke ribërë njoftim vlerësimet tatimore në vlerën 113,667,987 

lekë për 2207 subjekte. 

Bazuar në nenin 70 pika 3, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore”, i ndryshuar, 

duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 

a-T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare, sipas nenit 90, të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore Republikan e Shqipërisë”.  

b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në ZVRPP (për pasuritë e paluajtshme), sipas nenit 91, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 ”Për procedurat tatimore Republikan e Shqipërisë”.  

c- Për subjektet të cilët nuk paguajnë detyrimet tatimore në afat, bazuar në nenit 114, të ligjit nr. 

9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar me ligjin 

nr. 164/2014 datë 15.12.2014, si dhe të llogariten në vazhdimësi kamat vonesa. 

d-Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në 

bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të vendosen masa administrative (llogaritja e kamat 

vonesave) të bëhet kallëzim penal, bazuar në nenin 181, -Mospagimi i taksave dhe tatimeve, të 

ligjit nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.  

e- Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, të evidentojë dhe njoftojë familjarët për të cilët 

nuk kanë paguar detyrimet për taksën/tarifën vendore (pastrimit, ndriçimit, banesave dhe 

gjelbërimit), në zbatim të pikës 71, të UMF nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 

2016”. 

f- Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik të kontabilizojë detyrimin në vlerën 43,875,805 lekë, bazuar 

në nenin 70 pika 3-E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor dhe në bashkëpunim dhe 

me zyrën e taksave të administrojë listat e debitorëve. 

Brenda datës 30.03.2018 

4.1. Rekomandimi: Bashkia Durrës, nëpërmjet Drejtorisë së Shërbimeve të marri masa për 

ngritjen e grupeve me specialistët përkatës, për monitorimin e investimeve ne terren gjatë procesit 

të zbatimit të kontratave deri në përfundimin e punimeve. 

Në vazhdimësi 

5.1. Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit Zhvillimit Territorit, të marrë masa që në momentin 

kur subjektet të aplikojnë për Certifikatë Përdorimi përveç të tjerave t’ju kërkojnë subjekteve, sipas 

rastit, edhe plotësimin e mangësive të dokumentacionit tekniko-ligjor dhe më pas të lëshojnë 

Certifikatën e Përdorimit, në zbatim të ligjit nr. 107, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe 

Zhvillimin e Territorit” i ndryshuar dhe VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e 

Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar. 

Në vazhdimësi 

6.1. Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit Zhvillimit Territorit, të marrë masa për hartimin dhe 

plotësimin e praktikave të lejeve zhvillimore me relacion tekniko-ligjor dhe projekt-vendimin për 

miratimin e lejes zhvillimore rast pas rasti. 

Menjëherë 

7.1. Rekomandimi: Bashkia Durrës në bashkërendim me ndërmarrjet e varësisë, Ndërmarrja 

Parku Mallrave të Eksportit dhe Ndërmarrja e Tregtisë me Shumicë, të marrë masa për kryerjen e 

rakordimeve financiare për kalimin në favor të Bashkisë Durrës të vlerës vlerën 6,278,269 lekë, 

konkretisht: Ndërmarrja Parku Mallrave të Eksportit në vlerën 3,589,175 lekë dhe Ndërmarrja e 

Tregtisë me Shumicë në vlerën 2,689,094 lekë (Sipas pasqyrës Aneks 6). 
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Brenda datë 28.02.2018 

8.1 Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) dhe Drejtoria Juridike të 

marrë masat dhe të kërkojë në Gjykatë rivendosjen në afat për 33 vendime me gjobë për ndërtimet 

e kundërligjshme, të vendosura gjatë vitit 2017 në vlerën 13,300,000 lekë, bazuar në nenet 151 dhe 

152, të “Kodit Procedurës Civile në RSH”.  

Njëherazi të marrë masa për kthimin e vendimeve të gjobave në tituj ekzekutiv në zbatim të nenit 

24 -Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv të ligjit nr. 10279, 

datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”(Sipas pasqyrës Aneks 8, bashkëlidhur Raport 

auditimit). 

Menjëherë 

9.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Durrës të analizojë me grup pune sipas përkatësive arsyet 

e mos zbatimit të rekomandimeve dhe të nxjerrë aktet administrative për arkëtimin e shpërblimit të 

dëmit në vlerën 21,900 mijë lekë, ndaj personave përgjegjës (sipas rekomandimeve të paraqitura 

në germën “B” dhe “D”), dhe të masave organizative me mungesë të ardhurash në vlerën 53,834 

mijë lekë, dërguar me shkresën nr. 197/8, datë 30.06.2013, dhe të rikërkuara nga KLSH me 

shkresën nr. 1016/27, datë 30.6.2014. 

