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I-PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE.
I/a-Përshkrim i shkurtër i Raportit të Auditimit.
Mbështetur në ligjin nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Mbi organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të
Lartë të Shtetit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Bashkinë Maliq në bazë të programit të auditimit,

të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit me shkresën nr. 194/1prot, datë 18.02.2020 i
ndryshuar me nr.194/2 datë 14.04.2020 me afat auditimi nga data 19.02.2020 deri në datë
22.05.2020, për periudhën nga 01.01.2018 deri më 31.12.2019.
Auditimi u krye me zgjedhje për pasqyrat financiare periudhat raportuese (2018 -2019), mbi bazë
materialiteti dhe risku gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe
monitorimi i tyre nga Auditi i Brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit për të ardhurat dhe
shpenzimet, mbajtja e kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrave financiare, aplikimi i rregullave kontabël,
si dhe nëse transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore, rregullave të institucionit
dhe parimeve për një qeverisje të mirë në përmbushje të objektivave të institucionit Bashkia Maliq
dhe ligjit nr.139/15 datë 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore”, si dhe zbatimi procedurave të
prokurimit publik dhe të kontratave të lidhura.
Për këto u analizuan pyetësorët e vetëvlerësimit, aktrakordimit me thesarin duke shkarkuar
transaksione financiare nga data bazë i thesarit u krye analiza e posteve të bilancit dhe llogarive
analitike me formatet shoqëruese të tyre, duke prekur zonat e llogarive (600) “paga”; (401-408)
“Furnitorë e llogari te lidhura me to”; (467) “Kreditorë të ndryshëm”; (602) “shpenzime operative”;
(230-231)“investime” e procedurat e prokurimit me vlera të larta të prokuruar për periudhën objekt
auditimi (2018–2019).
Nga subjekti Bashkia Maliq në lidhje me trajtimet e pasqyruara në Projektraportin e Auditimit me
shkresë nr.1810/19, datë 22.06.2020 e protokolluar në KLSH me nr.194/4, datë 23.06.2020 u
paraqitën vërejtje, shpjegime, apo dokumentacion shtesë nëprmjet observacioneve për të
kundërshtuar gjetjet e trajtuara hollësisht në Projektraportin e auditimit, të cilat pas argumentimit të
duhur ligjorë do të analizohen në mënyrë profesionale dhe me paanshmëri për të pasqyruar në këtë
Raport Auditimi të gjitha mangësitë dhe shkeljet e konstatuara të dërguar në subjekt për njohje dhe
veprim.
I/b-Një përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve nga auditimi.
Gjetja

1

2

Përmbledhje e gjetjes

-Në4 (katër) proceduara prokurimi në rregjistrin e
parashikimit i dërguar e publikuar në APP, vlera e
fondit limit pasqyrohet në shumën 29.386.461
lekë pa tvsh, ndërsa në urdhërat e prokurimit të
AK, vlera e fondit limit evidentohet në shumën
25.131.438 lekë pa tvsh me diferencë shuma
4.255.023 lekë, për ndryshimin (shtesa/paksime),
nuk ka asnjë argumetim, arsyetim, justifikim dhe
shpjegim për diferencën, ndërmjet regjistrit të
parashikimit dhe urdhër prokurimit, veprim në
mospërputhje me VKM nr.914, datë 27.12.2014
“Për miratimin e rregullave prokurimit publik” i
ndryshuar, Kreu (I) “Përgjegjësia e Autoritetit
kontraktor”, neni 4 “Regjistri parashikimeve të
procedurave të prokurimit”, pikat (3); (4).
Për veprimet dhe mos veprimet ngarkohet me
përgjegjësi Njësia e Prokurimit.
-Autoriteti Kontrkator në përfundim të periudhave
raportuese, në asnjë rast nuk ka përgatitur e
hartuar raport të hollësishëm në lidhje me
korrektësinë e cilësinë e realizimit të suksesshëm
të kontratave të lidhura me OE, ndërsa në asnjë
kontratë të përpiluar dhe të miratuar nuk ka
emëruar e përcaktuar me nen përkatës, personin
ose strukturën organizative përgjegjës në emër të

Referimi
Projekt Rëndësia
Raportit

66-103

66-103

Rekomandimi

I lartë

Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia
publike vendore (bashkia Maliq),
Drejtoria Financës, Njësia e Prokurimit,
të analizojnë situatën për të nxjerrë
përgjegjësitë me qëllim të eliminohen
diferencat nëpërmjet regjistrit të
parashikimit e urdhër prokurimit, duke
pasqyruar saktë cdo ndryshim me
rregjistërin (shtesa/paksime) konfirmuar
nga dega e Thesarit.

I lartë

Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia
publike vendore (bashkia Maliq);
Njësia e Prokurimit të analizojnë
situatën me qëllim në të ardhmen, për
korrektësinë e cilësinë dhe realizimin e
suksesshëm të kushteve në kontratat e
lidhura, të hartohet një raport i
hollësishëm nga personi, ose struktura

Gjetja

3

4

Përmbledhje e gjetjes

palës kontraktuese, për ndjekje e realizim të
kushteve të kontratës, veprim në mospërputhje me
Kreu (IX) “Ekzekutimi e mbikqyrja e kontratës”,
neni 77 “Mbikqyrja e kontratës”, pikat (3); (4)
parashikuar në kontratë “Përfaqësimi palëve”. Për
veprimet e mos veprimet mësipërme ngarkohet
me përgjegjësi; Njësia e Prokurimit.
Nga auditimi u konstatua se, Drejtoria Financës,
Bashkia Maliq deri më datë 30.04.2020, nuk ka
likujduar detyrime në vlerë gjithsej 19,500,545
lekë për fatura dhe vendime gjykate të cilët i
përkasin vitit 2019 e para (për mallra e shërbime
në vlerë 14,337,566 lekë dhe shpenzime për
Vendime Gjykate në vlerë 2,970,749 lekë,
veprime në kundërshtim me neni 52 “Kryerja e
shpenzimeve” të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008
“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në
Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 9 e 10,
ligji nr. 9928, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar; UMF nr. 5,
datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të
prapambetura” i ndryshuar me UMF nr.5/1, datë
21.05.2014; Udhëzimi plotësues i MF nr.02, datë
10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 8291 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore”.
Nga auditimi u konstatua se, ka diferenca të
dukshme midis treguesve të hartimit dhe zbatimit
të buxhetit, për sa i përket pjesës së të ardhurave
të veta dhe shpenzimeve të tyre, kështu për vitin
2018, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore të
planifikuar gjithsej në vlerën 300,000 mijë lekë në
buxhetin fillestar, janë kryer shpenzime sipas
realizimit faktik në vlerën 129,176 mijë lekë duke
mos realizuar shpenzimet në vlerë 170,824 mijë
lekë për vitin 2019, të ardhurat nga taksat e tarifat
vendore të planifikuar gjithsej në vlerën 300,000
mijë lekë në buxhetin fillestar, janë kryer
shpenzime sipas realizimit faktik 107,323 mijë
lekë duke mos realizuar shpenzimet në vlerë
192,768 mijë lekë, veprime në kundërshtim me
ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin
dhe zbatimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr.10296, datë
08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për
sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, ligji nr.
68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”,
ligji nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetë
qeverisjen vendore”, UMF nr.10, datë 28.02.2017
“Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm
2018-2020” e UMF nr.10/1, datë 28 02 2017 “Për

Referimi
Projekt Rëndësia
Raportit

Rekomandimi

organizative e emëruar, të cilësuar si
përgjegjës në emër të Autoriteti
Kontraktor.

21-30

21-30

I lartë

Bashkia Maliq, Drejtoria Financës,
bazuar në; Udhëzimi plotësues MF nr.
02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e
vitit 2018”, pikat 82; 91 “Detyrimet e
prapambetura të Njësive Vetëqeverisjes
Vendore” dhe Udhëzimi plotësue MF
nr. 01, datë 17.01.2019 “Për buxhetin e
vitit 2019”, pikat 106; 110 “Detyrimet e
prapambetura të Njësive Vetëqeverisjes
Vendore” dhe pika 116; 117 “Raportimi
i detyrimeve te prapambetura ne njësite
e qeverisjes vendore” të paraqesë në
mbledhjen e Këshillit Bashkisë material
për gjendjen e faturave të pa likuiduara
në vite, të hartojë grafik duke zbatuar të
gjitha radhën e pagesave në vlerë
19,500,545 lekë.

I Lartë

Bashkia Maliq të marr masa për
hartimin e një buxheti real, mbështetur
në realizimin e mundshëm dhe objektiv
të të ardhurave dhe shpenzimeve, me
qëllim të mos krijohen diferenca të
dukshme midis parashikim e realizimit
të buxhetit. Të bëhen periodikisht
analizat e punës për realizimin e
buxheteve paraardhës duke nxjerrë
konkluzione të sakta për realizimet dhe
mosrealizimet e buxheteve përkatëse.

Gjetja

5

6

Përmbledhje e gjetjes

përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm për
Pushtetin Vendor”, Udhëzimi nr.23, datë
22.11.2016“Për procedurat standarde të përgatitjes
së programit buxhetor afatmesëm” dhe Vendimet
përkatëse të Këshillit Bashkiak.
Nga auditimi u konstatua se, Drejtoria e Pyjeve
dhe Kullotave Bashkia Maliq, për subjektet të
cilat nga MIE kanë marrë leje shfrytëzimi të
sipërfaqeve Pyjore dhe kullosore nuk janë zbatuar
kërkesat ligjore si: -nuk kanë riklasifikuar fondin
pyjor/kullosor, nuk kanë pezulluar veprimtarinë e
këtyre subjekteve edhe pse me shkresat nr. 6096
dhe 6096/2, datë 26.12.2017 i kanë njoftuar për
aplikim në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit
këto subjektet, për të paraqitur kërkesën për
heqjen nga fondi pyjor, vazhdimin e procedurave
për aktivitet shfrytëzimi karriere dhe lidhjen e
kontratës për pyllzimin e sipërfaqes që kanë marrë
për shfrytëzim. Veprimet e më sipërme, mos hapja
e dosjeve të veçanta për këto subjekt dhe
moszbatimi i procedurave për heqjen nga fondi
pyjorë të sipërfaqeve të dhëna për shfrytëzim, nga
subjektet për sipërfaqen 6.6 ha, pronë (aset) i
Bashkisë Maliq), vijnë në kundërshtim me nenin
17, të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005, “Për pyjet
dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar, me pikën 6,
neni 17, të ligjit nr. 9693, datë 19.03.2007, “Për
Fondin Kullosor”, me pikat 3, 7, 9, 10, 11 dhe 12,
të VKM nr. 1353, datë 10.10.2008, “Për rregullat
për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin
e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat
e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit
pyjor”, ndryshuar me VKM nr. 435, datë
08.06.2016, si dhe pikat 3, 6, 7, 9 dhe 11, të VKM
nr. 1354, datë 10.10. 2008, “Për rregullat dhe
procedurat që ndiqen për heqjen, shtimin dhe
ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor i
ndryshuar me VKM nr. 434, datë 08.06.2016
Nga auditimi dokumentacionit ligjorë për arkëtimi
debitorëve nga Drejtoria e të Ardhurave
konstatohet se, në fund të periudhës janë debitorë
gjithsej 88 subjekte në vlerë 2,801,492 lekë dhe
11991 familje për taksë toke, taksë ndërtese, taksë
trualli dhe tarifa vendore, në vlerën 68,588,004
lekë.
-Nuk u gjet asnjë rast i ndjekjes së plotë të
procedurave të arkëtimit të debitorëve, deri në
nxjerrjen e Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të
pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për mos
shlyerje të detyrimeve, në kundërshtim me Kreun
XI-“Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të
papaguar”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për

Referimi
Projekt Rëndësia
Raportit

21-30

21-30

Rekomandimi

I mesëm

Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave
Bashkia Maliq, të marrë masa për
riklasifikimin e fondit pyjor/kullosor,
të pezulloi veprimtarinë e subjekteve
deri sa sipërfaqa pyjore që shfrytëzojnë
të hiqet nga fondi pyjor dhe vazhdimin
e procedurave për lidhjen e kontratës
për pyllëzimin e sipërfaqes që kanë
marrë për shfrytëzim.

I lartë

Drejtoria të Ardhurave, Bashkia Maliq
të marrë masat duke ndjekur të gjitha
rrugët administrative e ligjore për
arkëtimin detyrimeve të pa arkëtuara të
subjekteve fizik/ juridik, për të gjitha
detyrimet tatimore të pa mbledhura për
88 subjekte për vlerën 2,801,492 lekë
dhe 11991 familje për vlerën gjithsej
68,588,004 lekë (anekset nr.17,18,19),
bazuar në neni 70, pika 3 “E drejta për
të nxjerrë njoftimin e vlerësimit
tatimor” ligji nr.9920, datë 19.05.2008
“Për Procedurat tatimore” i ndryshuar,
duke ndjekur rrugët e mëposhtme:

Gjetja

Përmbledhje e gjetjes

Referimi
Projekt Rëndësia
Raportit

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”,
me ndryshime

7

Drejtoria Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,
Bashkisë Maliq, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore
të VKM nr.860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin
e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të
ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të
zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr.
9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave
vendore”, i ndryshuar, pika 3 e nenit 27- Taksa e
ndikimit në infrastrukturë, për objektet që
legalizohen, rezulton se nuk kanë bërë pagesën e
taksës së ndikimit në infrastrukturë 134 persona
me vlerë 7,063,019 lekë, për
periudhën
01.01.2016–31.12.2019, përbejnë të ardhura të
munguara për Buxheti Bashkisë Maliq.

8

Nga verifikimi i praktikave të pajisjes me
Autorizim/Licenca të subjekteve që kryejnë tregti
me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të
naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe
lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët
fundorë u konstatua se, nga Drejtoria e të
Ardhurave Bashkia Maliq për vitet 2018-2019,
subjekteve “G...”shpk NIPT K66801001T

Rekomandimi

a-Tu dërgohen bankave të nivelit të
dytë urdhër bllokime ne llogarit
bankare, sipas neni 90, ligji nr. 9920,
datë 19.05.2008 “Për procedurat
tatimore në Republikën e Shqipërisë”.
b-Ti dërgohet Drejtoris Rajonale të
Transportit kërkesa për vendosje barrë
siguruese (për mjetet) dhe në ASHK
(për pasuritë e paluajtshme), neni 91,
të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për
procedurat tatimore Republikan e
Shqipërisë” i ndryshuar.
c-Në funksion mbledhjes së detyrimit
të papaguar, Sektori Taksa e Tarifa, të
angazhojë strukturat e saj për të
verifikuar dhe monitoruar në vend
aktivitetin tregtar të tatim paguesit, me
qëllim konfiskimin në fund të çdo dite
të një shume jo më pak se 50 % të
qarkullimit të realizuar.
d-Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare
subjektet, nuk pranojnë të paguajnë
detyrimet, në vite Sektori Taksa e
Tarifa dhe Sektori Juridik të marrin
masa administrative, apo sekuestro dhe
pas marrjes së këtyre masave të bëhet
kallëzim penal bazuar në Kodin Penal
të R.SH i miratuar me ligji nr. 7895,
datë 27.1.1995 i ndryshuar, neni 181
“Mospagimi i taksave dhe tatimeve”.

21-30

21-30

I lartë

Bashkia Maliq, nëpërmjet Drejtorisë
Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,
të marrë masa si dhe të ndjek të gjitha
procedurat administrative dhe ligjore
për arkëtimin e taksës së ndikimit në
infrastrukturë për ndërtimet pa leje në
vlerën 7,063,019 lekë.

I lartë

Drejtoria e të Ardhurave, Bashkia
Maliq të marri masa për arkëtimin e
vlerës 2.400.000 lekë duke njoftuar
subjektet për detyrimin që kanë ndaj
bashkisë sa më poshtë:
-“ G..”shpk vlera 800.000 lekë,
-“D...”shpk vlera 800.000 lekë,
-“S...”shpk vlera 800.000 lekë.

Gjetja
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Përmbledhje e gjetjes

“D...”shpk NIPT K92312006C e “S....” shpk
NIPT K33916003M nuk është aplikuar saktë
tarifa vendore për pajise me Autorizim/ Licenca
në kundërshtim me VKM nr.970, datë 02.12.2015
“Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve
për dhënien e licencave për tregtimin e naftës
bruto e nënprodukteve të saj” i ndryshuar,
kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9 e cila ka
sjell të ardhura të munguara në vlerë 2.400,000
lekë për buxhetin e bashkise Maliq.
Drejtoria e të Ardhurave Bashkia Maliq, nuk ka
bërë të mundur arkëtimin e të detyrimeve nga
subjekti “A...”, për kontratën nr. 4834 Rep, nr.
3269 Kol, datë 26.07.2017 për shfrytëzim të
fondit pyjorë të një sipërfaqe prej 0.15 ha për
vendosjen e tubacioneve në gjatësinë 1.275 km,
në vlerën 224,400 lekë, detyrime të vitit 2019 dhe
subjekti “Th...” nuk ka paguar detyrimet e vitit
2019, për kontratën nr. 1706 Rep, nr. 2052 Kol,
datë 01.10.2010 për shfrytëzim të tregut të frutaperimeve në Nj/Administrative Pirg me sipërfaqe
ndërtese 300 m2 në vlerë 781,899 lekë gjithsej në
vlerën 1,006,299 lekë, me pasojë mungesë të
ardhura për buxheti Bashkisë Maliq, veprime në
papajtueshmëri me ligji nr.10296, datë 08.07.2010
“Për Menaxhimin Financiarë dhe Kontrollin”,
nenin 12, germa “g” dhe kushteve të kontratës.
Nga KLSH i janë rikërkuar Bashkisë Maliq, 12
masa organizative të pranuara të gjitha, nga
verifikimi rezulton se, janë zbatuar plotësisht 6
masa dhe janë në proces zbatimi 6 masa. Masa për
shpërblim dëmi: KLSH i ka rikërkuar kryetarit të
Bashkisë Maliq të nxjerrë akte administrative 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
shpërblim dëmi. Nëpunësi zbatues të ndjekë
procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme
kontabël përfundimtare, me qëllim shpërblimin e
dëmit në vlerë 1,968,603 lekë nga verifikimi
rezulton se, për 3 masa me vlerë 1,968,603 lekë,
është pranuar dhe kontabilizuar vlera, ndersa për
vlerën 30,000 lekë edhe pse janë bërë njoftimet
nuk është arkëtuar, për 2 raste te tjera në vlerë
1,938,603 lekë 2 OE është hapur proces gjyqësor.
Nga auditimi ka rezultuar se, nga 444 objekte
inventari (sasi e vlerë) të pasurive të paluajtshme,
për 404 objekte inventari, nuk posedohej titull
pronësie, në kundërshtim me VKM nr.510, datë
10.06.2015 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e
të gjitha pronave të paluajtshme dhe të luajtshme”,

Referimi
Projekt Rëndësia
Raportit

21-30

21-30

Rekomandimi

I lartë

Drejtoria të Ardhurave Bashkia Maliq
të marr masa për ndjekjen e të gjitha
procedurave administrative e ligjore
për arkëtimin e detyrimit kontraktore
në vlerë 1,830,000 lekë për subjektet;
-“A...” vlera 224,400 lekë
-“Th....” vlera 781,899 lekë.

I lartë

Bashkia Maliq të analizoj dhe vazhdoj
zbatimin e rekomandimeve të lëna nga
KLSH në auditimin e mëparshëm, në
vijim të merren masa të menjëhershme
për zbatimin e tyre deri në përfundimin
e proceseve gjyqësore për shpërblimin
e dëmit.

E lartë

Bashkia Maliq duhet të marrë masa të
menjëhershme,
që
nëpërmjet
strukturave të saj, Drejtorisë së
Pronave Publike dhe Menaxhimit të
Aseteve, të përgatisë dosjet me
dokumentacionin
e
duhur
për

Gjetja
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Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i
pasurive të paluajtshme”, pika 1 dhe 2. Për
rrjedhojë edhe kontabilizimi i aktiveve afatgjata
materiale, të cilat përfaqësojnë pasuri të
paluajtshme,
nuk
është
mbështetur
në
dokumentacionin e duhur, në kundërshtim me
Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik” me ndryshime, Kreu III, pika 35
Nga auditimi ka rezultuar se, vlera e aktiveve e
paraqitur në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, nuk
paraqet “vlerën reale” të tyre, pasi nga ana e
Bashkisë Maliq, nuk është ndërmarrë asnjë
procedurë rivlerësimi ndaj tyre, bazuar në SKK 5
“Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata
jomateriale”, Paragrafi “Trajtimet kontabël për
aktivet afatgjata materiale”, pika 23-32 “Modeli i
rivlerësimit”. Vlerat fillestare, apo kostot historike
të këtyre aktiveve rezultojnë sipas çmimeve të
blerjes si dhe kostove të tjera të drejtëpërdrejta, në
periudhat përkatëse të krijimit, të cilat referuar
inventarit të llogarisë 212 “Ndërtesa dhe
konstruksione” për 31 objekte (ndërtesa qendra
shëndetësore, shkolla, etj) variojnë nga 1,000 lekë
deri në 99,000 lekë. Kjo situatë ka sjellë që vlera e
aktiveve të nënvlerësohet. Mosveprimet në lidhje
me vlerësimin e aktiveve janë gjithashtu në
kundërshtim me Udhëzimi nr.8, datë 09.03.2018,
Kapitulli IV “Përgatitja dhe rregullat e plotësimit
të pasqyrave financiare vjetore të konsoliduara”,
pika 105 “Hapat që ndiqen për konsolidimin e
pasqyrës së pozicionit financiar”.
Nga auditimi ka rezultuar se, nga 4113 prona në
total, një pjesë e konsiderueshme e tyre prej 3692
pronash (trajtuar analitikisht në RPA), nuk janë
regjistruar në kontabilitet dhe pasqyrat financiare,
në aktiv të Pasqyrës së Pozicionit Financiar, pasi
sipas inventarëve të trashëguar nga Njësitë të
Shkrira (NJSH), janë paraqitur vetëm në sasi pa
vlerë. Situata e mësipërme, e cila daton prej
bashkimit të Njësive të Shkrira, është në
kundërshtim me Udhëzimin nr. 8, datë
09.03.2018, Kapitulli IV “Përgatitja dhe rregullat
e plotësimit të pasqyrave financiare vjetore të
konsoliduara”, pika 105 “Hapat që ndiqen për
konsolidimin e pasqyrës së pozicionit financiar”.

Referimi
Projekt Rëndësia
Raportit

Rekomandimi

regjistrimin e tyre në ZRPP dhe
nëpërmjet Drejtorisë së Financës të
përllogaritë kostot për kryerjen e këtij
shërbimi, buxhetimin dhe burimet e
financimit, me qëllim pajisjen sa më
parë të pasurive të paluajtshme me
titull pronësie.

E lartë

Bashkia Maliq duhet të marrë masa të
menjëhershme,
për
kryerjen
e
procedurave ligjore për rivlerësimin e
aktiveve, pasqyrimin e tyre në
kontabilitet me vlerë reale (referuar
tregut), si dhe kryerjen e veprimeve
kontabël referuar rezultatit (rritje apo
ulje nga rivlerësimi), respektivisht në
llogaritë përkatëse 21 “Aktive afatgjata
materiale” e llogarisë 109 “Diferenca
nga rivlerësimi”.

E lartë

Titullari Bashkisë Maliq të marrë masa
të menjëhershme për përmirësimin e
gjendjes, nëpërmjet parashtrimit të të
gjithë problematikës në Grupin e
Menaxhimit Strategjik, bazuar në
udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 me
ndryshime, Kreu II, pika 16, si dhe të
ndërmarrë të gjitha procedurat ligjore
për vlerësimin e aktiveve të cilat janë
pjesë e inventarit të aktiveve të
Bashkisë Maliq, por pa vlerën
respektive, me qëllim paraqitjen e
vlerës së këtyre aktiveve në Pasqyrën e
Pozicionit Financiar të Bashkisë Maliq
më 31.12.2020.

I.c. OPINIONI I AUDITIMIT.
Opinioni i auditimit mbi pasqyrat financiare.
Për drejtimin e Bashkisë Maliq.
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Maliq për vitin ushtrimor nga 01.01.2019-31.12.2019, të

cilat përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar, pasqyrën e performancës financiare, pasqyrën e fluksit të
mjeteve monetare, pasqyrën e fonde neto/aktive neto, shënimet shpjeguese, si dhe Pasqyrat statistikore.
Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe shpalosjet
në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga
drejtuesit, si dhe vlerësimi paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.
Opinion i modifikuar me rezervë1:
Sipas mendimit tonë, përveç efekteve të çështjeve të përshkruara në paragrafin e “Bazës për opinionin me
rezervë”, pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozitën
financiare të Bashkisë Maliq më 31 Dhjetor 2019, referuar Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK),
Ligjit 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, si dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e raportimit të pasqyrave
financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme” mbi të cilat, subjekti i audituar është mbështetur
për përgatitjen e pasqyrave financiare dhe raportimin e tyre.
Baza për opinion e modifikuar me rezervë:
Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). Përgjegjësitë
tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin e raportit ku jepen
Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat Financiare. Ne jemi të pavarur nga Njësia shpenzuese Bashkia Maliq,
në përputhje me kërkesat etike që janë të zbatueshme për auditimin e pasqyrave financiare, si dhe kemi
përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që
kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë. (ISA 700ISSAI 1700).
Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se; pasqyra e pozicionit financiar, pasqyra e performancës
financiare, pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e flukseve e mjeteve monetare, si dhe shpjegimet janë
përfshirë në deklaratat financiare, por gjatë auditimit kemi arritur në përfundimin se pasqyrat financiare
përmbanin gabime materiale, por jo të përhapura (ISA 705-ISSAI 1705), të cilat sipas mendimit tonë kanë
efekt në rezultatin financiar të Bashkisë Maliq. Për këto arsye kemi dhënë opinion të me rezervë, sipas
shpjegimeve në paragrafin e mëposhtëm:
Përshkrimi i çështjeve:
a. Nga auditimi ka rezultuar se, nga 444 objekte inventari të pasurive të paluajtshme në vlerën
1,112,185,445 lekë të pasqyruara në kontabilitet, për 19 objekte është pajisur me titull pronësie, për 21
objekte është në proces regjistrimi dhe për 404 objekte inventari, nuk posedon titull pronësie, në
kundërshtim me VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha pronave
të paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive të
paluajtshme”, pika 1 dhe 2.
b. Nga auditimit ka rezultuar se, vlera e aktiveve e paraqitur në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, nuk
paraqet “vlerën reale” të tyre, pasi nga ana e Bashkisë Maliq nuk është ndërmarrë asnjë procedurë
rivlerësimi, referuar SKK (5) “Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale”, Paragrafi
“Trajtimet kontabël për aktivet afatgjata materiale”, pika 23-32 “Modeli i rivlerësimit”. Vlerat fillestare,
apo kostot historike të këtyre aktiveve rezultojnë sipas çmimeve të blerjes si dhe kostove të tjera të
drejtëpërdrejta, në periudhat përkatëse të krijimit, të cilat referuar inventarit të llogarisë 212 “Ndërtesa
dhe konstruksione” për 31 objekte (ndërtesa, qendra shëndetësore, shkolla, etj) variojnë nga 1,000 lekë
deri në 99,000 lekë.
c. Nga auditimi ka rezultuar se, nga 4113 prona në total, një pjesë e konsiderueshme e tyre prej 3692
pronash, sipas përshkrimit të mëposhtëm, nuk janë regjistruar në aktivet afagjata materiale në
kontabilitet dhe pasqyrat financiare, pasi sipas inventarëve të trashëguar nga Njësitë të Shkrira (NJSH),
janë paraqitur vetëm në sasi pa vlerën në lekë.
Mosveprimet në lidhje me konstatimet në germën b dhe c, mbi vlerësimin dhe rivlerësimin e aktiveve janë
në kundërshtim me Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli IV “Përgatitja dhe rregullat e plotësimit të
pasqyrave financiare vjetore të konsoliduara”, pika 105 “Hapat që ndiqen për konsolidimin e pasqyrës së
1

Opinioni i modifikuar, me rezervë (ISA 705-ISSAI 1705). Audituesi duhet të shprehë një opinion me rezervë: 1. kur
audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo
rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, në llogaritë vjetore apo
transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme
të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie
janë materiale por jo të përhapura.

pozicionit financiar”.
Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Maliq:
Strukturat drejtuese të Bashkisë Maliq, janë përgjegjëse për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave
financiare në përputhje me kërkesat e ligjit “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe kërkesat e tjera
në kuadrin e raportimit financiar në fuqi, si dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, që ka
rezultuar i nevojshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare, për të shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi
drejtues është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet
dhe rregulloret e aplikuara (kriteret e vlerësimit). Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për
kontrollin e procesit të raportimit financiar.
Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare:
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme, nëse pasqyrat
financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si pasaktësi apo gabime që mund të kenë
ekzistuar, nëse veprimtaria e subjektit të audituar është zhvilluar në përputhje me kriteret e paracaktuara, si
dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i
lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo
gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon
edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij profesional në punën audituese.
Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare të periudhës
aktuale duke i përshkruar në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien
në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të
përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë.
Opinion i kualifikuar mbi përputhshmërinë.
Për drejtimin e Bashkisë Maliq:
Ne kemi audituar përputhshmërinë (2/ 3) e subjektit sa i takon shkallës së zbatueshmërisë të ligjeve rregullave
dhe rregulloreve, termave apo kushteve të vendosura, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të
përputhshmërisë), në fushën e prokurimeve publike.
Auditimi ka përfshirë auditimin në 12 procedura prokurimi të zhvilluara në periudhën objekt auditimi 2018
dhe 8 procedura prokurimi të zhvilluar në periudhë 2019, bazuar në analizë risku ( 4). vecanërishtë ato dosje
ku ofertë e kualifikuar e shpallur fituese janë ofertat e radhitura (nga e dyta deri te e shtata, apo ofertë e
vetme në konkurim) të evidentuara me listë testimi.
Opinion i pamodifikuar me “Theksim çështjeje”:
Sipas mendimit tonë, gjatë auditimit të procedurave të prokurimit, u konstatua se subjekti i audituar Bashkia
Maliq ka vepruar në përputhje me kriteret e vlerësimit në kryerjen e procedurave të prokurimit publik, por
njëkohësisht u evidentuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret) të përshkruara në
paragrafin e “Bazës për Opinionin e pamodifikuar me theksim çështjeje”, që nën gjykimin profesional të
audituesit nuk janë thelbësore, si dhe nuk kanë patur ndikim në realizimin e kontratave.
Baza për opinion e pamodifikuar me “Theksim çështjeje”:
Ne kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI). Përgjegjësitë tona
sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin e raportit ku jepen
Përgjegjësitë e Audituesit. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e
përshtatshme (5), për të bazuar opinionin tonë.
Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se, subjekti i audituar përgjithësisht ka vepruar në përputhje me
dispozitat ligjore në fuqi, me përjashtim të disa çështjeve (jo materiale dhe të përhapura), për të cilat duam të
tërheqim vëmendjen e subjektit, konkretisht:
U auditua përputhshmëria ligjore në zbatimin e kuadrit rregullator në fuqi mbi zhvillimin e procedurave të
Mbështetur mbi Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”.
ISSAI 4100 – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i
mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe
rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me çështje të veçanta.
2
3

4

Sipas ISSAI 1315 (ISA 315), Objektivi i audituesit është të verifikojë dhe vlerësojë risqet e mospërputhshmërisë me
ligjet dhe rregullat në fuqi, duke siguruar kështu bazën për hartimin dhe zbatimin e procedurave të auditimit.
5
Objektivi i audituesve është të hartojnë dhe kryejnë ato procedura auditimi që ju japin mundësi të sigurojnë evidencën e
auditimit e cila duhet të jetë e mjaftueshme, përkatëse dhe e besueshme (ISSAI 1500, ISA 300).

prokurimit publik për operatorët e shpallur fitues. Në opinionin tonë përsa i përket shkallës së zbatimit të
kuadrit rregullator në fuqi për (hartimin dhe miratimin e DST kriteret e kërkesave kualifikuese dhe vlerësimin
e ofertave) në prokurimet publike nga Autoriteti Kontraktor (bashkia Maliq), referuar në kërkesat e ligjit
nr.9643, datë 20.11.2016 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, duke përjashtuar disa anomali materiale jo të
përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e opinionit të kualifikuar për fushën e zhvillimit të
procedurave. Besojmë se evidenca e auditimit që kemi marr janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të
siguruar bazën për opinionin tonë si më poshtë;
a-Në 21 procedura të audituara, në 1 (një) rast është konstatuar shkelje në realizimin e procedurave të
prokurimit publik, e cila ka sjellë shpallje fitues të ofertës së OE të radhës i mbetur në klasifikim me vlerë
më të lartë se oferta e OE që nuk ka pranuar të lidhë kontratën, ndërkohë diferenca ndërmjet dy ofertave
është disa hërë më e lartë se 2% e vlerës së fondit limit të prokuruar konkretishtë (17%), në mospërputhje
me pika 5, neni 58 “Njoftimi i fituesit dhe nënshkrimin e kontratës” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik” i ndryshuar, me pasojë përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, efiçencë dhe
efektivitet në vlerën totale 26.933.800 lekë pa tvsh.
b-Autoriteti Kontraktor në periudhat raportuese objekt auditimi (2018; 2019) me fondet publike ka nxjerr
urdhëra prokurimi për shpenzime me objekt; “blerje mallra, shërbime dhe punë publike”, objekte të
prokuruara me të njëjtën natyrë nëpërmjet procedurës “Vlerë e vogël” me copëzim të fondit publik, duke
shmangur procedurat e tjera të prokurimit, ndërsa duhej të kishte prokuruar fondin për këto objekte të
grupuara, ose me lote me qëllim përdorimin me efektivitet, eficencë dhe ekonomicitet të fondit publik,
veprime në mospërputhje me gërma (ë) “Prokurimi me vlerë të vogël”, neni 32 “Llojet e procedurave të
prokurimit”, me pika (8), neni 40 “Procedudura e prokurimit me vlerë e vogël”, të VKM nr. 914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, si edhe Udhëzimin nr.3, datë
27.01.2015 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël” i ndryshuar me Udhëzimi nr. 2, datë
24.04.2017, pika (1); pika (3) dhe ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin” i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015.
c-Komisioni Vlerësimit të Ofertave në procedurat e prokurimit të audituara sipas vlerësimit të tij për shpallje
fitues të OE konkurues është mbështetur në përzgjedhjen e procedurës së vlerësimit dhe kritereve të
kërkesave për kualifikim, ndërsa nga auditimi evidentohet se, fokusi i Autoritetit Kontraktor në vlerësimin e
ofertave konkuruese është qëndrimi strikt në Dokumentat Standarte të Tenderit, në plotsimin e kritereve të
kërkesave për kualifikim, sidomos edhe për ato kritere që mund të trajtohen lehtësisht si devijime të vogëla
apo shumë të vogëla dhe që nuk cënojnë deformimin e vlerës së ofertës e parashikuar nga neni 53, pika 4 e
ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, ku qartësishtë citohet se:“Autoriteti Kontraktor e
vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk
ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e
tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj”.
d-Në lidhje me hartimin e miratimin e DST e kritereve të Kërkesave kualifikuese arrihet në konkluzionin se;
Njësia e hartimit të dokumentave të tenderit, në asnjë rastë nuk ka të argumantuar në lidhje me kritert e
vendosura për kërkesat kualifikikese, ndërsa është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e përshkrimin e termave të
përgjithëshme se; “…vendosja e këtyre kërkesave është në mbështetje të ligjit nr. 9643, datë 20.1.2006 “Për
prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” i ndryshuar; Kontrata për punë publike...”.
Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Maliq:
Strukturat drejtuese të Bashkisë Maliq, janë përgjegjëse për zhvillimin e procedurave të prokurimit publik në
përputhje më dispozitat ligjore dhe rregullative në fuqi, të cilat duhet të mbështeten nga një sistem i
kontrollit të brendshëm funksional. Stafi drejtues është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve
financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara (kriteret e vlerësimit). Personat
përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e procesit të prokurimeve publike dhe përdorimin e
burimeve financiare të vëna në dispozicion në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH:
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme 6, nëse procedurat e
prokurimit publik, nuk paraqesin anomali materiale, si nga ana sasiore dhe cilësore, nëse veprimtaria e
subjektit të audituar në fushën e prokurimeve publike, është zhvilluar në përputhje me kriteret e
paracaktuara, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një opinion. Siguria e arsyeshme
është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson
identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH,
gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij profesional në punën audituese.
Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me zbatimin e procedurave të prokurimit publik, në
përputhje me ligjet dhe rregullat, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion
të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në
raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë.

II. HYRJA
Mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, në
zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 194/1prot, datë 18.02.2020 i ndryshuar me
nr.194/2, datë 14.04.2020 të miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 19.02.2020 deri më datë
22.05.2020, në subjekti Bashkia Maliq për periudhën e audituar nga 01.01.2018 deri 31.12.2019 me
objekt: “Auditimi Financiar dhe Përputhshmërisë” nga Grupi i Audituesve Shtetëror:
Vladimir Rizvani, Përgjegjës Grupi
Përparim Gjuzi, Auditues
Brunilda Zeneli, Audituese
Fatjon Çika, Auditues
Skënder Muça, Auditues.
a-Objektivat dhe qëllimi i auditimit:
-Objekti auditimit synojnë:
Dhënie e vlerësimeve të pavarura mbi funksionimin e sistemeve dhe nën sistemeve të kontrollit të
brendshëm dhe komponentëve të menaxhimit financiar të subjektit, nëpërmjet përcaktimit nga ana e
audituesve:
-nëse pasqyrat financiare janë hartuar në përputhje me rregullave dhe ligjet e kontabilitetit;
-nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar në sektori publik dhe të
sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik;
-nëse të ardhurat dhe shpenzimet janë realizuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me aktet
përkatëse ligjore e nënligjore dhe parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin;
-verifikimin e përgjegjësisë financiare të subjekteve përgjegjëse, nëpërmjet ekzaminimit dhe
vlerësimit të të dhënave financiare;
-auditimin e sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e
përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret.
-Qëllimi i auditimit:
Qëllimi auditimit: është dhënia e opinionit financiar e përputhshmërinë, apo hartimi i Raportit të
auditimit mbi bazën vlerësime të gjetjeve e dhënia e rekomandimeve për përmirësime.
b-Identifikimi i çështjes.
Projektraporti Auditimit synon të identifikojë përmbushjen e rolit të njësisë vendore dhe
përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmirësimin e
vazhdueshëm të punëve në shërbim të komunitetit; në funksion të zbatimit të strategjive që orientojnë
zhvillimin e Bashkisë Maliq, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit ndaje
komunitetit në plotësimin e kërkesave të tyre. Për këtë janë vlerësuar aktivitetet që kanë të bëjnë me
respektimin e organigramës dhe të strukturës organike.
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ISSAI 300 Parimet Bazë të Auditimit në lidhje me përputhshmërinë pohojnë se auditimi duhet të japë siguri të
arsyeshme për zbulimin e gabimeve, parregullsive dhe veprimeve të paligjshme që mund të cenojnë ndjeshëm objektivat e
auditimit

Auditimi ka përfshirë veprimet e kryera në hartimi i pasqyrave financiare, planifikimi dhe mbledhja e
të ardhurave, menaxhimin financiar dhe kontrollin, hartimi e zbatimi i buxhetit, auditimin e kontrollit
të brendshëm. Gjithashtu auditimi ka përfshirë zbatimin e procedurave të prokurimit, zbatimin e
kontratave të punimeve, si dhe zbatimin e detyrave të lëna nga auditimi i mëparshëm. Në bazë të
kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e rezultateve të testeve
të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, si dhe është bërë vlerësimi
evidencave të grumbulluara që i përket mjaftueshmërisë e përshtatshmërisë për qëllimet e auditimit.
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.
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
Maliq.
c-Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar, lidhur me çështjet në auditim
(në vartësi të llojit të auditimit).
Kryetari i Bashkisë Maliq (Nëpunësi autorizues) dhe Drejtori Financës (Nëpunësi zbatues), janë
përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm të
raportimit financiar në sektorin publik dhe për mirë funksionimin e sistemit të kontrollit të
brendshëm, i cili garanton respektimin e kuadrit ligjor në fuqi. Administratori i përgjithshëm dhe
Drejtori Financës, janë përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të
Bashkisë Maliq.
Bazuar në pika 6, neni 34, ligji nr. 139/15, datë 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore” ku thuhet se:
“Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe administron çdo vit buxhetin e vet,
pa deficit dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon administrimin e zbatimin e sistemit
buxhetor dhe ligjin për financat vendore”.
Neni 91. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: pika (1.3). Të drejtën
dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, sipas së cilës:
a) krijojnë, mbledhin të ardhura dhe bëjnë shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre;
b) vendosin taksa e tarifa vendore për shërbimet me nivelin e tyre në përputhje legjislacionin në fuqi;
c) hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë buxhetin e tyre;
ç) mbajnë llogaritë, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe ofrojnë informacione, ose raporte
financiare për hartimin dhe zbatimin e buxhetit për qeverisjen qendrore, ose shtetasit.
Neni 65 “Administrata e njësisë administrative”, pika (1) “Në njësitë administrative funksionon
administrata që drejtohet nga administratori”.
d-Përgjegjësitë e audituesve:
Përgjegjësia e grupit të auditimit është të shprehë konkluzionin dhe një opinion mbi çështjet që janë
nën auditim. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit sipas
INTOSAI. Këto standarde kërkojnë që audituesit të respektojë kërkesat etike, si dhe të planifikojë e
kryejë auditimin me qëllim që të arrijë nivelin e sigurisë së kërkuar.
Përgjegjësia jonë (Audituesit e KLSH-së) është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijohen bindjet,
si dhe të shprehet opinioni i grupit të auditimit mbi aspektet që duhet të vlerësojë:
a)-nëse shpenzimet janë ekzekutuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit me aktet përkatëse
ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin;
b)-nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit publik dhe
të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik;
c)-nëse janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në ligjet dhe aktet normative përkatëse, si ligji organik i
Buxhetit, apo ligji i Prokurimit Publik, etj;
b)-nëse janë reflektuar shkeljet e institucionit të audituar, të evidentuara në auditimet e kaluara;
c)-Interesin publik ose pritshmërinë publike (p.sh. shkelje të identifikuara nga media, etj.);
e)-Fusha specifike që janë objekt i fokusit ligjvënës, etj;

Në përputhje me ISSAI (1320) e (1450), objektivi audituesit është që të aplikojë konceptin e
materialitetit në mënyrë korrekte gjatë planifikimit dhe kryerjes së auditimit. Auditimi përfshin
kryerjen e procedurave për të marr dëshmi auditimi rreth praktikave administrative e financiare, rreth
shumave dhe raportimit të shifrave në Pasqyrat Financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi
i audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të
mashtrimit apo gabimit. Gjatë procesit të vlerësimit të rriskut, audituesit vlerësuan nivelin e kontrollit
të brendshëm relevant në Bashkia Maliq, në mënyrë që të programohen procedurat e auditimit, që
janë të përshtatshme për kushtet e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi
efektivitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit.
e-Kriteret e vlerësimit.
Legjislacioni bazë e dytësor dhe dispozita të tjera, si dhe kritere përkatëse që janë përdorur dhe ju
jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit:
 Kushtetuta dhe Ligji nr.154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimit e Kontrollit të Lartë të
Shtetit”.
 Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
 Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar.
 Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar.
 Ligji nr.130/2016, datë 15.12.2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, ligji nr. 109/2017, datë
18.12.2017 “Për buxhetin e vitit 2018” dhe aktet normative që e ndryshojnë këto ligje.
 Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar,
 Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, etj.
 UMF nr.14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore për
institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor..” i ndryshuar me UMF nr. 26, datë 27.12.2007.
 UMF nr.30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar.
 UMF nr. 54, datë 15.07.2010 “Për miratimin e manualit të MFK”.
f-Standardet e auditimit të aplikuara në kryerjen e punës.
-Standardet e zbatuara gjatë kryerjes së auditimit:
ISSAI (100) “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik”që përcakton parime themelore për
auditimin e sektorit publik në përgjithësi;
ISSAI (400) “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë” që përcakton parime themelore
ISSAI (100) dhe zhvillon më tej ato, duke përshtatur me kontekstin specifik te auditimit të
përputhshmërisë;
ISSAI (4000) “Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë”; si dhe
ISSAI (4200);
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA), Federata Ndërkombëtare kontabilisteve (IFAC);
Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës
Evropiane të audituesve; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t,
INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e
përputhshmërisë”; etj.
Manuali i Auditimit Financiar dhe Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të audituesve; Kërkesat
e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit,
ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë”, etj.
III- PËRSHKRIMI I AUDITIMIT:
1. Informacioni i përgjithshëm dhe pozicioni gjeografik:
Bashkia Maliq është pjesë e Qarkut Korcë e cila numëron 41.757 banorë (censusi 2011) me sipërfaqe
656.34 km2 e përbërë nga 7 Njësi administrative respektivisht: Maliq; Moglicë; Gorë; Libonik; Pirg;
Vreshtas dhe Pojan.

2. Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit
a. Objekti këtij auditimi; është përputhshmëria e veprimtarisë dhe rregullshmëria e operacioneve
financiare të kryera nga ana e subjektit Bashkia Maliq përgjatë periudhës 01.01.2018 deri më
31.12.2019.
b. Qëllimi auditimit; është dhënia e opinionit dhe hartimi raportit të auditimit mbi bazën e
vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime mbështetur mbi evidenca të
besueshme, të mjaftueshme dhe përkatëse. Vlerësimi nëse aktivitetet, transaksionet financiare dhe
informacionet janë, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi
bazën e te cilit e ushtron veprimtarinë subjekti që auditohet. Qëllimi i auditimit është të identifikojë
dhe vlerësojë zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi dhe vlerësojë risqet e anomalive materiale në pasqyrat
financiare dhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit e njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë
kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke
krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara dhe
gabimeve materiale ISSAI (1315)7. Në bazë të vlerësimit të risqeve, nivelit të materialitetin dhe
identifikimit të gabimeve, në mbështetje të ISSAI (1700) ne synojmë të japim një opinion mbi
pasqyrat financiare bazuar në vlerësimin e konkluzioneve të nxjerra nga evidencat e mbledhura.
c-Fushëveprimi; Auditimi ka përfshirë fushën e prokurimeve publike, veprimet e kryera nëpërmjet
bankës, hartimi pasqyrave financiare, administrimi aseteve, planifikimi dhe mbledhja e të ardhurave,
veprimtaria e IMT, hartimi e zbatimi buxhetit, si dhe zbatimin e kontratave të punimeve. Në bazë të
kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e rezultateve të testeve
të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, duke vlerësuar evidencat e
grumbulluara përsa i përket mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë për qëllimet e auditimit.
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.
Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të mjaftueshme e
të përshtatshme për të dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë ekonomiko financiare Bashkia Maliq.
-Misioni; për njësinë që auditohet është Kryerja e funksioneve të veta, të përbashkëta dhe të
deleguara në interes të komunitetit, duke përdorur në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme burimet
natyrore dhe financiare (të ardhurat e veta, grandin dhe fondet e dhëna nga buxheti i shtetit me synim
krijimin e kushteve të sigurisë dhe mirëqenies për komunitetin).
-Objektivat; burojnë nga ligji “Për vetëqeverisjen vendore”.
Ndërsa administrata (aparati) i bashkisë ka si qëllim: përmirësimin e kushteve të punës, rritjen e
nivelit të drejtimit dhe rishikimin funksional të Bashkisë, zhvillimin e politikave dhe strategjive,
identifikimin, koordinimin dhe monitorimin e programeve, rritjen e efektivitetit të përdorimit të
burimeve.
-Bashkia, siguron qeverisjen në nivel sa më afër shtetasve nëpërmjet:
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-Njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësisë; respektimit i të
drejtave dhe lirive themelore të shtetasve të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera; zgjedhjes
së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësirave të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë;
ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga Bashkia; realizimit të
shërbimeve në forma të përshtatshme dhe nxitjes efektive të pjesëmarrjes së bashkësisë në qeverisjen
vendore.
Organi përfaqësues i Bashkisë është Këshilli Bashkiak.
Organi ekzekutiv i Bashkisë është Kryetari i Bashkisë.
Ushtrimi i autoritetit me interes publik vendor: krijon, mbledh të ardhura dhe bën shpenzime për
përmbushjen e funksioneve të tyre, vendos taksa e tarifa për shërbimet si dhe nivelin e tyre në
përputhje me legjislacionin në fuqi dhe interesat e bashkësisë, harton, miraton dhe ndjek zbatimin e
buxhetit tyre. Bashkia kryen funksione të veta, të përbashkëta dhe funksione të deleguara.
IV-

GJETJET DHE REKOMANDIMET.

IV.1- Auditim mbi Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin e Brendshëm.
1.1. Vendosja e objektivave.
Nga natyra e saj njësia zbaton disa strategji sektoriale siç është, strategjia për mbrojtjen e
konsumatorëve dhe mbikëqyrjen e tregut, 2014-2020, strategjia për zhvillimin e biznesit, strategjia
kombëtare për pronësinë intelektuale dhe është në proces miratimi strategjia për zhvillimin e turizmit.
Në rregullore janë përcaktuar objektivat e përgjithshme, organizimi i punës struktura dhe funksionet
përkatëse. Për vitin 2015 e 2016, njësia në bazë të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e
sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ka hartuar projektbuxhetin pa marrë në konsideratë
dhe risqet e mundshme që mund të pengojnë arritjen e objektivave. Lidhur me buxhetin e caktuar çdo
menaxher dhe strukturë varësie merr informacion krahas takimeve të ndryshme dhe me shkresë
zyrtare.
1.2. Etika personale dhe profesoniale.
Nëpunësit e njësisë duhet të respektojnë rregullat dhe parimet e ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për
rregullat e etikës në administratën publike”, rregulla të cila janë të përcaktuara në Vendimin nr. 87,
datë 20.12.2016 të kryetarit të bashkisë “Për rregullat e etikës në administratën publiuke” rregulloren
e brendshme të Bashkisë dhe gjithashtu është përcaktuar procedura për të raportuar shkeljet e
legjislacionit mbi etikën dhe për marrjen e masave për shkeljet e konstatuara me Urdhëri nr.153, datë
12.12.2016 për ngritjen e “njësia e sinjalizimit”.
1.3. Struktura organizative.
Bashkia për viti 2018 ka funksionuar dhe është organizuar mbi bazën e strukturës dhe organikës të
miratuar me vendim te Këshillit Bashkiak nr. 190 datë 15.12.2017 dhe urdhër i Kryetarit të Bashkisë
nr. 6, datë 04.01.2018.
Për vitin 2019, institucioni ka funksionuar në bazën e strukturës organike të miratuar me VKB nr.
130 datë 24.12.2018 dhe urdhëri I Kryetarit të Bashkisë nr 614, datë 31.12.2018
1.4. Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit.
Punonjësit e njësisë i rregullojnë marrëdhëniet e punës me punëdhënësin në bazë të ligjit për statusin
e nëpunësit civil dhe Kodit të Punës. Në bazë ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjit për
menaxhimin e sistemit buxhetor, ligjit për prokurimin publik, ligjit për kontabilitetin, ligjit për
statusin e nëpunësit civil, si dhe të dispozitave ligjore të kodit të punës etj., Titullari i njësisë, në rast
të shkeljes së normave ligjore apo, të rregullave ka të drejtë të ndërmarrë hapat e duhura, duke
propozuar masa disiplinore dhe administrative për punonjësit, deri në largim nga puna. Struktura dhe
dhe procedurat e brendshme garantojnë se, punonjësit mbikëqyren në kryerjen e detyrave të tyre nga,
drejtuesit dhe ajo është e përshtatshme për realizimin e objektivave të caktuara.
1.5. Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore.
Në rregulloren e brendshme të institucionit, njësia ka miratuar përshkrimin e punës për çdo pozicion
pune në institucion ku përfshihen detyrat që duhen kryer nga çdo strukturë dhe për çdo vit është bërë
vlerësimi vjetor i punës për çdo punonjës. Për ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të

punonjësve gjatë vitit 2018 dhe 2019,janë trajnuar punonjës me tematikë të ndryshme në funksion të
pozicioneve të punës. Trajnimet janë kryer në bashkëpunim me Institutin e Trajnimeve të
Administratës Publike .
a. Menaxhimi i riskut.
Menaxhimi i riskut është procesi i identifikimit, vlerësimit dhe monitorimit të riskut. Pas planifikimit
të fondeve buxhetore institucioni analizon dhe bën kontrollin e risqeve hap pas hapi të cilët mund të
venë në rrezik realizimin e treguesve buxhetore dhe ka hartuar regjistrat e risqeve për drejtoritë dhe
në bazë të nenit 21, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”
dhe Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. II, pika 3.2 “Menaxhimi i riskut”,
njësia ka hartuar strategjinë e riskut.
b. Aktivitetet e kontrollit.
Aktivitetet e kontrollit janë rregullat, procedurat dhe veprimet që kanë si qëllim reduktimin e risqeve
dhe synon arritjen e objektivave dhe të misionit të saj. Proceset kryesore të punës janë të shkruara në
strukturën organike dhe në rregulloren e brendshme. Në bazë të strukturës së miratuar ekziston dhe
ndarja e detyrave. Nëpunësi autorizues në bazë të ligjit për buxhetin merr përsipër angazhimet për
realizimin e programit buxhetor. Transaksionet financiare kryen në bazë të rregullave të vendosura
nga Ministria e Financave dhe për çdo transaksion zbatohet rregulli i firmës së dyfishtë. Në përputhje
me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, neni 16.
c. Informim komunikimi.
Informimi është baza e komunikimit që nevojitet për kryerjen me cilësi të detyrave të ngarkuara dhe
i duhet komunikuar titullarit dhe nëpunësve të tjerë në formën dhe kohën e duhur për ti ndihmuar ata
në përmbushjen e detyrave dhe të përgjegjësive. Menaxherët e njësisë zotërojnë informacion të
mjaftueshëm për qëllimet dhe rëndësinë e menaxhimit financiar dhe të kontrollit pasi, ligji për
menaxhimin financiar dhe kontrollin ka funksionuar në njësi dhe në strukturat vartëse. Titullari dhe
nëpunësi autorizues informohen nga drejtuesit e programeve me anë të mbledhjeve, relacioneve dhe
raporteve të ndryshme. Drejtoria e Financës, raporton tek nëpunësi autorizues me anë të situacioneve
buxhetore mujore dhe vjetore të krahasuar me planin, raporteve të monitorimit çdo muaj. Nëpërmjet
raportimit tek eprori i drejtpërdrejtë, sigurohet dhe komunikimi mbi parregullsitë dhe problemet e
mundshme. Për realizimin e objektivave institucionale dhe për të plotësuar nevojat e domosdoshme
të punonjësve, është specialisti i IT-së, brenda Drejtorisë së Burimeve Njerëzore i cili ofron
informacion të nevojshëm për realizimin e detyrave. Në drejtim të aktivitetit të kontrollit për sistemin
e IT, lidhur me krijimin dhe ekzistencën e një sistemi rezervë (back-up) IT të përshtatshëm rezulton
se ky sistem funksionon vetëm për Drejtorinë e Tatim Taksave. Punonjësit brenda institucionit
komunikojnë me shkrim, postë elektronike dhe në mënyrë verbale ndërsa, jashtë institucionit
komunikohet kryesisht në formë shkresore zyrtare dhe ka korrespondencë të rregullt me subjektet
kryesore të jashtme pa përjashtuar komunikimin elektronik dhe atë telefonik. Njësia dhe strukturat
vartëse, auditohen nga struktura e Auditimit të Brendshëm dhe nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Sistemi
aktual i komunikimit të institucionit ka nevojë për përmirësim, pavarësisht se informacioni është i
mjaftueshëm për zbatimin e detyrave. Nuk ka procedurë të veçantë për mbledhjen dhe dokumentimin
e gabimeve, ankesave për analizën e tyre, identifikimin e shkaqeve dhe për eliminimin e problemeve
të dala gjatë kryerjes së detyrave.
d. Monitorimi.
Monitorimi është tërësia e proceseve të rishikimit të aktivitetit të njësisë, i cili synon të afrojë garanci
të arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojnë sipas qëllimit për të cilin janë ngritur. Titullari
informohet vazhdimisht nga drejtorët mbi aktivitetin e strukturave dhe drejtorive që ata drejtojnë me
anë të takimeve, informacioneve apo, raporteve të ndryshme. Drejtuesit nën mbikëqyrjen e Titullarit,
raportojnë realizimin e çdo objektivi në përgjegjësinë e gjithsecilit. Krahas arritjeve analizohen dhe
shkaqet e mosrealizimeve. Bashkia në përbërje të strukturës ka dhe Sektorin e Auditimit të
Brendshëm i cili është miratuar në Strukturën e Bashkisë me Vendimin e Këshillit nr.3 datë
28.01.2016. Ligji për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik, garanton objektivitetin dhe
pavarësinë e Sektorit të Aditimit të Brendshëm në Bashkinë Maliq. Në bazë të ligjit Sektori i Auditit

të Brendshëm varet dhe raporton direkt tek titullari i njësisë. Procesi i monitorimit më shumë
konsiston në realizimin e menaxhimit financiar. Drejtoria e Auditimit të brendshëm për vitin 2018
dhe 2019, ka kryer auditime mbi bazë sistemi, kryesisht për sistemin e proceseve organizative,
sistemin e programimit dhe zbatimit të buxhetit, sistemin e pagesave, sistemin e prokurimeve,
sistemin e kontabilitetit dhe raportimit financiar, si dhe sisteme të tjera sipas misionit dhe qëllimit të
njësisë dhe sistemin e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, sipas kërkesave të ligjit dhe
manualit për menaxhimin financiar dhe kontrollin.
1.6 Kontrolli i brendshëm.
-Titulli gjetjes: Nga auditimi mbi procedurën e ngritjs dhe funksionimit të NJAB u konstatua se,
Njësia e Auditimit të brendshëm në bashki e cila ka funksionur me sturkturë në nivel sektori me 1
auditues i certifikuar, ndërsa njësia Auditimit të brendshëm kërkohet të jetë e organizur me 3
punonjës të certifikuar, veprim në mospërputhje me neni 10, ligji nr.114/2015 “Për auditimin e
brendshëm në sektorin publik” dhe pika 3, VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve
të krijimit të Njësisve të Auditimit të Brendshëm në Sektorin publik”.
-Situatata: Në strukturën organike struktura e NJAB për vitet 2018-2019 është parashikuar me tre
punonjës, ku një prejt tyre përgjegjës dhe dy auditues, por gjatë kësaj periudhe ka funksionuar me dy
punonjës dhe nga 13.11.2019 deri në fund të vitit 2019 ka funksionuar me një punonjës në
kundërshtim me ligjin. Inspektori i auditimit nuk ka qenë i pajisur me certifikatën “Auditues i
brendshëm”, në kundërshtim me kërkesat e nenit 11, të ligjit nr.114/2015 “Për auditimin e brendshëm
në sektorin publik”. Certifikimi është ndjekur vetëm nga audituesi A.B.
-Kriteri: Ligji nr.114/2015 datë 06.11.2015 “Për auditimin e Brendshëm në Sektorin publik”, VKM
nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditit të Brendshëm në
Sektorin Publik”, Manuali i auditimit të brendshëm” i miratuar me urdhërin e ministrit të financave
me nr.100, datë 25.10.2016 “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin
publik”.
-Shkaku: Moszbatimi i VKB nr.190, datë 15.12.2017 “Për miratimin e punonjësve, nivelin e pagave
të administratës së Bahkisë (qendër), Njësive Administrative dhe Agjensive të Bashkisë Maliq”.
-Rëndësia: I ulët.
-Rekomandimi: Bashkia Maliq të marr masa që njësia e auditimit të Brendshëm të organizohet dhe
të funksionojë me 3 punonjës të certifikuar, kërkesë e parashikuar në kriteret për krijimin e Njësisë së
Auditit të Brendshëm në Sektorin Publik.
IV.2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të buxhetit të
shtetit, nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, ndryshuar me
ligjin nr. 114/2012, datë 07.12.2012 dhe ligjin nr. 57/2016, datë 2.6.2016), ligjin nr. 130/2016,
datë 17.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2017”, ligji nr. 109/2017, datë 30.11.2017 “Për
buxhetin e shtetit të vitit 2018”, me ndryshimet dhe ligji nr.99/2018, datë 03.12.2018 me
ndryshime.
Për vitet 2018 dhe 2019, Titullari Bashkisë Maliq, në përputhje me kriteret dhe kërkesat e ligjit nr.
9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr.10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, ligji nr.
68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për
vetëqeverisjen vendore”, UMF nr. 10, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e programit buxhetor
afatmesëm 2018-2020” dhe UMF nr. 10/1, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor
Afatmesëm për Pushtetin Vendor”, UMF nr. 23, datë 22.11.2016 “Për procedurat standarde të
përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”, ka miratuar hapat për përgatitjen e kalendarit për
programin buxhetor afat mesëm 2019-2021 dhe 2020-2022, me vendim nr.193, datë 15.12.2017 dhe
vendim nr.184, datë 14.12.2018, është përcaktuar kalendari i programit buxhetor afatmesëm për
njësitë shpenzuese, është miratuar raporti i vlerësimit i të ardhurave dhe shpenzimeve në këshilli
Bashkisë me vendim nr. 3, datë 19.01.2018 dhe vendim nr. 23, datë 28.01.2019 janë miratuar tavanet

e programeve buxhetore afatmesëm për vitet 2019-2020 dhe vitet 2020-2022, vendim nr. 21, datë
07.03.2018 dhe vendim nr.37, datë 25.02.2019 janë dërguar në Ministria Financave draftet e fazës së
parë për programin buxhetor 2019-2020, me shkresa nr.2163 prot, datë 01.06.2018 dhe programi
buxhetor 2020-2022 me shkresë nr.2469 prot, datë 30.05.2019. Pas analizave të kërkesave të njësive
shpenzuese është dërguar PBA në Ministria e Financave me shkresë nr.3444 prot, datë 14.09.2018,
për programin buxhetor 2019-2020 dhe me shkresë nr.3911 prot, datë 15.09.2019, për programin
buxhetor 2020-2022. Programet buxhetor afatmesëm janë miratuar me vendim nr.133, datë
14.12.2018 dhe vendim nr.156, datë 20.12.2019. Struktura buxhetore për Programin Buxhetor
Afatmesëm të këtij institucioni, paraqitet në 11 programe buxhetore. Gjatë hartimit të PBA për vitet
2017-2019 janë përcaktuar “Përshkrimi i çdo programi”; “Politika e programit”, “Qëllimi Politikës së
programit”, “Objektivat e politikës së programit”. Gjithashtu çdo program ka të përcaktuar produktet
e programeve buxhetore, në të dy fazat e përgatitjes së tij, shpërndarja e fondeve sipas programeve,
shpenzimet sipas natyrës e tendenca e të ardhurave sipas PBA paraqitet në Aneksi nr.2, bashkëlidhur
Projektraportit të Auditimit.
2.1-Në Bashkinë Maliq u konstatua se, ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit dhe
zbatimit të buxhetit, përsa i përket pjesës së të ardhurave të veta dhe shpenzimeve të tyre.
Situata:

Nga auditimi u konstatua se, buxheti viteve 2018 e 2019 është miratuar sipas procedurave
dhe kërkesat të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit
buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për
menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e
taksave vendore” të ndryshuar.
Buxhetet janë miratuar sipas VKB, kështu për vitin 2018, buxheti vjetor është miratuar
me Vendim të Këshillit Bashkisë nr.191, datë 15.12.2017 i konfirmuar nga Institucioni i
Prefektit të Qarkut Korçë, me shkresën nr.1064/1 prot, datë 28.12.2017, buxheti shtesë
për viti 2018 është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkisë nr.2, datë 19.01.2018 i
konfirmuar nga Institucioni Prefektit të Qarkut Korçë me shkresë nr.85/1 prot, datë
05.02.2018 sipas Aneksi nr.2 bashkëlidhur Projektraportit të Auditimit.
Për vitin 2019, buxheti vjetor është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkisë nr.132,
datë 14.12.2018 i konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Korçë, me shkresë nr.
1553/1 prot, datë 31.12.2018, buxheti shtesë për vitin 2019 është miratuar me Vendim të
Këshillit Bashkisë nr.24, datë 15.02.2019 i konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të
Qarkut Korçë, me shkresë nr.303/1 prot, datë 28.02.2019 sipas Aneksi nr.3 bashkëlidhur
Projektraportit të Auditimit.
Për vitin 2018, shpenzimet buxhetore janë planifikuar në vlerën 1,381,687 mijë lekë dhe
realizuar në vlerë 1,019,920 mijë lekë ose në masë 79%, sipas artikujve: paga në masë
93%, sigurime në masë 92%, shpenzim operativ në masë 58% e investime në masë 63%.
Sipas burimeve të financimit.
Për vitin 2018, nga transferta e pakushtëzuar treguesit e buxhetit janë planifikuar për
vlerën 374,432 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 334,406 mijë lekë në masë 89.3%,
nga transferta specifike treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 176,342. mijë lekë
dhe janë realizuar në vlerën 129,176. mijë lekë ose në masë 73.3%, nga të ardhurat e veta
treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 322,910 mijë lekë dhe janë realizuar në
vlerën 127,834 mijë lekë ose në masën 39.6%, nga fondet e deleguara treguesit e buxhetit
janë planifikuar për vlerën 355,903 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 355,548 mijë
lekë ose në masën 99.9% dhe nga fondet e FZHR treguesit e buxhetit janë planifikuar për
vlerën 152,101 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 144,959 mijë lekë ose në masën
95% sipas Aneksi nr.5, bashkëlidhur Projektraportit të Auditimit.
Për vitin 2019, shpenzimet buxhetore janë planifikuar në vlerën 1,230,981 mijë lekë dhe
realizuar në vlerë 978,870 mijë lekë ose në masë 80%, sipas artikujve: paga në masë 94%,
sigurime në masë 92%, shpenzime operative në masën 67% dhe investime në masë 49%.
Sipas burimeve të financimit.
Nga transferta e pakushtëzuar treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 327,817
mijë lekë dhe janë realizuar në vlerë 313,226 mijë lekë ose në masë 95.5%, nga transferta

specifike treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 194,533 mijë lekë dhe janë
realizuar në vlerën 171,268 mijë lekë ose në masë 88%, nga të ardhurat e veta treguesit e
buxhetit janë planifikuar për vlerë 320,356 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 107,323
mijë lekë, ose në masë 33.5%, nga fondet e deleguara treguesit e buxhetit janë planifikuar
për vlerën 367,132 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 366,847 mijë lekë ose në masë
99.9% dhe nga fondet e FZHR treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 21,143
mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 20,206 mijë lekë ose në masë 95.5% sipas Aneksi
nr.6, bashkëlidhur Projektraportit të Auditimit.
Për vitin 2018, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 300,000 mijë lekë të
parashikuara, janë realizuar në vlerë 131,367 mijë lekë, ose 44% me mosrealizim në vlerë
168,633 mijë lekë.
Për vitin 2019, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 300,000 mijë lekë të
parashikuara, janë realizuar në vlerë 99,725 mijë lekë ose 33%, me mosrealizim në vlerë
200,275 mijë lekë.
U konstatua se ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit dhe zbatimit të
buxhetit, për sa i përket pjesës së të ardhurave të veta dhe shpenzimeve të tyre, kështu për
vitin 2018 të ardhurat nga taksat e tarifat vendore të planifikuar gjithsej në vlerën 300,000
mijë lekë në buxhetin fillestar, janë kryer shpenzime sipas realizimit faktik në vlerë
129,176 mijë lekë duke mos realizuar shpenzimet në vlerë 170,824 mijë lekë, për vitin
2019 të ardhurat nga taksat e tarifat vendore të planifikuar gjithsej në vlerën 300,000 mijë
lekë në buxhetin fillestar, janë kryer shpenzime sipas realizimit faktik në vlerë 107,323
mijë lekë duke mos realizuar shpenzimet në vlerë 192,768 mijë lekë.
Për veprimet dhe mosveprimet në përputhe me kriteret e përcaktuara në aktet ligjore dhe
nënligjor mbahet ky akt konstatimi me znj. Almira Muka me detyrë Drejtore Finance për
periudhën e auditimit.
-Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në
Kriteri:
Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin”, ligji nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave
vendore” të ndryshuar, ligji nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, ligji
nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,UMF nr.10, datë 28.02.2017,
“Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020”, si dhe UMF nr.10/1, datë
28 02 2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm për Pushtetin Vendor”,
Udhëzimi nr. 23 datë 22.11.2016 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit
buxhetor afatmesëm” dhe Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak.
Impakti:
Planifikimi i të ardhurave të veta, zërave të shpenzimeve e investimeve dhe mos realizimi
i tyre kryesisht për shkak të mosrealizimit të ardhurave, sjellin mungesa në plotësimin e
nevojave reale të komunitetit dhe ulje të performancës të njësisë vendore në drejtim të
këtyre shërbimeve.
Analizat e punës për realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve në buxhetet paraardhëse
Shkaku:
nuk janë bërë të plota, duke mos nxjerrë konkluzione të sakta për realizimet dhe
mosrealizimet e buxheteve gjatë viteve të audituara.
Rëndësia:
E lartë.
Rekomandimi: -Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit dhe realizimit të
buxhetit, Bashkia Maliq të marrë masa për hartimin e një buxheti real, mbështetur në
realizimin e mundshëm dhe objektiv të të ardhurave dhe shpenzimeve. Të bëhen
periodikisht analizat e punës për realizimin e buxheteve paraardhës, duke nxjerrë
konkluzione të sakta për realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve përkatëse.

2.2-Gjendja e faturave të pa likuiduara në fund të periudhave 2018– 2019, në llogarinë 401-408
dhe 467, fatura të cilat janë likuiduar gjatë vitit 2019 dhe tremujorit të parë 2020, konstatuar kjo
nga testet e kryera në likuidimin të këtyre periudhave.
Situata:

Nga të dhënat e bilancit, konstatohet se totali i faturave të pa likuiduar në fund të vitit
2018 në Llog (401-408) “Furnitor e llogari të lidhura me to”, paraqiten në vlerë
1,815,017 lekë sipas Aneksi nr.7, bashkëlidhur Projektraportit të Auditimit.
Këto janë fatura për shpenzime të energjisë elektrike, ujit, postës dhe telefonisë, të cilat

Kriteri:

janë kryer në muajin dhjetor, për të cilat pagesat janë bërë në janarin e vitit pasardhës.
Nga auditimi në lidhje me likuidimin e tyre rezulton se këto detyrime për faturat si më
sipër janë likuiduar në Janar të vitit 2019, në vlerën gjithsej për 1,818,017 lekë, me
urdhër shpenzimet, sipas Aneksi nr.8, bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit dhe
detyrime të tjera në llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet në vlerë 108,979,854
lekë, sipas Aneksi nr.9 bashkëlidhur Projektraportit të Auditimit.
Arsyeja e mos likuidimit të këtyre faturave është vendosja e limitit nga Ministria e
Financave në fund të periudhës ushtrimore, sipas shkresës nr. 19932, datë 07.11.2018, ku
përcaktohet se për periudhën 09.11.2018 deri 30.11.2018, limiti është për vlerën
8,500,242 lekë dhe për periudhën 01.12.2018 deri 31.12.2018, limiti është 32,095,533
lekë, dhe nga mosrealizimi i të ardhurave në vlerën 168,633 mijë lekë.
Nga auditimi në lidhje me likuidimin e tyre rezulton se këto detyrime për faturat si më
sipër rezulton se gjatë 3/mujorit të parë të vitit 2019, është likuiduar vlera 49,905,924
lekë dhe deri në fund të vitit 2019 është likuiduar e gjithë vlera për fatura në shumën
108,979,854 lekë me urdhër shpenzimet sipas Aneksi nr.10 bashkëlidhur Projektraportit
të Auditimit.
Në fund të vitit 2019, totali i faturave të pa likuiduara në Llog.(401-408) “Furnitor e
llogari të lidhura me to” paraqiten në vlerë 2,070,572lekë, Aneksi nr.11 bashkëlidhur
Projektraportit të Auditimit.
Këto janë fatura për shpenzime të energjisë elektrike, ujit, postës dhe telefonisë, të cilat
janë kryer në muajin dhjetor, për të cilat pagesat janë bërë në janarin e vitit pasardhës.
Nga auditimi në lidhje me likuidimin e tyre rezulton se këto detyrime për faturat si më
sipër janë likuiduar në Janar të vitit 2019, në vlerën gjithsej për 2,070,572 lekë, me
urdhër shpenzimet, sipas Aneksi nr.12 bashkëlidhur Projektraportit të Auditimit dhe
detyrime të tjera në llog.(467) “Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet në vlerë 77,866,457
lekë sipas Aneksi nr.13 bashkëlidhur Projektraportit të Auditimit.
Arsyeja e mos likuidimit të këtyre faturave është vendosja e limitit nga Ministria e
Financave në fund të periudhës ushtrimore, sipas shkresës nr. 21920 datë 02.12.2019,
nr.23067, datë 16.12.2019, nr.21920/38, datë 20.12.2019, ku përcaktohen prioritetet e
pagesave ne kushtet e gjendjes se shpallur te fatkeqësisë natyrore, si dhe mosrealizimi të
ardhurave për viti 2019 në shumën 200,275 mijë lekë.
Nga auditimi në lidhje me likuidimin e tyre rezulton se, këto detyrime për faturat si më
sipër rezulton se datë 27.04.2020 është likuiduar vlera prej 63,528,891 lekë me urdhër
shpenzime sipas Aneksi nr. 14 bashkëlidhur Projektraportit të Auditimit.
-Efektet e zbatimit të vendimeve gjyqësore në buxhet.
Bashkia Maliq me datë 01.01.2018 ka administruar 21 vendime gjyqësore në vlerë
8,626,579 lekë që janë detyrime në 1 rast detyrime për pagesë telefoni dhe në 20 raste
detyrime për largime nga puna sipas Aneksi nr.15 bashkëlidhur Projektraportit.
Nga shuma e mësipërme për vite 2018 e 2019 janë (likuiduar) në vlerë 2,631,425 lekë,
sipas të dhënave të pasqyrës më sipër, mbetur për likuidim të mëtejshëm në buxhetin e
vitit 2020 vlera 5,995,154 lekë, në kundërshtim me përcaktimet e pikës 62 të UMF nr. 2,
datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” ku përcaktohet se;
“............ të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme janë përgjegjëse për ekzekutimin e
vendimeve gjyqësore të formës së prerë në ngarkim të tyre, brenda buxhetit vjetor të
miratuar. Titullarët e njësive të qeverisjes së përgjithshme analizojnë të gjitha vendimet
gjyqësore dhe kërkojnë nxjerrjen e përgjegjësive administrative. Vendimi gjyqësor nuk
likuidohet pa aktin e titullarit që provon gjurmën e auditimit të këtij procesi..”.
Sa më sipër nga Drejtoria Financës, Bashkia Maliq deri më datë 30.04.2020 nuk ka
likuiduar detyrime në vlerë gjithsej 19,500,545 lekë për fatura dhe vendime gjykate që i
përkasin viti 2019 e para (për mallra e shërbime në vlerë 14,337,566 lekë dhe shpenzime
për Vendime Gjykate në vlerë 2,970,749 lekë). Për veprimet e mosveprimet në përputhe
me kriteret e përcaktuara në aktet ligjore e nënligjor mbahet ky akt konstatimi me
znj.Almira Muka me detyrë Drejtore Finance për periudhën e auditimit.
Me neni 52 “Kryerja e shpenzimeve” të ligji nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin
e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar; neni 9; 10, të ligjit nr.9928,

datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar; UMF nr.5, datë
27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” i ndryshuar me UMF nr.5/1,
datë 21.05.2014; Udhëzimin udhëzimi plotësues i MF nr. 02, datë 10.01.2018 “Për
buxhetin e vitit 2018” pika 82;91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes
Vendore”.
Impakti:
Nuk është respektuar radha e likuidimit të detyrimeve për faturat e periudhave të
mëparshme me buxhetin e vitit pasardhës, nuk është bërë analizë për vendimet e
gjykatave nga titullari i institucionit si dhe nxjerrja e përgjegjësisë administrative përpara
se të bëhej likuidimi.
-Mosveprim i nëpunësit zbatues. Analizat e faturave të papaguara për mallrat, shërbimet
Shkaku:
dhe detyrimet e tjera të papaguara nuk janë bërë të plota në buxhetet paraardhëse, duke
mos nxjerrë konkluzione të sakta për krijimin dhe akumulimin e detyrimeve të
prapambetura dhe analizimin e të gjitha detyrimeve për vendime Gjykate.
E lartë.
Rëndësia:
Rekomandimi: -Bashkia Maliq, Drejtoria Financës, bazuar në Udhëzimin plotësues Ministria Financave
nr.02, datë 10.01.2018 “Për buxheti vitit 2018”, pikat 82; 91 “Detyrimet e prapambetura
të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dhe Udhëzimi plotësues Ministria Financave nr.01,
datë 17.01.2019 “Për buxhetin e vitit 2019”, pikat 106; 110 “Detyrimet e prapambetura
të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dhe pikat 116; 117 “Raportimi detyrimeve te
prapambetura ne njësite e qeverisjes vendore” të paraqesë në mbledhjen e Këshillit
Bashkisë, material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë grafik duke
zbatuar radhën e pagesave për vlerën 19,500,545 lekë.
Sa më sipër, është trajtuar me detaje në akt konstatimin nr. 11, datë 22.05.2020.

2.3-Burimi krijimit të të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator ligjor/nënligjor në fuqi,
përdorimi i tyre, vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjor dhe
borxhi tatimor.
Situata:

Për periudhën objekt auditimi, sipas strukturës organizative, për mbledhjen e të ardhurave
ka funksionuar Drejtoria e të Ardhurave, me 3 Sektorë (Sektori i të Ardhurave, Sektori i
Liçensimit dhe Sektori i Kontrollit të Territorit) me 14 nëpunës, nga të cilët 1 Drejtor
Drejtorie, 3 Përgjegjës sektorësh dhe 10 inspektorë.
Paketat fiskale për periudhën objekt auditimi janë miratuar me Vendim të Këshillit
Bashkisë nr. 189, datë 15.12.2017 “Për miratimin e Paketës Fiskale 2018” dhe Vendim të
Këshillit Bashkisë nr. 131, datë 14.12.2018 “Për nivelin e taksave dhe tarifave
vendore,administrimin e tyre në Bashkinë Maliq, penalitetet për shkeljet e kundravajtjet
administrative për vitin 2019”.
Për vitin 2018, kanë ushtruar aktivitet 637 subjekte (552 subjekte të biznesit të vogël, 85
subjekte të biznesit të madh dhe subjekte të tjera institucione) dhe për vitin 2019, kanë
ushtruar aktivitet 672 subjekte (564 subjekte të biznesit të vogël, 108 subjekte të biznesit të
madh dhe subjekte të tjera institucione).
Bashkia Maliq sipas VKB si më sipër ka miratuar treguesit e planit të të ardhurave, për
vitet 2018- 2019.
për vitin 2018, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 300,000 mijë lekë të
parashikuara, janë realizuar në vlerën 131,367 mijë lekë ose 44 %, me mosrealizim në vlerë
168,633 mijë lekë.
Për vitin 2019, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 300,000 mijë lekë të
parashikuara, janë realizuar në vlerën 99,725 mijë lekë ose 33 %, me mosrealizim në vlerën
200,275mijë lekë, sipas Aneksi nr.16, bashkëlidhur Projektraportit të Auditimit.
-Nga auditimi për taksën e lëshimit të Autorizimeve/Licencave për subjektet që tregtojnë
karburante për konsumatorët fundorë rezultoi se: Drejtoria e të Ardhurave Bashkia Maliq,
për periudhën e vitit 2018 dhe 2019 nuk ka zbatuar përcaktimet ligjore të bëra në nenin 35,
të ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar, VKM
nr. 970, datë 02.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e
licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar, përsa i përket
arkëtimit të ardhurave për taksën e lëshimit të Autorizimeve/Licencave për subjektet që

tregtojnë karburante për konsumatorët fundorë, që ndodhen në territorin e Bashkisë Maliq.
Referuar Kapitulli II, pikës 1; germës “b” të VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin
e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe
nënprodukteve të saj “i ndryshuar, në të përcaktohet që:
II. Procedura për dhënien e licencave për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm
të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante e lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët
fundorë.
1.Dhënia e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve për tregtimin me pakicë të
karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, e vajrave lubrifikante dhe të njësive të
lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga:
b)Organet e qeverisjes vendore, sipas juridiksionit përkatës, në rastet kur stacionet e shitjes së
karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për automjete, gazit të
lëngshëm e vajrave lubrifikante dhe të njësive të shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë
veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, do të ndërtohen në
territoret e tjera.
9.Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të
lëngshëm të naftës, për automjetet, dhe vajrave lubrifikante është 5 000 000 (pesë milionë) lekë,
për Bashkinë e Tiranës dhe 2,000,000 (dy milionë) lekë, për bashkitë e tjera.
- Pika 9 ndryshohet, si më poshtë vijon: me vkm nr.344, dt. 19.4.2017.
9.“Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të
lëngshëm, të naftës për automjetet dhe vajrat lubrifikante, është 3 000 000 (tre milionë) lekë për
Bashkinë e Tiranës dhe 1 000 000 (një milion) lekë për bashkitë e tjera".

Sipas evidencës së paraqitur nga Drejtoria e të Ardhurave, në lidhje me subjektet e tregtimit
të karburanteve që ushtrojnë aktivitet me seli në territorin e bashkisë Maliq, u audituan
pagesat për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit
të lëngshëm, të naftës për automjetet dhe vajrat lubrifikante, për periudhën objekt auditimi,
mbështetur në legjislacionin e taksave dhe tarifave vendore, vendimeve të këshillit
bashkiak, si dhe procedurave ligjore për përcaktimin dhe llogaritjen e taksave dhe tarifave
vendore për Licencë karburanti, (Autorizim), sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9632, datë
30.10.2006 “Për Sistemi Taksa Vendore”, VKM nr.970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e
procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe
nënprodukteve të saj” i ndryshuar Kap II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9 u konstatua se:
Në bashkinë Maliq gjatë periudhës objekt auditimi kanë ushtruar aktivitetin e tregtimit me
pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe
lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë 14 subjekte të cilat janë pajisur në
kohë të ndryshme me Autorizim/Licencë nga ish komunat dhe Bashkia, por tarifa e këtij
shërbimi nuk është vendosur në përputhje me pikën 1, germa “b”, dhe pika 9 e Kapitullit II,
të VKM nr. 970, datë 2.12.2015. Për vitin 2019 janë pajisur me Autorizim/Licencë për
tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave
lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë 6 subjekte, të cilët
3 prej tyre nuk kanë likujduar të gjithë detrimin për 1,000,000 lekë subjektet si më poshtë:
-“G...”shpk me NIPT K66801001T pajisur me Autorizimi lëshuar në datë 01.02.2019, ka
derdhur në buxhetin e bashkisë 200.000 lekë, duke krijuar një diferencë me vlerë prej
800.000 lekë.
-“D...” shpk, me NIPT K92312006C, pajisur me Autorizimin lëshuar në datë 01.02.2019,
ka derdhur në buxhetin e bashkisë 200.000 lekë, duke krijuar një diferencë me vlerë prej
800.000 lekë.
-“S....”shpk me NIPT K33916003M pajisur me Autorizim lëshuar në datë 18.11.2019, ka
derdhur në buxhetin e bashkisë 200.000 lekë, duke krijuar një diferencë me vlerë prej
800.000 lekë, sa më sipër për këto subjekte, nuk është aplikuar saktë tarifa vendore për
pajisen e subjekteve, me Autorizim/Licenca për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit
të lëngshëm, të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante, dhe lëndëve djegëse për
përdorim nga konsumatorët fundorë në kundërshtim me VKM nr. 970, datë 02.12.2015
“Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e
naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika
9, me pasojë mungesë të ardhura për buxheti Bashkisë Maliq në vlerë 2.400,000 lekë.
Nga auditimi për likuidimin e detyrimeve për kontrata të lidhura për shfrytëzim të fondit

Kriteri:

Impakti:
Shkaku:

Pyjor dhe aseteve të bashkisë Maliq, nga dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton
se subjekti “ABV Konstruksion” nuk ka paguar detyrimet e vitit 2019, për kontratën nr.
4834 Rep, nr. 3269 Kol, datë 26.07.2017 për shfrytëzim të fondit pyjorë të një sipërfaqe
prej 0.15 ha për vendosjen e tubacioneve në gjatësinë 1.275 km, në vlerën 224,400 lekë dhe
subjekti “Th...” nuk ka paguar detyrimet e vitit 2019, për kontratën nr.1706 Rep,
nr.2052Kol, datë 01.10.2010 për shfrytëzim të tregut fruta-perimeve në Nj/Administrative
Pirg me sipërfaqe ndërtese 300m2, në vlerë 781,899 lekë, gjithsej në vlerë 1,006,299 lekë,
me pasojë mungesë të ardhura për buxheti Bashkisë Maliq.
Për veprimet dhe mosveprimet mbajnë përgjegjësi: znj. JG me detyrë Drejtore Drejtorisë e
të Ardhurave për periudhën e auditimit nga shtator 2019 e në vazhdim dhe znj. ASh me
detyrë Përgjegjëse Sektorit të Ardhurave për periudhën objekt auditimi.
Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar, neni 35,
VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien
e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar kapitulli II,
pika 1; germa “b”, dhe pika 9, i ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II,
pika 1; germa “b” dhe pika 9, si dhe pika 15.1, 15.2 të këtij akti normati, ligjin nr. 10296,
datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiarë dhe Kontrollin”.”, neni 12, germa “g”.
Mungesa e të ardhurave sipas parashikimit ka sjell mosrealizimin në masën e planifikuar të
shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së Qeverisjes Vendore.
Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore dhe nënligjore që disiplinojnë taksat dhe
tarifat vendore nga strukturat përkatëse në njësinë e vetëqeverisjes vendore.

Rëndësia:
I lartë.
Rekomandimi: -Drejtoria të Ardhurave, Bashkia Maliq të marrë masa për ndjekjen e të gjitha procedurave
administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimit kontraktore në vlerën 1,006,299 lekë.
-Drejtoria të Ardhurave, Bashkia Maliq të marrin masa për arkëtimin e vlerës 2.400.000
lekë, duke njoftuar subjektet për detyrimin që kanë ndaj bashkisë, si më poshtë:
-“G....” shpk për vlerën 800.000 lekë,
-“D....” shpk, për vlerën 800.000 lekë,
-“S....” shpk, për vlerën 800.000 lekë.
(Sa më sipër, është trajtuar me detaje në akt konstatimin nr.10, datë 22.05.2020).

2.4-Menaxhimi i borxhit të krijuar nga taksat dhe tarifat vendore.
Situata:

Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më datën 31.12.2019 për mos pagesën e detyrimeve
tatimore në vlerën gjithsej 71,389,496 lekë, janë debitorë subjektet e biznesit të vogël,
biznesit të madh gjithsej 88 subjekte në vlerën 2,801,492 lekë dhe 11991 familje për taksë
toke, taksë ndërtese, taksë trualli dhe tarifa vendore, në vlerën prej 68,588,004 lekë, sipas
Aneksi nr.17, bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit.
Sa më sipër për periudhën objekt auditimi, përfshihen debitorët e biznesit të vogël për 73
subjekte në vlerën 1,532,454 lekë dhe debitorët e biznesit të madh për 15 subjekte në
vlerën 1,269,038 lekë, sipas Aneksi nr.18 bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit.
Drejtoria e të Ardhurave, në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat
Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për subjektet debitorë, vijon me
procedurat e arkëtimit të detyrimeve në zbatim Kreu XI“Mbledhja me forcë e detyrimeve
tatimore të papaguara”, neni 88 deri 104, të ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për
Procedurat Tatimore”, me ndryshime. Sipas të dhënave, edhe pse vazhdojnë procedurat e
mbledhjes me forcë të detyrimeve, rezultojnë se nga 88 subjekte debitorë në vlerën
2,801,492 lekë, janë aktiv 68 subjekte ose 60 % e totalit të cilët nuk kanë paguar taksa dhe
tarifa, në vlerën 2,369,846 lekë ose 66 % e vlerës së debitorëve ndaj këtyre subjekteve për
asnjë rast nuk është zbatuar pika 2 e nenit 89, e ligjit nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për
Procedurat Tatimore në Republika e Shqipërisë” i ndryshuar ku:
-Në funksion të mbledhjes së detyrimit tatimor të papaguar të tatimpaguesit, administrata tatimore mund të
angazhojë strukturat e saj për të verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatimpaguesit, me
qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një shume jo më pak se 50 për qind të qarkullimit të realizuar, por
jo më shumë se detyrimi tatimor, për të cilin ka filluar procedura e mbledhjes me forcë të detyrimeve
tatimore, për llogari të detyrimeve tatimore të pashlyera të tatimpaguesit. Pagesa e shumës së qarkullimit
të sekuestruar kalohet në llogarinë bankare të administratës tatimore ditën e nesërme. Tatimpaguesi, për të

cilin administrata tatimore ka filluar mbledhjen me forcë të detyrimeve tatimore të papaguara, nuk mund të
kryejë transferim të shumave të parave nga llogaria e tij apo të shesë\të transferojë aktivet ose kapitalet e
shoqërisë, me përjashtim të rasteve kur, nëpërmjet shitjes\transferimit të aktiveve, synohet shlyerja në
masën 100 për qind e detyrimit tatimor të papaguar.

dhe për rastet kur subjektet nuk pranojnë të paguajnë detyrimet në vite, nga ana e
Drejtorisë së të Ardhurave nuk është kërkuar kallëzim penal ndaj subjekteve problematike
debitore në vite dhe me vlera të konsiderueshme, mbështetur në ligjin nr.7895, datë
27.01.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”.
Ndërsa vlera 68,588,004 lekë janë debitorë 11991 familje për taksa e tarifa vendore me
datë 31.12.2019, për mos pagesë detyrime sipas Aneks nr.19 bashkëlidhur Projektraportit
të Auditimit. Për veprimet dhe mosveprimet mbajnë përgjegjësi: znj.JGme detyrë Drejtore
Drejtorisë të Ardhurave për periudhën e auditimit nga shtatori 2019 e në vazhdim dhe
znj.ASh me detyrë Përgjegjëse Sektori të Ardhura periudha objekt auditimi.
-Ligji nr.139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligji nr.9632, datë
Kriteri:
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, Ligji nr. 9975, datë 28.07.2008
“Për taksat kombëtare” i ndryshuar, Ligji nr.9920, datë 19.05.2008“Për Procedurat
Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimet e Këshillit Bashkisë për
miratimin e paketës fiskale, etj.
Impakti:
Mungesa e të ardhurave sipas parashikimit ka sjell mosrealizimin në masën e planifikuar
të shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së Qeverisjes Vendore.
Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore dhe nënligjore që disiplinojnë taksat dhe
Shkaku:
tarifat vendore nga strukturat përkatëse në njësinë e vetëqeverisjes vendore.
Rëndësia:
I lartë.
Rekomandimi: -Bashkia Maliq të marr masa që të zbatohen procedurat ligjore për realizimin e të
ardhurave nga taksat e tarifat vendore edhe arkëtimin e borxhit të akumuluar nga
mospagimi i taksave dhe tarifave vendore.

2.5-Mbi lejet legalizimit të ngarkuar për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë.
Situata:

Nga auditimi rezultoi se Drejtoria Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkisë
Maliq, nuk ka zbatuar përcaktimet ligjore të bëra në VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për
përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa
leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5 ku thuhet se:
“Taksa vendore e ndikimit në infrastrukturë, për ndërtimet e legalizuara, pavarësisht nga
funksioni i tyre, të llogaritet, arkëtohet dhe administrohet nga njësitë e qeverisjes vendore,
në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave
vendore” të ndryshuar.
-ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore” i ndryshuar, neni 27
“Taksa e ndikimit në infrastrukturë”, pika 3 ku thuhet:
“…..Për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë e
ndërtimeve të reja është 0,5 për qind e vlerës së investimit”.
Nga auditimi i dokumentacionit që disponon Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të
Territorit në lidhje me legalizimet e ndërtimeve pa leje dhe listave që disponon për
pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, konstatohet se nga ALUIZNI Korçë janë
dërguar zyrtarisht me shkresë lista e qytetarëve shoqëruar me leje legalizimi dhe
destinuara për regjistrim në ASHK Korçë. Konkretisht për periudhën nga 01.01.2016 deri
më 31.12.2019 nga grupi i auditimit sipas listave të vënë në dispozicion me leje legalizimi
dhe kryqëzimi i tyre me personat që kanë bërë të mundur likuidimin e taksës së ndikimit
në infrastrukturës, rezulton nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë
për 134 persona me vlerë 7,063,019 lekë, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për
buxhetin e Bashkisë Maliq, sipas pasqyrës Aneks nr.20, bashkëlidhur Projekt Raportit të
Auditimit. Nga personat përgjegjës nuk është bërë asnjë punë për rakordimet me ASHK
Korçë për bllokimin e veprimtarisë ligjore në regjistrimin e objekteve, për mos shlyerjen e
detyrimeve ndaje Bashkisë Maliq të vlerës së taksës së ndikimit në infrastrukturë.
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi, znj. EJ me detyrë
Drejtore e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, për periudhën objekt auditimi.

-Ligji nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore” i ndryshuar, neni 27
“Taksa e ndikimit në infrastrukturë”,pika 3.
VKM nr.860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit
të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5.
Impakti:
Mungesa e të ardhurave sipas parashikimit ka sjell mosrealizimin në masën e planifikuar
të shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së Qeverisjes Vendore.
Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore dhe nënligjore që disiplinojnë strukturat
Shkaku:
përkatëse në njësinë e vetëqeverisjes vendore, për realizimin e të ardhurave.
Rëndësia:
I lartë.
Rekomandimi: -Nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit Bashkia Maliq të marr masa që të
zbatohen procedurat ligjore për realizimin e të ardhurave nga taksat e tarifat vendore, dhe
arkëtimin taksës së ndikimit në infrastrukturë për 134 persona me vlerë 7,063,019 lekë.
Kriteri:

2.6-Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave nga kontratat e qirave për
shfrytëzim të fondit pyjorë.
Bashkisë Maliq me VKM nr.433, datë 08.06.2016 “Për transferimin në pronësi të
bashkive të pyje e kullota publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim
të Ministrisë së Mjedisit e të ish komunave e Bashkive” i janë kaluar në pronësi sipërfaqe
gjithsej 28 345.8 ha, nga këto 20 297.52 ha pyje; 5 595.38 ha kullotë; 1 436.1 ha toka
joproduktive; 984.3ha djerr, 48.5 ha bimësi pyjore dhe 2 ha ujore. Nga auditimi i
dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se: janë lidhur gjithsej 25 kontrata për
dhënie në përdorim të fondit pyjorë, sipas Aneksi nr. 21 bashkëlidhur Projektraportit të
Auditimit.
Në zonën Pyjore e Kullosore pronë aset i Bashkia Maliq kanë marr leje e kryejnë aktivitet
shfrytëzim karriere për gurore, subjekti “Milenium”shpk për sipërfaqen 2.6 ha dhe
subjekti “Favina” shpk për sipërfaqen 4 ha. Nga Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave Bashkia
Maliq, për subjektet të cilat nga MIE kanë marr leje shfrytëzimi të sipërfaqeve pyjore dhe
kullosore nuk janë zbatuar kërkesat ligjore si:
-nuk kanë riklasifikuar fondin pyjor/kullosor, nuk kanë pezulluar veprimtarinë e këtyre
subjekteve edhe pse me shkresat nr. 6096 dhe 6096/2, datë 26.12.2017 i kanë njoftuar për
aplikim në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit këto subjektet, për të paraqitur kërkesën për
heqjen nga fondi pyjor, vazhdimin e procedurave për aktivitet shfrytëzimi karriere dhe
lidhjen e kontratës për pyllzimin e sipërfaqes që kanë marrë për shfrytëzim.
-Ligji nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” i ndryshuar, pika 6, neni
Kriteri:
17, të ligjit nr.9693, datë 19.03.2007 “Për Fondin Kullosor”, pika 3, 7, 9, 10, 11, 12, VKM
nr. 1353, datë 10.10.2008 “Për rregullat për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin
e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të
vëllimit të fondit pyjor” i ndryshuar me VKM nr. 435, datë 08.06.2016, si dhe pika 3, 6, 7,
9, 11, të VKM nr.1354, datë 10.10.2008 “Për rregullat dhe procedurat që ndiqen për
heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor” i ndryshuar me VKM
nr.434, datë 08.06.2016.
-Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi z. MN me detyrë
Drejtor i Agjencisë së Pyjeve dhe Kullotave, për periudhën objekt auditimi.
Impakti:
Mos zbatim i procedurave ligjore për zbritjen nga fondi pyjor dhe lidhjen e kontratave për
pyllëzim të sipërfaqeve të reja.
Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore dhe nënligjore që disiplinojnë nga
Shkaku:
Drejtoria e Pyjeve për shtimin e sipërfaqeve pyjore.
Rëndësia:
I mesëm.
Rekomandimi: -Drejtoria e Pyje dhe Kullota Bashkia Maliq, të marr masa për riklasifikimin e fondit
pyjor/kullosor të pezulloj veprimtarinë e subjekteve deri sa sipërfaqe pyjore që
shfrytëzojnë, të hiqet nga fondi pyjor dhe vazhdimin e procedurave për lidhjen e kontratës
për pyllëzimin e sipërfaqes që kanë marrë për shfrytëzim.
Situata:

IV.3-Vlerësimi Raportimit Financiar, për të arritur në opinionin në se pasqyrat financiare për
vitet 2018-2019, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, performancës

financiare dhe fluksit të parasë, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi dhe konkretisht në UMF
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 donatore të huaj”;
UMF nr. 26, datë 27.12.2007, për disa shtesa dhe ndryshime në UMF nr. 14, date 28.12.2006
dhe UMF nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e raportimit të
pasqyrave financiare vjetore të njësive Qeverisjes së Përgjithshme”.
3.1.
Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike.
 Për auditimin e veprimeve dhe ngjarjeve ekonomike të vitit 2018 dhe vitit 2019, është marrë
në shqyrtim dokumentacioni i mëposhtëm:
- Dokumentacioni i veprimeve me bankë për vitin 2018 dhe vititn 2019;
- Dokumentacioni i veprimeve me arkë për vitin 2018 dhe vitin 2019;
 Kriteret e vlerësimit:
- Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" , i shfuqizuar;
- Ligji nr. 40/2019 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare";
- Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar;
- Ligji nr.10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”,
me ndryshime;
- Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
- Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 "Për procedurat e
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të Pasqyrave Financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së
Përgjithshme".
- Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2012 "Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorit publik".
- VKM nr. 202, datë 15.03.2017, "Për disa ndryshime në VKM nr. 717, datë 23.06.2009";
- VKM nr. 717, datë 23.06.2009 "Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore
dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore";
- VKM nr. 177, datë 08.03.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 165, datë
2.3.2016, të këshillit të ministrave, “për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt
page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve
civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”;
- VKM nr. 165, datë 02.03.2016 "Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page,
dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e
të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore";
- VKM nr. 187, datë 08.03.2017 "Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve
civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e
ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve,
gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi
të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit";
- VKM nr. 545, datë 11.08.2011 "Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve
civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e
ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve,
prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Këshillit të
Ministrave/Kryeministrit, Institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe Administratën e
Prefektit", me ndryshime;
- VKM nr. 997, datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim
jashtë qendrës së punës, brenda vendit” me ndryshime;
- Vendimet e Këshillit Bashkiak Maliq, etj.
Nga auditimi ka rezultuar se:
Shpenzimet e kryera nëpermjet bankës për vitin 2018 dhe 2019 paraqiten si më poshtë:
Nr

Emërtimi i artikullit të shpenzimeve

Viti 2018

Viti 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

600 Shpenzime për pagat
601 Sig. shoqërore dhe shëndetësore
602 Shpenzime operative
604 qarku, fonde permbytjet
606 Shpërblim lindje
606 Ndihma ekonomike
606 Paaftesia
606 Bashkia ndihma financiare fatkeqesi
609 Fondi rezerve
230 Studime projektime
231 Investime objekte Bashkia
231 Investime FZhR rruge, shkolla Podgorie
231 Investime FZhR ndertesa sociale
466 Mjete në ruajtje garanci kontrate
4669110 Taksë pulle
TOTAL

260,639,624
44,727,074
90,430,060
1,380,315
810,000
109,825,282
238,968,069
979,634
0
4,549,638
194,652,462
144,958,612
0
17,646,167
2,755,950
1,112,322,887

271,756,067
46,131,013
127,232,666
12,850,287
140,977,068
218,050,539
3,772,456
0
979,387
136,914,396
13,505,000
6,701,051
25,641,663
3,007,320
1,007,518,913

U audituan bazuar në vlerësimin e riskut dhe materialitetit (Letrat e punës nr. 1) zonat e llogarive,
600 "Pagat dhe përfitimet e punonjësve", llogarisë 601 "Kontribute të sigurimeve", zona e llogarive
602 "Blerje mallra e shërbime", zonat e llogarive të aktiveve materiale llogaria 231 dhe jomateriale
llogaria 230. Auditimi i shpenzimeve sipas zonave të llogarive u krye mbi dokumentacionin e bankës
për periudhën Janar-Shkurt; Qershor-Korrik dhe Nëntor-Dhjetor të vitit 2018 dhe vitit 2019.
3.1.a. Mbi zonën e llogarisë 600 “Pagat dhe përfitimet e punonjësve” dhe 601 “Kontribute të
sigurimeve”
Për vitin 2018 dhe 2019, me qëllim vlerësimin e rregullshmërisë së veprimeve të kryera, për zonën e
llogarisë 600-601 u kryen testet (Letrat e punës nr. 2 dhe 3) mbi përllogritjen e pagave, sigurimeve,
shtesave etj. për numrin e punonjësve si më poshtë:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Emërtimi
Paga të administratës së bashkisë
Paga të punonjësve të shërbimit
Paga të sektorit të kulturës
Paga gjendja civile
Paga pyje-kullota
Paga ujitja-kullimi
Paga edukatore
Paga shërbimi mbështetës
Policia bashkiake
Totali

Teste 2018
20
19
3
2
5
4
5
4
62

Teste 2019
17
18
3
2
5
3
5
3
3
59

Nga auditimi rezultoi se:
- Veprimet për përllogaritjen e pagave dhe sigurimeve ishin mbështetur në Vendimet e Këshillit
Bashkiak për përcaktimin e strukturës, organigramës nivelit të pagave, si dhe Vendimeve të
Këshillit të Ministrave, për nivelin e pagës sipas klasave, shtesave të ndryshme të cilët janë cituar
në kriteret e vlerësimit.
- Përllogaritja e pagave, është mbështetur së pari në ditët e punës së kryera nga secili punonjës, e
vërtetuar kjo me listëprezencën e paraqitur nga personi përgjegjës e çdo strukture, gjë e cila
vërteton kryerjen në fakt. Ditët e punës në Listëpagesë ishin regjistruar sipas listëprezencave.
Listëpagesat ishin hartuar për çdo strukturë, si dhe ishte hartuar listëpagesa përmbledhëse, e
nënshkruar nga Nëpunësi Autorizues, Nëpunësi Zbatues dhe Specilisti i Degës së Thesarit Korçë.
- Të gjitha veprimet janë regjistruar në librat e kontabilitetit. Veprimet janë regjistruar në Ditarët
përkatës, Librin e Madh (Centralizatorin), si dhe në Pasqyrat financiare dhe pasqyrat statistikore
bashkëngjitur.
3.1.b. Mbi zonën e llogarisë 602 "Blerje mallra dhe shërbime"
Nga auditimi ka rezultuar se, shpenzimet për blerje mallra e shërbime gjatë vitit 2018 dhe 2019, sipas
pasqyrës së Performancës financiare dhe Situacionit të rakordur me Degën e Thesarit paraqiten si më
poshtë:
Llogaria 602, viti 2018
Llogaria 602 “Shpenzime operative”

Nen/llog

Materiale zyre dhe te pergjithshme
Materiale dhe sherbime speciale

6020
6021

Situacion
(1)
11,282,226
14,037,712

Detyrime/2017
(2)
7,225,786
157,200

Detyrime/2018
(3)
5,311,240
4,428,240

Pasqyra
fin.
(1+3-2)
9,367,680
18,308,752

Sherbime nga te trete
Shpenzime transporti
Shpenzime udhetimi
Shpenzime per mirembajtje te zakonshme
Shpenzime per qiramarrje
Shpenzime per detyrime dhe kompensime legale
Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua
Shpenzime te tjera operative
Totali

6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029

21,662,070
20,357,382
2,458,264
2,336,675
671,868
2,361,471
3,327,051
11,935,342
90,430,061

1,756,969
2,297,940
0
799,032
5,558
1,195,080
0
0
13,437,565

3,491,345
6,137,134
0
0
0
97,717
0
167,040
19,632,716

Detyrime/2018
(2)

Detyrime/2019
(3)

1,815,017

2,072,572

1,815,017

2,072,572

23,396,446
24,196,576
2,458,264
1,537,643
666,310
1,264,108
3,327,051
12,102,382
96,625,212

Llogaria 602, viti 2019
Llogaria 602 “Shpenzime operative”

Nen/llog

Materiale zyre dhe te pergjithshme
Materiale dhe sherbime speciale
Sherbime nga te trete
Shpenzime transporti
Shpenzime udhetimi
Shpenzime per mirembajtje te zakonshme
Shpenzime per qiramarrje
Shpenzime per detyrime dhe kompensime legale
Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua
Shpenzime te tjera operative
Totali

6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029

Situacion
(1)
14,844,732
16,106,205
43,873,325
28,919,785
638,020
7,563,605
746,119
3,556,605
7,000
10,977,270
127,232,666

Pasqyra
fin.
(1+3-2)
14,844,732
16,106,205
44,130,880
28,919,785
638,020
7,563,605
746,119
3,556,605
7,000
10,977,270
127,490,221

Për vitin 2018 dhe 2019, me qëllim vlerësimin e rregullshmërisë së veprimeve të kryera, për zonën e
llogarisë 602 u kryen testet (Letrat e punës nr. 4 dhe 5) si më poshtë:
Nr.
1
2
3
4
5

Emërtimi
Materiale zyre dhe te pergjithshme
Shpenzime transporti
Shpenzime udhetimi
Shpenzime per detyrime dhe kompensime legale T-5
Totali

Nën/llog
6020
6023
6024
6027
602

Teste 2018
9
20
5
1
35

Teste 2019
8
16
3
15
42

Nga auditimi rezultoi se:
- Shpenzimet e kryera në llogarinë 602, ishin mbështetur në: Urdhrat e prokurimit, Kontratat,
Urdhër shërbimet, Vendime Gjykate, Urdhëra të titullarit etj, të cilat janë evidentuar për çdo
transaksion të audituar.
- Shpenzimet e kryera në llogarinë 602, ishin të mbështetura në: Fatura tatimore, Fletëdalje,
Fletëhyrje, Procesverbale, Akte të marrjes në dorëzim të mallrave e shërbimeve, Situacione, Ftesa
për ofertë, Raporte përmbledhëse, të cilat janë evidentuar për çdo transaksion të testuar.
- Bashkëngjitur urdhër shpenzimeve, për likuidimin e detyrimeve për ekzekutimin e vendimeve
gjyqësore (Tabela anekse nr. 3.1.b/1), ndodhej dokumentacioni i mëposhtëm:
Kërkesa e personit (përfituesit);
Shkresë nga Zyrat përmbarimore sipas rastit;
Gjurma e auditimit e përgatitur nga Zyra Juridike;
Bordero e përfituesit, për shumën e xhiruar në llogarinë personale.
- Të gjitha veprimet janë regjistruar në librat e kontabilitetit. Veprimet janë regjistruar në Ditarët
përkatës, Librin e Madh (centralizatorin), si dhe në Pasqyrat financiare dhe pasqyrat statistikore
bashkëngjitur.
3.1.c. Mbi zonën e llogarisë 23 "Shpenzime për investime" në vitin 2018 dhe 2019 paraqiten:
Emërtimi
230 Studime projektime
231 Investime objekte Bashkia
231 Investime Fzhr rruge,
231 Investime Fzhr ndertesa sociale
Totali

2018
4,549,638
194,652,462
144,958,612
344,160,712

2019
979,387
136,914,396
13,505,000
6,701,051
158,099,834

Për vitin 2018 dhe 2019, me qëllim vlerësimin e rregullshmërisë së veprimeve të kryera, për
likuidimin e shpenzimeve për investime, zona e llogarisë 23 u kryen 29 teste për vitin 2018 dhe 27
teste për vitin 2019 (Letrat e punës nr. 6 dhe 7 dhe Tabela anekse nr.3.1.c/1 dhe 3.1.c/2)
Bashkëngjitur 29 Urdhër-shpenzimeve të testuara, ose 33.3 % të totalit të shpenzimeve për investime
në vitin 2018 dhe 27 Urdhër-shpenzimeve të testuara, ose 29.3 % të totalit të shpenzimeve për
investime në vitin 2019, ndodhej dokumentacioni i mëposhtëm:

-

-

Urdhrat e prokurimit dhe Kontrata, të cilat janë evidentuar për çdo transaksion të audituar.
Fatura tatimore, Fletëhyrje, Procesverbale, Akt-kolaudimet, Situacionet pjesore dhe Situacionet
përfundimtare, Ftesa për ofertë, Raporte përmbledhëse etj., të cilat janë evidentuar për çdo
transaksion të testuar.
Të gjitha veprimet janë regjistruar në librat e kontabilitetit. Veprimet janë regjistruar në Ditarët
përkatës, Librin e Madh (centralizatorin), si dhe në Pasqyrat financiare dhe pasqyrat statistikore
bashkëngjitur.

Konkluzion:
1. Nga auditimi i "Plotësinë dhe saktësinë e pasqyrimit dhe përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike",
ka rezultuar se Bashkia Maliq ka kryer shpenzimet për vitin 2018 dhe 2019, në përputhje me aktet
ligjore dhe nënligjore. Veprimet e kryera nëpërmjet bankës, plotësojnë pohimet në lidhje me:
- Vlerësimi i ekzistencës, është dokumentuar ekzistenca e ndodhjes së veprimeve dhe ngjarjeve
ekonomike.
- Vlerësimi i plotësisë, plotësimi i dokumentacionit financiar dhe regjistrimi i tyre është kryer i
plotë dhe në periudhat përkatëse ushtrimore, sipas parimit të të drejtave dhe detyrimeve të
kostatuara;
- Vlerësimi i saktësisë, është dokumentuar pasi të gjitha veprimet e kryera janë regjistruar në
Ditarin e bankës si dhe librat e tjera të kontabilitetit, si Ditarin e pagesave, Ditar magazinash,
Ditari i arkës, etj. sipas shumave të urdhër shpenzimeve përkatëse;
- Vlerësimi i korrektësisë të klasifikimit, është kryer klasifikimi i saktë dhe janë prekur llogaritë e
duhura, për çdo urdhër shpenzimi veprimet e kryera janë klasifikuar në llogaritë e duhura, sipas
natyrës së shpenzimit (600, 601, 602, 23 etj.)
- Vlerësimi i afateve kohore, të gjitha transaksionet janë regjistruar në kohë dhe në mënyrë
kronologjike janë regjstruar në ditarin e bankës. Janë regjistruar të gjitha detyrimet në kohën kur
janë krijuar. Gjithashtu, nuk kanë rezultuar fatura të pa regjistruara në periudhat ushtrimore
përkatëse.
- Vlerësimi i përputhshmërisë, veprimet mbi përllogaritjen e shpenzimeve janë kryer në përputhje
me rregullat dhe ligjet, kriteret e vlerësimit. Nga Drejtoria e Financës janë zbatuar Vendimet e
Këshillit Bashkiak, për strukturën dhe numrin e punonjësve, gjithashtu janë zbatuar Vendimet e
Këshillit të Ministrave mbi përcaktimin e pagave sipas klasave, shtesat për vështirësi, funksionin,
janë zbatuar aktet ligjore të fushës së kontabilitetit, buxhetit, udhëtim e dieta, menaxhimit
financiar dhe kontrollit, etj.
- Rregullshmëria e dokumentacionit të plotësuar, Urdhër-shpenzimet e audituara përshkruanin me
vërtetësi veprimin, datën, treguesit sasiorë dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe
ekzekutuar veprimin. Çdo urdhër shpenzimi ishte konfirmuar nga Nëpunësi Autorizues, Nëpunësi
Zbatues dhe Specialisti i Degës së Thesarit Korçë, ishin plotësuar pa gabime dhe korrigjime. Në
çdo urdhër shpenzimi ishte listuar dokumentacioni bashkëngjitur për justifikimin e tij.
2. Çdo transaksion financiar i audituar (zonat e llogarisë 600, 601, 602, 23) është kryer në përputhje
me Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli II “Parimet dhe rregullat e organizimit dhe
mbajtjes së kontabilitetit publik në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 2.2 “Dokumentet
kontabël që përdoren në sektorin publik”, ku cilësohet:
“Njësitë e qeverisjes së përgjithshme mbajnë kontabilitetin e tyre mbështetur në dokumentat
kontabël bazë dhe justifikues, të cilët dallohen në:
- Dokumenta bazë justifikues (faturë blerje/shitje, fletë-hyrje/dalje, mandat-arkëtim/ pagesë), të
prodhuara manualisht ose nëpërmjet programeve informatike, dhe shërbejnë për kryerjen e
regjistrimeve fillestare të çdo ngjarjeje dhe veprimi ekonomik në librat e kontabilitetit.
- Urdhër-shpenzimi/Urdhër-pagesa që përdoren në marrëdhëniet e njësive të qeverisjes së
përgjithshme me degën përkatëse të thesarit, për paraqitjen e kërkesave për kryerjen e një
shpenzimi apo ekzekutimin e një pagese, nëpërmjet Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë
(SIFQ).
- Libra kontabiliteti, ditarë kontabilitetisi dhe pasqyra financiare, që janë mbartës ose përmbledhës

të regjistrimeve të kryera në kontabilitet.
- Dokumenta të tjerë kontabiliteti, ku përfshihet çdo mbartës tjetër i informacionit kontabël dhe që
nuk klasifikohet në asnjë nga grupet e mësipërme”.

3.2. Plotësia e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme të
pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë të njësisë.
Për të arritur në opinionin, në se pasqyrat financiare për vitin 2018 dhe 2019, japin një paraqitje të
vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, performancës financiare, aktiveve neto dhe fluksit të parasë,
bazuar në kuadrin rregullator në fuqi dhe konkretisht, ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” (i shfuqizuar), ligjin nr. 25/2018, datë 10.05.2018 “Për
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.8,
datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e raportimit të pasqyrave financiare vjetore
të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, u analizuan pasqyrat fianancire të vitit 2018 dhe 2019,
konkretisht:
3.2.1. Pasqyrat Financiare të vitit 2018.
 Për auditimin e Pasqyrave Financiare të vitit 2018 është marrë në shqyrtim
dokumentacioni i mëposhtëm:
- Pasqyrat financiare të vitit 2018;
- Centralizatori/Libri i madh;
- Ditari i Bankës;
- Ditari i Arkës;
- Ditari i Magazinës;
- Ditari i Pagesave
- Ditari i Veprimeve të ndryshme
- Aktrakordimet me Degën e Thesarit Korçë
- Inventarët etj.
 Kriteret e vlerësimit:
- Standardet Kombëtare të Kontabilitetit
- Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" , i shfuqizuar;
- Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar;
- Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 "Për procedurat e
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të Pasqyrave Financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së
Përgjithshme".
- Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2012 "Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorit publik".
Nga auditimi ka rezultuar se:
 Bashkia Maliq ka përgatitur dhe raportuar Pasqyrat Financiare të vitit 2018, mbështetur në Ligjin
nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" dhe Udhëzimin e Ministrisë
së Financave dhe Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 "Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe
raportimit të Pasqyrave Financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme".
 Pjesë përbërëse të Pasqyrave Financiare të vitit 2018 janë:
- Pasqyra e pozicionit financiar (F1);
- Pasyra e performancës financiare (F2);
- Pasqyra e flukseve monetare (F3);
- Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto (F4);
- Pyetësor dhe shënimet shpjeguese mbi pasyrat financiare (F5);
Pasqyrat statistikore:
- Investimet dhe burimi i financimit (F6);
- Gjendja dhe ndryshimet në aktivet afatgjata, kosto historike (F7.a);
- Gjendja dhe ndryshimet në aktivet afatgjata, vlera neto (F7.b);
- Numri i punonjësve dhe fondi i pagave (F8);



Gjithashtu, Pasqyrat Financiare për nga forma janë përgatitur dhe janë plotësuar sipas kërkesave
të udhëzimit nr. 8, datë 09.03.2018, ku janë është dhënë informacion mbi:
- Emrin e njesisë ekonomike raportuese, Bashkia Maliq me NIPT K54105076K;
- Nëse pasqyrat financiare mbulojnë një njësi ekonomike raportuese individuale apo grup njësish;
- Periudhën kontabël të mbuluar nga pasqyrat financiare, nga 01.01.2018-31.12.2018;
- Monedhën e paraqitjes së pasqyrave financiare, në lekë;
- Data e hartimit të Pasqyrave Financiare, 25.03.2019;
- Përgatitur nga Almira Muka, Drejtore e Financës;
- Pasqyrat Financiare janë dërguar në Degën e Thesarit Korçë me shkresën nr. 1388, datë
25.03.2019, nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Maliq z. GT.
- Pjesë përbërëse e dokumentacionit mbi pasqyrat financiare dhe raportimin financiar janë
Aktrakordimet mbi shpenzimet dhe të ardhurat me Degën e Thesarit Korçë, datë 11.03.2019 të
konfirmuara dhe nënshkruara nga NZ dhe NA i Bashkisë Maliq dhe Specialisti i shpenzimeve,
Specialisti i të ardhurave dhe Përgjegjësi i Degës së Thesarit Korçë.
Paraqitja dhe raportimi i tyre është kryer në përputhje me Udhëzimin nr. 8, datë 03.09.2018, Kapitulli
V “Procedurat e paraqitjes dhe raportimit të Pasqyrave Financiare vjetore”.
Nga auditimi i pasqyrave financiare individuale rezultoi:
1. Pasqyra e pozicionit financiar (F1)
- Aktivet neto janë të barabarta me Aktivet-Pasivet=2,677,826,797 lekë.
- Aktivet
2,884,770,400 lekë
- Pasivet
206,943,603 lekë
- Aktivet neto
2,677,826,797 lekë
Aktivet afatshkurtra
Aktivet afatshkurta më datë 31.12.2018 paraqiten në vlerën 336,979,165 lekë dhe përbëhen nga:
- Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekujvalentet e tyre” në shumën 130,805,954 lekë;
- Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues” në shumën 33,028,347 lekë;
- Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” në shumën 64,165,007 lekë dhe “Të tjera aktive
afatshkurtra” në shumën 108,979,857 lekë.
 Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekujvalentet e tyre” përbëhet nga:
Llogaritë kontabël
531
512
520
50
532
54
59
Totali

Emërtimi i llogarive
Mjete monetare ne arkë
Mjete monetare në bankë
Disponibilitete në thesar
Letra me vlerë
Vlera të tjera
Akredeitiva dhe paradhënie
Provigjone zhvlerësimi

Viti 2018
0
0
129,833,354
0
972,600
0
0
130,805,954

Viti i 2017

Diferenca
2018-2017

0
0
163,597,021
0
800,400
0
0
164,397,421

0
0
(33,763,667)
0
171,600
0
0
(33,591,467)

Vlera e llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar” në shumën 129,833,354 lekë, përbëhet nga:
gjendja e llogaria 85 "Rezultati i vitit ushtrimor" në shumën 97,007,215 lekë; gjendja e llogarisë
466 "Mjete në ruajtje" në shumën 29,794,099 lekë, Mjete në ruajtje (pulla) në vlerën 223,250 lekë
si dhe vlera e shpenzimeve të kaluara në Thesar, por të palikuiduara nga sistemi bankar, në
shumën 2,808,790 lekë.
- Vlera e llogarisë 532 "Vlera të tjera", në shumën 972,600 lekë përfaqëson vlerën e pullave të
paderdhura në shumën 918,000 lekë dhe vlerën e blloqeve të transportit në shumën 54,600 lekë.
Llogaritë e klasës 5, kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llogarive përkatëse për
të ardhurat dhe grante të ndryshme, si dhe duke u kredituar për pakësimet në debi të llogarive
përkatëse të klasës 4.
 Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues”, përbëhet nga:
-

Llogaritë kontabël
31
32
33

Emërtimi i llogarive
Materiale
Objekte inventari
Prodhime, punime e shërbime ne proces

Viti 2018
9,602,203
23,426,144

Viti 2017
7,939,057
22,375,450

Diferenca
2018-2017
1,663,146
1,050,694

34
35
36
37
38
39

-

Produkte
Mallra
Gjë e gjalle ne rritje e majmeri
Gjendje te pambritura ose pranë të treteve
Diferenca nga çmimet e magazinimit
Shuma te parashikuara për zhvlerësim te inventarit(-)
Totali

Lëvizjet e llogarisë
Gjendje në 01.01.2018
Hyrje me pagesë gjatë vitit 2018
Dalje nga magazina gjatë vitit 2018
Gjendja në 31.12.2018

-

33,028,347

30,314,507

2,713,840

Llogaritë e Klasës 3, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të Bashkisë Maliq në 31.12.2018
paraqitet në vlerën 33,028,347 lekë dhe përbehet nga llogaria kontabël 31 “Materiale” në vlerën
9,602,203 lekë dhe nga llogaria kontabël 32 “Objekte inventari” në vlerën 23,426,144 lekë.
Diferenca me vitin e mëparshëm përfaqëson lëvizjen e inventarit në shumën 2,713,840 lekë e cila
kuadron me llogarinë 63 “Ndryshimi gjendjes së inventarit” në shumën 2,713,840 lekë.
Llogaria 312 “Materiale”, ka vlerën 9,602,203 lekë dhe lëvizjet e kësaj llogarie për vitin 2018
paraqiten në tabelën e mëposhtme:
Vlera në lekë
7,939,057
52,025,068
50,361,922
9,602,203

Llogaria 327 “Objekte inventari”, ka vlerën 23,426,144 lekë dhe përputhet me rezultatin e
inventarizimit vjetor. Lëvizjet e llogarisë 32 “Objekte inventari” paraqiten në tabelën e
mëposhtme:
Lëvizjet e llogarisë
Gjendja në 01.01.2018
Hyrje gjatë vitit 2018
Dalje gjatë vitit 2018
Gjendja në 31.12.2018

Vlera në lekë
22,375,450
6,219,233
5,168,539
23,426,144

-

Gjendja e llogarive të mësipërme është e kuadruar me gjendjen e inventarëve. Për kryerjen e tyre
është zbatuar udhëzimi i MF nr. 30, datë 27.12.2012 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik". Titullari i Bashkisë Maliq ka nxjerrë Urdhrat e inventarizimit 461, datë
19.09.2018, ku janë përcaktuar Grupi për inventarizimin dhe vlerësimin e aktiveve si dhe Grupi
për asgjesimin e aktiveve. Nga inventarizimi nuk kanë rezultuar diferenca.
Llogaritë e klasës 3 kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llog. 63 “Ndryshimi i
gjendjeve të inventarit” dhe duke u kredituar për daljet e inventarit në debi të llogarisë 63 “Ndryshimi
i gjendjeve të inventarit”.
 Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” & “Të tjera aktive afatshkurtra” përbëhet
nga:
Llogaritë kontabël
411
423,429
431
432
433
435
436
437,438
44
465
468
4342
45
49