Menjëherë 

 

B. MASA SHËRBLIM DËMI: 

Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH dhe mbështetur në nenet 98-102, 

të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe 

pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i njësisë publike, të nxirren aktet 

administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore) duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me 

qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin dhe të kryej 

regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 

20,253,264 lekë, si më poshtë: 

1.1. Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Durrës, të marrë masa 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha 

shkallët e gjykimit të gjitha rrugët ligjore për njoftimin dhe arkëtimin e detyrimeve në vlerën 

4,795,684 lekë, respektivisht: 

-vlera 3,580,814 lekë, ndaj subjektit “R.H” A shpk, nga e cila detyrim i pa arkëtuar në vlerën 

3,025,614 lekë dhe detyrim pataksuar për taks ndërtese në vlerën 555,200 lekë. 

-vlera 1,206,870 lekë ndaj subjektit “U.I.08”, shpk, nga e cila detyrim i pa arkëtuar në vlerën 

794,430 lekë dhe detyrim pataksuar për taks ndërtese në vlerën 412,440 lekë. 

Brenda datës 28.02.2018 

2.1 Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkërendim me Ndërmarrjen e 

Tregtisë me Shumicë, të marrë masa që të kontabilizohet dhe arkëtohet detyrimi në masën prej 

995,940 lekë, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera 

në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj qiramarrësve. 
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Brenda datës 28.02.2018 

3.1. Rekomandimi: Bashkia Durrës të marrë masa duke kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë ligjore 

arkëtimin e vlerës prej 4,807,540 lekë, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj qiramarrësve qira të 

hapësirës publikë plazh. Bashkia Durrës për 14 qiramarrësit të cilët nuk kanë shlyer detyrimet e 

mëparshme të mos lidh kontrata për vitin 2018 e në vazhdim (sipas regjistrit në Bashkinë Durrës 

dhe pasqyrës Aneksit 7, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar Auditimit). 

Brenda datës 28.02.2018 
4.1. Rekomandimi: Drejtoria e Shërbimeve në Bashkinë Durrës, të marrë masa për zërat e punimeve të 

konstatuara me mangësi, duke kryer riparimet përkatës/ose shpërblimit të dëmit për vlerën e punimeve të 

pakryera me vlerën 683,350 lekë pa tvsh nga OE “S.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 

8291, datë 11.12.2014 me objekt “Rikonstruksion i Rrugës Juba në L.18, Ish Këneta”. 

Brenda datë 28.02.2018 

5.1. Rekomandimi: Drejtoria e Shërbimeve në Bashkinë Durrës, të marrë masa për zërat e punimeve të 

konstatuara me mangësi, duke kryer riparimet përkatës/ose shpërblimit të dëmit për vlerën e punimeve të 

pakryera me vlerën 556,750 lekë pa tvsh nga OE “K.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 

8433, datë 15.12.2014 me objekt “Rikonstruksion i Rrugës Rinia Durrsake në L. 18, Ish-Këneta”. 

Brenda datës 28.02.2018 
6.1. Rekomandimi: Drejtoria e Shërbimeve në Bashkinë Durrës, të marrë masa për zërat e punimeve të 

konstatuara me mangësi, duke kryer riparimet përkatës/ose shpërblimit të dëmit për vlerën e punimeve të 

pakryera me vlerën 8,414,000 lekë pa tvsh nga OE “F” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 

5176, datë 03.09.2014 me objekt “Ndërtim i Rrugës Paralel me Murin e Portit”, Bashkia Durrës. 

Brenda datës 28.02.2018 

 

 

B/1. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE.  

1.1. Rekomandimi: Bashkia Durrës nëpërmjet strukturave përkatëse, të marrë masa dhe të 

analizojë me grup pune të veçantë, duke nxjerrë shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për përdorimin e 

fondeve me impakt negativ në buxhet për vlerën 1,503,640 lekë dhe procedurave pa efekt në vlerë 

249,442 mijë lekë, duke favorizuar operatorët ekonomik me kritere të paplota, në kundërshtim 

kërkesat e DST dhe dispozitat e LPP.  
 

2.1. Rekomandimi: Bashkia Durrës të analizojë problematikat, të nxjerrë përgjegjësitë dhe 

eliminojë në të ardhmen praktika të tilla që sjellin efekt negativ në buxhetin e Bashkisë Durrës, në 

planifikimin e fondeve. 

 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 
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