409
473
477
481
486

Emertimi i llogarive
Llogari të arkëtueshme
Klientë e llogari te ngjashme
Personeli, paradhënie, deficite e gjoba
Tatime e taksa
Tatime mbledhur nga shteti për llog.Pushtetit Lokal
Shpenzime fatkeqësi natyrore qe mbulon shteti
Sigurime Shoqërore
Sigurime Shëndetësore
Organizma te tjerë shoqërore
Institucione te tjera publike
Efekte per t'u arkëtuar nga shitja letra me vlere vendosjes
Debitorë te ndryshëm
Te tjera operacione me shtetin(debitor)
Marrëdhënie me instit. brenda dhe jashtë sistemit
Shuma te parashikuara per zhvleresim(-)
Totali
Të tjera aktive afatshkurtra
Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore
Llogari të pritjes të marrëdhënieve me thesarin
Diferenca konvertimi aktive
Shpenzime për t’u shpërndarë në disa ushtrime
Shpenzime të periudhave të ardhshme
Totali

Viti 2018

Viti 2017

0
36,569,157
0
0
0
0
0
0
0
0
44,000
27,551,850
0
0
64,165,007
0
0
0
0
0
108,979,857
108,979,857

0
29,470,634
0
0
0
0
0
0
0
0
70,556
26,390,726
0
0
55,931,916
0
0
0
0
0
226,503,437
226,503,437

Diferenca
2018-2017

7,098,523

(26,556)
1,161,124

8,233,091

117,523,580
117,523,580

-

Llogaritë 423,429 “Personeli, paradhënie, deficite e gjoba”, në fund të vitit 2018 paraqitet në
vlerën 36,569,157 lekë.
Lëvizjet e llogarisë
Gjendja në 01.01.2018
Shtesa gjatë vitit 2018 (D)
Pakësime gjatë vitit 2018 (K)
Gjendja në 31.12.2018
Debitorë
Bashkia Maliq
NJ.A. Vreshtas
NJ.A. Pojan
NJ.A. Pirg
NJ.A. Gorë
NJ.A. Libonik
NJ.A. Moglicë
Debitorë IMT
Gjoba policie
Debitorë legalizime
Debitorë nga KLSH
Biznese nga KLSH
Totali

-

-

Gjendja 01.01.2018
92,626
2,784,355
1,385,203
2,252,159
356,204
227,524
440,239
500,000
0
0
21,432,324
0
29,470,634

Shtesa (D)

400,000
178,982
3,275,151
3,998,960
499,436
8,352,529

Pakësime (K)

27,622
80
5,480
817
350,000
34,982
0
835,028
0
1,254,006

Gjendja 31.12.2018
92,626
2,784,355
1,385,203
2,224,536
356,124
222,044
439,422
550,000
144,000
3,275,151
24,596,259
499,436
36,569,157

Nga Drejtoria e Financës është mbajtur në mënyrë analitike (sipas njësive të varësisë dhe listave
emërore) llogaria 423, e cila në fund të vitit 2018 rezulton me një rritje prej 7,098,523 lekë. Nga
verifikimi i kryer rezulton që totali i llogarisë analitike në fund të vitit 2018, kuadron me llogarinë
sintetike në Aktiv të Pasqyrës së Pozicionit Financiar dhe me lëvizjet e llogarinë 423 të
pasqyruara në Librin e Madh (Centralizatorin 2018). Nga shuma prej 36,569,157 lekë debitorë në
31.12.2018, shuma prej 25,095,695 lekë, ose 68.6 % të debitorëve e zënë debitorët e krijuar nga
rekomandimet e lëna nga KLSH, për zhdëmtim dëmi për vitet 2016-2018.Gjithashtu, me nivel të
lartë paraqiten detyrimet e krijuara nga legalizimet në vlerën 3,275,151 lekë, të cilat gjatë vitit
2018 nuk kanë patur asnjë ndryshim.
Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm”, në fund të vitit 2018 është në vlerën 44,000 lekë dhe
përfaqëson detyrime të punonjësve kundrejt zyrave të përmbarimit.
Lëvizjet e llogarisë
Gjendja në 01.01.2018
Shtesa gjatë vitit 2018 (D)
Pakësime gjatë vitit 2018 (K)
Gjendja në 31.12.2018

-

Vlera në lekë
29,470,637
8,627,609
1,529,086
36,569,157

Vlera në lekë
70,556
739,253
765,809
44,000

Llogaria 4342 “Te tjera operacione me shtetin (debitor)”, në fund të vitit 2018 paraqitet në
vlerën 27,551,850 lekë dhe kuadron me Llogarinë 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti” të
Pasqyrës së Performancës Financiare e cila paraqitet në shumën 27,551,850 lekë, në përputhje me
Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli III, pika 32. Vlera prej 27,551,850 lekë përfaqëson
llogaritë e Klasës së 4 të Pasivit të Pasqyrës Financiare të Pozicionit Financiar, si dhe përbëhet
nga:
Lëvizjet e llogarisë
Gjendja në 01.01.2018
Shtesa gjatë vitit 2018 (D)
Pakësime gjatë vitit 2018 (K)
Gjendja në 31.12.2018

Vlera në lekë
26,390,726
358,933,247
357,772,123
27,551,850

Në mënyrë analitike paraqitet:
Emërtimi i llogarive
Llogari 401-409
Detyrime për pagesë energjie muaji dhjetor
Detyrime për pagesë uji të pijshëm
Detyrime për shërbimin postar
Pagesa interneti
Pagesa telefoni
Paga personeli llog 42
Tatim mbi të ardhurat llog. 431
Sigurime shoqërore llog.435

Vlera
1,815,017
1,301,700
235,991
154,606
119,520
3,200
18,589,285
822,144
5,558,446

Sigurime shëndetësore llog.436
Totali

-

766,958
27,551,850

Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në fund të vitit 2018 paraqitet në
vlerën 108,979,857 lekë.
Lëvizjet e llogarisë
Gjendja në 01.01.2018
Shtesa gjatë vitit 2018 (D)
Pakësime gjatë vitit 2018 (K)
Gjendja në 31.12.2018

-

Vlera në lekë
226,503,437
42,480,097
160,003,677
108,979,857

Vlera e kësaj llogarie në shumën 108,979,857 lekë, përfaqëson detyrime për shpenzime të kryera,
por të financuara në vitin ushtrimor. Gjatë vitit 2018 ka patur një pakësim të kësaj llogarie, pasi
janë likuiduar një pjesë e konsiderueshme e këtyrë detyrimeve.
Emërtimi i llogarive
Shenzime gjyqësore
Shpenzime operative
Shpenzime për investime
Totali

Vlera
97,717
17,719,982
91,162,158
108,979,857

-

Evidentimi tyre në Pasqyrat Financiare të vitit 2018, është kryer veçmas në përputhje me
Udhëzimin nr 8, datë 09.03.2018, pika 42 ku cilësohet: "Të gjitha Njësitë e qeverisjes së
përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas detyrimet e prapambetura të tyre ndaj të tretëve për
shpenzime, shërbime apo invetime të kryera por të pafinancuara".
Për sa më sipër, është bërë veprimi kontabël në debi të llogarisë 486, “Shpenzime të periudhave
të ardhshme për detyrimet e prapambetura” dhe kredi të llogarisë 467, “Kreditorë të ndryshëm”.
Llogaritë e klasës së 4, kanë funksionuar duke u debituar për njohjen e të drejtave për tu arkëtuar në
kredi të llogarive të klasës së 7 dhe duke u kredituar për arkëtimin e të drejtave në debi të llogarive
financiare të klasës së 5.
AFATGJATA JOMATERIALE (AAJM)
Llogaritë e Klasës 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, përbëhen nga llog.202 “Studime dhe
kërkime”, në vlerën 47,561,963 lekë. Sipas llogarisë analitike (Tabela anekse nr.3.2.1/1) vlera e kësaj
llogarie është 48,089,888 lekë.
Diferenca 527,925 lekë (48,089,888-47,561,963) është vlera e amortizimit vjetor të AAJM.
Lëvizjet e llogarisë
Gjendja në 01.01.2018
Shtesa gjatë vitit 2018 (D)
Pakësime gjatë vitit 2018 (K)
Gjendja në 31.12.2018 (D)

Vlera në lekë
42,616,324
4,945,639
0
47,561,963

Aktivet e afatgjata materiale (AAM)

Llogaritë e Klasës 21 “Aktivet Afatgjata Materiale", AAM sipas të dhënave të pasqyruara
për vitin ushtrimor 2018, paraqiten në shumën 2,500,229,272 lekë. Në vitin paraardhës 2017, vlera
totale e AAM-ve paraqitet në shumën 2,206,037,663 lekë, me një shtesë të AAM-ve në shumën
294,191,609 lekë, shtesa që kanë ardhur kryesisht si rezultat i investimeve të ndryshme në rrugë,
rrjete, vepra ujore, në shumën 319,054,326 lekë, transferimi kapital pa pagese i Rezervuarit,
investime në Ndërtesën e Bashkisë Maliq, Ndërtesën e Zjarrëfikseve, Banesa sociale në shumën
63,511,834 lekë etj.
Llog.Kontabel
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Përshkrimi i llogarive
AAGJM
Toka ,troje, Terrene
Pyje, Kullota Plantacione
Ndërtesa e Konstruksione
Rruge, rrjete, vepra ujore
Instalime teknike, makineri, paisje, vegla pune
Mjete transporti
Rezerva shtetërore
Kafshe pune e prodhimi
Inventar ekonomik
Amortizimi i AAGJM (-)

Çelje
2018
2,206,037,663
0
12,793,567
670,088,683
1,408,001,031
37,210,280
58,612,567

Shtesa
2018
412,720,711

Pakësime
2018
118,529,102

63,511,834
319,054,326
6,124,685
5,414,400

33,504,434
70,400,052
1,860,514
11,722,513

Gjendje në
fund
2,500,229,272
12,793,567
700,096,083
1,656,655,305
41,474,451
52,304,454

19,331,535
(265,170,409)

18,615,466
118,529,102

1,041,589
19,859,813

36,905,412
(363,839,698)

-

Aktivet afatgjata materiale dhe jomateriale, janë paraqitur në Pasqyrën e Pozicionit Financiar me
koston e tyre historike (vlerë fillestare) dhe veçmas është paraqitur amortizimi i tyre në Pasqyrën
“Aktivet neto/fondet neto”, në përputhje me Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli III, pika 31.
Llogaria 215 “Mjete transporti”. Kjo llogari paraqet vlerën e mjeteve te transportit në pronësi të
Bashkisë Maliq më datë 31.12.2018 në shumën 52,304,454 lekë. Krahasuar me vitin e mëparshëm
është pakësuar në vlerën (6,308,113) lekë që ka të bëjë me rritjen e amortizimit në (7,301,513) lekë
dhe shtesa në koston historike në shumën 993,400 lekë (-7,301,513+993,400)= (-6,308,113 lekë). Në
mënyrë analitike paraqiten në Tabelën anekse nr. 3.2.1/2.
Lëvizjet e llogarisë
Gjendja në 01.01.2018
Shtesa gjatë vitit 2018 (D)
Pakësime gjatë vitit 2018 (K)
Gjendja në 31.12.2018 (D)

Vlera në lekë
58,612,567
15,249,800
21,557,913
52,304,454

Llogaria kontabël 218 “Iventar ekonomik”. Kjo llogari përfaqëson inventarin ekonomik në
përdorim nga shkollat, kopshtet, çerdhet, njesitë administrative, institucionet e Bashkisë Maliq. Sipas
pasqyrave financiare të Bashkisë Maliq gjendja e llogarisë 218 më datë 31.12.2018 paraqitet në
vlerën 36,905,412 lekë. Krahasuar me vitin 2017 llogaria 218 “Iventari ekonomik” është shtuar në
vlerën 17,573,877 lekë.
Kjo shtesë ka ardhur si rezultat i blerjeve të kryera gjatë vitit 2018 për:
-Blerje me pagesë:
10,655,136 lekë
-Blerje papagesë:
7,960,330 lekë
18,615,466 lekë
Levizjet Llog. 218 “Inventar ekonomik” për vitin 2018, vlera në lekë
Çelje me 01.01.2018
19,331,535
Blerje me pagesë (D)
46,551,047
Dalje (K)
28,977,170
Gjendja me 31.12.2018 (D)
36,905,412

Diferenca në vlerën 1,041,589 lekë midis shtesës së paqyruar në llog. 218 në shumën 17,573,877 lekë
dhe blerjeve në shumën 18,615,466 lekë, përfaqëson shtesën vjetore të amortizimit.
Llogaria 219 “Amortizimi i AAGJM & AAJM: Kjo llogari sipas pasqyrave financiare të
Bashkisë Maliq në fund të vitit 2018 paraqitet në vlerën (363,839,698) lekë. Krahasuar me vitin
2017, llogaria 219 “Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara” paraqitet me shtesë prej
(98,669,289) lekë, shtesë e cila ka ardhur si rezultat:
Pasqyra statistikore nr. 7.b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me vlerën neto të tyre”
Nr.
Reference
Llogarie
b
20
201
202
203
21- 28
210
211
212
213
214
215
216
217
218
24
28

Shtesat gjate vitit
Teprica
Neto
3

Kosto
Historike
4,945,639

Amortizim
5
0

4,945,639

0

412,720,711

Kosto
Historike
0

Amortizim
7
0

118,529,102

19,859,813

19,859,813

63,511,834
319,054,326
6,124,685
5,414,400

33,504,434
70,400,052
1,860,514
11,722,513

3,617,758
4,421,000

3,617,758
4,421,000

18,615,466

1,041,589

11,821,055

11,821,055

417,666,350

118,529,102

19,859,813

19,859,813

4
42,616,324
0
42,616,324
0
2,206,037,663
0
12,793,567
670,088,683
1,408,001,031
37,210,280
58,612,567
0
0
19,331,535
0
0
2,248,653,987

Pakësimet gjate vitit

6

Teprica ne Fund
Kosto
Historike
8
48,089,888
0
48,089,888
0
2,864,068,970
0
12,793,567
800,236,989
1,810,803,844
52,711,333
87,836,560
0
0
99,686,677
0
0
2,912,158,858

Amortizim
Akumuluar
9
527,925
0
527,925
0
363,839,698
0
0
100,140,906
154,148,539
11,236,882
35,532,106
0
0
62,781,265
0
0
364,367,623

Teprica
Neto
10
47,561,963
0
47,561,963
0
2,500,229,272
0
12,793,567
700,096,083
1,656,655,305
41,474,451
52,304,454
0
0
36,905,412
0
0
2,547,791,235

Përllogaritja e amortizimit të AAGJM-ve është bërë në përputhje me normat e amortizimit sipas llojit
të aktivit të përcaktuar në Udhëzimin nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes dhe
raportimit të pasqyrave financiare vjetore, në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 36.

Normat e amortizimit sipas llojit të aktivit të llogaritura nga Bashkia Maliq, janë si më poshtë:
ndërtesat dhe konstruksionet, linja teknologjike, makineri e pajisje
5%
inventarin ekonomik (aktive të tjera afatgjata materiale mbi baze grupimi) 20 %
për pajisjet kompjuterike, informatike (mbi bazë grupimi)
25 %
për mjetet e transportit
20 %
për aktivet afatgjata jomateriale (metoda lineare)
15 %
Llogaria 230 dhe 231 "Investime" për aktive afatgjata jo materiale dhe materiale sipas të
dhënave të paraqitura në Pasqyrën e Pozicionit Financiar për vitin 2018, paraqiten në vlerën 0 lekë.
Në Pasqyrën statistikore nr. 6 "Investimet dhe burimi i financimit" shpenzimet për investime
paraqiten në shumën 344,160,712 lekë.
Nr.
1
2
3

Emërtimi i investimit
Aktive Afatgjata jomateriale
Aktive Aftagjata materiale
Totali

Vlera
4,549,639
339,611,073
344,160,712

Për investimet e kryera gjatë vitit 2018, është debituar llogarinë 231 dhe kredituar llogaritë e klasës 4
në shumën 344,160,712 lekë. Në fund të vitit, me kapitalizimin e tyre është kredituar llogaria 231 dhe
është debituar llogaria 20 dhe 21 "Aktive afatgjata", veprim në përputhje me Udhëzimin nr. 8, datë
09.03.2018, pika 18, ku cilësohet se: “Me kapitalizimin e aktiveve bëhet verimi kontabël në debi të
llogarive përkatëse të grupit 20 dhe 21 të aktiveve afatgjata në kredi të llogarive përkatëse të grupit
23, llogaritë e investimeve”.
Nr.llog
20
21
212
213
213
213
214
215
218

Emërtimi i investimit
Aktive Afatgjata jomateriale
Aktive Aftagjata materiale
Ndërtesa
Rrugë
Ujësjellës
Vepra të tjera ujore
Pjisje dhe instalime
Mjete transporti
Inventar ekonomik
Totali

Vlera
4,549,639
339,611,073
63,511,834
223,245,030
26,969,726
4003,863
5,811,400
5,514,000
10,655,136
344,160,712

Llogaria analitike 230 dhe 231, sipas objekteve dhe likuidimit të shpenzimeve sipas urdhër
shpenzimeve paraqitet në Kapitullin “ANEKSE”, Tabela nr. 3.2.1/3 “Llogaria analitike e aktiveve,
llog 230 dhe 231”, llogari e cila kuadron me llogaritë sintetike.
PASIVET (DETYRIMET)
Pasivet Afatshkurtra

Llogaritë e klasës 4, në pasiv të Pasqyrës së Pozicionit Financiar, janë llogari të pagueshme
ato paraqesin detyrimet e Bashkisë Maliq më 31.12.2018, kundrejt furnitorëve, pagat e punonjësve të
muajit dhjetor 2018, detyrimet kundrejt tatimeve, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të muajit
dhjetor 2018, kreditorë për mjete në ruajtje të cilat kryesisht kanë të bëjnë me garancitë e kontratave,
kreditorë të ndryshëm etj., si më poshtë:
Llogaritë
401-408
42
431
435
436
466
467
4341

Furnitorë e llogari të lidhura me to
Detyrime ndaj personelit
Detyrime ndaj shtetit tatim taksa
Sigurime shoqërore
Sigurime shëndetësore
Kreditorë për mjete në ruajtje
Kreditorë të ndryshëm
Të tjera operacione me shtetin (detyrime)
Gjendja më fund të periudhës

Viti 2018
3,782,917
18,589,285
822,144
5,558,446
766,958
30,017,349
110,837,347
36,569,157
206,943,603

Viti 2017
1,553,527
17,965,600
752,769
5,373,059
745,771
31,628,347
256,845,027
0
314,864,100

Diferenca/ndryshimi
2,229,390
623,685
69,375
185,387
21,187
-1,610,998
-46,007,680
36,569,157
-107,920,497

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në fund të vitit 2018 është në vlerën
3,782,917 lekë, paraqet gjendjen e faturave të pa likuiduara nga Bashkia Maliq më 31.12.2018.
Lëvizja e llogarise 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, paraqitet në tabelën si me poshtë:
Llog. 401-408 “Furnitorë e llogari te lidhura me to”
Celje e vitit 2018
Shtesa (K)
Pakësime (D)

1,553,527
91,467,576
89,238,186

Gjendja në 31.12.2018 (K)

3,782,917

Gjendja e llogarisë 401-408 në shumën 3,782,917 lekë përbëhet nga fatura të palikuiduara për
detyrime energjie, uji, postare, internet të muajit dhjetor, por që likuidohen në muajin janar të vitit
pasardhës në shumën 1,815,017 lekë, si dhe shpenzimeve të cilat kanë kaluar nga sistemi i thesarit,
por që nuk janë likuiduar nga sistemi bankar deri më 31.12.2018 në shumën 1,967,900 lekë.
Nr.
1
2
3
4
5
6

Objeki
Energji elektrike
Ujë
Shërbim postar
Shërbim interneti
Telefoni

Operatoti ekonomik
OSHEE
UK SHA Maliq
Drejtoria e postave
Gerantina Zylo
Vodafone

Vlera
1,301,700
235,991
154,606
119,520
3,200
1,815,017

Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit”, sipas pasqyrave financiare të paraqitura pranë
Bashkisë Maliq, paraqitet në vlerën 18,589,285 lekë dhe përfaqëson vlerën e pagave të muajit dhjetor
për t’u paguar në muajin janar të vitit pasardhës.
Llog. 42 "Detyrime ndaj personelit"
Celje e vitit 2018
Shtesa (K)
Pakësime (D)
Gjendja në 31.12.2018 (K)

17,965,600
261,408,633
260,784,948
18,589,285

Konkretisht, sipas dokumentave të bankës të muajit Janar 2019, ka rezultuar:
Urdhër shpenzimi
Numër
Datë
1
08.01.2019
2
08.012019
3
08.01.2019
4
08.01.2019
Totali

Vlera
10,129,424
1,760,319
4,516,479
2,183,063
18,589,285

Llogaria 431, “Detyrime ndaj shteti për tatim taksa”, paraqitet në vlerën 822,144 lekë dhe
përfaqëson vlerën për t’u paguar për taksa e tatime ndaj shtetit për muajin dhjetor.
Llog. 431 "Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa"
Celje e vitit 2018
Shtesa (K)
Pakësime (D)
Gjendja në 31.12.2018 (K)
Urdhër shpenzimi
Numër
Datë
16
15.01.2019

752,769
9,679,059
9,609,684
822,144

Vlera
822,144

Llogaria 435, “Sigurime shoqërore” dhe llogaria 436 “Sigurime shëndetësore” paraqet
vlerën e pa paguar për sigurime shoqërore e shëndetësore për pagat e muajit dhjetor që paguhen në
muajin janar dhe janë perkatsisht në vlerat 5,558,446 lekë dhe 766,958 lekë.
Llog. 435 "Sigurime shoqërore"
Celje e vitit 2018
Shtesa
Pakësime
Gjendja në 31.12.2018
Llog. 436 "Sigurime shëndetësore"
Celje e vitit 2018
Shtesa
Pakësime
Gjendja në 31.12.2018
Urdhër shpenzimi
Numër
Datë
12
15.01.2019
14
15.01.2019
Totali
13
15.01.2019
15
15.01.2019
Totali

5,373,059
65,961,974
65,776,587
5,558,446
745,771
9,134,214
9,113,027
766,958
Vlera
2,177,648
3,380,798
5,558,446
383,479
383,479
766,958

Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të

Bashkisë Maliq, në fund të vitit 2018 paraqitet në vlerën 30,017,349 lekë dhe përfaqëson vlerën e
garancisë së kontratave në masën 5%, ose shuëmn 29,794,099 lekë dhe vlerën e pullave të gjendjes
civile të muajit dhjetor në shuëmn 223,250 lekë. Vlera e mësipërme është e rakorduar me Degën e
Thesarit Korçë, sipas aktrakordimit të konfirmuar me Shkresën nr. 119, datë 08.01.2019.
Llog. 466 "Kredirorë për mjete në ruajtje"
Celje e vitit 2018
Shtesa
Pakësime
Gjendja në 31.12.2018

31,628,347
18,791,119
20,402,117
30,017,349

Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, paraqiten faturat e pa likuiduara për investime dhe
shërbime të cilat nuk bëhen hyrje dhe për vitin 2018 paraqiten në shumën 110,837,347 lekë. Lëvizja e
kësaj llogarie gjatë vitit 2018 paraqitet si më poshtë:
Llog. 467 "Kredirorë të ndryshëm"
Celje e vitit 2018
Shtesa
Pakësime
Gjendja në 31.12.2018

256,774,471
46,380,987
192,362,111
110,793,347

Siç shihet edhe nga tabela llogaria 467 paraqitet në vlerën 110,837,347 lekë e përbërë nga:
- shpenzime të kryera por të pafinancuara dhe që janë pasqyruar në llogarinë 486 në shumën
108,979,857 lekë;
- shpenzimet për detyrime përmbarimore në shumën 44,000 lekë;
- gjendjen e pullave dhe blloqeve të transportit në shumën 972,600 lekë;
- shpenzime paaftësie të kaluar nëpërmjet sistemit të thesarit deri më datë 31.12.2018, por të pa
kaluara nga sistemi bankar në shumën 840,890 lekë.
Totali=110,837,347 lekë.
Llogaritë e klasës së 4 kanë funksionuar duke u debituar për njohjen e të drejtave për tu arkëtuar në
kredi të llogarive të klasës së 7 dhe duke u kredituar për arkëtimin e të drejtave në debi të llogarive
financiare të klasës së 5.
LLogaria 85 “Rezultati i ushtrimit”, paraqitet me tepricë kreditore në vlerën 97,007,215
lekë dhe paraqet rezultatin nga funksionimi. Ajo është e barabartë me vlerën e të ardhurave që
Bashkia Maliq trashëgon për t’u përdorur në vitin pasardhës sipas dispozitave ligjore në fuqi dhe në
përputhje me akt-rakordimin e mbajtur me degën e thesarit mbi fondet që trashëgohen.
Llog. 85 "Rezultati i ushtrimit"
Celje e vitit 2018
Shtesa
Pakësime
Gjendja në 31.12.2018

131,968,674
913,157,617
948,119,076
97,007,215

Pasyra e Performancës financiare (F2)
Të ardhurat dhe shpenzimet, e paraqitura në Pasqyrën e Performancës Financiare të
Bashkisë Maliq më datë 31.12.2018 janë të kuadruara me Degën e Thesarit Korçë, konkretisht:
Rakordimi të ardhurave (Llogaritë e klasës 7)
Emërtimi

-Të ardhurat e krijuara gjatë vitit
-Granti nga buxheti
-Financim i pritshëm nga buxheti
-Fonde buxhetore të trashëguara
-Të ardhura të trashëguara (rez)
Totali të ardhura

Vlera sipas
Pasqyrës së
Performancës
130,826,320
582,785,132
27,551,850
40,025,641
131,968,674
913,157,617

Dokumentimi

Aktrakordimi me Degën e Thesarit
Sipas çeljes së buxhetit nga MFE
Sipas llogarisë 7206
Aktrakordimi me Degën e Thesarit
Nga rezultati i vitit të mëparshëm llog.85
Totali të ardhura

Vlera

131,366,425
582,785,132
27,551,850
40,025,641
131,968,674
913,697,722

Diferenca

540,105

540,105

Diferenca në shumën 540,105 lekë, për të ardhurat e relaizuara nga Bashkia Maliq midis
Pasqyrës së Performancës Financiare dhe Aktrakordimit me Degën e Thesarit Korçë, përfaqëson të
ardhurat e realizuara por të derdhura në buxhetin e shtetit.
Rakordimi i Shpenzimeve (Llogaritë e klasës 6)

Emertimi
600
601
602
604
606
63
Totali

Sipas Situacionit

Detyrimet e vitit 2017

Detyrime të vitit 2018

260,605,992
44,727,074
90,430,061
1,380,315
350,582,985
747,726,427

21,247,549
3,660,206
13,437,565
-

22,050,188
3,764,277
19,632,716
-

747,726,427

38,345,320

45,447,181

Sipas Pasyrës së
Performancës
261,408,631
44,831,145
96,625,212
1,380,315
350,582,985
(2,713,840)
752,114,448

Diferenca në shumën 4,388,021 lekë midis shpenzimeve të paraqitura në Pasqyrën e
Performancës Financiare dhe Situacionit përbëhet nga diferenca midis detyrimeve të muajit Dhjetor
2017 të paguara në Janar 2018 dhe detyrimeve të Dhjetorit 2018 të paguara në Janar 2019 në shumën
7,101,861, si dhe vlerës prej (2,713,840) lekë "Ndryshimi i gjendjes së inventarit". (747,726,42738,345,320+45,447,181-2,713,840)=752,114,448 lekë.
Në fund të vitit ushtrimor të dy llogaritë e klasës 6 “shpenzimet” dhe klasës 7 “të ardhurat”,
janë mbyllur duke debituar e kredituar respektivisht llogarinë 85 “Rezultati veprimtarisë ushtrimore”,
konkretisht:
Rakordimi të ardhura, shpenzime dhe rezultati
I
II
III
IV

Emërtimi Burimi
Totali të ardhura
Shpenzime
Rezultati i vitit ushtrimor
Rezultati i vitit ushtrimor

Pasqyra
913,157,617
752,114,448
161,043,169
97,007,2015

Situacioni
913,697,722
747,726,624

Diferenca
540,105
4,388,021

Në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, llogaria 85 "Rezultati nga veprimtaria" paraqitet në
shumën 97,007,215 lekë, ndërsa në Pasqyrën e Performancës Financiare paraqitet në shumën
161,043,169 lekë. Diferenca në shumën 64,035,954 lekë përfaqëson vlerën e investimeve të caktuara
nga të ardhurat, e pasqyruar në Pasqyrën statistikore nr. 6 "Investimet dhe burimi i financimit",
Burimet për investime, Fonde të tjera të veta, llogaria 115 "Caktim fondi për investime" në shumën
64,035,954 lekë.
Pasqyra e flukseve monetare (F3)
Pasqyra e Flukseve Monetare, paraqet rrjedhën e likuiditeteve dhe gjendjen më datë 31.12.2018.
Nr
Rubrike
(b)
I
II
III
VI

Periudha
Raportuse

PERMBAJTJA
(c)
Veprimtarite e shfrytezimit
Veprimtarite e investimeve
Transferta e te tjera
Teprica e Likujditeteve ne fund te vitit ushtrimor

(1)
-85,191,255
63,821,844
-11,421,656
130,805,954

Periudha
Paraardhese
(2)
-80,361,750
115,024,937
-39,146,196
164,397,421

Nga kontrollet e kryera rezultoi se teprica e llogarisë së likuiditeteve më datë 31.12.2018, e paraqitur
në këtë pasqyrë rezulton në shumën 130,805,954 lekë dhe kuadron me tepricën e likuiditeteve të
paraqitur në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, në Aktiv "Mjetet monetare dhe ekujvalentët e tyre" e
cila paraqitet në shumën 130,805,954 lekë.
Plotësimi i saj dhe vlerat e paraqituara janë në përputhje me Udhëzimin nr. 8, datë 03.09.2018,
Kapitulli III “Procedurat për përgatitjen ” pika 3.5 “Rregullat e plotësimit të pasqyrës individuale të
flukseve monetare”.
Plotësimi i Pasqyrës së Flukseve monetare është bërë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në
Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli III, pika 3.5 “Rregullat e plotësimit të pasqyrës
financiare individuale të flukseve monetare”.
Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto (F4)
Numër
llogarie
101

105
1013

Emërtimi

Aktivet neto
Ndryshimet në aktivet neto
Nga burime të brendshme
Grante të brendshme kapitale
Transferta të brendshme (grante në natyre)
Nga kosumi i AAGJ

Fonde bazë dhe
grante kapitale

2,410,937,168
2,410,937,168
2,278,968,494

Rezultatet e
mbartura

-131,968,674
-131,968,674

Rezultatet e
ushtrimit

398,858,303
398,858,303
423,329,150
-2,948,960
-98,755,690

Gjithsej aktive
neto/fonde
neto
2,677,826,797
2,677,826,797
2,702,297,644
-2,948,960

1015
85
Totali

Dalje jashtë përdorimi
Nga rezultati i vitit ushtrimor

131,968,674
2,410,937,168

-131,968,674
-131,968,674

-19,773,412
97,007,215
398,858,303

97,007,215
2,677,826,797

Nga verifikimi i kryer rezultoi se vlera totale e Aktiveve neto/fonde neto të paraqitura në "Pasqyrën e
ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto", është e barabartë me vlerën e tyre të paraqitur në pasqyrën
e "Pozicionit financiar", në shumën 2,677,826,797 lekë. Në këtë pasqyrë janë paraqitur saktë grantet
bazë (çelja e vitit), rezultati i vitit të mëparshëm si dhe rezultatet e ushtrimit.
Vlera prej 423,329,150 lekë, përfaqëson gjithë shtesat e aktiveve neto/fonde neto gjatë vitit
ushtrimor, të pasqyruara në të njëjtën vlerë edhe në Librin e madh në kredi të llogarisë 101 "Fonde
bazë".
Vlera prej 2,948,960 lekë përfaqëson aktive neto të bëra hyrje, por të palikuiduara gjatë
peruidhës ushtrimore;
Vlera prej 19,773,412 lekë përfqaëson nxjerrje jashtë përdorimi, të cilat janë si rezultat i
inventarizimit të aktiveve.
Vlera prej 98,755,690 lekë, përfaqëson amortizimin vjetor (shtesa/pakësime = 118,529,102 19,773,413);
Vlera prej 97,007,215 lekë, përfaqëson rezultatin financiar të vitit ushtrimor pasqyruar në
llog.85.
Nga auditimi rezultoi se fondet neto të pasqyruara në Pasqyrën "Ndryshimi në fondet
neto/aktivet neto" në shumën 2,677,826,797 lekë kuadron me pasqyrimin e tyre në pasqyrën e
"Pozicionit financiar".
Pasqyra e aktiveve neto/fonde neto, është plotësuar në përputhje me Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.018,
Kapitulli III, pika 3.6 “Rregullat e plotësimit të pasqyrës individuale aktivet neto/flukset neto”.
Shënimet shpjeguese (Pasqyra F5):
Plotësimi i kësaj pasqyre është bërë në përputhje me kërkesat e Udhëzimit nr. 8, datë 03.09.2018,
pika 3.7 “Rregullat për dhënien e shpjeimeve për pasqyrat financiare individuale”. Nga Bashkia
Maliq është ploëtsuar Pyetësori dhe shënimet shpjeguese për përgatitjen dhe raportimin e pasyrave
financiare vjetore”.
Pasqyrat statistikore
Pasqyra statistikore F6 "Investimet dhe burimi i financimit"
Numër llogarie
230
231
1050
1059
11
115

Emërtimi
Shpenzimet për investime
Shpenzime afatgjata jomateriale
Spenzime Afatgjate materiale
Burimet për invëstime
Grante kapitale nga buxheti
Grante të brendshme kapitale në natyrë
Fonde të tjera të veta
Caktim fondi për investime nga rezultati
Balanca

Vlera
344,160,711
4,549,639
339,611,072
353,630,396
280,124,758
73,505,638
64,035,954
64,035,954
9,469,685

Vlera prej 344,160,711 përfaqëson shpenzimet për investime të cilat janë të rakorduara me
Degën e Thesarit Korçë.
Vlera prej 353,630,396 lekë përfaqëson burimet e financimit, të cilat përbëhen nga transferta
e pakushtëzuar, sipas rakordimit më thesarin (plani) në shumën 280,124,758 lekë dhe grante në
natyrë të bëra hyrje në vlerën 73,505,638 lekë.
Vlera prej 64,035,954 përfaqëson fondet nga të ardhurat e veta, të cilat janë caktuar për
financimin e shpenzimeve.
- Balanca në shumën 9,469,685=(353,630,396-344,160,711).
Kjo pasqyrë është plotësuar në përputhje me Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, pika 87 “Pasqyra
satatistikore e investimeve dhe burimeve të financimit të tyre”.
Pasqyra statistikore nr. 7 “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (me kosto historike të tyre).
Nr
I
II
1
2

Aktivet afatgjata
Gjendja në fillim
Shtesa gjatë vitit
Me pagesë
Pa pagesë

Kosto historike
2,514,352,321
417,666,350
344,160,712
73,487,038

Vlerë neto
2,248,653,987
417,666,350

3
III
1
2
IV

Lëvizje të brendshme
Pakësime gjatë vitit
Nxjerrje jashtë përdorimi
Të tjera
Gjendja në fund

18,600
19,859,913
19,773,413
86,400
2,912,158,858

19,859,813

2,547,791,235

Plotësimi i Pasqyrës së Statistikore “Gjendja dhe ndryshimet e AAGJ me kosto historike” është bërë
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli III, pika 3.8.2
“Rregullat pёr plotësimin e pasqyrёs statistikore mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata
(me koston historike të tyre)” dhe pikës 3.8.3 “Rregulla pёr plotësimin e pasqyrёs statistikore mbi
gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (me vlerën neto të tyre)”.
Konkluzion: Pasqyrat financiare të vitit 2018, janë hartuar në sipas formatit të miratuar dhe në
përputhje me kërkesat e Udhëzimit nr. 8, datë 09.03.2018. Ato përbëhen nga Pasqyrat e Pozicionit
financiar, Performancës Financiare, Lëvizjes së mjeteve monetare, Aktivet/fondet neto si dhe
Relacionin shpjegues. Pjesë e tyre janë edhe Pasqyrat statistikore. Pasqyrat financiare të vitit 2018,
paraqesin në mënyrë të drejtë pozicionin financiar të Bashkisë Maliq më 31.12.2018.
3.2.2. Pasqyrat Financiare të Vitit 2019.
 Për auditimin e Pasqyrave Financiare vitit 2019 është marrë në shqyrtim dokumentacioni i
mëposhtëm:
- Pasqyrat financiare të vitit 2018;
- Centralizatori/Libri i madh;
- Ditari i Bankës;
- Ditari i Arkës;
- Ditari i Magazinës;
- Ditari i Pagesave
- Ditari i Veprimeve të ndryshme
- Aktrakordimet me Degën e Thesarit Korçë
- Inventarët etj.
 Kriteret e vlerësimit:
- Standardet Kombëtare të Kontabilitetit
- Ligji nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare";
- Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar;
- Udhëzimine Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 "Për procedurat e
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të Pasqyrave Financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së
Përgjithshme".
- Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2012 "Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorit publik".
Nga auditimi ka rezultuar se:
 Bashkia Maliq ka përgatitur dhe raportuar Pasqyrat Financiare të vitit 2019, mbështetur në Ligjin
nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" dhe Udhëzimin e Ministrisë së Financave
dhe Ekonomisë nr. 8, datë 09.03.2018 "Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të
Pasqyrave Financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme".
 Pjesë përbërëse të PF/2019 janë:
- Pasqyra e pozicionit financiar (F1);
- Pasyra e performancës financiare (F2);
- Pasqyra e flukseve monetare (F3);
- Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto (F4);
- Pyetësor dhe shënimet shpjeguese mbi pasyrat financiare (F5);
Pasqyrat statistikore:
- Investimet dhe burimi i financimit (F6);
- Gjendja dhe ndryshimet në aktivet afatgjata, kosto historike (F7.a);
- Gjendja dhe ndryshimet në aktivet afatgjata, vlera neto (F7.b);
- Numri i punonjësve dhe fondi i pagave (F8);


Gjithashtu, Pasqyrat Financiare për nga forma janë përgatitur dhe janë plotësuar sipas
kërkesave të udhëzimit nr. 8, datë 09.03.2018, ku janëështë dhënë informacion mbi:
- Emrin e njesisë ekonomike raportuese, Bashkia Maliq me NIPT K54105076K;
Nëse pasqyrat financiare mbulojnë një njësi ekonomike raportuese individuale apo grup
njësish;
- Periudhën kontabël të mbuluar nga pasqyrat financiare, nga 01.01.2019-31.12.2019;
- Monedhën e paraqitjes së pasqyrave financiare, në lekë;
- Data e hartimit të Pasqyrave Financiare, 30.03.2020;
- Përgatitur nga Almira Muka, Drejtore e Financës;
Pasqyrat Financiare janë dërguar në Degën e Thesarit Korçë me shkresën nr. 1500, datë
30.03.2020, nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Maliq z. GT.
Pjesë përbërëse e dokumentacionit mbi pasqyrat financiare dhe raportimin financiar janë
Aktrakordimet mbi shpenzimet dhe të ardhurat me Degën e Thesarit Korçë, datë 12.03.2020 të
konfirmuara dhe nënshkruara nga NZ dhe NA i Bashkisë Maliq dhe Specialisti i shpenzimeve,
Specialisti i të ardhurave dhe Përgjegjësi i Degës së Thesarit Korçë.
Paraqitja dhe raportimi i tyre është kryer në përputhje me Udhëzimin nr. 8, datë 03.09.2018, Kapitulli
V “Procedurat e paraqitjes dhe raportimit të Pasqyrave Financiare vjetore”.
Nga auditimi i Pasqyrave financiare rezultoi:
1. Pasqyra e pozicionit financiar (F1)
- Aktivet neto janë të barabarta me Aktivet-Pasivet=2,666,834,968 lekë.
- Aktivet
2,855,085,231 lekë
- Pasivet
188,250,263 lekë
- Aktivet neto
2,666,834,968 lekë
Aktivet afatshkurtra
Aktivet afatshkurta më datë 31.12.2019 paraqiten në vlerën 261,183,355 lekë dhe përbëhen nga:
- Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekujvalentet e tyre” në shumën 76,687,691 lekë;
- Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues” në shumën 31,415,847 lekë;
- Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” në shumën 69,218,206 lekë dhe “Të tjera aktive
afatshkurtra” në shumën 83,861,611 lekë.
 Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekujvalentet e tyre” përbëhet nga:
Llogaritë kontabël
531
512
520
50
532
54
59
Totali

Emërtimi i llogarive
Mjete monetare ne arkë
Mjete monetare në bankë
Disponibilitete në thesar
Letra me vlerë
Vlera të tjera
Akredeitiva dhe paradhënie
Provigjone zhvlerësimi

Viti 2019
0
0
75,833,261
0
854,4300
0
0
76,687,691

Viti i 2018

Diferenca
2019-2018

0
0
129,833,354
0
972,600
0
0
130,805,954

0
0
(54,000,093)
0
(118,170)
0
0
(54,118,263)

Vlera e llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar” në shumën 75,833,261 lekë, përbëhet nga:
gjendja e llogaria 85 "Rezultati i vitit ushtrimor" në shumën 41,517,245 lekë; gjendja e llogarisë 466
"Mjete në ruajtje" në shumën 11,665,690 lekë, Mjete në ruajtje (pulla) në vlerën 243,200 lekë dhe
vlera e shpenzimetë kaluara në Thesar, të palikuiduara nga sistemi bankar në shumë 22,407,126 lekë.
Vlera e llogarisë 532 "Vlera të tjera", në shumën 854,430 lekë përfaqëson vlerën e pullave të
paderdhura në shumën 766,350 lekë , vlerën e blloqeve të transportit në shumën 54,600 lekë dhe
vlerën e biletave të tregut në shumën 33,480 lekë.
Llogaritë e klasës 5, kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llogarive përkatëse për
të ardhurat dhe grante të ndryshme, si dhe duke u kredituar për pakësimet në debi të llogarive
përkatëse të klasës 4.
 Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues”, përbëhet nga:
Llogaritë kontabël
31
32

Emërtimi i llogarive
Materiale
Objekte inventari

Viti 2019
7,356,797
24,059,050

Viti 2018
9,602,203
23,426,144

Diferenca
2019-2018
(2,245,406)
632,906

33
34
35
36
37
38
39

Prodhime, punime e shërbime ne proces
Produkte
Mallra
Gjë e gjalle ne rritje e majmeri
Gjendje te pambritura ose pranë të treteve
Diferenca nga çmimet e magazinimit
Shuma te parashikuara për zhvlerësim te inventarit(-)
Totali

31,415,847

33,028,347

(1,612,500)

Llogaritë e Klasës 3, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të Bashkisë Maliq në 31.12.2019
paraqitet në vlerën 31,415,847,lekë dhe përbehet nga llogaria kontabël 31 “Materiale” në vlerën
97,356,797 lekë dhe nga llogaria kontabel 32 “Objekte inventari” në vlerën 24,059,050 lekë.
Diferenca me vitin e mëparshëm përfaqëson lëvizjen e inventarit në shumën -1,612,500 lekë e cila
kuadron me llogarinë 63 “Ndryshimi gjendjes së inventarit” në shumën -1,612,500 lekë.
Llogaria 312 “Materiale”, ka vlerën 7,356,797 lekë dhe lëvizjet e kësaj llogarie për vitin
2019 paraqiten në tabelën e mëposhtme:
Lëvizjet e llogarisë
Gjendje në 01.01.2019
Hyrje me pagesë gjatë vitit 2019
Dalje nga magazina gjatë vitit 2019
Gjendja në 31.12.2019

Vlera në lekë
9,602,203
48,655,539
50,900,945
7,356,797

Llogaria 327 “Objekte inventari”, ka vlerën 24,059,050 dhe përputhet me rezultatin e
inventarizimit vjetor. Lëvizjet e llogarisë 32 “Objekte inventari” paraqiten në tabelën e mëposhtme:
Lëvizjet e llogarisë
Gjendja në 01.01.2019
Hyrje gjatë vitit 2019
Dalje gjatë vitit 2019
Gjendja në 31.12.2019

Vlera në lekë
23,426,144
4,111,083
3,478,177
24,059,050

Gjendja e llogarive të mësipërme është e kuadruar me gjendjen e inventarëve. Për kryerjen e tyre
është zbatuar udhëzimi i MF nr. 30, datë 27.12.2012 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik". Titullari i Bashkisë Maliq ka nxjerrë Urdhrat e inventarizimit 381, datë 24.09.2019, ku janë
përcaktuar Grupi për inventarizimin dhe vlerësimin e aktiveve si dhe Grupi për asgjesimin e aktiveve.
Nga inventarizimi nuk kanë rezultuar diferenca.
Llogaritë e klasës 3 kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llog. 63 “Ndryshimi i
gjendjeve të inventarit” dhe duke u kredituar për daljet e inventarit në debi të llogarisë 63 “Ndryshimi
i gjendjeve të inventarit”.

Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” & “Të tjera aktive afatshkurtra”
përbëhet nga:
Llogaritë kontabël
411
423,429
431
432
433
435
436
437,438
44
465
468
4342
45
49

409
473
477
481
486

Emertimi i llogarive
Llogari të arkëtueshme
Klientë e llogari te ngjashme
Personeli, paradhënie, deficite e gjoba
Tatime e taksa
Tatime mbledhur nga shteti për llog.Pushtetit Lokal
Shpenzime fatkeqësi natyrore qe mbulon shteti
Sigurime Shoqërore
Sigurime Shëndetësore
Organizma te tjerë shoqërore
Institucione te tjera publike
Efekte per t'u arkëtuar nga shitja letra me vlere vendosjes
Debitorë te ndryshëm
Te tjera operacione me shtetin(debitor)
Marrëdhënie me instit. brenda dhe jashtë sistemit
Shuma te parashikuara per zhvleresim(-)
Totali
Të tjera aktive afatshkurtra
Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore
Llogari të pritjes të marrëdhënieve me thesarin
Diferenca konvertimi aktive
Shpenzime për t’u shpërndarë në disa ushtrime
Shpenzime të periudhave të ardhshme
Totali

Viti 2019

Viti 2018

0
40,595,943
0
0
0
0
0
0
0
0
44,300
28,577,963
0
0
69,218,206
0
0
0
0
0
83,861,611
83,861,611

0
36,569,157
0
0
0
0
0
0
0
0
44,000
27,551,850
0
0
64,165,007
0
0
0
0
0
108,979,857
108,979,857

Diferenca
2019-2018

4,026,786

300
1,026,113

5,053,199

(-25,118,246)
(-25,118,246)

Llogaritë 423,429 “Personeli, paradhënie, deficite e gjoba”, në fund të vitit 2019 paraqitet
në vlerën 40,595,943 lekë.
Lëvizjet e llogarisë
Debitorë
Gjendja 01.01.2019
Bashkia Maliq
92,626
NJ.A. Vreshtas
2,784,355
NJ.A. Pojan
1,385,203
NJ.A. Pirg
2,224,536
NJ.A. Gorë
356,124
NJ.A. Libonik
222,044
NJ.A. Moglicë
439,422
Debitorë IMT
550,000
Gjoba policie
144,000
Debitorë legalizime
3,275,151
Debitorë nga KLSH
24,596,259
Biznese nga KLSH
499,436
Totali
36,569,157
Gjendja në 01.01.2019
Shtesa gjatë vitit 2019 (D)
Pakësime gjatë vitit 2019 (K)
Gjendja në 31.12.2019

Vlera në lekë
Shtesa (D)

5,050,000
0
0
75,184
0
5,125,184

Pakësime (K)
550
0
0
12,749
0
6,049
962
0
0
740,544
135,684
201,860
1,098,397

Gjendja 31.12.2019
92,076
2,784,355
1,385,203
2,211,788
356,124
215,995
438,460
5,600,000
144,000
2,534,607
24,535,759
297,576
40,595,943
36,569,157
5,125,184
1,098,398
40,595,943

Nga Drejtoria e Financës është mbajtur në mënyrë analitike (sipas njësive të varësisë dhe listave
emërore) llogaria 423, e cila në fund të vitit 2019 rezulton me një rritje prej 4,026,786 lekë. Nga
verifikimi i kryer rezulton që totali i llogarisë analitike në fund të vitit 2019, kuadron me llogarinë
sintetike në Aktiv të Pasqyrës së Pozicionit Financiar dhe me lëvizjet e llogarinë 423 të pasqyruara në
Librin e Madh (Centralizatorin 2019). Nga shuma prej 40,595,943 lekë debitorë në 31.12.2019,
shuma prej 24,833,335 lekë, ose 61.2 % të debitorëve e zënë debitorët e krijuar nga rekomandimet e
lëna nga KLSH, për zhdëmtim dëmi për vitet 2016-2018.
Gjithashtu, me nivel të lartë paraqiten detyrimet e krijuara nga IMT-janë vlerën 5,600,000 lekë, të
cilat gjatë vitit 2019 nuk kanë patur asnjë ndryshim.
Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm”, në fund të vitit 2019 është në vlerën 44,300 lekë dhe
përfaqëson detyrime të punonjësve kundrejt zyrave të përmbarimit.
Lëvizjet e llogarisë
Gjendja në 01.01.2019
Shtesa gjatë vitit 2019 (D)
Pakësime gjatë vitit 2019 (K)
Gjendja në 31.12.2019

Vlera në lekë
44,000
515,499
515,199
44,300

Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin (debitor)”, në fund të vitit 2019 paraqitet në
vlerën 28,577,963 lekë dhe kuadron me Llogarinë 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti” të
Pasqyrës së Performancës Financiare e cila paraqitet në shumën 28,577,963 lekë. Vlera prej
28,577,963 lekë përfaqëson llogaritë e Klasës së 4 të Pasivit të Pasqyrës Financiare të Pozicionit
Financiar, si dhe përbëhet nga:
Lëvizjet e llogarisë
Gjendja në 01.01.2019
Shtesa gjatë vitit 2019 (D)
Pakësime gjatë vitit 2019 (K)
Gjendja në 31.12.2019

Vlera në lekë
27,551,850
408,150,561
407,124,448
28,577,963

Në mënyrë analitike paraqitet:
Emërtimi i llogarive
Llogari 401-409
Detyrime për pagesë energjie muaji dhjetor
Detyrime për pagesë uji të pijshëm
Detyrime ujië i pijshëm 2015
Detyrime për shërbimin postar
Pagesa telefoni fiks
Pagesa telefoni (celular)
Paga personeli llog 42
Tatim mbi të ardhurat llog. 431
Sigurime shoqërore llog.435

Vlera
2,070,572
1,411,282
200,397
330,252
121,521
1,920
5,200
19,092,867
909,170
5,717,209

Sigurime shëndetësore llog.436
Totali

788,145
28,577,963

Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në fund të vitit 2019 paraqitet në vlerën
83,861,611 lekë.
Lëvizjet e llogarisë
Gjendja në 01.01.2019
Shtesa gjatë vitit 2019 (D)
Pakësime gjatë vitit 2019 (K)
Gjendja në 31.12.2019

Vlera në lekë
108,979,857
83,861,611
108,979,857
83,861,611

Vlera e kësaj llogarie në shumën 83,861,611 lekë, përfaqëson detyrime për shpenzime të
kryera, por të financuara në vitin ushtrimor. Gjatë vitit 2019 ka patur një pakësim të kësaj llogarie,
pasi janë likuiduar një pjesë e konsiderueshme e këtyrë detyrimeve.
Emërtimi i llogarive
Shenzime gjyqësore
Shpenzime operative
Shpenzime për investime
Totali

Vlera
5,995,154
15,814,283
62,052,174
83,861,611

Evidentimi i tyre në Pasqyrat Financiare të vitit 2019, është kryer veçmas në përputhje me
Udhëzimin nr 8, datë 09.03.2018, pika 42 ku cilësohet: "Të gjitha Njësitë e qeverisjes së
përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas detyrimet e prapambetura të tyre ndaj të tretëve për
shpenzime, shërbime apo invetime të kryera por të pafinancuara".
Llogaritë e klasës 4, kanë funksionuar duke u debituar për njohjen e të drejtave për tu arkëtuar në
kredi të llogarive të klasës 7 dhe duke u kredituar për arkëtimin e të drejtave në debi të llogarive
financiare të klasës 5.
Aktivet Afatgjata jomateriale (AAJM)
Llogaritë e Klasës 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, përbëhen nga llog.202 “Studime dhe
kërkime”, në vlerën 48,541,350 lekë. Sipas llogarisë analitike (Tabela anekse nr. 3.2.2/1) vlera e
kësaj llogarie është 49,069,275 lekë.
Diferenca 527,925 lekë (49,069,275-48,541,350) është vlera vjetore e amortizimit të AAJM.
Lëvizjet e llogarisë
Gjendja në 01.01.2019
Shtesa gjatë vitit 2019 (D)
Pakësime gjatë vitit 2019 (K)
Gjendja në 31.12.2019 (D)

Vlera në lekë
47,561,963
1,278,774
299,387
48,541,350

Aktivet e afatgjata materiale (AAM)

Llogaritë e Klasës 21 “Aktivet Afatgjata Materiale", AAM sipas të dhënave të pasqyruara
për vitin ushtrimor 2019, paraqiten në shumën 2,545,360,526 lekë. Në vitin paraardhës 2018, vlera
totale e AAM-ve paraqitet në shumën 2,500,229,272 lekë, me një shtesë të AAM-ve në shumën
178,704,695 lekë, shtesa që kanë ardhur kryesisht si rezultat i investimeve të ndryshme në rrugë,
rrjete, vepra ujore, në shumën 105,655,792 lekë, transferimi kapital pa pagese, investime në
Ndërtesën e Bashkisë Maliq, Ndërtesa shkollore, Banesa sociale në shumën 53,449,872 lekë etj.
Llog.Kontabel

Përshkrimi i llogarive

210
211
212
213
214
215
216
217
218

AAGJM
Toka ,troje, Terrene
Pyje, Kullota Plantacione
Ndërtesa e Konstruksione
Rruge, rrjete, vepra ujore
Instalime teknike, makineri, paisje, vegla pune
Mjete transporti
Rezerva shtetërore
Kafshe pune e prodhimi
Inventar ekonomik

219

Amortizimi i AAGJM (-)

Çelje
2019
2,500,229,272
12,793,567
700,096,083
1,656,655,305
41,474,451
52,304,454

Shtesa
2019
178,704,595

Pakësime
2019
133,573,341

53,449,872
105,655,792
10,117,200
5,121,008

34,641,240
82,832,765
1,711,947
11,722,513

Gjendje në
fund
2,545,360,526
12,793,567
718,904,715
1,679,478,332
49,879,704
45,702,949

36,905,412

190,680
4,170,043

2,664,876

190,680
38,410,579

(363,839,698)

(133,573,341)

(84,346,315)

(413,066,724)

Llogaria 215 “Mjete transporti”. Kjo llogari paraqet vlerën e mjeteve te transportit në
pronësi të Bashkisë Maliq më datë 31.12.2019 në shumën 45,702,949 lekë. Krahasuar me vitin e
mëparshëm është pakësuar në vlerën (6,601,505) lekë që ka të bëjë me rritjen e amortizimit në
(11,722,513) lekë dhe shtesa në koston historike në shumën 5,121,008 lekë.
(-11,722,513+5,121,008)= (-6,601,505). Në mënyrë analitike llog. 215 paraqitet në Tabelën anekse
nr. 3.2.2/2.
Lëvizjet e llogarisë
Gjendja në 01.01.2019
Shtesa gjatë vitit 2019 (D)
Pakësime gjatë vitit 2019 (K)
Gjendja në 31.12.2019 (D)

Vlera në lekë
52,304,454
8,949,008
15,550,513
45,702,949

Llogaria kontabël 218 “Iventar ekonomik”. Kjo llogari përfaqëson inventarin ekonomik në
përdorim nga shkollat, kopshtet, çerdhet, njesitë administrative, institucionet e Bashkisë Maliq. Sipas
pasqyrave financiare të Bashkisë Maliq gjendja e llogarisë 218 më datë 31.12.2019 paraqitet në
vlerën 38,410,579 lekë. Krahasuar me vitin 2018 llogaria 218 “Iventari ekonomik” është shtuar në
vlerën 1,505,167 lekë.
Kjo shtesë ka ardhur si rezultat i blerjeve të kryera gjatëvitit 2019 për:
-Blerje me pagesë:
1,809,960 lekë
-Blerje papagesë:
2,360,083 lekë
4,170,043 lekë
Levizjet Llog. 218 “Inventar ekonomik” për vitin 2019, vlera në lekë
Çelje me 01.01.2019
36,905,412
Blerje me pagesë (D)
12,389,585
Dalje (K)
10,884,418
Gjendja me 31.12.2019 (D)
38,410,579

Diferenca në vlerën 2,664,876 lekë midis shtesës së paqyruar në llog 218 në shumën
1,505,167 lekë dhe blerjeve në shumën 4,170,043 lekë, përfaqëson shtesën vjetore të amortizimit.
Llogaria 219 “Amortizimi i AAGJM & AAJM: Kjo llogari sipas pasqyrave financiare të
Bashkisë Maliq në fund të vitit 2019, paraqitet në vlerën (413,594,649) lekë. Krahasuar me vitin
2018 llogaria 219 “Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara” paraqitet me shtesë prej
(49,227,026) lekë, shtesë e cila ka ardhur si rezultat:
Pasqyra statistikore nr. 7.b “Akivet afatgjata me vlerë neto”
Nr.
Reference
Llogarie
b
20
201
202
203
21- 28
210
211
212
213
214
215
216
217
218
24
28

Shtesat gjate vitit
Teprica
Neto
3

Kosto
Historike
979,387

Amortizim
5
0

979,387

0

178,704,595

Kosto
Historike
0

Amortizim
7
0

133,573,341

84,346,315

84,346,315

53,449,872
105,655,792
10,117,200
5,121,008

34,641,240
82,832,765
1,711,947
11,722,513

31,462,424
48,241,700
1,304,664
0

31,462,424
48,241,700
1,304,664
0

190,680
4,170,043

2,664,876

3,337,527

3,337,527

179,683,982

133,573,341

84,346,315

84,346,315

4
47,561,963
0
47,561,963
0
2,500,229,272
0
12,793,567
700,096,083
1,656,655,305
41,474,451
52,304,454
0
0
36,905,412
0
0
2,547,791,235

Pakësimet gjate vitit

6

Teprica ne Fund
Kosto
Historike
8
49,069,275
0
49,069,275
0
2,954,427,250
0
12,793,567
822,224,437
1,868,217,936
61,523,869
92,957,568
0
190,680
100,519,193
0
0
3,007,496,525

Amortizim
Akumuluar
9
527,925
0
527,925
0
413,066,724
0
0
103,319,722
188,739,604
11,644,165
47,254,619
0
0
62,108,614
0
0
413,594,649

Teprica
Neto
10
48,541,350
0
48,541,350
0
2,545,360,526
0
12,793,567
718,904,715
1,679,478,332
49,879,704
45,702,949
0
190,680
38,410,579
0
0
2,593,901,876

Përllogaritja e amortizimit të AAGJM-ve është bërë në përputhje me normat e amortizimit sipas llojit
të aktivit të përcaktuar në Udhëzimin nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes dhe
raportimit të pasqyrave financiare vjetore, në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 36.

Normat e amortizimit sipas llojit të aktivit të llogaritura nga Bashkia Maliq, janë si më poshtë:
- ndërtesat dhe konstruksionet, linja teknologjike, makineri e pajisje
5%
- inventarin ekonomik (aktive të tjera afatgjata materiale mbi baze grupimi)
20 %
- për pajisjet kompjuterike, informatike (mbi bazë grupimi)
25%
- për mjetet e transportit
20%
- për aktivet afatgjata jomateriale (metoda lineare)
15 %
Llogaria 230 dhe 231 "Investime" për aktive afatgjata jo materiale dhe materiale sipas
të dhënave të paraqitura në Pasqyrën e Pozicionit Financiar për vitin 2019, paraqiten në vlerën 0 lekë.
Në Pasqyrën statistikore nr. 6 "Investimet dhe burimi i financimit" shpenzimet për investime
paraqiten në shumën 158,099,834 lekë.
Nr.
1
2
3

Emërtimi i investimit
Aktive Afatgjata jomateriale
Aktive Aftagjata materiale
Totali

Vlera
979,387
157,120,447
158,099,834

Për investimet e kryera gjatë vitit 2019, është debituar llogarinë 231 dhe kredituar llogaritë e klasës 4
në shumën 158,099,834 lekë. Në fund të vitit, me kapitalizimin e tyre është kredituar llogaria 231 dhe
është debituar llogaria 20 dhe 21 "Aktive afatgjata". Në mëyra nalitike aktivet afatgjata materiale
dhe jomateriale paraqiten Kapitullin “Anekse” Tabela nr. 3.2.2/1 dhe 3.2.2/3.
Nga auditimi u kostatuan mangësitë e mëposhtme:
Titulli i gjetjes nr. 1: Mbi kontabilizimin e Aktiveve aftagjata materiale, pa titull pronësie.
Situata:

Kriteri:

Impakti:

Shkaku:

Nga auditimi ka rezultuar se, nga 444 objekte inventari të pasurive të paluajtshme në
vlerën 1,112,185,445 lekë, 19 objekte janë pajisur me titull pronësie, 21 objekte janë në
proces regjistrimi dhe 404 objekte inventari rezultojnë pa titull pronësie, konkretisht
sipas llogarive paraqiten si më më poshtë:
-llog. 211 “Pyje plantacione”, 7 objekte në vlerën 12,793,567 lekë
-llog. 212 “Ndërtesa e konstruksione”, 201 pbjekte në vlerën 822,224,436 lekë;
-llog. 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, 236 objekte në vlerën 277,167,442 lekë
Për rrjedhojë ka rezultuar se kontabilizimi i aktiveve afatgjata materiale, të cilat
përfaqësojnë pasuri të paluajtshme, nuk është mbështetur në një titull pronësie
(certifikatë pronësie apo vërtetim hipotekor). Pavarësisht evidentimit të tyre në
inventarin e aktiveve, dukumenti i cili vërteton pronësinë mbi pasuritë e paluajtshme
është titulli i pronësisë.
- VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha
pronave të paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe
regjistrimi i pasurive të paluajtshme”, ku cilësohet:
“1. Bashkia është subjekti juridik që trashëgon të drejtat e pronësisë, të luajtshme dhe
të paluajtshme të Njësive që Shkrihen (NJSH). Nga momenti i konstituimit të organeve
përfaqësuese dhe ekzekutive ajo ushtrin të drejtën e pronësisë si dhe të drejta të tjera
sipas mënyrës të përcaktuar me ligj.
2. NJSH-të duhet të plotësojnë dhe depozitojnë pranë bashkisë inventarin e të gjitha
pronave të paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi. Për pronat e paluajtshme
inventari duhet të përmbajë edhe informacionin për fazën e regjistrimit në të cilën
ndodhen”.
Mungesa e titullit të pronësisë:
- është pengesë për kryerjen e transaksioneve të ndryshme me pasuritë e paluajtshme;
- është pengesë për menaxhimin e rsiqeve dhe mbrojtjen ndaj tyre, pasi mungesa e
titullit të pronësisë pengon sigurimin e tyre.
- ka sjellë që kontabilizimi i tyre në librat e kontabilitetit dhe pasqyrat financiare të
kryhet pa u mbështetur në një dokumentacion vërtetues, siç është titulli i pronësisë.
Titull i cili vërteton pronësisë dhe ushtrimin e të drejtave mbi një pasuri të paluajtshme.
Nga ballafaqimi i problematikës, gjatë auditimit në terren, por dhe në “Takimin
përmbyllës të auditimit në terren”, ka rezultuar se shkaqe të kësaj gjendjeje edhe pas 5
vitesh nga kryerja e këtij procesi janë:
-dokumentacioni i paplotë i trashëguar nga ish-Komunat;

Rëndësia:
Rekomandimi:

-vështirësia e hasur në plotësimin e dosjeve sipas kërkesave të akteve ligjore e
nënligjore për regjistrimin e titujve të pronësisë;
-kostoja e kryerjes së këtyre veprimeve në Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme, e cila është e konsiderueshme referuar numrit të objekteve të cilët duhet të
regjistrohen.
E lartë
Bashkia Maliq duhet të marrë masa të menjëhershme, që nëpërmjet strukturave të saj,
Drejtorisë së Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve, të përgatisë dosjet me
dokumentacionin e duhur për regjistrim në ZRPP dhe nëpërmjet Drejtorisë së Financës
të përllogaritë kostot për kryerjen e këtij shërbimi, buxhetimin dhe burimet e
financimit, me qëllim pajisjen sa më parë të pasurive të paluajtshme me titull pronësie.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Përgjegjësi i Sektorit Pronave
Publike dhe Menaxhimit të Aseteve znj. XhA dhe Drejtore e Financës znj. AM.
Titulli i gjetjes nr.2: Mbi rivlerësimin e aktiveve materiale afatgjata.
Situata:

Kriteri:

Impakti
Shkaku

Rëndësia
Rekomandimi:

Nga auditimi ka rezultuar se vlera e aktiveve e paraqitur në Pasqyrën e pozicionit
financiar, nuk paraqet “vlerën reale” të tyre, pasi nga ana e Bashkisë Maliq, nuk është
ndërmarrë asnjë procedurë rivlerësimi ndaj tyre. Vlerat fillestare, apo kostot historike
të këtyre aktiveve rezultojnë sipas çmimeve të blerjes si dhe kostove të tjera të
drejtëpërdrejta në periudhat përkatëse të krijimit, të cilat referuar inventarit të llogarisë
212 “Ndërtesa dhe konsruksione” për 31 objekte (ndërtesa qendra shëndetësore,
shkolla, etj) variojnë nga 1,000 lekë deri në 99,000 lekë. Kjo situatë ka sjellë që vlera e
aktiveve të nënvlerësohet.
Udhëzimi nr. 8, datë 09.03.2018:
-Kapitulli IV “Përgatitja dhe rregullat e plotësimit të pasqyrave financiare vjetore të
konsoliduara”, pika 105 Hapat që ndiqen për konsolidimin e pasqyrës së pozicionit
financiar janë:
“...Vlerësohen dhe kontabilizohen aktivet e pavlerësuara...”
-Aneksi 1 “Analizë e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin
publik”, Hyrjet e Aktiveve Aftagjata Materiale dokumentohen për:
“Për blerjet, ku si dokumenta shërbejnë: kontrata, fatura e furnitorit, dhe akti i
marrjes në dorëzim ose fletë-hyrja (nëse janë aktive të magazinueshme).
-Për hyrjet në cilësinë e kontributeve në natyrë të kapitalit/fondeve, ku si document
shërben akt- marrëveshja dhe akti i marrjes në dorëzim të aktivit.
-Për përfitimet nga dhurime, ku si dokument është akti i dhurimit dhe akti i marrjes në
dorëzim.
-Për prodhimin nga vetë njësia, ku si dokument shërben situacioni përfundimtar dhe
akti i marrjes në dorëzim.
-Për rivlerësimet, shërbejnë aktet ligjore ose nënligjore që autorizojnë një gjë të tillë
dhe pasqyrat përkatëse të llogaritjeve”.
Gjithashtu, duhet të kryhen veprimet kontabël në rast të diferencave nga rivlerësimi i
Aktiveve Afatgjata Materiale:
-Debi llog. 21 në kredi llog.109 (Diferenca nga rivlerësimi në rritje);
-Kredi llog. 21 në debi llog. 109 (diferenca nga rivlerësimi në ulje).
Mungesa e rivlerësimit të aktiveve, sjell një pasqyrim jo real të vlerës së tyre në
pasqyrat financiare.
Nga ballafaqimi i problematikës, gjatë auditimit në terren, por dhe në “Takimin
përmbyllës të auditimit në terren”, ka rezultuar se nuk janë ndërmarrë procedura për
rivlerësim për shkak të kostos që kërkon kryerja e këtij shërbimi.
E lartë
Bashkia Maliq duhet të marrë masa të menjëhershme, për kryerjen e procedurave
ligjore për rivlerësimin e aktiveve, pasqyrimin e tyre në kontabilitet me vlerë reale
(referuar tregut), si dhe kryerjen e veprimeve kontabël referuar rezultatit (rritje apo ulje
nga rivlerësimi), respektivisht në llogaritë përkatëse 21 “Aktive afatgjata materiale”
dhe llogarisë 109 “Diferenca nga rivlerësimi”.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Drejtore e Financës znj. AM.
Titulli i gjetjes nr. 3 “Mbi mos kontabilizimin e disa aktiveve afatgjata materiale të trashëguara
nga NJSH-të”.
Situata:

Kriteri:

Impakti:
Shkaku:

Rëndësia:
Rekomandimi:

Nga auditimi ka rezultuar se nga 4113 prona në total, një pjesë e konsiderueshme e tyre
prej 3692 pronash, sipas përshkrimit të mëposhtëm, nuk janë regjistruar në aktivet
afagjata materiale në kontabilitet dhe pasqyrat financiare, pasi sipas inventarëve të
trashëguar nga Nësitë e Shkrira (NJSH), janë paraqitur vetëm në sasi pa vlerë.
Konkretisht:
Në Njësia Administrative (NJA) Maliq, sipas VKM-së së transferimit të pronave
nr.127, datë 02.02.2009, janë në total 964 prona, nga të cilat janë të pasyruara në
pasyrat financiare 77 prona. Pjesa e mbetur prej 887 pronash nuk janë kontabilizuar
pasi nuk kanë vlerë, janë vetëm në sasi.
Në NJA Moglicë, sipas VKM-së së transferimit të pronave nr. 734, datë 26.10.2011
janë në total 592, nga të cilat janë të pasyruara në pasyrat financiare 49 prona. Pjesa e
mbetur prej 543 pronash, nuk janë kontabilizuar pasi nuk kanë vlerë, janë vetëm në
sasi.
Në NJA Gorë, sipas VKM-së së transferimit të pronave nr. 524, datë 30.06.2010, janë
në total 815 prona, nga të cilat janë të pasyruara në pasyrat financiare 26 prona. Pjesa e
mbetur prej 789 pronash nuk janë kontabilizuar pasi nuk kanë vlerë, janë vetëm në sasi.
Në NJA Pojan, sipas VKM-së së transferimit të pronave nr. 1154, datë 13.08.2008,
janë në total 362 prona, nga të cilat janë të pasyruara në pasyrat financiare 81 prona.
Pjesa e mbetur prej 281 pronash nuk janë kontabilizuar pasi nuk kanë vlerë, janë vetëm
në sasi.
Në NJA Pirg, sipas VKM-së së transferimit të pronave nr.826, datë 21.11.2012, janë
në total 376 prona, nga të cilat janë të pasyruara në pasyrat financiare 58 prona. Pjesa e
mbetur prej 318 pronash nuk janë kontabilizuar pasi nuk kanë vlerë, janë vetëm në sasi.
Në NJA Libonik, sipas VKM-së së transferimit të pronave nr.660, datë 11.06.2009,
janë në total 642 prona, nga të cilat janë të pasyruara në pasyrat financiare 29 prona.
Pjesa e mbetur prej 613 pronash nuk janë kontabilizuar pasi nuk kanë vlerë, janë vetëm
në sasi.
Në NJA Vreshtas, sipas VKM-së së transferimit të pronave nr.364, date 01.04.2009,
janë në total 362 prona, nga të cilat janë të pasyruara në pasyrat financiare 101 prona.
Pjesa e mbetur prej 261 pronash nuk janë kontabilizuar pasi nuk kanë vlerë, janë vetëm
në sasi.
Situata e mëispërme, e cila daton prej bashkimit të NJSH është në kundërshtim me:
Udhëzimi nr. 8, datë 09.03.2018:
-Kapitulli IV “Përgatitja dhe rregullat e plotësimit të pasqyrave financiare vjetore të
konsoliduara”, pika 105 Hapat që ndiqen për konsolidimin e pasqyrës së pozicionit
financiar janë:
“...Vlerësohen dhe kontabilizohen aktivet e pavlerësuara...”
Mungesa e pasqyrimit të aktiveve në Pasqyrat financiare, sjell ulje të totalit të aktiveve,
dhe për rrjedhojë të rezultatit financiar.
Nga ballafaqimi i problematikës, gjatë auditimit në terren, por dhe në “Takimin
përmbyllës të auditimit në terren”, ka rezultuar se nuk kanë funksionuar në mënyrën e
duhur grupet e punës të ngritura për këtë proces, si dhe nuk janë ndërmarrë procedura
të mëtejshme për rivlerësim për shkak të kostos që kërkon kryerja e këtij shërbimi.
E lartë
Titullari i Bashkisë Maliq të marrë masa të menjëhershme për përmirësimin e gjendjes,
së pari nëpërmjet parashtrimit të të gjithë problematikës në Grupin e Menaxhimit
Strategjik, me qëllim diskutimin e mëtejshëm dhe miratimin e strategjive për
menaxhimin e risqeve dhe masat konkrete për minimizimin e tyre, sipas përcaktimit të
bërë në udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 me ndryshime, Kreu II, pika 16, si dhe të
ndërmarrë të gjitha procedurat ligjore për vlerësimin e aktiveve të cilat janë pjesë e
inventarit të aktiveve të Bashkisë Maliq, por nuk kanë të përcaktuar vlerën respective,

me qëllim vlerësimin e tyre dhe paraqitjen në Pasqyrat financiare të vitit 2020.

PASIVET (DETYRIMET)
Pasivet Afatshkurtra

Llogaritë e klasës 4, në pasiv të Pasqyrës së Pozicionit Financiar, janë llogari të pagueshme
ato paraqesin detyrimet e Bashkisë Maliq më 31.12.2019, kundrejt furnitorëve, pagat e punonjësve të
muajit dhjetor 2019, detyrimet kundrejt tatimeve, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të muajit
dhjetor 2019, kreditorë për mjete në ruajtje të cilat kryesisht kanë të bëjnë me garancitë e kontratave,
kreditorë të ndryshëm etj., si më poshtë:
Llogaritë
401-408
42
431
435
436
466
467
4341

Furnitorë e llogari të lidhura me to
Detyrime ndaj personelit
Detyrime ndaj shtetit tatim taksa
Sigurime shoqërore
Sigurime shëndetësore
Kreditorë për mjete në ruajtje
Kreditorë të ndryshëm
Të tjera operacione me shtetin (detyrime)
Gjendja më fund të periudhës

Viti 2019
20,605,916
19,092,867
909,170
5,717,209
788,145
11,908,890
88,632,123
40,595,943
188,250,263

Viti 2018
3,782,917
18,589,285
822,144
5,558,446
766,958
30,017,349
110,837,347
36,569,157
206,943,603

Diferenca/ndryshimi
16,822,999
503,582
87,026
158,763
21,187
-18,108,459
-22,205,224
4,026,786
-18,693,340

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në fund të vitit 2019 është në
vlerën 20,605,916 lekë, paraqet gjendjen e faturave të pa likuiduara nga Bashkia Maliq
më31.12.2019. Lëvizja e llogarise 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, paraqitet në tabelën
si me poshtë:
Llog. 401-408 “Furnitorë e llogari te lidhura me to”
Celje e vitit 2019
3,782,917
Shtesa (K)
105,680,731
Pakësime (D)
122,503,730
Gjendja në 31.12.2019 (K)
20,605,916

Gjendja e llogarisë 401-408 në shumën 20,605,916 lekë përbëhet nga fatura të palikuiduara për
detyrime energjie, uji, postare, internet të muajit dhjetor, por që likuidohen në muajin janar të vitit
pasardhës në shumën 2,070,572 lekë, si dhe shpenzimeve të cilat kanë kaluar nga sistemi i thesarit,
por që nuk janë likuiduar nga sistemi bankar deri më 31.12.2019 në shumën 18,535,344 lekë.
Nr.
1
2
3
4
5

Objeki
Energji elektrike
Ujë
Detyrim uji
Shërbim postar
Telefoni
Telefoni

Operatoti ekonomik
OSHEE
UK SHA Maliq
UK SHA Maliq
Drejtoria e postave
Alb telekom
Vodafone

6

Vlera
1,411,282
200,397
330,252
121,521
1,920
5,200
2,070,572

Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit”, sipas pasqyrave financiare të paraqitura pranë
Bashkisë Maliq, paraqitet në vlerën 19,092,867 lekë dhe përfaqëson vlerën e pagave të muajit dhjetor
për t’u paguar në muajin janar të vitit pasardhës.
Llog. 42 "Detyrime ndaj personelit"
Celje e vitit 2019
Shtesa (K)
Pakësime (D)
Gjendja në 31.12.2019 (K)

18,589,285
272,421,554
271,917,972
19,092,867

Konkretisht, sipas dokumentave të bankës të muajit Janar 2020, ka rezultuar:
Urdhër shpenzimi
Numër
Datë
1
09.01.2020
2
09.01.2020
3
09.01.2020
4
09.01.2020
09.01.2020
5
09.01.2020
6
Totali

Vlera
7,661,342
1,834,021
2,983,602
1,934,844
4,633,641
45,417
19,092,867

Llogaria 431, “Detyrime ndaj shteti për tatim taksa”, paraqitet në vlerën 909,170 lekë dhe
përfaqëson vlerën për t’u paguar për taksa e tatime ndaj shtetit për muajin dhjetor.
Llog. 431 "Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa"

Celje e vitit 2019
Shtesa (K)
Pakësime (D)
Gjendja në 31.12.2019 (K)

822,144
11,008,871
10,921,845
909,170

Urdhër shpenzimi
Numër
Datë
14
09.01.2020

Vlera
909,170

Llogaria 435, “Sigurime shoqërore” dhe llogaria 436 “Sigurime shëndetësore” paraqet
vlerën e pa paguar për sigurime shoqërore e shëndetësore për pagat e muajit dhjetor që paguhen në
muajin janar dhe janë perkatsisht në vlerat 5,717,209 lekë dhe 788,145 lekë.
Llog. 435 "Sigurime shoqërore"
Celje e vitit 2019
Shtesa
Pakësime
Gjendja në 31.12.2019
Llog. 436 "Sigurime shëndetësore"
Celje e vitit 2019
Shtesa
Pakësime
Gjendja në 31.12.2018
Urdhër shpenzimi
Numër
Datë
10
09.01.2020
12
09.01.2020
Totali
11
09.01.2020
13
09.01.2020
Totali

5,558,446
68,298,203
68,139,440
5,717,209
766,958
9,417,255
9,396,068
788,145
Vlera
2,241,633
3,475,576
5,717,209
394,073
394,072
788,145

Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të
Bashkisë Maliq, në fund të vitit 2019 paraqitet në vlerën 11,908,890 lekë dhe përfaqëson vlerën e
garancisë së kontratave në masën 5%, ose shumën 11,665,690 lekë dhe vlerën e pullave të gjendjes
civile të muajit dhjetor në shumën243,200 lekë. Vlera e mësipërme është e rakorduar me Degën e
Thesarit Korçë, sipas aktrakordimit të konfirmuar me Shkresën nr. 214, datë 16.01.2020.
Llog. 466 "Kredirorë për mjete në ruajtje"
Celje e vitit 2019
Shtesa
Pakësime
Gjendja në 31.12.2019

30,017,349
10,540,524
28,648,983
11,908,890

Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, paraqiten faturat e pa likuiduara për investime dhe
shërbime të cilat nuk bëhen hyrje dhe për vitin 2019 paraqiten në shumën 88,632,123 lekë. Lëvizja e
kësaj llogarie gjatë vitit 2019 paraqitet si më poshtë:
Llog. 467 "Kredirorë të ndryshëm"
Celje e vitit 2019
Shtesa
Pakësime
Gjendja në 31.12.2019

110,837,347
94,411,162
116,616,386
88,632,123

Siç shihet edhe nga tabela llogaria 467 paraqitet në vlerën 88,632,123 lekë e përbërë nga:
shpenzime të kryera por të pafinacuara dhe që janë pasqyruar në llogarinë 486 në shumën
83,861,611 lekë;
- shpenzimet për detyrime përmbarimore në shumën 44,300 lekë;
- gjendjen e pullave, blloqeve të transportit dhe biletave te tregut në shumën 854,430 lekë;
shpenzime per investime të kaluar nëpërmjet sistemit të thesarit deri më datë 31.12.2019, por
të pa likuiduara nga sistemi bankar në shumën 3,871,782 lekë.
LLogaria 85 “Rezultati i ushtrimit”, paraqitet me tepricë kreditore në vlerën 41,517,245
lekë dhe paraqet rezultatin nga funksionimi. Ajo është e barabartë me vlerën e të ardhurave që

Bashkia Maliq trashëgon për t’u përdorur në vitin pasardhës sipas dispozitave ligjore në fuqi dhe në
përputhje me akt-rakordimin e mbajtur me degën e thesarit mbi fondet që trashëgohen.
Llog. 85 "Rezultati i ushtrimit"
Celje e vitit 2019
Shtesa
Pakësime
Gjendja në 31.12.2019

97,007,215
888,663,239
944,153,209
41,517,245

Pasyra e Performancës financiare (F2)
Të ardhurat dhe shpenzimet, e paraqitura në Pasqyrën e Performancës Financiare të
Bashkisë Maliq më datë 31.12.2019 janë të kuadruara me Degën e Thesarit Korçë, konkretisht:
Rakordimi të ardhurave
Emërtimi

-Të ardhurat e krijuara gjatë vitit
-Granti nga buxheti
-Financim i pritshëm nga buxheti
-Fonde buxhetore të trashëguara
-Të ardhura të trashëguara (rez)
-Llog 73 Ndryshi i gjendjes me(+)
Totali të ardhura

Vlera sipas
Pasqyrës së
Performancës
99,724,729
623,884,597
28,577,963
37,856,235
97,007,215
1,612,500
888,663,239

Dokumentimi

Vlera

Aktrakordimi me Degën e Thesarit
Sipas çeljes së buxhetit nga MFE
Sipas llogarisë 7206
Aktrakordimi me Degën e Thesarit
Nga rezultati i vitit të mëparshëm llog.85
Sipas llog 63 me (+)
Totali të ardhura

Diferenca

99,724,729
623,884,597
28,577,963
37,856,235
97,007,215
1,612,500
888.663,239

Rakordimi i Shpenzimeve
Emertimi
600
601
602
604
606
63
Totali

Sipas Situacionit

Detyrimet e vitit 2018

Detyrime të vitit 2019

270,048,567
46,131,013
127,232,666
12,850,287
362,800,063

22,016,556
3,764,277
1,815,017
-

24,389,543
3,869,648
2,072,572
-

819,062,596

27,595,850

30,331,763

Sipas Pasyrës së
Performancës
272,421,554
46,236,384
127,490,221
12,850,287
362,800,063
1,612,500
823,411,009

Diferenca në shumën 4,348,413 lekë midis shpenzimeve të paraqitura në Pasqyrën e
Performancës Financiare dhe sipas Situacionit përbëhet nga diferenca midis detyrimeve të muajit
Dhjetor 2018 të paguara në Janar 2019 dhe detyrimeve të Dhjetorit 2019 të paguara në Janar 2020 në
shumën 2,735,913, si dhe vlerës prej 1,612,500 lekë "Ndryshimi i gjendjes së inventarit".
Në fund të vitit ushtrimor të dy llogaritë e klasës 6 “shpenzimet” dhe klasës 7 “të ardhurat”,
janë mbyllur duke debituar dhe kredituar respektivisht llogarinë 85 “Rezultati i veprimtarisë
ushtrimore”, konkretisht:
Rakordimi të ardhura, shpenzime dhe rezultati
I
II
III
IV

Emërtimi Burimi
Totali të ardhura
Shpenzime
Rezultati i vitit ushtrimor
Rezultati i vitit ushtrimor

Pasqyra
888,663,239
819,062,596
65,252,230
41,517,245

Situacioni
888,663,239
823,411,009

Diferenca
0
4,348,413

Në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, llogaria 85 "Rezultati nga veprimtaria" paraqitet në
shumën 41,517,245 lekë, ndërsa në Pasqyrën e Performancës Financiare paraqitet në shumën
65,252,230 lekë. Diferenca në shumën 23,734,985 lekë përfaqëson vlerën e investimeve të caktuara
nga të ardhurat, e pasqyruara në Pasqyrën statistikore nr. 6 "Investimet dhe burimi i financimit",
Burimet për investime, Fonde të tjera të veta, llogaria 115 "Caktim fondi për investime" në shumën
23,734,985 lekë.
Pasqyra e flukseve monetare (F3)
Pasqyra e Flukseve Monetare, paraqet rrjedhën e likuiditeteve dhe gjendjen më datë 31.12.2019.
Nr
Rubrike
(b)
I
II
III
VI

Periudha
Raportuse

PERMBAJTJA
(c)
Veprimtarite e shfrytezimit
Veprimtarite e investimeve
Transferta e te tjera
Teprica e Likujditeteve ne fund te vitit ushtrimor

(1)
-52,887,065
14,374,543
-14,633,141
76,687,691

Periudha
Paraardhese
(2)
-85,191,255
63,821,844
-11,421,656
130,805,954

Nga kontrollet e kryera rezultoi se teprica e llogarisë së likuiditeteve më datë 31.12.2019, e paraqitur
në këtë pasqyrërezulton në shumën 76,687,691 lekë dhe kuadron me tepricën e likuiditeteve të

paraqitur në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, në Aktiv "Mjetet monetare dhe ekujvalentët e tyre" e
cila paraqitet në shumën 76,687,691 lekë.
Plotësimi i Pasqyrës së Flukseve monetare është bërë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në
Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli III, pika 3.6 “Rregullat e plotësimit të pasqyrës
financiare individuale të flukseve monetare”.
Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto (F4)
Numër
llogarie
101

105
1013
1015
85
Totali

Emërtimi

Fonde bazë dhe
grante kapitale

Aktivet neto
Ndryshimet në aktivet neto
Nga burime të brendshme
Grante të brendshme kapitale
Transferta të brendshme (grante në natyre)
Nga kosumi i AAGJ
Dalje jashtë përdorimi
Nga rezultati i vitit ushtrimor

Rezultatet e
mbartura

Rezultatet e
ushtrimit

2,677,826,797
2,677,826,797
2,580,819,582

-97,007,215
-97,007,215

97,007,215
2,677,826,797

-97,007,215
-97,007,215

86,015,386
86,015,386
179,683,982
-79,706,624
-50,839,526
-4,639,691
41,517,245
86,015,386

Gjithsej aktive
neto/fonde
neto
2,666,834,968
2,666,834,968
2,760,503,564
-79,706,624
-50,839,526
-4,639,691
41,517,245
2,666,834,968

Nga verifikimi i kryer rezultoi se vlera totale e Aktiveve neto/fonde neto të paraqitura në "Pasqyrën e
ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto", është e barabartë me vlerën e tyre të paraqitur në pasqyrën
e "Pozicionit financiar", në shumën 2,666,834,968 lekë. Në këtë pasqyrë janë paraqitur saktë grantet
bazë (çelja e vitit), rezultati i vitit të mëparshëm si dhe rezultatet e ushtrimit.
-Vlera prej 179,683,982 lekë, përfaqëson gjithë shtesat e aktiveve neto/fonde neto gjatë vitit
ushtrimor, të pasqyruara në të njëjtën vlerë edhe në Librin e madh në kredi të llogarisë 101 "Fonde
bazë".
-Vlera prej 79,706,624 lekë përfaqëson aktive neto, të cilat janë transferuar tek UK SH A Maliq;
-Vlera prej 4,639,691 lekë përfqaëson nxjerrje jashtë përdorimi, të cilat janësi rezultat i inventarizimit
të aktiveve.
-Vlera prej 50,839,526 lekë, përfaqëson amortizimin vjetor (shtesa/pakësime = 133,573,341 84,346,315+1,612,500 llog 63 me +);
-Vlera prej 41,517,245 lekë, përfaqëson rezultatin financiar të vitit ushtrimor pasqyruar në llog.85.
Nga auditimi rezultoi se fondet neto të pasqyruara në Pasqyrën "Ndryshimi në fondet neto/aktivet
neto" në shumën 2,666,834,968 lekë kuadron me pasqyrimin e tyre në pasqyrën e "Pozicionit
financiar".
Plotësimi i Pasqyrës së Aktiveve neto/Fonde neto është bërë në përputhje me kërkesat e përcaktuara
në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli III, pika 3.5 “Rregullat e plotësimit të pasqyrës
financiare individuale të ndryshimeve në Aktivet neto/Fondet neto”.
Shënimet shpjeguese (Pasqyra F5):
Plotësimi i kësaj pasqyre është bërë në përputhje me kërkesat e Udhëzimit nr. 8, datë 03.09.2018,
pika 3.7 “Rregullat për dhënien e shpjeimeve për pasqyrat financiare individuale”. Nga Bashkia
Maliq është ploëtsuar Pyetësori dhe shënimet shpjeguese për përgatitjen dhe raportimin e pasyrave
financiare vjetore”.
Pasqyrat statistikore
Pasqyra statistikore nr. 6 "Investimet dhe burimi i financimit"
Numër llogarie
230
231
1050
1059
11
115

Emërtimi
Shpenzimet për investime
Shpenzime afatgjata jomateriale
Spenzime Afatgjate materiale
Burimet për invëstime
Grante kapitale nga buxheti
Grante të brendshme kapitale në natyrë
Fonde të tjera të veta
Caktim fondi për investime nga rezultati
Balanca

Vlera
158,099,834
979,387
157,120,447
155,948,997
134,364,849
21,584,148
23,734,985
23,734,985
-2,150,837

Vlera prej 158,099,834 përfaqëson shpenzimet për investime të cilat janë të rakorduara me
Degën e Thesarit Korçë.

Vlera prej 155,948,997 lekë përfaqëson burimet e financimit, të cilat përbëhen nga transferta
e pakushtëzuar, sipas rakordimit më thesarin (plani) në shumën 134,364,849 lekë dhe grante në
natyrë të bëra hyrje në vlerën 21,584,148 lekë.
Vlera prej 23,734,985 përfaqëson fondet nga të ardhurat e veta, të cilat janë caktuar për
financimin e shpenzimeve.
- Balanca në shumën – 2,150,837=(155,948,997-158,099,834).
Plotësimi i Pasqyrës së Statistikore “Investimet dhe burimi i financimit” është bërë në përputhje me
kërkesat e përcaktuara në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli III, pika 3.8.1 “Rregulla pёr
plotësimin e pasqyrёs statistikore tё investimeve dhe burimeve të financimit tё tyre”.
Pasqyra statistikore nr. 7.a dhe 7.b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (me koston
historike të tyre dhe vlerë neto).
Nr
I
II
III
IV

Aktivet afatgjata
Gjendja në fillim
Shtesa gjatë vitit
Pakësime gjatë vitit
Gjendja në fund

Kosto historike
2,912,158,858
179,683,982
84,346,315
3,007,496,525

Vlerë neto
2,547,791,235
179,683,982
133,573,341
2,593,901,876

Plotësimi i Pasqyrës së Statistikore “Gjendja dhe ndryshimet e AAGJ me kosto historike” është bërë
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli III, pika 3.8.2
“Rregullat pёr plotësimin e pasqyrёs statistikore mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata
(me koston historike të tyre)” dhe pikës 3.8.3 “Rregulla pёr plotësimin e pasqyrёs statistikore mbi
gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (me vlerën neto të tyre)”.
Pasqyra statistikore nr. 8 “Numri i punonjësve dhe Fondi i pagave”.
Në këtë pasqyrë është dhënë informacion mbi numrin e punonjësve, fondin e pagave, kontributet për
sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, si dhe tatimin mbi të ardhurat.
Plotësimi i Pasqyrës së Statistikore “Numri i punonjësve dhe fondi i pagave” është bërë në përputhje
me kërkesat e përcaktuara në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli III, pika 3.8.4 “Rregulla pёr
plotësimin e pasqyrёs statistikore mbi numrin e punonjësve dhe fondin e pagave”.
Konkluzion:Pasqyrat financiare të vitit 2019, janë hartuar në sipas formatit të miratuar dhe në
përputhje me kërkesat e Udhëzimit nr. 8, datë 09.03.2018. Ato përbëhen nga Pasqyrat e Pozicionit
financiar, Performancës Financiare, Lëvizjes së mjeteve monetare, Aktivet/fondet neto si dhe
Relacionin shpjegues. Pjesë e tyre janë edhe Pasqyrat statistikore. Pasqyrat financiare të vitit 2019,
paraqesin në mënyrë të drejtë pozicionin financiar të Bashiksë Maliq më 31.12.2019, përveç tre
çështjeve të cilat kanë të bëjnë me vlerësimin e aktiveve, si dhe regjistrimin e tyre në kontabilitet
bazuar në inventarin e tyre, por pa u shoqëruar me dokumentacionin e pronësisë.
IV.4-Mbi planifikimin dhe zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016 “Për
Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014“Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr.797, datë 29.12.2017, Udhëzimi i Agjencisë së
Prokurimit Publik nr.2, datë 24.04.2017 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”.
(Auditimi për zbatimin e proceduarve ligjore të prokurimit publik, do të kryhet për periudhën nga
data 01.01.2018 deri në datë 31.12.2019).
-Autoriteti Kontraktor njësia publike e qeverisjes vendore (bashkia Maliq) me VKB nr.191, datë
15.12.2017 “Për miratimin e buxhetiti të bashkisë Maliq për vitin 2018” dhe VKB nr.132, datë
14.12.2018 “Për miratimin e buxhetiti të bashkisë Maliq për vitin 2019”, ka miratuar treguesit e
buxhetit për shpenzime të administruara llog.(602); llog.(231), për tu realizuar në periudha raportuese
objekt auditimi (01.01.2018 deri 31.12.2019), mbi të cilat njësia e prokurimit ka hartuar e përpiluar
regjistrin e parashikimit të procedurave të prokurimit me konfirmim nga dega e thesarit Korçë, ku
janë detajuar të gjitha procedurat që do realizohen me (shtesa e pakësime) të specifikuara me muaj
zhvillimi. Njëkohësishtë në përfundim të procedurave njësia e prokurimit ka hartuar regjistrin e
realizimit i detajuar për cdo procedurë sa më poshtë;

në 000/lekë
Periudha

Fondi limit

2018
2019
Totali

349.969
132.709
482.678

Lloji procedurës së prokurimit, fondi prokurua dhe kontraktuarr
E hapur
Kërkesë Propozim
Me negocim
Blerje e Vogel
Sasia
Vlera
Sasia
Vlera
Sasia
Vlera
Sasia
Vlera
7
251.872
20
77.463
2
2.050
53
18.584
4
53.446
14
63.815
2
4.779
57
13.398
11
305.318
34
141.278
4
6.829
110
31.982
Të dhënat janë të disponuara nga rregjistrat e parashikimit dhe realizimit të procedurave

Vlera e
Kontraktuar
280.277
92.797
373.074

Në tabelë pasqyrohen të dhëna periudha raportuese objekt auditimi (2018; 2019) për fondin limit i
prokuruar me vlerë totale prej 482.678 mijë lekë pa tvsh, nëpërmjet 158 procedura prokurimi në të
cilat janë të përfshira edhe proceduara e blerjeve me “vlerë e vogël”, ndërsa me operatorët fitues janë
lidhur kontrata në vlerën 373.074 mijë lekë me tvsh sa më poshtë;
-Për periudhën raportuese 2018 me vlerë të fondit limit 349.969 mijë lekë;
-7 procedura “e hapur” me fond limit shuma 251.872 mijë lekë pa tvsh.
-20 procedura “kërkesë për propozim” me fond limit shuma 77.463 mijë lekë pa tvsh;
-2 procedura “me negocim pa botim paraprak” me fond limit shuma 2.050 mijë lekë pa tvsh.
-53 procedura “me vlerë e vogël” me fond limit shuma 18.584 mijë lekë pa tvsh.
-Për periudhën raportuese 2019, me vlerë të fondit limit 132.709 mijë lekë;
-4 procedura “e hapur” me fond limit shuma 53.446 mijë lekë pa tvsh.
-14 procedura “kërkesë për propozim” me fond limit shuma 63.815 mijë lekë pa tvsh;
-2 procedura “me negocim pa botim paraprak” me fond limit shuma 2.050 mijë lekë pa tvsh.
-57 procedura “me vlerë e vogël” me fond limit shuma 13.398 mijë lekë pa tvsh.
Për periudhën objekt auditimi me operatorët ekonomik, ofertat e të cilëve gjatë konkurimit u shpallën
fituese, AK ka lidhur gjithësej 49 kontrata për punë publike, shërbime, mall me vlerë totale 373.074
mijë lekë me tvsh.
Nga procedurat e prokurimit të realizuara për periudhën objekt auditimi, nëpërmjet analizës së riskut
në dijeni edhe të Drejtorit departamentit u përzgjodh për auditim dokumentacioni i administruar në
dosjet fizike të procedurave, vecanërishtë të gjitha dosjet e procedurave ku ofertë fituese është
shpallur oferta konkuruese në radhitje e klasifikuar (nga e dyta deri e shtata, apo ofertë e vetme) të
evidentuara me listën e testimit. Njëkohësishtë nuk u përjashtua nga auditimi edhe dokumentacioni
në procedurat ku ofertë fituese është shpallur oferta e radhitur në klasifikim (e para), kryesishtë
oferta e ulur deri në masën 49% të vlerës së fondit limit të konsideruara në zonën e riskut kryesishtë
përllogaritja dhe argumentimi vlerës limit të njoftimit të kontratës (fond limit) evidentuar më poshtë;
Nr

Procedura e prokurimit

Fondi limit

Datat
Publikimit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8

Zhvillimit

Periudha e vitit 2018
229.753.882
Blerje mjet trasporti per bashkinë
1.250.000
26.02.2018
08.03.2018
Blerje sistem fonie Dig.+Ap
3.500.000
22.02.2018
12.03.2018
Blerje paisje zyrash
4.583.000
26.03.2018
05.04.2018
Blerje mjet zjarrfikës (I)
3.333.300
07.06.2018
18.06.2018
Shërbime pastrim,gjelbërim
139.642.150
12.03.2018
17.07.2018
Ndriçues rruge me krahë LED
1.666.607
11.06.2018
23.07.2018
Loti I-Blerje mat.ngrohje,dru zjarri
2.856.250
03.09.2018
13.09.2018
Ndërtim ujësjellës Bregas,Strelce
24.997.393
24.09.2018
29.10.2018
Rikos.Objekt Shkollore NJ.Ad faza II
3.058.717
23.10.2018
02.11.2018
Blerje mjet zjarrfikës (II).
3.200.000
12.10.2018
22.11.2018
SistemAsfaltim Maliq, Njësi Administr
41.666.565
02.03.2018
16.04.2018
Periudha e vitit 2019
61.897.525
Rip.vepra ujore, portobarazhe
4.664.326
25.03.2010
01.04.2019
Blerje materiale ndërtimi
3.710.560
18.02.2019
22.02.2019
Blerje mat.ngrohje, dru zjarri loti I
4.968.000
11.03.2019
15.03.2019
Blerje mat.ngrohje pellet loti II
1.051.091
04.02.2019
08.02.2019
Shtes Kont. Ndrt.Ujësll.Bregas
2.469.600
(Shtesë)
02.05.2019
Shtes Kont.Sist.Asfal.Maliq
2.166.667
(Shtesë)
20.05.2019
Sist.Asfal.Rruga Vaskave Maliq
22.290.124
13.05.2019
21.06.2019
Sist.Asfal.Rruga Zvrinë Faza I
20.577.157
09.04.2019
10.06.2019
Të dhënat janë të disponuara nga rregjistrat e parashikimit dhe realizimit të procedurave

Operator Ekonomik
Konkurus
Fituese
3
8
6
1
4
3
1
19
8
1
22

(E dyta)
(E shtata)
(E dyta)
(E vetme)
(E treta)
(E dyta)
(E vetme)
(E dyta)
(E dyta)
(E vetme)
(E para)

4
10
1
4
1
1
12
13

(E dyta)
(E treta)
(E vetme)
(E dyta)
(shtesë)
(shtesë)
(E para)
(E para)

Në tabelë pasqyrohen 19 procedura prokurimi të përzgjedhura për auditim në masën (41%) të
procedurave realizuara nga ky AK me të dhëna të shqyrtuara në pasqyrat (Tip).

Nga auditimi i dokumentacionit i administruar në dosjen fizike dhe SPE për procedurat e
përzgjedhura për auditim në dokumentat e dorëzuara bashkëlidhur me ofertën ekonomike u
konstatuan disa mangësi e shkelje, në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga 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” i ndryshuar dhe Udhëzime të Agjencisë së Prokurimit Publik
(APP), ku hollësishtë të analizuara evidentohen ato procedura prokurimi në të cilat janë konstatur
mangësi sa më poshtë;
4.a-Në hartimin e DST, Specifikimet teknike dhe përllogaritja e vlerës së fondit limit me pasojë
përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet.
Titulli Gjetjes: Në 3(tre) procedura prokurimi; Komisioni i ngritur me urdhër për hartimin e specifikimeve teknike dhe
përllogaritjes së vlerës fondit limit, në procesverbalet e mbajtur nuk ka evidentuar në lidhje me mënyrën e
përllogaritjes e argumentimit të vlerës limit të njoftimit të kontratës (fondi limit), por është mjaftuar
vetëm me pasqyrimin e përshkrimit se; “...komisioni kryen llogaritjen e vlerë së fondit limit për blerje
zyrash mbështetur në VKM nr.914, datë 29.12.2014 i ndryshuar, neni (59) Llogaritja e vlerë së
kontratës....”, ndërsa mungojnë të gjitha burimet e informacionit për mënyrën e përllogaritur të vlerës së
fondit limit, duke sjell pasojë përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet dhe
rritje të padrejtë të vlerës së prokuruar të fondit shuma totale për 2.517.196 lekë pa tvsh.
Situata:
1-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje Ndriçuesa rruge me krahë LED” i zhvilluar në
datë 23.07.2018 me fond limit 1,666,607 lekë pa tvsh.
-Në hartimin e DST, Kriteret Kërkesave Kualifikuese e Përllogaritja e vlerës fondi limit;
-Për këtë procedurë prokurimi, me urdhër nr.345, datë 04.06.2018 është ngritur komisioni për hartimin e
specifikimeve teknike dhe përllogaritjen e fondi limit për blerje ndricues rruge me krah LED i cili me
procesverbalin datë 04.06.2018 ka pasqyruar se; “....komisioni bazuar në cmimet e marra nga operatorët
që ofrojnë mallra të natyrës së objekt prokurimi në treg kryen llogaritjen e cmimit për objektin e nricues
rrugor LED, mbështetur në VKM nr.914, datë 29.12.2014 i ndryshuar, neni (59) Llogaritja e vlerë së
kontratës, pika (2).....”, komisioni i sygjeron titullarit fondin limit 1.666.607 lekë pa tvsh dhe 1.999.928
lekë me tvsh. Pikërishtë mbi bazën ligjore që komisioni është referuar në procesverbalin e mbajtur për
këtë qëllim, vetëm ka pasqyruar e analizuar se, “..nga testimi i tregut u morën ofertat me cmimet e
ofruara nga 3 (tre) shoqëri për 2 artikuj (ndricues led), mbi të cilat ka përllogaritur cmimin mesatarar
dhe në përfundim ka evidentuar vlerën totale të fondit limit pa tvsh i prokuruar...”, bashkëlidhur “ofertat
e shitje”. Nëpërmjet kësaj përllogaritje e vlerë së fondit limit konstatohet se, komisioni ka llogaritur cmim
mesatar pa tvsh, ndërsa referuar në procedurat tatimore, “cmimi me faturë shitje” nga subjekti përfaqëson
cmimin e mallit me të gjitha detyrimet përfshirë edhe TVSH. Në këto kushte përllogaritja e vlerës së
fondit limit ka sjell përfshirje 2 herë vlerën e TVSH në vlerën e fondit limit. Për pasojë shuma prej
333,321 lekë do konsiderohet përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, duke
rritur padrejtësishtë vlerën e fondit limit.
2-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Ndërtim Ujësjellës Bregas, Strelcë” i zhvilluar në datë
20.09.2018 me fond limit 24.997.393 lekë pa tvsh.
Në Përllogaritjen dhe argumentimi i vlerës limit të njoftimit të kontratës;
Në procedurën e prokurimit për argumentimin dhe përllogaritjen e vlerës limit të njoftimit të kontratës
(fondi limit) titullari AK ka miratuar projekt zbatimin e preventivin e punimeve për tu prokuruar në
vlerën 19.491.151 lekë me analizë teknike për cmimet e zërave të punimeve të ripërpunuara nga ing.Spiro
Koti dhe të miratuara nga Drejtoria e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të teritorit. Nga auditimi i
dokumentacionit të administruar në dosjen e procedurës së prokurimit në lidhje me përllogaritjen dhe
argumentimin e vlerës limit të njoftimit të kontratës (fondi limit) në preventivin paraprak për vlerën e
fondit limit u konstatua se, hartuesi i preventivit ka miratuar edhe zëra punimeve të cilat nuk janë detyrim
i investitorit, por detyrim i abonentit familjar sa më poshtë;
Nr

AN

24

(a)
An

Emërtimi punimeve
Ujësjellësi fshati Bregas
Punime për rrjeti shpërndarës
FV. Lidhje familjare matës uji komplet fi ¾” =20mm+ tubo NR10
Tvsh 20%
Totali i zërit në preventivparaprak

Nj.M

Copë

Sasia

270

Cmim

5950
20%

vlera

1.606.500
321.300
1.927.800

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe projekzbatimi i objektit ujësjellës.
Me këto të dhëna mbi të cilën është përllogaritur dhe argumentuar padrejtësishtë vlera e fondit limit, OE i

shpallur fitues ka konkuruar dhe ndërtuar ofertën ekonomike me të dhënat;
Nr

24

AN
(a)
An

Emërtimi punimeve
Ujësjellësi fshati Bregas
Punime për rrjeti shpërndarës
FV. Lidhje familjare matës uji komplet fi ¾” =20mm+ tubo NR10
Tvsh 20%
Totali i zërit në ofertën konkuruese fituese

Nj.M

Sasia

Copë

270

Cmim

vlera

4500
20%

1.215.000
243.000
1.458.000

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik APP
Nëpërmjet kësaj mënyre përllogaritje, argumentimi dhe miratimi rezulton se, AK ka rritur dhe ka sjellë
konkurim të padrejtë të vlerës limit të njoftimit të kontratës (fondi limit), veprime në mospërputhje me
VKM nr.1304, datë 11.12.2009 “Për miratimin e modelit të rregullores për furnizimin me ujë dhe për
kanalizimet në zonën e shërbimit të Ujësjellës Kanalizime SHA”, pika (2.7) “Ujëmatësat”, nënpika (3) ku
qartësishtë citohet se; “...Ujëmatësi dhe saraqineskat e instaluara në objekte janë në pronësi të pronarit
të objektit/apartamentit i cili është përgjegjës për mirëmbajtjen e tyre.....”. Në këto kushte vlera prej
1.215.000 lekë pa tvsh, konsiderohet përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet
(vlera e ujmatësit e instalimi), si pasojë e përllogaritjes dhe prokurimit të padrejtë në vlerën e fondit limit.
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi; Drejtoria e planifikimit, kontrollit
të zhvillimit të teritorit, në cilësin përpunues e miratues të vlerës së preventimit paraprak.
3-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Shërbime të pastrimit dhe gjelbërimit” i zhvilluar në datë
17.07.2018 me fond limit 139,642,150 lekë pa tvsh.
-Në argumentimi e përllogaritja fondi limit, si dhe hartimin e miratimin e specifikimeve teknike;
Me urdhërin nr.98, datë 21.02.2018 është ngritur komisioni për argumantim e përllogaritje të vlerës limit
të njoftimit të kontratës (fondi limit) dhe miratimin e specifikimeve teknike. Ky komision me
procesverbalin datë 27.02.2018, ka hartuar preventivin e shërbimi parstrimit e gjelbërimit me volume dhe
kosto për njësi për periudhën 1 vit me vlerën 27.928.430 lekë pa tvsh dhe për 5 vite më vlerën
139.642.150 lekë pa tvsh. Nga audtimi mbi dokumentaionin e vendosur në dispozicion u konstatua se,
AK për argumentimin dhe përllogaritjen e volumeve të pastrimit dhe grumbullimit të mbetje urbane në
sasi dhe cmime përkatës me urdhër nr.463, datë 24.10.2016 “Për ngritjen e komisionit të përllogaritjes së
volumeve të grumbullimit, pastrimit e depozitimit të mbetjeve urbane” i cili ka analizuar hollësisht
strukturën e kostos për njësi shërbimi pastrimi e grumbullimi të miratuara me VKB nr.188, datë
30.11.2017 të cilat u bënë pjesë e DST. Megjithatë në preventiv krahas zërave të kostos për shërbimin e
pastrimit e grumbullimit të mbetjeve urbane për periudhë 5 vite, komisioni ka parashikuar edhe zëra
punimi që nuk i përkasin objektit të prokurimit konkretishtë;
Nr
1
2
3

Përshkrimi punimeve
Transport materiale ndërtimi dheu deri 3 km
Hedhje, rrafshim mbushje dheu me krah
Bojë komponente (sprajt)
Totali

Njësi matje
M3
M3
M2

Sasia në 5 vite
200 (40x5)
200 (40x5)
632.75 (126.55x5)

Cmimi
255
293
1.358

Vlera
51.000
58.600
859.275
968.875

Të dhënat janë disponuara nga preventivi paraprak i fondit limit.
Në total vlera 968.875 lekë pa tvsh është përllogaritur, duke rritur padrejtësishtë vlerën limit të njoftimit
të kontratë (fondi limit), sepse këto zëra punimi janë objekt i punës së IMTV, apo policisë bashkiake për
penalizim të subjekteve që krijojnë materiale inerte. Dhënia e ofertave nga OE mbi këto zëra të
preventivit, bën të pamundur vlerësimin e drejtë të ofertës nga KVO pasi AK, për ndërtimin e kostos me
zëra punime të pa argumentuar e numër të pa justifikuar të punonjësve që do aktivizojë mbi vlerën e
pagës, sigurime shoqërore e shëndetësore, etj, veprim në mopërputhje me VKM nr. 914, datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 17 “Oferta ekonomike”, ku qartësishtë
citohet; “Oferta ekonomike përmban vlerën e ofertës. Kësaj ofertë i bashkëlidhet një listë e hollësishme
çmimesh”.
Për veprimet dhe mosveprimet e trajtuar mësipër në lidhje me hartimi e specifikimeve teknike dhe
përllogaritje e argumentim të vlerës së limit të njoftimit të kontratës (fondit limit), ngarkohen me
përgjegjësi:
-z.AM,me detyrë Mbikqyrës mjetesh në Drejtoria Mekanike.
-z.ES me detyrë Përgjegjëse Sektori Shërbimeve B.Qendër.
-z.SH me detyrë Përgjegjës Sektori Mekanik.
-z.FS me detyrë Teknik i Rjetit kompjuterik zyra IT e Promovimit.
-znj.FD me detyrë Përgjegjëse sektori menaxhimit të aktiveve.
-znj.MZ me detyrë Specialiste Inxhiniere në Sektori Hartimit e Implementimit të Projekteve.
-z.SK me detyrë Përgjegjës Sektori Hartimit e Implementimit të Projekteve.

-znj.MC me detyrë Specialiste Finance Kontrata/ Arketare.
-z.AE me detyrë Projektues Urbanist në sektori Planifikimit të Territorit e Administrim lejeve.
-z.AZ me detyrë Drejtor i Shërbimeve Publike.
-znj.LRme detyrë Specialiste Finance të Sherbimet.
-znj.VB me detyrë Specialiste për Prokurimet.
-z.RA me detyrë Elektriçist në Sektori Sherbimit Publik Libonik.
- z.SH me detyrë Shef Sektori Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit.
-z.AF me detyrë Përgjegjësi Zyra IT dhe Promovimit.
-z.XP me detyrë Teknik për mbikqyrjen e investimeve.
-znj.SMme detyrë Specialiste për Prokurimie/Kontrtata.
-z.KM me detyrë Drejtor Drejtoria Mekanike.
-znj.PG me detyrë Specialiste Audituese.
Në cilësinë anëtar të Komisionit të ngritur për argumentimin dhe përllogaritjen e vlerës limit të njoftimit
të kontratës (fondi limit).
-Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2,
Kriteri:
gërmat (a); (b); VKM nr. 914, datë 27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i
ndryshuar, Kreu (II) “Rregullat e Përgjithshme të prokurimit”, neni 59 “Llogaritja e vlerës së kontratës”.
Kreu (VII) “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i procedurave”, neni 61 “Hartimi dhe publikimi i
dokumenteve të tenderit”, pika (2) dhe VKM nr.1304, datë 11.12.2009 “Për miratimin e modelit të
rregullores për furnizimin me ujë dhe për kanalizimet në zonën e shërbimit të Ujësjellës Kanalizime
SHA”, pika (2.7) “Ujëmatësat”, nënpika (3).
-Mos argumentimi dhe mospërllogaritja e saktë e vlerës limit lidhen direkt me përdorimin ekonomik dhe
Impakti
efektiv të fondeve publike, me pasojë përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet.
-Mos zbatimi kërkesave ligjore në lidhje me evidentimin e mënyrës dhe përllogaritjes së vlerës limit të
Shkaku:
njoftimit të kontratës (fondi limit) procedurëe e miratimit të DST.
Rëndësia:
E lartë.
Rekomandimi: 1-Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq), të analizojë dhe të nxjerr
përgjegjësitë për situatën e mësipërme me qëllim që në të ardhmen të eliminohen rastet e përllogaritjes
padrejtësishtë të vlerës limit të njoftimit të kontratë (fondi limit), duke përfshirjë 2 herë TVSH në vlerën e
fondit limit, si edhe duke pasqyruar në preventiv zëra punimi të cilët janë objekt i veprimtarisë IMTV -së,
apo Policisë së bashkisë, kanë sjellë pasojë efekt negativ financiar me impakt në përdorimin pa
ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet të fondit publik në vlerë totale 1.302.196 lekë pa tvsh.
2-Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq), të analizojë situatën e
mësipërme, të nxjerr përgjegjësitë dhe të marr masa për të evidentuar nëpërmjet “Ujësjellës
Kanalizime”sha të 270 abonentët familjar përfitues, ndërsa vlera e ujëmatësit i përfituar nga secili abonent
të pasqyrohet në faturën e konsumit të ujit, si detyrim i abonentit familjar, vlerë e cila ka dhënë efekt
negativ financiar me impakt në përdorimin pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet të fondit publik në
vlerën 1.215.000 lekë pa tvsh.

4.b-Në përllogaritjen e vlerës limit të njoftim kontratës të pa argumentuar dhe pa informacion
mbi mënyrën e përllogaritjes dhe argumentimit
Titulli Gjetjes: Në 5(pesë) procedura prokurimi; Komisioni i ngritur me urdhër për hartimin e specifikimeve teknike dhe
përllogaritjes së vlerës fondit limit, në procesverbalet e mbajtur nuk ka evidentuar në lidhje me mënyrën e
përllogaritjes e argumentimit të vlerës limit të njoftimit të kontratës (fondi limit), por është mjaftuar
vetëm me pasqyrimin e përshkrimit se; “...komisioni kryen llogaritjen e vlerë së fondit limit për blerje
zyrash mbështetur në VKM nr.914, datë 29.12.2014 i ndryshuar, neni (59) Llogaritja e vlerë së
kontratës....”, ndërsa mungojnë të gjitha burimet e informacionit për mënyrën e përllogaritur të vlerës së
fondit limit.
1-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje mjet transporti për nevoja të Bashkisë” i zhvilluar
Situata:
në datë 18.06.2018 me fond limit 1.2500.000 lekë pa tvsh.
-Në hartimi DST, Kriteret e Kërkesave Kualifikuese dhe përllogaritje e vlerës limit;
a-Për këtë procedurë prokurimi, me urdhër nr.99, datë 22.02.2018 është ngritur komisioni për hartimin e
specifikimeve teknike dhe përllogaritjes së vlerës limit të njoftimit të kontratës (fondi limit) i cili me
procesverbalin datë 22.02.2018 ka pasqyruar se; “....bazuar në kushtet teknike dhe specifikimet që duhet

të plotësojë mjeti, komisioni testoi tregun në disa firma brenda vendit, si edhe në kontratat e mëpërshme
të të lidhura nga bashkia Maliq ......”, vlera mesatare e automjetit dhe duke i propozuar titullarit që fondi
limit për këtë procedurë është 1.250.000 lekë pa tvsh dhe 1.500.000 lekë me tvsh.
Në procesverbalin e mbajtur për këtë qëllim komisioni në asnjë moment nuk ka evidentuar në lidhje me
mënyrën e përllogaritjes dhe argumentimit të vlerës limit të njoftimit të kontratës sepse; “...mungojnë
burimet e informacionit për vlerën me cmimet e tregut që komisioni ka testuar; mungojnë cmimet e
publikuara nga INSTAT; nga organet tatimore dhe vecanërishtë cmimet nga organet doganore
nëpërmjet referncave me cmime të impotit për automjetet të pasqyruara në Manuali (Quatrorotte)
sipas udhëzimit të DPD për objektin e prokurimit, njëkohësishtë komisioni nuk ka pasqyruar mënyrën
dhe skemën e përllogaritjes së vlerës limit për mjetin që do të prokurohet....”. Veprimet e kryera për
argumentimin dhe përllogaritjen e vlerës limit të njoftimit të kontratës (fondi limit), lidhen direkt me
përdorimin ekonomik dhe efektiv të fondeve publike të parashikuara nga dispozita neni 1 “Objekti dhe
qëllimi” pika 2, gërmat (a); (b) të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, në
mospërputhje me VKM nr. 914, datë 27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i
ndryshuar, Kreu (II) “Rregullat e Përgjithshme të prokurimit”, neni 59 “Llogaritja e vlerës së kontratës”.
Për veprimet e mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi; Komisioni përllogaritjes së vlerës
limit të njoftimit të kontratës i cili ka hartuar dhe dokumentuar DST.
b-Për këtë procedurë prokurimi, komisioni ka hartuar specifikime teknike të pasqyruara në DST shtojca
(9) “Specifikimet teknike”, ndërsa disa specifikime teknike të cilat kanë lidhje me cilësinë e automjetit që
kërkohet të blihet, nuk janë të pasqyruar për tu plotësuara si, kritere në kërkesat kualifikuese në
konkurim, njëkohësishtë edhe në marrje në dorëzim automjetit nga komisioni konkretisht sa më poshtë;
Nr
1
2
3
4

Përshkrimi specifikimeve
Limiti kilometrave të përshkruara nga mjeti që do
blihet
Normativa e konsumit për 100/km
Gjendja e motorrit
Gjendja e gomave

Në Specifikimet teknike në DST
Nuk është evidentuar dhe kërkuar

Specifikimet e mjetit të dorëzuar
Nuk është pasqyruar

Nuk është evidentuar dhe kërkuar
Shumë e mirë
Gjendje e mirë

Nuk është pasqyruar
Është pasqyruar
Është pasqyruar

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe likujdimi i kontratës.
Të dhënat në tabelë pasqyrojnë faktin se, komisioni për automjetin e marr në dorëzim nuk mund të
evidentoj gjendjen e mirë të motorrit, ndërkohë që në specifikimet teknike nuk janë kërkuar të
pasqyrohen kilometrat e përshkruara në fakt nga mjeti, apo normativa e konsumit të karburantit në
100/km nga mjeti ofertuar. Njëkohësishtë nuk mund të evidentoj gjendjen e mirë të gomave, ndërkohë që
nuk është kërkuar data e prodhimit të gomës, apo kilometra të përshkruara.
2-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje pajisje zyrash” i zhvilluar në datë 05.04.2018 me
fond limit 4.583.000 lekë pa tvsh.
-Në hartimi DST, Specifikimet teknike dhe përllogaritje e vlerës limit të njoftim kontratës;
-Për këtë procedurë prokurimi, me urdhër nr.107, datë 28.02.2018 është ngritur komisioni për hartimin e
specifikimeve teknike dhe përllogaritjen e fondi limit për blerje paisje zyrash i cili me procesverbalin datë
28.02.2018 ka pasqyruar se; “....komisioni kryen llogaritjen e vlerë së fondit limit për blerje zyrash
mbështetur në VKM nr.914, datë 29.12.2014 i ndryshuar, neni (59) Llogaritja e vlerë së kontratës.....”,
komisioni i sygjeron titullarit fondin limit prej 4.58.000 lekë pa tvsh dhe 5.499.000 lekë me tvsh.
Pikërishtë mbi bazën ligjore që komisioni është referuar, në procesverbalin e mbajtur për këtë qëllim në
asnjë moment nuk ka, evidentuar në lidhje me mënyrën e përllogaritjes dhe argumentimit të vlerës limit të
njoftimit të kontratës, sepse nuk ka pasqyruar dhe mungojnë; “...burimet e informacionit për vlerën me
cmimet e tregut që komisioni ka testuar; mungojnë cmimet e publikuara nga INSTAT; nga organet
tatimore e vecanërishtë cmimet nga organet doganore nëpërmjet referncave me cmime të impotit për
artikuj të natyrës paisje zyre objekti prokurimit, njëkohësishtë komisioni nuk ka pasqyruar mënyrën e
skemën e përllogaritjes së vlerës limit për paisjet e zyrës që do prokurohen....”.
3-Për procedurën e prokurimit me objekt:“Blerje mjeti zjarrfikëse(I)” i zhvilluar në datë 16.06.2018
me fond limit 3.333.300 lekë pa tvsh.
-Në hartimi DST, Kriteret e Kërkesave Kualifikuese dhe përllogaritje e vlerës limit;
a-Për këtë procedurë prokurimi me urdhër nr.16, datë 23.01.2018 është ngritur “Komisioni për hartimin e
specifikimeve teknike dhe përllogaritjes së vlerës së fondit limit për mjetin zjarrfikëse”, ka mbajtur
procesverbalin datë 23.01.2018 “Për llogaritjen e fondit limit për blerje mjet zjarrfikës” në të cilin ka
pasqyruar se; “....bazuar në kërkesën e drejtorisë së financës dhe buxhetit me objekt (kërkesë për mblerje
mjeti zjarrfikës) ky komision për hartim specifikime teknike dhe përllogaritjes së fondit limit bazuar në
VKM nr.914, datë 29.12.2014 i ndryshuar, Kreu VII (Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i procedurës)

neni 59 (përllogaritje e vlerës limit të njoftimit të kontratës), pika 2, gërmat (a) dhe (b)”.
-Për hartimin e specifikimeve teknike të mjetit zjarrfikëse, në procesverbalin e mbajtur për këtë qëllim,
komisioni ka pasqyruar, përcaktuar e miratuar për konkurim për sa më poshtë;
-pika (1)-Specifikimet teknike dhe kriteret e vecanta për blerje mjeti zjarrfikëse të evidentuara në tabelë
me (21) zëra të pa ndryshuara edhe pas anullimit 4 procedurave të mëparshme.
-pika (4)-Mjeti duhet të jetë i kompletuar me paisjet ndihmëse zjarrfikëse të evidentuara në tabelë me
(10) zëra të cilat në këtë procedurë nuk pasqyrohen në DST, ndërsa nuk ka asnjë evidentim që janë
(hequr) nga konkurimi i ofertave, për pasojë mos pasqyrimi si kriter në specifikimet teknike është i pa
justifikuar në publikimin e të dhënave sa më poshtë.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Përshkrimi paisjeve ndihmëse të miratuara për mjetin
Tubo gome zjarr duruese për zjarrfikëse fi 55m/m
Tubo gome zjarr duruese për zjarrfikëse fi 77m/m
Adoptees (reduktuese nga 75 m/mnë 55 m/m
Tubo gome thithëse fi 110m/m
Hedhëse uji fi 55m/m
Hedhëse uji fi 75m/m
Hedhëse shkume fi 55 m/m
Hedhëse shkume fi 75m/m
Tubo hedhëse uji fi 25m/m (baraban)
Motopompë (elektropompë) thithëse dhe shtyse me dy koka

Njësia
ml
ml
copë
ml
copë
copë
copë
copë
ml
copë

Sasia
250
200
4
110
10
7
3
2
60
1

Të dhënat janë disponuara nga procesverbali datë 23.01.2018 dhe DST.
Të gjitha këto paisje ndihmëse të cilat duhet të janë pjesë përbërëse dhe funksionale e mjetit zjarrfikëse
nuk janë të pasqyruara në procesverbalin e marrjes në dorëzim dhe në funksion të mjetit zjarrfikëse.
b-Për llogaritjen e vlerës së fondit limit për mjetin zjarrfikëse, në procesverbalin e mbajtur për këtë qëllim
komisioni ka pasqyruar se, bazuar në kushtet teknike dhe në specifikimet që duhet të plotësojë mjeti,
komisioni testoi tregun brenda vendit dhe rezultoi se, vlera mesatare e automjetit zjarrfikëse është
3.999.960 lekë me tvsh dhe mbi këtë vlerë ka nis procedura me urdhër prokurimin nr.02, datë 23.01.2018.
Në procesverbal komisioni nuk ka evidentuar mënyrën e përllogaritjes dhe argumentimin e vlerës limit të
njoftimit të kontratës (fondi limit), megjithëse ka përshkruar referimin ligjor në mënyrën e përllograritjes
mbi kriteret e kërkuara sepse; “...mungojnë burimet e informacionit për vlerën me cmimet e tregut që
komisioni ka testuar; mungojnë cmimet e publikuara nga INSTAT; nga organet tatimore dhe
vecanërishtë cmimet nga organet doganore nëpërmjet referncave me cmime të impotit për automjetet
të pasqyruara në Manuali (Quatrorotte) udhëzimi DPD-së për objektin e prokurimit, njëkohësishtë
komisioni nuk ka pasqyruar mënyrën dhe skemën e përllogaritjes së vlerës limit për mjetin që do të
prokurohet....”.
4-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje mjeti zjarrfikëse (II)” i zhvilluar në datë
22.11.2018 me fond limit 3.200.000 lekë pa tvsh.
-Në përllogaritjen dhe argumentimin e vlerës limit të njoftimit të kontratës;
a-Bashkia Maliq për të investuar në shërbimin zjarrfikse nga buxheti shtetit me VKM nr.526, datë
11.09.2018 “Për shpërndarjen e fondit për investime për blerje automjete zjarrfikse për stacionet e
shërbimit zjarrfikës”, ka përfituar fonde për zërin “investime” me alokim në shumën totale 3.840,000
lekë, mbi të cilin është kryer detajimi dhe procedura e prokurimit. Për këtë procedurë prokurimi në lidhje
me argumentimin dhe përllogaritjen e vlerës së limit të njoftimit të kontratës për mjeti zjarrfikëse, AK në
asnjë moment nuk ka evidentuar për mënyrën e përllogaritjes dhe argumentimit sepse; “...mungojnë
burimet e informacionit për vlerën me cmimet e tregut që komisioni ka testuar; mungojnë cmimet e
publikuara nga INSTAT; nga organet tatimore dhe vecanërishtë cmimet nga organet doganore
nëpërmjet referncave me cmime të impotit për automjetet të pasqyruara në Manuali (Quatrorotte)
sipas udhëzimit DPD, për objektin e prokurimit, njëkohësishtë komisioni nuk ka pasqyruar mënyrën
dhe skemën e përllogaritjes së vlerës limit për mjeti që do prokurohet.”. Për vlerën e pasqyruar në
urdhërin e prokurimit në shumën 3,200,000 lekë pa tvsh për blerje automjeti zjarrfikse, megjithse është
prokuruar më përpara, nga AK nuk është evidentuar fakti se cmimi i blerjes së automjetit zjarrfikse e
administruar në aktive e qëndrueshme, referuar në dokumentat doganore me të cilat operatori ekonomik
ka konkuruar rezulton se, cmimi i blerjes për mjetet e prokuruara më poshtë;
-Mjeti i parë me DAV, datë 27.02.2018 dhe faturë shitje cmimi është 12.300 euro.
-Mjeti i dytë me DAV, datë 30.08.2018 dhe faturë shitje cmimi është 9.000 euro.
5-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje materiale ndërtimi” i zhvilluar në datë 22.02.2019
me fond limit 3.710.560 lekë pa tvsh.
-Në hartimi DST, Specifikimet teknike dhe përllogaritje e vlerës së fondit limit;

Për këtë procedurë prokurimi, me urdhër nr.31, datë 30.01.2019 është ngritur komisioni për hartimin e
specifikimeve teknike dhe përllogaritjen e fondi limit për blerje paisje zyrash i cili me procesverbalin datë
04.02.2019 ka pasqyruar se; “....bazuar në kërkesën e Agjencisë së Shërbimeve, në miratimin e kërkesës
nga Titullari, komisioni i llogaritjes së vlerë së fondit limit për blerje materiale ndërtimi mbështetur në
VKM nr.914, datë 29.12.2014 i ndryshuar, me VKm nr.80, datë 80, datë 14.02.2018 Kreu (VII), neni (59)
Llogaritja e vlerë së kontratës, pika (2).....”, komisioni i sygjeron titullarit fondin limit prej 3.710.560
lekë pa tvsh dhe 4.452.672 lekë me tvsh.
Pikërishtë mbi bazën ligjore që komisioni është referuar, në procesverbalin e mbajtur për këtë qëllim në
asnjë moment nuk ka, evidentuar në lidhje me mënyrën e përllogaritjes dhe argumentimit të vlerës limit të
njoftimit të kontratës, sepse nuk ka pasqyruar dhe mungojnë; “...burimet e informacionit për vlerën me
cmime të tregut që komisioni ka testuar; mungojnë cmimet e publikuara nga INSTAT; nga organet
tatimore, apo cmimet në organet doganore me cmime të impotit për artikuj të natyrës materiale
ndërtimi sipas referencave në DPD me objekt prokurimit, njëkohësishtë komisioni nuk ka pasqyruar
mënyrën dhe skemën e përllogaritjes së vlerës limit për materialet e ndërtimit që do prokurohen...”.
Komisioni referuar në procesverbalin e mbajtur për këtë qëllim ka pasqyruar e analizuar se; “...bazuar në
ofertën fituese në mars të vitit 2018 mbi të cilën ka përllogaritur vlerën totale të fondit limit pa tvsh i
prokuruar (bashkëlidhur formulari ofertës viti 2018) dhe me evidentim me testim tregu OE (Aldok e Amir
Pepaj)...”, ndërsa nuk ka asnjë dokumentim bashkëlidhur. Njëkohësishtë komisioni nuk ka anlizuar sasinë
e kërkuar e cila nuk argumentohet për domosdoshmërin e novojshme të materialeve të ndërtimit.
-Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2,
Kriteri:
gërmat (a); (b); VKM nr. 914, datë 27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i
ndryshuar, Kreu (II) “Rregullat e Përgjithshme të prokurimit”, neni 59 “Llogaritja e vlerës së kontratës”.
Kreu (VII) “Zyrtarët e prokurimit dhe zhvillimi i procedurave”, neni 61 “Hartimi dhe publikimi i
dokumenteve të tenderit”, pika (2).
-Mos argumentimi dhe mospërllogaritja e saktë e vlerës limit lidhen direkt me përdorimin ekonomik dhe
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efektiv të fondeve publike, me pasojë përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet.
-Mos zbatimi kërkesave ligjore në lidhje me evidentimin e mënyrës dhe përllogaritjes së vlerës limit të
Shkaku:
njoftimit të kontratës (fondi limit) procedurëe e miratimit të DST.
Rëndësia:
E lartë.
Rekomandim: -Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq), Njësia e prokurimit dhe
Hartuesit e specifikimeve teknike e përllogaritjes së vlerës limit të njoftimit të kontratës (fondi limit), në
të gjitha procedurat e prokurimit të kenë si objektiv kryesor faktin se, argumentimi i vlerës së fondit limit
ti shërbejë nxitjes së pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë dhe të jap argumente të hollësishme në
lidhje me burimet e informacionit për referimet e cmimit mallit, punëve e shërbimet publike që do
prokurohen.

4.c-Në hartimin dhe miratimin e DST, si edhe Kriteret e Kërkesave për Kualifikim të operatorëve.
Titulli Gjetjes:

Situata:

Në 4(katër) procedura prokurimi; Njësia e hartimit të dokumenteve standarde të tenderit në
procesverbalet e mbajtur në lidhje me hartimin dhe miratimin e kritereve të kërkesave kualifikuese në
DST, nuk ka argumentuar në asnjë rast për kriteret e vendosura në secilën kërkesë të veçantë të
kualifikimit, ndërsa është mjaftuar vetëm me listimin e kërkesave për kualifikim me pasqyrimin e
përshkrimi të termave në mënyrë të përgjithshme, apo janë vendosur kritere kualifikuese të pa
nevojshme e të ekzagjeruara të analizuara sa më poshtë;.
1-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Shërbime të pastrimit dhe gjelbërimit” i zhvilluar në
datë 17.07.2018 me fond limit 139,642,150 lekë. pa tvsh.
-Në hartimin e miratimin e DST dhe Kriteret e Kërkesave Kualifikuese;
Nga shqyrtimi i dokumenteve standarde të tenderit të pasqyruara në procesverbalin e hartimit e
miratimit të dokumentave të tenderit, të kritereve e kërkesave për kualifikim, specifikimeve teknike,
të termave të references dhe publikimi tyre në SPE të nënshkruar nga NJHDT u konstatuan; mangësi
e shkelje të dispozitave ligjore të prokurimit publik, pasi kriteret e përdorura për identifikimin e
ofertës ekonomikisht më të favorshme nuk janë të argumentuara me hollësi mbi domosdoshmërinë e
tyre në realizimin e kushteve të kontratës konkretisht:
a-Për këtë procedurë prokurimi me procesverbalin datë 09.03.2018, NJHDT ka hartuar dhe miratuar
dokumentat e tenderit, përfshirë kërkesat për kualifikim, termat e referencës e shtojcat përkatëse me
publikimin e tyre në SPE. Në procesverbal vetëm janë listuar kërkesat për kualifikim, ndërsa nuk ka

të analizuar asnjë argumentim në lidhje me kritert e vendosura për kërkesat kualifikikese, por është
mjaftuar vetëm me pasqyrim e përshkrimt të termave të përgjithëshme për cdo kapacitet se; “…janë
vendosur bazuar dhe në mbështetje të ligjit nr. 9643, datë 20.1.2006 “Për prokurimin publik” i
ndryshuar dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i
ndryshuar, neni 28 “Kontrata e shërbimeve...”. Baza ligjore së cilës i referohet NJHDT është pjesë e
të drejtës që AK ka për të parashikuar në kriteret e vendosura, duke fillluar nga nevoja për fuqi
punëtore, makineri, mjete e paisje të nevojshme, apo licencat e kualifikimet, ndërsa për sasinë e
kërkuar të numrit të fuqisë punëtore, mjeteve e paisjeve, apo licencave e kualifikimet AK ka detyrim
për të argumentuar me shumë hollësi vendosjen e secilit kriter të kërkesave kualifikues. Veprime në
mospërputhje me neni 46 “Kualifikimi ofertuesve” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar; neni 15; 22 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i
ndryshuar, neni 26 “Kontrata për punë publike”, pika (5); neni 61 “Hartimi dhe publikimi i
dokumenteve të tenderit”, pika (2), paragrafi (2), ku qartësishtë citohet se: “Hartimi i kërkesave të
veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit
(nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës,
anëtar i njësisë së prokurimit. Në çdo rast hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe
ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për
përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin
cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”.
b-Për pika 3.2 “Kapaciteti teknik” nënpika (3), në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues që; “....OE duhet të vërtetojë se disponon kualifikimet e duhura të stafit inxhinerik
me;....(1) Inxhinier Mekanik.....”. Kjo kërkesë është e pa argumentuar sepse; referuar në natyrën e
kontratës, preventivi me volumet, lloji dhe sasia e shërbimit të kërkuar, nuk shfaqet e nevojshme
disponueshmëria dhe prezenca për të kërkuar në stafin inxhinier edhe ing.mekanik, pra ky kriteri i
mësipërm konsiderohet i ekzagjeruar.
c-Për pikën (3.2)“Kapaciteti teknik”, nënpika (4) në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues që; “...OE të disponojë një punësim mesatar të paktën 100 (njëqind) punonjës për
periudhën janar 2017-janar 2018...”. Kjo kërkesë është e pa argumentuar sepse; referuar në natyrën
e kontratës, volumin, llojin dhe sasinë e shërbimit të kërkuar të evidentuar në preventivin e shërbimit
dhe në analizën e kostos/njësi për pastrim me dorë në rrugë e trotuare e përllogaritur nga komisioni
me normë pastrimi për 10.000 m2 për cdo punëtor në ditë për sipërfaqen 149.567m2 janë të
domosdoshëm vetëm 14.9 punëtor, ose gjithësej 15 punëtor pastrimi, në këto kushte nuk shfaqet e
nevojshme disponueshmëria dhe prezenca për 100 puntorë pastrimi kriter kualifikues, pra ky kriteri i
mësipërm konsiderohet i ekzagjeruar.
d-Për pikën (3.2); “Kapaciteti teknik”, nënpika (11), në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues që; “Kandididati/operatori ekonomik duhet të paraqesë kapacitetet e mëposhtme teknike
që nevojiten për ekzekutimin e kontratës; Lista e makinerive qe duhet te disponoje operatori
ekonomik te permbledhura”, paragrafi fundit;“Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë ku
Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të kryejë në çdo kohë verifikimin fizik të disponueshmërisë
së mjeteve, me apo pa lajmërim paraprak, si dhe te beje deklarimin e adreses se sakte te vendodhjes
se mjeteve me qellim verifikimin e tyre”. Kjo kërkesë është e pa argumentuar sepse; në qoftë se OE
deklaron adresën e vendndodhjes së mjeteve jashtë teritorit të Autoritetit Kontraktor (bashkia Maliq)
ku ushtrohet aktiviteti, kriter i pa kërkuar e cila pengon të drejtën që AK të kryejë në çdo kohë
verifikim fizik të disponueshmërisë së mjeteve, njëkohësishtë ndikon edhe në përllogaritjen e saktë të
kostos për njësi në zëri preentivit “transport mbetje urbane deri në lanfild”, pra ky kriteri mësipërm
konsiderohet i pa plotësuar. Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi;
Njësia e Prokurimit dhe Hartuesit e Kritereve kualifikuese.
2-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Ndërtim Ujësjellës Bregas, Strelcë” i zhvilluar në datë
29.10.2018 me fond limit 24.997.393 lekë pa tvsh.
-Në hartimin dhe miratimin e DST dhe kritereve të Kërkesave kualifikuese;
Me procesverbalin datë 21.09.2018 për procedurën e prokurimit janë hartuar dhe miratuar
dokumentat e tenderit, kerkesat per kualifikim, specifikimet teknike, termat e references me
publikimin e tyre ne sistemin e prokurimit elektronik të nënshkruar nga NJHDT. Në procesverbal
Njësia e prokurimit ka listuar kriteret e kërkesave të vecanta për kualifikim, në të cilin ka vetëm është

mjaftuar me pasqyrimin në terma të përgjithshëm se; “…për kriteret e përcaktuara njësia e
prokurimit ka zbatuar VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” i ndryshuar, neni 26 Kontrata për punë publike..VKM nr.407, datë 27.12.2012 “për
miratimin e manualeve teknike të cmimeve të punimeve të ndërtimit dhe ta analizave teknike të
tyre”, ndërsa në asnjë rastë nuk ka argumentim në lidhje me vendosjen e kërkesave dhe kriteret e
kualifikimit, por është mjaftuar me vetëm me pasqyrimin se, vendosja e këtyre kërkesave është në
mbështetje VKM, pa evidentuar asnjë nen të ligjit nr. 9643, datë 20.1.2006 “Për prokurimin publik” i
ndryshuar. Baza ligjore së cilës i referohet NJHDT është pjesa e së drejtës që AK, ka për të
parashikuar në kriteret e vendosura për nevojën e fuqisë punëtore, makinerive, licencat dhe të tjera
mjete të nevojshme, ndërsa numri kërkuar nga AK për mjete, fuqi punëtore, licenca e etj, është
detyrimi që ka AK për të argumentuar vendosjen e këtyre kritereve. Veprime në mospërputhje me
neni 46, ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; neni 15 dhe 22 të ligji
nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me VKM nr. 914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26; neni 61 “Hartimi
dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, ku qartësishtë citohet se: “Hartimi i
kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e
vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i
fushës, anëtar i njësisë së prokurimit. Në çdo rast hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe
ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për
përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin
cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”. Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme
ngarkohet me përgjegjësi; Njësia e Prokurimit.
3-Për procedurë prokurimi me objekt: “Rikonstruksion objekte shkollore Njësitë Administrative
faza II” i zhvilluar në datë 02.11.2018 me fond limit 3.058.717 lekë pa tvsh.
-Në hartimin dhe miratimin e DST dhe kritereve të Kërkesave kualifikuese;
Nga shqyrtimi i dokumenteve standarde të tenderit të pasqyruara në procesverbalin e hartimit e
miratimit të dokumentave të tenderit, të kritereve e kërkesave për kualifikim, specifikimeve teknike,
të termave të references dhe publikimi tyre në SPE të nënshkruar nga NJHDT u konstatuan; mangësi
e shkelje të dispozitave ligjore të prokurimit publik, pasi kriteret e përdorura për identifikimin e
ofertës ekonomikisht më të favorshme nuk janë të argumentuara me hollësi mbi domosdoshmërinë e
tyre në realizimin e kushteve të kontratës konkretisht:
a-Për këtë procedurë prokurimi me procesverbalin datë 22.10.2018, NJHDT ka hartuar dhe miratuar
dokumentat e tenderit, përfshirë kërkesat për kualifikim, termat e referencës e shtojcat përkatëse me
publikimin e tyre në SPE. Në procesverbal vetëm janë listuar kërkesat për kualifikim, ndërsa nuk ka
të analizuar asnjë argumentim në lidhje me kritert e vendosura për kërkesat kualifikikese, por është
mjaftuar vetëm me pasqyrim e përshkrimt të termave të përgjithëshme për cdo kapacitet se; “…janë
vendosur bazuar dhe në mbështetje të ligjit nr. 9643, datë 20.1.2006 “Për prokurimin publik” i
ndryshuar dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i
ndryshuar, neni 28 “Kontrata e shërbimeve...”. Baza ligjore së cilës i referohet NJHDT është pjesë e
të drejtës që AK ka për të parashikuar në kriteret e vendosura, duke fillluar nga nevoja për fuqi
punëtore, makineri, mjete e paisje të nevojshme, apo licencat e kualifikimet, ndërsa për sasinë e
kërkuar të numrit të fuqisë punëtore, mjeteve e paisjeve, apo licencave e kualifikimet AK ka detyrim
për të argumentuar me shumë hollësi vendosjen e secilit kriter të kërkesave kualifikues. Veprime në
mospërputhje me neni 46 “Kualifikimi ofertuesve” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar; neni 15; 22 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i
ndryshuar, neni 26 “Kontrata për punë publike”, pika (5); neni 61 “Hartimi dhe publikimi i
dokumenteve të tenderit”, pika (2), paragrafi (2), ku qartësishtë citohet se: “Hartimi i kërkesave të
veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit
(nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës,
anëtar i njësisë së prokurimit. Në çdo rast hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe
ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për
përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin
cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”.
b-Nga shqyrtimi i dokumenteve standarde të tenderit të pasqyruara në procesverbalin e hartimit dhe

miratimit të dokumentave të tenderit, të kritereve e kërkesave për kualifikim, specifikimeve teknike,
të termave të references dhe publikimi tyre në SPE të nënshkruar nga NJHDT u konstatuan; mangësi
e dispozitave ligjore të prokurimit publik, pasi kriteret e përdorura për identifikimin e ofertës
ekonomikisht më të favorshme, nuk janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe nuk janë
argumentuar me hollësi mbi domosdoshmërinë e tyre në realizimin e kushteve të kontratës
konkretisht:
-Për pikën 2.3 “Kapaciteti teknik”; (nënpika 2.3.6) në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues që; “..Operatori ekonomik duhet të paraqesë listpagesat për periudhën korrik 2018 –
shtator 2018 ku të figurojnë inxhinierat e mëposhtëme; edhe (1 inxhinier Topograf, ose Gjeodet)”.
Ky kriter e kërkesës kualifikuese është pa argumentuar sepse, referuar në natyrën e kontratës,
volumin e kryerjes së punimeve, llojit të punimeve të kërkuar dhe kategorizimi pikave të licencës,
konstatohet se nuk shfaqet e nevojshme disponueshmëria e argumentimi prezenca për të kërkuar në
staf edhe këtë inxhinier, pra ky kriteri i mësipërm konsiderohet i ekzagjeruar.
-Për pikën 2.3 “Kapaciteti teknik”; (nënpika 2.3.8) në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues që; “..Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar, minimalisht 8 (tetë)
punonjës të kualifikuar si më poshtë; edhe 2 (dy) hekur kthyes)”. Ky kriter e kërkesës kualifikuese
është pa argumentuar sepse, referuar në natyrën e kontratës, volumin e kryerjes së punimeve në
preventiv për zëri (FV hekur betoni periodik janë vetëm 90 kg), llojit të punimeve të kërkuar dhe
kategorizimi pikave të licencës, konstatohet se nuk shfaqet e nevojshme disponueshmëria e
argumentimi prezenca për të kërkuar në staf këta punonjës të kualifikur, pra ky kriteri i mësipërm
konsiderohet i ekzagjeruar.
-Për pikën 2.3 “Kapaciteti teknik”; (nënpika 2.3.11) në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues që; “..Operatori ekonomik duhet te kete ne pronesi ose me qira mjetet e domosdoshme
per realizimin e kontrates si me poshtë; vetëm (Kamiocinë deri 3.5 ton 1(një) copë; Kamion
vetshkarkues 1(një)copë dhe Motobetoniere 2 (dy) copë”, ndërsa referuar në zërat e volumet e
punimeve të parashikuar në preventivin e ofertës mbi të cilat është kërkuar disponimi mjeteve e
pajisjeve teknike në dispozicion për zbatimin e kontratës, nga NJHDST megjithëse në preventiv ka
punime gërmimi e prishje nuk janë kërkuar që OE të disponoj edhe (Eskavator e mjete të tjera
gërmimi), pra mungesa e këtij kriteri është i pa justifikuar.
AK, ka detyrim bazuar në natyrën e kontratës, zërat e preventivit, volumet e punimeve, kohëzgjatjen
e kontratës, etj, të argumentojë numrin e nevojshëm të mjeteve, punonjësve, licencave, etj, të
argumentuara këto pse janë kërkuar një lloj i caktuar license, numër mjete dhe punonjës dhe me çfarë
zëra punimeve (sipas preventivit) lidhen licencat, mjetet, punonjësit etj, për çdo kriter të vendosur.
Për pasojë veprimet e mësipërme për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit janë në
mospërputhje me pika (5), neni 26 “Kontratat për punë publike”, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”,
pika (1) të ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; dhe neni 61 “Hartimi
dhe publikimi dokumenteve të tenderit” pika (1) dhe (2) ku qartësishtë citohet se: 1-”Dokumentet e
tenderit hartohen nga njësia e prokurimit në përputhje me këto rregulla dhe legjislacionin në fuqi”.
2-“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim .....duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në
një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre” të VKM 914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Në këto kushte kriteret e
mësipërme nuk nxisin pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik dhe
konkurrencën ndërmjet tyre, krijojnë diskriminim dhe shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur
në prokurim. Kërkesat për kualifikim nuk janë hartuar në mënyrë të tillë që të stimulojnë
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, veprimet dhe mosveprimet e mësipërme në hartimin e
miratimin e kritereve e kërkesave kualifikuese janë në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga
nenet 1, 2, 20, 23 dhe pikat (1) e (3) neni 46 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar. Për këtë ngarkohet me përgjegjësi Njësia e Prokurimit.
4-Për procedurën e prokurimit me objekt: “Riparim vepra ujore, portobarazhe në fushën e
Maliqit” i zhvilluar në datë 01.04.2019 me fond limit 4.664.326 lekë pa tvsh.
-Në hartimin dhe miratimin e DST dhe kritereve të Kërkesave kualifikuese;
-NJHDT për hartimin e dokumentave të tenderit në procesverbalin datë 20.03.2019 si pjesë e DST i
miratuar nga titullari AK, është pasqyruar se, për të vërtetuar se OE janë kualifikuar ofertuesi duhet të
paraqes; Kriteret e Vecanta të Kualifikimit me publikim të tyre në SPE të nënshkruar nga NJHDT.
Në këtë procesverbal nuk është pasqyruar në lidhje me hartimin e miratimin e Kritereve të
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Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit; Specifikimet teknike; Termat e referencës, ndërsa vetëm janë
listuar kriteret e vecanta për kualifikim, njëkohësishtë nuk ka asnjë argumentim në lidhje me
vendosjen e kritereve të kërkesave kualifikuese, por si argumentim për është mjaftuar vetëm me
pasqyrimin me terma të përgjithshëm se; “…për kriteret e përcaktuara më sipër NJP ka zbatuar
Ligjin “Për prokurimin publik” Kreu (III) “Rregullat e përgjithshme të prokurimit” neni 23,
“Specifikimet teknike”, VKM 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, neni 26 “Kontrata për punë publike”, pika 8”. Kjo bazë ligjore së cilës i referohet NJHDT
është pjesa e së drejtës që AK ka për të parashikuar në kriteret e vendosura për nevojën e fuqisë
punëtore, makinerive, licencat dhe të tjera mjete të nevojshme, ndërsa numri kërkuar nga AK për
mjete, fuqi punëtore, licenca e etj, është detyrimi që ka vet AK për të argumentuar vendosjen e këtyre
kritereve.
Për pasojë veprimet e mësipërme për përcaktimin e kritereve të përgjithshme dhe të veçanta të
kualifikimit janë në mospërputhje me nenin 46“Kualifikimi i ofertuesve”, pika (1), ligji nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; neni 15 dhe 22 të ligji nr.10296, datë 08.07.2010
“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26; neni 61“Hartimi dhe publikimi dokumenteve të
tenderit”, pika (2), paragrafi (2) ku qartësishtë citohet se: “Hartimi kërkesave të veçanta për
kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti)
dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së
prokurimit. Në çdo rast hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të
dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky
procesverbal vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin cili/të cilët e bën/bëjnë
pjesë të dosjes së tenderit”. Në këto kushte kriteret e mësipërme nuk nxisin pjesëmarrjen e
operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik e konkurrencën ndërmjet tyre, krijojnë
diskriminim dhe shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurim. Kërkesat për kualifikim
nuk janë hartuar në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël e të mesëm,
veprimet dhe mosveprimet e mësipërme në hartimin e miratimin e kritereve e kërkesave kualifikuese
janë në mospërputhje me kërkesat e parashikuara nga nenet 1, 2, 20, 23 dhe pikat (1) e (3) të nenit 46,
ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar.
Për veprimet e mosveprimet e mësipërme në lidhje me hartimin e miratimin e kritereve të
kërkesave kualifikuese, specifikime teknike e termat e referencës, ngarkohet me përgjegjësi;
-z.KJ me detyrë Jurist për Prokurimet.
-znj.VB, me detyrë Specialiste për Prokurimet.
-znj.OI, me detyrë Specialist për prokurimet.
-z.SK,me detyrë Përgjegjës në Sektori Hartimit dhe Implementimit të Projekteve.
-znj.JG, me detyrë Drejtor të Ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore.
Në cilësinë anëtar të Komisionit të hartimit dhe miratimit të kritereve për kërkesat kualifikuese,
specifikimet teknike dhe termat e referencës.
-Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 26 “Kontratat për punë
publike”, pika (5), neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika (1); neni 15 dhe 22 të ligji nr.10296, datë
08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26; neni 61“Hartimi dhe publikimi
dokumenteve të tenderit”, pika (2), paragrafi (2); neni 61 “Hartimi dhe publikimi dokumenteve të
tenderit”, pika (1); (2), paragrafi (2) .
-Mos argumentimi i kritereve të kërkesave për kualifikim, nuk nxisin pjesëmarrje të operatorëve
ekonomikë në procedurat e prokurimit, krijojnë diskriminim dhe shërbejnë si pengesa për
konkurrencë të hapur, ndërsa nuk stimulojnë pjesëmarrje të biznesit të vogël dhe të mesëm.
Njëkohësishtë krijojnë vështirësi për operatorët ekonomik në përgatitjen e ofertës ekonomike
konkuese.
-Mos zbatimi kërkesave ligjore në lidhje me hartimin dhe miratimin e dokumenteve standarde të
tenderit.
E lartë
-NJHDST në hartimin e miratimin e kritereve të kërkesave kualifikuese në DST, të argumentojë me
hollësi secilin kriter në kërkesat kualifikuese të pasqyruara në procesverbalin përkatës. Argumentimi
të bëhet i hollësishëm mbi natyrën e kontratës, zërat e preventivit, volumet e punimeve, kohëzgjatjen

e kontratës, orët e punës për njësi të zërave të preventivit, analizave të manualit teknik të çmimeve,
numrin e nevojshëm të mjeteve, punonjësve, licencave, etj, me analizë të hollësishme për seciin kriter
të vendosur.

4.d-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese.
Titulli Gjetjes:

Situata:

Kriteri:
Impakti:
Shkaku:
Rëndësia:
Rekomandmi:

Në 2(dy) procedura prokurimi, fituese është shpallur oferta e radhës mbetur në klasifikim me vlerë
më të lartë se vlera e ofertës konkuruese e OE i cili është tërhequr nga lidhja e kontratës, ndërkohë që
diferencë ndërmjet dy ofertave është disa herë më e lartë se 2% e vlerës së fondit limit të prokuruar
konkretisht (4 deri 17%), duke sjellë efekt negativ financiar në buxhet pasojë përdorimi fondit publik
pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet në vlerën kontratës së lidhur në shumën 4.639.656 lekë pa
tvsh detajuar më hollësit sa më poshtë:
1-Në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje mjet transporti për nevojat e Bashkisë” e zhvilluar
në datën 18.06.2018 me fond limit 1.250,000 lekë pa tvsh. Në këtë procedurë kanë marr pjesë 3 OE,
nga të cilët 2 OE janë kualifikuar me kriteret e kërkesave kualifikuese të miratuara e pranuara nga OE
në DST, ndërsa KVO ka shpall fitues ofertën konkuruese të OE “R...”shpk me vlerë të ofertës
1.200.000 lekë pa tvsh, pasi OE “P....”shpk nuk ka depozituar “formular për sigurim kontratës”,
duke u tërhequr nga lidhja e kontratës. Në këto kushte KVO duhej të kishte anuluar procedurën e
prokurimit sepse, oferta e shpallur fituese në renditje është me diferencë nga oferta e tërhequr në
shumën 51.000 lekë pa tvsh, disa herë me e lartë se (2%) e vlerës fondit limit saktësisht (4%). Për
pasojë vlerësimi e përzgjedhja e ofertës fituese dhe lidhja e kontratës me shoqërinë në vlerë
1.200.000 lekë pa tvsh, konsiderohet përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë e efektivitet,
veprim në mos përputhje me neni 58“Njoftimi fituesit dhe nënshkrimi kontratës”, pika (5), të ligjit nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar. Për veprimet e mosveprimet mësipërme
ngarkohet me përgjegjësi; KVO.
2-Në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje sistem fonie dixhitale + foni aparat” e zhvilluar në
datën 12.03.2018 me fond limit 3.500,000 lekë pa tvsh. Në këtë procedurë kanë marr pjesë 8 OE, nga
të cilët 2 OE janë kualifikuar me kriteret e kërkesave kualifikuese të miratuara e pranuara nga OE në
DST, ndërsa KVO ka shpall fitues ofertën konkuruese të OE “A....”shpk me vlerë të ofertës
3.439.656 lekë pa tvsh, pasi OE “A....”shpk nuk ka depozituar “formular për sigurim kontratës”,
duke u tërhequr nga lidhja e kontratës. Në këto kushte KVO duhej të kishte anuluar procedurën e
prokurimit sepse, oferta e shpallur fituese në renditje është me diferencë nga oferta e tërhequr në
shumën 601.362 lekë pa tvsh, disa herë me e lartë se (2%) e vlerës fondit limit saktësisht (17%). Për
pasojë vlerësimi e përzgjedhja e ofertës fituese dhe lidhja e kontratës me shoqërinë në vlerë
3.439.656lekë pa tvsh, konsiderohet përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë e efektivitet,
veprim në mos përputhje me neni 58“Njoftimi fituesit dhe nënshkrimi kontratës”, pika (5), të ligjit
nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar. Për veprimet e mosveprimet
mësipërme ngarkohet me përgjegjësi; KVO.
-Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 58“Njoftimi fituesit dhe
nënshkrimi kontratës”, pika (5).
Shpallj fitues e operatorit ekonomik me ofertë më të lartë, pas tërheqjes nga lidhja e kontratës e OE
me vlerë më të ulët, ndërkohë që diferenca nga oferta e tërhequr është disa herë me e lartë se (2%).
-Mos zbatimi kërkesave ligjore në lidhje me shpalljen fituese të ofertës me vlerë më të lartë, si
pasojë e tërheqjes nga lidhja e kontratës.
I lartë

-Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq), të analizojë dhe të nxjerrë
përgjegjësitë për situatën e mësipërme me qëllim që në të ardhmen të eliminohen rastet e kualifikimit
të ofertave të renditura pas ofertës së OE për të cilat nga KVO është pranuar deklarata “dorëheqje
nga oferta”, ndërkohë që diferencat ndërmjet dy ofertave janë disa herë më të larta se (2%) e vlerës
së fondit limit të prokuruar, ka sjellë efekt negativ financiar me impakt në përdorimin e fondit publik
pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në vlerën totale 4.639.656 lekë pa tvsh, ndërsa KVO duhet
të udhëhiqet nga zbatimi kritereve të parashikuara nga ligji për prokurimet publike me qëllim
sigurimin me eficencë maksimale të fondit dhe dhënie përparësi ofertës me vlerë më të ulët, si kriteri
bazë i parashikuar në kriteret e vendosura në DST.

4.d.1-KVO nuk ka kualifikuar ofertën e OE me vlerë më të ulët se vlera e ofertës fituese me

argumentin për korigjime aritmetikore ku korigjimi është mbi 2% të fondit limit, ndërkohë
rezulton se oferta e paraqitur nuk ka gabime artitmetikore që rrjedhin nga shumëzimi (sasi x
cmim për njësi), por gabimi është paraqitur vetëm në paraqitjen e vlerës totale të ofertës e
analizuar sa më poshtë;
Titulli Gjetjes:

Situata:

Në 1 (një) procedurë prokurimi; KVO nuk ka kualifikuar ofertën e operatorit ekonomik, vlera e të
cilave është më e ulët se oferta fituese ndërkohë që nuk ka gabim artitmetikor nga shumëzimi sasi x
cmim për njësi, por gabimi është paraqitur vetëm në paraqitjen e vlerës totale të ofertës, ndonse vlera
e diferencës së ofertës është shuma (110.800 lekë, ose 2.4%) më e madhe se 2% për 04.%, megjithatë
edhe oferta e shpallur fituese me devijime të vogla nuk plotëson kriteret e kërkesave kualifikuese të
vendosura në DST, me pasojë përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në
vlerën 872.600 lekë pa tvsh e analizuar sa më poshtë;
-Në procedurën me objekt “Blerje pajisje zyrash” e zhvilluar në datë 05.04.2018, me fond limit
4.583.000 lekë pa tvsh.
-Në vlerësimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese.
Bazuar në procesverbalin e datës 13.04.2018 për klasifikimin, vlerësimin dhe kualifikimin e ofertave
konkuruese, ose (8 ditë më pas hapjes), Raportin përmbledhës për miratimin e procedurës nga
titullari dhe Formulari njoftimit të fituesit datë 24.04.2018 rezulton se, në këtë procedurë prokurimi
kanë paraqitur interes me pjesëmarrje dhe ka dorëzuar oferta 6 OE me të dhënat e mëposhtëme;
Nr
1
2
3
4
5
6

Operatorët ofertues
OE “…”shpk
OE “B…”shpk
OE “E……”shpk
OE “P….”shpk
OE “SH….”shpk
OE “M….”shpk

Vlera e ofertës pa tvsh
2.634.100
3.506.700
3.577.200
3.709.500
4.191.000
4.288.100

Kualifikimi
Skualifikuar
Fitues
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Skualifikuar

Difrencat e ofertave
Me fondi limit
Me fituesin
1.948.900
872.600
1.076.300
0
1.005,800
873.500
392.000

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik APP

Për këtë procedurë KVO ka vlerësuar, klasifikuar, kualifikuar dhe ka rekomanduar titullarit AK -së të
shpall fitues ofertën e paraqitur në konkurim nga OE “B...”shpk klasifikuar në radhitje (e dyta) me
vlerë 3.506.700 lekë pa tvsh, ndërsa nuk ka pranuar ofertën ekonomike e paraqitur nga OE “R...”shpk
me vlerë 2.634.100 leke pa tvsh me vlerë më të ulët se vlera e ofertës e shpallur fituese me diferencë
shuma 1.948.900 lekë pa tvsh me fondin limit me argumentimin se: “....Nga verifikimet e bëra çmimi
total i ofertës së operatorit është: 2,634,100 lekë, ndërsa çmimi total i korrigjuar është 2,523,300.
Diferenca midis këtyre dy çmimeve është (110,800) rezulton më e madhe se 2% me 2,634,100 lekë
(52,682). Për këtë qëllim të gjithë anëtarët e KVO i japin JO në sistemin elektronik dokumentave
që plotësonin kriteret e mësipërme, duke e skualifikuar atë...”.
Nga auditimi dokumentacionit i administruar në dosjen fizike dhe në SPE të procedurës së prokurimit
konstatohet se; është e vërtet që vlera totale e ofertës ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE
“R...”shpk është e ndryshme me shumën totale në fakt e cila nuk është rrjedhojë e gabimeve
aritmetike në shumëzim sasi x cmim sepse;
a-Në preventitvin e ofertës sasia, cmimi për njësi dhe vlera e artikullit janë paraqitur pa asnjë gabim
artitmetikor nga shumëzimi sasix cmim për njësi, ndërsa gabimi është paraqitur vetëm në vlerën
totale të ofertës, (nga 2,634,100 në 2,523,300), gabim i cili nuk rrjedh nga gabime artitmetikore në
shumëzim, por nga mbledhja e vlerave të secilit artikull. AK nuk rezulton të ketë dërguar njoftim te
OE për informacion shtesë në lidhje me korigjimin e vlerës totale të ofertës e paraqitur në formular,
si edhe nuk ka evidentuar në se, ky OE e ka pranuar gabimin për korigjim që ka konstatuar KVO,
gabim i cili është mbi (2%) e vlerës së ofertës. Për pasojë KVO pas kthimit të përgjigjes nga OE,
duhej ta kishte vazhduar procedura e prokurimit të shpallte fituesin, veprim në mospëpruthje me
VKM nr. 914 datë 29.12.2016, i ndryshuar, neni 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave” pika (4), ku
qartësishtë citohet se: “.....Nëse pas kërkesës së komisionit të vlerësimit të ofertave, ofertuesi refuzon
të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të
ofertës, nëse ekziston një e tillë....”.
b-Megjithatë KVO ka gabuar në vlerësimin e ofertës fituese, sepse edhe kjo ofertë e shpallur fituese
për devijime të vogëla nuk plotëson kriterin e veçantë të kualifikimit konkretishtë;
-Në pika 2.3; “Kapaciteti teknik”, nënpika (2.3.5) në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues se; “Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta të produkteve të arredimit sipas

Kriteri:
Impakti:

Shkaku:
Rëndësia:
Rekomandmi:

listës së specifikimeve teknike në DST”. Nga auditimi rezulton se; OE ofertues për të plotësuar këtë
kriter të kërkesës kualifikuese ka paraqitur në konkurim “Katalog” me artikuj që disponon bile edhe
(banak farmacie, kolltukë për arredim banese, apo grumbuj karrikesh), ndërsa nuk ka paraqitur me
foto për të gjitha artikujt paisje zyre të ofertuar sipas listës së specifikimeve teknike të miratuar në
DST, për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar. Në këto kushte vlera prej 872.600
lekë pa tvsh, do konsiderohet përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, si
(diferencë ndërmjet ofertës fituese dhe ofertës së skualifikuar me vlerë më të ulët në konkurrim). Për
veprimet e mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi; Komisioni Vlerësimit të Ofertave.
-Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë
29.12.2016, i ndryshuar, neni 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave” pika (4).
-Moskualifikim i operatorit ekonomik me ofertë më të ulët i cili me devijime të vogla nuk plotëson
kriteret e kërkesave për kualifikim në DST, ndërkohë edhe fituesi po me devijime të vogla nuk
plotëson kriteret kulafikuese, paraqet rrisk, duke mos garantuar realizimin me sukses të kontratës.
-Mos zbatimi kërkesave ligjore në lidhje me zbatimin e kritereve të kërkesave kualifikuese ne
vlerësimin dhe kualifikimin e ofertave konkuruese.
E lartë.
-Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq), të analizojë dhe të nxjerë
përgjegjësi për kualifikimin e OE në procedurën e prokurimit dhe të konsiderojë faktin se, edhe OE i
cili nuk plotëson kriteret e kërkesave për kualifikim në DST, ndërsa kualifikimi ka rrisk dhe nuk jep
garanci për kryerjen me cilësi të kontratës, ka sjellë efekt negativ financiar me impakt në përdorimin
e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë e efektivitet në vlerë 872.600 lekë pa tvsh.

4.d.2- KVO ka kualifikuar dhe shpallur fituese ofertën (e vetme) në konkurim, ndërkohë që me
dokumetatcionin e dorëzuar nga OE bashkëlidhur me ofertën ekonomike, nuk plotëson kriteret e
kërkesave për kualifikim të vendosura në DST, për pasojë procedura duhej të ishte anulluar e
analizuar sa më poshtë;
Titulli Gjetjes:

Situata:

-Në 2(dy) procedura prokurimi; KVO ka shpallur fituese edhe ofertën e OE e vetme në konkurim të
cilat me devijime të vogëla nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese, ndërsa KVO këto
procedura e prokurimit duhej ti kishte anulluar për mungesë konkurence, pasi në garë nuk ngelet
asnjë ofertë e vlefshme.
1-Në procedurën me objekt “Blerje mjeti zjarrfikëse (I)” e zhvilluar në datë 18.06.2018, me fond
limit 3.333.300 lekë pa tvsh.
-Në vlerësimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese.
Bazuar në procesverbalin e hapjes, pranimit, radhitjes, klasifikimt, vlerësimit, kualifikimit e
klasifikimit të ofertave konkuruese datë 25.06.2018, në raportin përmbledhës për miratimin e
procedurës nga titullari dhe Formulari njoftimit të fituesit në datë 09.07.2018 rezulton se, në këtë
procedurë prokurimi ka paraqitur interes me pjesëmarrje dhe ka dorëzuar ofertë vetëm 1 OE me të
dhënat e mëposhtëme;
Nr
3

Operatorët ofertues
OE “T…”shpk

Vlera e ofertës pa tvsh
3,312,000

Kualifikimi
Fituese (e vetme)

Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik APP

Për këtë procedurë prokurimi KVO ka vlerësuar, kualifikuar, klasifikuar dhe shpallur fituese ofertën
ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “T....”shpk e klasifikuar në radhitje (e vetme) me vlerën
3,312,000 lekë pa tvsh me argumentin se; “..se i plotëson kriteret e përgjithshme dhe të vecanta të
kualifikimit....”.
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së prokurimit e krijuar në faqen e
APP-së i shfaqur në SPE të dorëzuara nga OE bashkëlidhur me ofertën, si dhe në dosjen fizike e
arkivuar në AK, grupi auditimit arsyeton se për ofertën e shpallur fituese KVO në vlerësimin e dhënë
ka gabuar në disa pika, pasi oferta e vetme në konkurim nuk plotëson kriterin e kërkesës së veçantë të
kualifikimit konkretishtë;
a-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, nënpika (2.3.3) në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues se;“Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme te mjetit; Në
rastin kur mjeti eshte i pa targuar:
1.Dokumentin e zhdoganimit (DAV) te leshuar nga Dogana Shqiptare (origjinal).
2.Dokumentin ose dokumentat e fitimit te pronesise ne njeren nga format qe parashikon Kodi Civil i

Republikes se Shqiperise.
3.Mjeti te shoqerohet me foto”.
Nga auditimi rezulton se OE ofertues për të plotësuar këtë kriter kualifikues;
-nuk ka paraqitur dokument zhdoganimi (DAV) lëshuar nga Dogana Shqiptare(origjinal), ndërsa
vetëm ka dorëzuar DAV (EXP 1) i lëshuar nga dogana Italiane.
-nuk ka dorëzuar dokument, ose dokumenta të fitimit të pronësisë në njërën nga format që parashikon
Kodi Civil Republikes Shqiperise, për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar.
b-Në shtojca (9); “Specifikimet teknik”, në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët konkurues
se; “Specifikimet teknike dhe kriteret e veçanta për blerjen e mjetit zjarrfikës janë evidentuar me
tabelë; në të cilën janë përshkruar (21) zëra me të dhënat e mjetit” . Nga auditimi rezulton se; OE për
këtë kriter kualifikues ka paraqitur vetëm Shtojca (6) “Deklaratë e OE se, Përmbushim të gjitha
specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e
dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë” e
shoqëruar me një foto e mjetit; Tipi “IVEKO (MAGIRUS)”, ndërsa bashkëlidhur me ofertën nuk është
paraqitur asnjë e dhënë për 21 “Specifikimet teknike” që plotëson tipi mjetit të ofertuar, këto të dhëna
teknike janë kritere në kërkesat kualifikuese, për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i
plotësuar. Në këto kushte KVO ofertën nuk duhej ta kishte refuzuar, pasi dokumentacioni paraqitur
nuk është në përputhje me kritret e veçanta të kualifikimit dhe procedura e prokurimit duhej të ishtë
anuluar për mungesë konkurence, pasi në garë nuk ngelet asnjë ofertë e vlefshme, në mospërputhje
me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 46 “Kualifikimi i
ofertuesve” pika (1), neni 53 “Shqyrtimi i ofertave” dhe VKM nr.914, datë 29.02.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu (VIII) “Kushte të përgjithshme për
zbatim”, neni 73 “Mungesa e konkurrencës”. Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet
me përgjegjësi; Komisioni Vlerësimit të Ofertave.
2-Në procedurën me objekt “Blerje mjeti zjarrfikëse II” e zhvilluar në datë 22.11.2018, me fond
limit 3,200,000 lekë pa tvsh.
-Në vlerësimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese.
Bazuar në procesverbalin e hapjes, pranimit, radhitjes, klasifikimt, vlerësimit, kualifikimit e
klasifikimit të ofertave konkuruese datë 26.11.2018, në raportin përmbledhës për miratimin e
procedurës nga titullari dhe Formulari njoftimit të fituesit në datë 04.12.2018 rezulton se, në këtë
procedurë prokurimi kanë paraqitur interes me pjesëmarrje dhe ka dorëzuar ofertë 1 OE me të dhënat
e mëposhtëme;
Nr
1

Operatorët ofertues
Vlera e ofertës pa tvsh
Kualifikimi
OE “T…..”shpk
3,190,000
Fituese (e vetme)
Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik APP

Për këtë procedurë prokurimi KVO ka vlerësuar, kualifikuar, klasifikuar dhe shpallur fituese ofertën
ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “T...”shpk e klasifikuar në radhitje (e vetme) me vlerë
3,190,000 lekë pa tvsh me argumentin se; “..se i plotëson kriteret e përgjithshme dhe të vecanta të
kualifikimit....”.
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së prokurimit e krijuar në faqen
APP-së i shfaqur në SPE, si dhe në dosjen fizike e arkivuar në AK me dokumentacionin e dorëzuar
nga OE, grupi auditimit e vlerëson se me ofertën e shpallur fituese në disa pika KVO ka gabuar në
vlerësim, pasi edhe kjo ofertë e vetme në konkurim, nuk plotëson kriterin e kërkesës së veçantë të
kualifikimit konkretishtë;
a-Në shtojca (11); “Specifikimet teknik”, në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët konkurues
se; “Specifikimet teknike dhe kriteret e veçanta për blerjen e mjetit zjarrfikës janë evidentuar me
tabelë; në të cilën janë përshkruar (21) zëra me të dhënat e mjetit” . Nga auditimi rezulton se; OE për
këtë kriter kualifikues ka paraqitur në Shtojca (7) vetëm; “Deklaratë se; Përmbushim të gjitha
specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e
dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë” e
shoqëruar me një foto e mjetit; Tipi “RENAULT”, bashkëlidhur së cilës janë përshkruar vetëm 10
specifkime që plotëson tipi mjetit të ofertuar, ndërkohë kërkohen 21 “Specifikimet teknike”, të cilat
janë kritere në kërkesat kualifikuese, për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar. Në
këto kushte, KVO këtë ofertë nuk duhej ta kishte vlerësuar, por refuzuar pasi me dokumentacionin e
paraqitur në konkurim, nuk është në përputhje me kritret e veçanta të kualifikimit dhe procedura e
prokurimit duhej të ishtë anuluar për mungesë konkurence, pasi në garë nuk ngelet asnjë ofertë e

Kriteri:

Impakti:

Shkaku:
Rëndësia:
Rekomandim:

vlefshme, në mospërputhje me ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,
neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika (1), neni 53 “Shqyrtimi i ofertave” dhe VKM nr.914, datë
29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu (VIII) “Kushte të
përgjithshme për zbatim”, neni 73 “Mungesa e konkurrencës”. Për veprimet dhe mos veprimet e
mësipërme ngarkohet me përgjegjësi; KVO.
-Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 46 “Kualifikimi i
ofertuesve” pika (1), neni 53 “Shqyrtimi i ofertave” dhe VKM nr.914, datë 29.02.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu (VIII) “Kushte të përgjithshme për
zbatim”, neni 73 “Mungesa e konkurrencës”.
-Kualifikimi i operatorve ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, përbënë shkelje të kuadrit
rregullator në fuqi dhe për Autoritetin Kontraktor paraqesin rrisk, duke mos garantuar realizimin me
sukses të kontratës.
-Mos zbatimi kërkesave ligjore për të parashikuara për kualifikimin dhe shpalljen fitues të operatorit
ekonomik.
E lartë
-Titullari i Autoritetit Kontraktor njësia publike vendore (bashkia Maliq), të analizojë dhe nxjerrë
përgjegjësit për kualifikimin dhe mos kualifikimin e OE konkurruese për devijime të vogla në
plotësimin e kritereve të kërkesave kualifikuese. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i OE të cilët nuk
plotësojnë kriteret e DST, përveçse është shkelje e kuadrit rregullator në fuqi, por edhe risk real për
shpenzimet e njësisë publike, pasi kontraktori për shkak të mangësive nuk jep siguri për kryerjen me
sukses e cilësi të kushteve të kontratës.

4.d.4-KVO nuk ka kualifikuar ofertat e OE me vlerë më të ulët se vlera e ofertës e shpallur
fituese, për devijime të vogëla nuk plotësojnë kriteret e kërkesave për kualifikim të vendosura në
DST, ndërkohë që edhe oferta e OE e shpallur fituese me devijime të vogëla nuk i plotëson
kriteret e e kërkesave për kualifikim.
Titulli Gjetjes

Situata:

-Në 6 (gjashtë) procedura prokurimi; KVO me qëndrim strikt në vlerësimin e ofertave konkuruese,
nuk ka kualifikuar ofertat e OE, vlera e të cilave është më e ulët se vlera e ofertës fituese e cilat për
devijime shumë të vogla nuk plotësojnë kriteret e kërkesave në kualifikim të vendosura e të miratuara
në DST, cka ka sjell pasojë përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në
vlerë totale prej 17.806.465 lekë pa tvsh të analizuara sa më poshtë;
1-Në procedurën me objekt “Shërbime të pastrimit dhe gjelbërimit” e zhvilluar në datë
17.07.2018, me fond limit 139,642,150 lekë pa tvsh.
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese.
a-Bazuar në procesverbalin e hapjes datë 17.07.2018 dhe procesverbalin datë 02.08.2018, për
vlerësimin, klasifikimin e kualifikimin e ofertave konkuruese, ose (17 ditë pas hapjes procedurës),
Raportin përmbledhës për miratimin e procedurës nga titullari dhe Formularin e njoftimit të fituesit
datë 24.10.2018 rezulton se, për këtë procedurë prokurimi kanë paraqitur interes me pjesëmarrje dhe
kanë dorëzuar oferta gjithësej 4 OE me të dhënat e mëposhtëme;
Nr
1
2
3
4

Operatorët ofertues
OE “R....”shpk
OE“P....”shpk
OE“K....”shpk
OE “S....”shpk

Oferta pa tvsh

Klasifikimi

Difrencat e ofertave
Me fondin limit
Me fituesin
119.234.123
S’kualifikuar
20.408.027
17.164.826
125.682.435
S’kualifikuar
13.999.715
10.716.512
136.398.947
3.243.203
0
Fituesi
137.000.000
S’kualifikuar
Pa KritereKualif
0
Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik APP

KVO ka vlerësuar, kualifikuar, klasifikuar dhe shpallur fituese ofertën ekonomike e paraqitur në
konkurim nga OE “K....”shpk e klasifikuar në radhitje (e treta) me vlerë 136.398.947 lekë pa tvsh me
argumentin se; “...është identifikuar si oferta e suksesshme....”, duke skualifikuar 2 ofertat e
paraqitura në konkurim me vlerë më të ulët se vlera e ofertës fituese me diferencat respektive të
analizuara më sipër në tabelë.
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së prokurimit e krijuar në faqen
APP-së i shfaqur në Sistemi Prokurimit Elektronik (SPE) të dorëzuar nga OE, si dhe në dosjen fizike e
arkivuar në AK rezulton se;
a-Në procesverbalin datë 02.08.2018 “Për vlerësimin, klasifikimin e kualifikimin e ofertave
konkuruese”, nga KVO përpara vlerësimit ekonomik të ofertave të përzgjedhura në konkurim, nuk ka
evidentuar dhe dokumentuar me shkrim asnjë veprim nëse ofertat ekonomike konkuruese kanë apo jo

gabime aritmetikore e gramatikore, detyrim për tu pasqyruar në procesverbal dhe tu dërgohej mesazh
OE, duke ju kërkuar të shprehen për pranimin, ose jo për gabime të mundshme në ofertën ekonomike.
Njëkohësishtë KVO nuk ka evidentuar dhe dokumentuar me shkrim asnjë veprim, nëse ofertat
ekonomike konkuruese janë apo jo oferta/ofertë anomalisht e ulëta me qëllim zbatimin e formulës
përkatëse, detyrim për tu pasqyruar në procesverbal dhe tu dërgohej mesazh OE me qëllim për tu
shprehur për pranimin e paraqitet analizë ekonomike në ndërtimin e ofertës, veprim në mospërputhje
me neni 53“Shqyrtimi ofertave”, pika (2), neni 56 “Oferta anomalishtë e ulët” pika (1), të ligji nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i
ofertave” pika (5) dhe Udhëzimi APP nr. 03, datë 09.05.2017 “Për shqyrtimin dhe vlerësimin e
ofertave në prokurimin me mjete elektronike”, pika (2) “Vlerësimi i ofertave bazuar në metodën e
përcaktuar të vlerësimit”, paragrafi (15); (16). Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme
ngarkohet me përgjegjësi; Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
b-KVO me procesverbalin datë 02.08.2018 ka bërë hapjen e procedurës (brenda afatit ligjorë) dhe ka
shqyrtuar e vlerësuar ofertat, duke refuzuar ofertën e paraqitur në konkurim nga OE “R...”shpk me
vlerë më të ulët se vlera e oferës fituese me diferencë shuma 17.164.826 lekë;
-Arsyet e skualifikimit të ofertës së OE ”REJ”shpk më hollësishtë paraqiten sa më poshtë;
Nr
1
2

3

SUBJEKTI
“K...” shpk
“P....”shpk

“REJ”shpk

OFERTA
136 398 947.25
125 682 435.25

119 234 123

Kualifikuar/Skualifikuar.
Ofertë e Kualifikuar.
Ofertë e Skualifikuar.
I- Arsyeja e sualifikimit: të OE “R...”shpk nuk plotëson këto kritere të DST:
1-Ka mangësi në plotësimin e kriterit për kontratat e ngjashme të realizuara në tre vitet
e fundit.
-Operatori ekonomik ”R...”shpk. për të vërtetuar se ka kryer eksperienca të mëparshme të
ngjashme gjatë tre viteve të fundit, ka paraqitur dy kontrata,njera me ish Komunen
Udenisht dhe tjetra është lidhur me Bashkinë Pogradec ndërmjet bashkimit të operatorëve
ekonomikë ”Rej shpk. &”Shpresa”shpk., në të cilën nuk ka asnjë të dhënë në lidhje me
përqindjen që ka secili prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë
”Rej”shpk.&”Shpresa”shpk. në mënyrë që të përllogaritet pjesa e shërbimeve të kryera
nga shoqëria ”Rej”shpk.e që rrjedhimisht të verifikohet nëse e përmbush kriterin e
përcaktuar në dokumentat e tenderit.
-Kontrata lidhur me Bashki Pogradec date 16.01.2015, ka të përcaktuar se si operator
ekonomik është bashkimi i shoqërive ”Rej”shpk. dhe ”Shpresa”shpk. dhe si e tillë duhet
që te vërtetohet sa është pjesa e përqindjes së marrë përsipër prej secilit prej këtyre
anëtarëve, ndërkohë që edhe në vërtetimin e lëshuar nga Bashkia Pogradec Nr.4634/1
prot. date 26.06.2018 nuk jepet asnjë e dhënë në lidhje me këtë përqindje, por thuhet se
kjo kontratë është realizuar me sukses dhe I vetëm nga shoqëria ”Rej” shpk. ( ne
kundershtim me LPP dhe VKM Nr. 914 te ndryshuar neni 74, pika 2,Bashkimi
Operatoreve ekonomike,) edhe pse në kontratën e lidhur është përcaktuar qartë që kjo
kontratë lidhet me bashkimin e operatorëve ekonomikë dhe jo vetëm me shoqërinë
”Rej“shpk.
Per verifikimin e dokumentacionit te dorezuar nga OE „Rej“shpk mbi kontraten e zbatimit
të shërbimit të pastrimit të qytetit Pogradec, KVO ju drejtua Bashkisë Pogradec me
shkresë Nr. 2850 prot,datë 24.07.2018- Kërkesë për informacion.
Me shkresë Nr.5656/1 prot , datë 27.07.2018 , protokolluar në Bashkinë Maliq me
Nr.2850/1 datë 02.08.2018, KVO merr përgjigjen e Bashkisë Pogradec e cila thekson se
Në datën 16.01.2015 është lidhur kontrata e shërbimit me objekt: „Pastrim, grumbullim
dhe largim i mbeturinave publike të qytetit të Pogradecit“ .Kontrata është lidhur me
BOE , REJ„ shpk dhe „Shpresa“ shpk, përfaqësuar nga ‚Rej“shpk.
Shkresa e Bashkisë Pogradec, nuk qëndron sepse në një kohë që kontrata ,datë 16.01.2015
është firmosur nga të dy Operatorët ekonomikë, Bashkia Pogradec thekson se është
përfaqësuar nga „Rej“shpk ne kundershtim me LPPdheVKM Nr.914 te ndryshuar neni 74,
pika 2 Bashkimi i Operatoreve Ekonomike.
2-Ka mangësi ne përmbushjen e kriterit teknik 3.2.11 kapacitetet teknike për
realizimin me sukses të kontratës. Kandididati/ operatori ekonomik duhet të paraqesë
kapacitetet e mëposhtme teknike që nevojiten për ekzekutimin e kontratës:
Lista e makinerive që duhet të disponojë operatori ekonomik të përmbledhura në tabelën e
mëposhtme:“Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me shkrim mbi
disponueshmërinë e mjeteve, ku të përcaktohen të dhënat teknike dhe sasitë përkatëse për
mjetet e disponueshme.
Ne rast se mjetet nuk jane ne pronesi apo me qera mund te paraqiten Akt
Marrëveshje porosie/Kontratë e Porosie/kontrate leasing/ ose Marreveshje per shitjen
me kusht te mjeteve.
Kontratat dhe marreveshjet e sipercituara duhet të jenë lidhur përpara noterit
dhe duhet të përmbajnë të dhënat e sakta në lidhje me tipin e mjetit, të dhënat teknike
për mjetin, kushtet e kontratës /marrëveshjes si dhe afatin për ekzekutimin e saj.
Nuk ka deklarate me shkrim per disponimin e mjeteve ku te specifikohet lloji I
mjetit, për se do përdoret, targa e tij, të dhënat teknike të mjeteve me qira /në pronësi/apo
lloj tjetër.

Në kontratën e shitjes me kusht por edhe në kontratën e qirasë,nuk përcaktohet
lloji I mjetit dhe të dhënat teknike të tyre ashtu siç kërkohet dhe nuk e percaktojme dot
llojin e mjeteve sipas percaktimeve te specifikimeve teknike ne dst.
3–Ka mangësi në përmbushjen e pikës 3.2- Kapacitetet teknike-,pika 9/a :
Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me leje të lëshuar nga Qendra Kombëtare e
Liçencimit (QKL) për ushtrim e aktivitetit objekt i prokurimit, (e vlefshme).
a.
Leje mjedisore e leshuar nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) per
pastrimin, larje rruges, fshirje rrugesh.(Kodi III.1.A).
-Mungon leja mjedisore, kodi III.1.A sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.
Leja e paraqitur PN -2521-04-2016 eshte “Stacion trasferimi për mbetje jot ë
rezikshme” dhe leja tjetër PN -5796-09-2017 është “Pastrim, larje sprucim ose veshje e
mbetjeve të amballazheve ,paketimeve ose kontinjerëve në mënyrë që të ripërdoren.
4–Ka mangesi ne permbushjen e pikës 3.2 Kapacitetet teknike, pika 5:
Operatori ekonomik te kete te punesuar Mjekun e shoqerise, e vertetuar kjo me Kontratë
pune (e vlefshme) ; Urdhër Mjeku; CV; librezë pune; dipllomën përkatësë; Te jete ne
listepagesa per periudhen janar 2017- janar 2018. Mjekja Ersjona Topalli nga verifikimi i
listë pagesave është e me lejë lindje për periudhën Gusht 2017- Janar 2018.
II- Arsyeja e sualifikimit: të OE “SILVER”shpk nuk plotëson këto kritere të DST“
1-Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim sepse:
Ka paraqitur vetëm një dokument (formularin e ofertës).
Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe Sistemi prokurimit elektronik APP

-Nga auditimi dokumentave të dorëzuara me ofertën ekonomike rezulton se;
Për vendimin e KVO, në lidhje me rezultatet e procesit të vlerësimit të ofertave, nga OE “REJ”shpk
pranë AK është depozituar ankesa me shkresën nr.373 prot, datë 08.08.2018 e protokolluar në
Bashkia Maliq me nr. 3052 prot ,datë 08.08.2018. Për këtë qëllim Titullari i AK ka nxjerr urdhërin
nr.414, datë 08.08.2018 “Për pezullimin e Procedurës së Prokurimit” dhe urdhërin nr.421, datë
09.08.2018 “Për ngritjen e Komisionit te Shqyrtimit te Ankeses” i përbërë nga SH kryetare; KM dhe
A M, anëtarë.
-KSHA për shqyrtimin e ankesësë ka mbajtur procesverbal në datën 01.11.2018, në të cilin ka
analizuar e shqyrtuar të gjitha pretendimet e paraqitura nga OE. Në këtë analizë KSHA, në
shqyrtimin e tij ka kopjuar pa asnjë ndryshim vendimin që ka marrë KVO në skualifikimin e ofertës
së OE dhe në përfundim të shqyrtimit të ankesësë ka rekomanduar; “Të mos marrë parasysh
ankesën e bërë nga OE “REJ”shpk me shkresë nr.373 prot, datë 08.08.2018. Vendimi i është
komunikuar menjëherë Titullarit të Autoritetit Kontraktor... ”.
Pas vendimit të KSHA, nga ana e Titullarit i AK me shkresë nr.3052/1 prot, datë 15.08.2018 i është
kthyer përgjigje OE “REJ”Shpk në lidhje me shqyrtimin e ankesës dhe me vendim nr.6, datë
15.08.2018 të KSHA ka lënë në fuqi vendimin e KVO-së.
Pas marrjes dijeni në lidhje me qëndrimim e AK, shoqëria “REJ”Shpk brenda afatit ligjor ka
paraqitur ankesë pranë KPP-së, duke shprehur rezerva mbi procedurat e realizuara nga AK (bashkia
Maliq). Për ankesën KPP ka kërkuar informacion nga Bashkia Maliq e cila me shkresë nr.3246, datë
28.08.2018 ka kthyer përgjigje pranë KPP-së, duke dërguar arsyet dhe shkaqet ligjore e dokumentare
mbi qëndrimin e AK për trajtimin e ankesës së mësipërme.
Procedura e ankimit e bërë nga shoqëria “REJ”Shpk ka përfunduar me Vendimin e KPP-së
nr.708/2018, datë 22.10.2018, vendim i cili (me mendim kundër 2 antarë të KPP me arsytim se;
ankesa duhet pranuar dhe autoriteti kontraktor duhet të rivlerësojë procedurën e prokurimit duke
kualifikuar operatorin ekonomik “Rej”shpk), në shumicë ka lënë në fuqi vlerësimin e KVO-së dhe
miratimin e Titullarit të AK.
Pas përfundimit të ankimit administrativ, nga KVO është përpiluar Raporti përmbledhës i procedurës
së prokurimit në datë 24.10.2018, në të cilin është përshkruar e gjithë procedura e ndjekur deri në
shpalljen e fituesit. Sipas raportit përmbledhës dhe formularit të njoftimit të fituesit, procedura ka
vazhduar me kualifikimin e ofertës së OE pjesëmarrës i mbetur në konkurim pas skualifikimit të 2
ofertave pjesmarrëse, duke shpallur fituese ofertën e shoqërisë “KORSEL”Shpk si ofertë e vetëme e
mbetur në konkurim me vlerën 136.398.947 lekë pa tvsh, ndërsa titullari AK me ofertën e shpallur
fituese e shoqërisë “KORSEL”Shpk ka lidhur kontratën nr.4100 prot, datë 26.10.2018 me vlerën e
ofertës fituese për 163.678.736 lekë me tvsh për periudhën (5 vite) deri në datë 25.10.2023.
c-Megjithatë nga auditimi i dokumentave të paraqitura në konkurim bashkëlidhur edhe oferta OE
“KORSEL”shpk e shpallur fituese me devijime të vogla nuk plotëson kriteret në Kërkesat e Veçanta
për kualifikim konkretishtë sa më poshtë;
1-Në pikën 3.2; “Kapaciteti teknik”,pika (3), në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues që; “...Operatori Ekonomik duhet të vertetojë se disponon kualifikimet e duhura të stafit
inxhinierik përkates si më poshtë:

-nënpika (2); -Inxhinier Mjedisi, ose kimist (1) e shoqëruar me;
-Certifikatë nga Ministria e Mjedisit;
-Diplomë;
-Kontrate (e vlefshme); d-CV;
-Të figurojë në listëpagesat e operatorit ekonomik për periudhën janar 2017-janar 2018”.
-Nga auditimi i dokumentacioni i dorëzuar me oferën ekonomike në SPE rezulton se; Është e vërtet
se, për të plotësuar këtë kriter kualifikues OE ka dorëzuar bashkëlidhur me ofertën dokumentat
ing.mjedisi znj.BB konkretisht;
-Certifikatën e Ministrisë Mjedisit nr.5076, datë 22.06.2017;
-Diplomën me listë nota;
-Listëpagesat për periudhën përkatëse.
-Kontratën indivduale të punës datë 04.01.2017.
Me dokumentat e dorëzuara në konkurim konstatohet se;
a-ing.mjedisi B C për periudhën nga data 04.01.2017 sipas (kontatës së punës) deri në datë
22.06.2017 sipas (certifikatës së Ministria Mjedisit) rezulton se, kjo punonjëse për periudhën 6/muaj
(04.01.2017 deri 22.06.2017) nuk është e certifikuar në fushën e mjedisit, për pasojë ky kriter i
kërkesës kualifikues nuk rezulton i plotësuar.
b-ing.mjedisi B C); nuk është përfshirë në listëpagesën e muajit janar 2017 e konfirmuar nga DRT
Korcë, për pasojë ky kriter i kërkesës kualifikues nuk rezulton i plotësuar.
2-Në pikën 3.2; “Kapaciteti teknik”, nënpika (9), në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues që; “Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me leje të lëshuar nga Qendra Kombëtare
Liçencimit (QKL) për ushtrim aktivitetit objekti prokurimit (e vlefshme)”.
-gërma (a); “Leje mjedisore e leshuar nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) per pastrimin,
larje rruges, fshirje rrugesh (Kodi III.1.A)”.
-Nga auditimi i dokumentacioni i dorëzuar me oferën ekonomike në SPE rezulton se; Është e vërtet
që OE për të plotësuar këtë kriter ka dorëzuar bashkëlidhur me ofertën ekonomike “Lejet Mjedisore”
të lëshuara nga Qëndra Kombëtare e Licencimit, për veprimtari që kanë ndikim ndaj mjedisit lloji
(Kodi III.1.A) të shoqëruara me 2 (dy) Aktmiratime (autorizime mjedisor) për veprimtari me objekt:
“Pastrim dhe largim të mbetjeve urbane”. Formulari i parë është lëshuar për pjesa perëndimore qyteti
Tiranës, me vendi kryejes së veprimtarisë; (Njësitë Bashkiake nr.9 dhe nr.11 Bashkia T), ndërsa
formulari i dytë është lëshuar për qyteti K, me vendi kryejes së veprimtarisë (Bashkia K), ndërkohë
veprimtaria që do të ushtrohet aktiviteti nga ky OE është Bashkia Maliq, për pasojë ky kriter
kualifikues nuk rezulton i plotësuar.
3-Në pikën 3.2; “Kapaciteti teknik”, nënpika (9), në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues që; “Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me leje të lëshuar nga Qendra Kombëtare
e Liçencimit(QKL) për ushtrim aktiviteti objekt prokurimit (e vlefshme)”.
-gërma (b); “Liçense e leshuar nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL), lidhur me ndikimin ne
mjedis te leshuar nga QKL (Kodi III.2.A)”.
-Nga auditimi i dokumentacioni i dorëzuar me oferën ekonomike në SPE rezulton se; Është e vërtet
që OE për të plotësuar këtë kriter, bashkëlidhur me ofertën ekonomike ka dorëzuar 2(dy) formular;
Licensa të lëshuara nga Qendra Kombëtare e Licensimit “Ndikimi në Mjedis” (Kodi III.2.B).
Formulari i parë është lëshuar për të ushtruar veprimtarinë në qyteti Tiranë, ndërsa formulari i dytë
është lëshuar për të ushtruar veprimtarinë në qyteti Korcë, ndëkohë veprimtaria që do të ushtrohet
nga ky OE është Bashkia Maliq, për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar.
4-Në pikën 3.2; “Kapaciteti teknik”, nënpikat (6 dhe 7), në DST është miratuar e pranuar nga
opertatorët konkurues që;
-pika nr.6; “Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatat ISO 9001–2008 për ushtrim te
aktivitetit objekt i prokurimit, (te vlefshme)”.
-pika nr.7; “Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatat ISO 14001–2004 për ushtrim
te aktivitetit objekt i prokurimit, (te vlefshme)”.
-Nga auditimi i dokumentacioni i dorëzuar me oferën ekonomike në SPE rezulton se; Është e vërtet
që OE për të plotësuar këtë kriter bashkëlidhur me ofertën ekonomike ka dorëzuar 2(dy) formularë të
“Certifikatave ISO”, ku formulari parë është Certifikatë ISO 9001:2015, ndërsa formulari dytë është
certifikatë ISO 14001:2015, për pasojë këto 2 kritere kualifikuese nuk rezultojn të plotësuara.
5-Në pikën 3.2; “Kapaciteti teknik”, nënpika (11), në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët

konkurues që; “Kandididati/ operatori ekonomik duhet të paraqesë kapacitetet e mëposhtme teknike
që nevojiten për ekzekutimin e kontratës; Lista e makinerive qe duhet të disponoje operatori
ekonomik të permbledhura në tabelën e mëposhtme;
Nr
6

Lloji i paisjeve
Njësia
Sasia
Makinë teknollogjike per fshirjen e rrugeve
copë
1
Të dhënat janë të disponuara nga DST dhe SPE të procedurës së prokurimit

Pronesi/Qera
Pronesi/Qera

-Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto (të qarta) për secilin mjet” .
Në shtojca (9) “Specifikimet teknike, pika (4) “Fshirja e rrugëve me makineri teknologjike”, nënpika
(4.5) “Mjetet dhe pajisjet”;
-gërma (a); “Makina teknologjike për fshirjen e rrugëve e pajisur me 2 fshesa anësore (majtas dhe
dhjathtas) dhe një fshesë qëndrore, sistem thithës të pluhrave (aspirator) dhe sistem spërkatje me
ujë gjatë punës, mundësisht me tub aspirimi të jashtëm thithës, 1 (një) copë; Makina teknollogjike
që do përdoret për shërbimin e fshirjes duhet të jetë në përputhje me të dhënat teknike dhe specifike
të mjeteve sipas ofertës dhe në përputhje me këtë kontratë si dhe të jetë konform normave teknike të
Komunitetit Europian”.
-Nga auditimi i dokumentacioni i dorëzuar me oferën ekonomike në SPE rezulton se; Është e vërtet
që OE për të plotësuar këtë kriter ka bashkëlidhur me ofertën ekonomike dokumentat e (mjetit fshesë)
me targë (AEMT92) dhe (foto e qartë e mjetit), mjet i cili në pjesën përpara krahu i djathtë të shasisë
ka të montuar vetëm 1 (një) fshesë, ndërkohë në DST është kërkuar që mjeti të disponojë të montuara
(2 fshesa anësore (majtas e dhjathtas) dhe një fshesë qëndrore), për pasojë ky kriter kualifikues nuk
rezulton i plotësuar.
-Njëkohësishtë; krahas mjetit fshesë i deklaruar mësipër, OE ka dorëzuar bashkëlidhur me ofertën
ekonomike edhe dokumentat e mjetit me targë (KO7365B) dhe (foto të qartë të mjetit) i deklaruar
(mjet fshesë), ku rezulton se ky mjet nuk ka të montuar fshes, ndërsa fshesa në krahun e majtë që
evidenton foto e mjetit i përket një mjeti tjetër përbri mjetit me targë (KO7365B), megjithatë në DST
është kërkuar që mjeti të disponojë (2 fshesa anësore (majtas e dhjathtas) dhe një fshesë qëndrore),
për pasojë edhe për këtë mjet ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar.
5-Në pikën 3.2; “Kapaciteti teknik”, nënpika (11), në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues që; “Kandididati/operatori ekonomik, duhet të paraqesë kapacitetet e mëposhtme teknike
që nevojiten për ekzekutimin e kontratës; Lista e makinerive qe duhet të disponoje operatori
ekonomik të permbledhura në tabelën e mëposhtme;
Nr
3

Lloji i paisjeve

Njësia

Sasia

Makine teknollogjike (1.5-2 ton)
copë
2
Të dhënat janë të disponuara nga DST dhe SPE të procedurës së prokurimit

Pronesi/Qera
Pronesi/Qera

-Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto (të qarta) për secilin mjet” .
-Nga auditimi i dokumentacioni i dorëzuar me oferën ekonomike në SPE rezulton se; Është e vërtet
që OE për të plotësuar këtë kriter kualifikuese bashkëlidhur me ofertën ekonomike ka dorëzuar
dokumentat për gjithësej 11 (njëmbëdhjetë) mjete transporti (në pronësi/qera) me targat respektive të
shoqëruara me (foto të qartë për secilin mjet) janë sa më poshtë;
-5 (pesë) janë me kapacitet (mbi 18 ton);
-4 (katër) janë me kapacitet (nga 7.5 deri në 18 ton).
-2 (dy) janë me kapacitet (nga 3.5 deri në 7.5 ton),
Në këto kushte për mjetet e cilësuara me kapacitet (nga 1.5 deri në 2 ton) asnjë prej të gjitha mjeteve
të paraqitura në konkurim nuk plotësojnë kriterin kualifikues, ndërsa janë të pa përshtatshme, për
pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar.
6-Në pikën 3.2; “Kapaciteti teknik”, nënpika (11), në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues që; “Kandididati/operatori ekonomik, duhet të paraqesë kapacitetet e mëposhtme teknike
që nevojiten për ekzekutimin e kontratës; Lista e makinerive qe duhet të disponoje operatori
ekonomik të permbledhura në tabelën e mëposhtme;
Nr
4

Lloji i paisjeve
Kamion vetëshkarkuese (3-5 ton)

Njësia
copë

Sasia
2

Pronesi/Qera
Pronesi/Qera

Të dhënat janë të disponuara nga DST dhe SPE të procedurës së prokurimit

-Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto (të qarta) për secilin mjet” .
-Nga auditimi i dokumentacioni i dorëzuar me oferën ekonomike në SPE rezulton se; Është e vërtet
që OE për të plotësuar këtë kriter kualifikues, bashkëlidhur me ofertën ekonomike ka dorëzuar
dokumenta për 2(dy) mjete me targat; (AA928UH); (AA884GR) me (foto të qartë të 2 mjeteve) mjete
të cilat janë me kapacitet (nga 7.5 deri 18 ton). Në këto kushte për mjetet e cilësuara me kapacitet

(nga 3 deri në 5ton), asnjë prej mjeteve të paraqitura në konkurim nuk plotësojnë kriterin kualifikues,
ndërsa janë të pa përshtatshme, për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar.
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: Në procedurën me objekt “Shërbime të pastrimit dhe
gjelbërimit” për mos plotësim me devijime të kritereve për kualifikim, KVO duhej të kishte
skualifikuar ofertën e shpallur fitues dhe nuk duhej ti kishte rekomanduar Titullarit AK shpallje të
fituesit, ndërsa duhej të kishte anulluar procedurën e prokurimit me argumentin se, asnjë nga ofertat
pjesëmarrëse në konkurim nuk plotësojnë kriteret kualifikuese të vendosura në DST, veprim në
mospërputhje me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar konkretishtë
sa më poshtë;
-neni (24); “Anulimi një procedure prokurimi”, pika(1), germa (ç), shperhimisht citohet se:
-“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm; (ç) nëse asnjë nga ofertat e paraqitura
nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”.
-neni (46); “Kualifikimi i ofertuesve”, pika (1) shperhimisht citohet se:
-“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të
kenë përmbushur të gjitha kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që
ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese”.
-neni (53); “Shqyrtimi ofertave”, pika (3) dhe (5), gërma (a); (c) shperhimisht citohet se:
-pika (3). Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës (4) të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm
nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës
dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit (54) të këtij ligji.
-pika (5). Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë: a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar; c) kur
oferta e tij nuk përputhet me specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit”.
-neni (55); “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”,pika(1), germa (a) shperhimisht citon se:
-“Oferta fituese duhet të jetë:a) oferta që, në bazë të kërkesave dhe kritereve të përcaktuara në
dokumentet etenderit, plotëson kërkesat e objektit të prokurimit me çmimin më të ulët;
-VKM nr.914, datë 29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar,
konkretishtë sa më poshtë;
-neni (66); “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika (3), shperhimisht citohet se;
-“Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në
dokumentet e tenderit.”
-neni (67); “Klasifikimi ofertave”, shperhimisht citohet se;
-“Në bazë të ofertave të pranuara, komisioni i vlerësimit të ofertave harton klasifikimin përfundimtar,
i cili u komunikohet ofertuesve në kohën e përcaktuar në këto rregulla.”
-neni (68); “Raporti përmbledhës”; Kreu(VIII) “Kushte të përgjithshme për zbatim”, shperhimisht
citohet se;
-“Komisioni vlerësimit të ofertave, pas përfundimit të afateve të ankimit, përgatit një raport
përmbledhës dhe ia dërgon për miratim titullarit të autoritetit kontraktor. Raporti përmbledhës duhet
të përmbajë të paktën referencën e procedurës, përshkrimin e punëve/ mallrave/shërbimeve;
çmimet/vlerën e ofertuesve pjesëmarrës; ofertuesit e skualifikuar dhe arsyet e skualifikimit; ofertuesin
e renditur të parin, informacion nëse ka pasur ankesa e vendimmarrja në lidhje me to.”
-neni (73); “Mungesa e konkurrencës”, pika (1), shperhimisht citohet se;
-“Që të vazhdojë procesi i përzgjedhjes së fituesit në një procedurë prokurimi, duhet të pranohet të
paktën 1(një) ofertë e vlefshme. Në të kundërt, autoriteti kontraktor anullon procedurën dhe fillon një
procedurë të re prokurimi.”
Në këto kushte vlera prej 17.164.826 lekë pa tvsh (si diferencë ndërmjet ofertës fituese dhe ofertës së
skualifikuar me vlerë më të ulët në konkurrim), do konsiderohet përdorim i fondit publik pa
ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet me argumentimin se; OE i cili me devijime nuk plotëson
kriteret e kërkesave për kualifikim të vendosura në DST dhe nuk garanton realizimin me sukses të
kushteve të kontratës për shërbimin e pastrimit. Për veprimet e mos veprimet e mësipërme ngarkohet
me përgjegjësi; Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
2-Në procedurën me objekt “NdërtimUjësjellës B, S” e zhvilluar në datë 29.10.2018, me fond limit
24.997.393 lekë pa tvsh.
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese.

-Bazuar në procesverbali datë 19.11.2018 për vlerësim, klasifikim e kualifikimi ofertave konkuruese,
ose (20 ditë pas hapjes), Raporti përmbledhës i miratimit të procedurës nga titullari dhe Formulari
njoftimit të fituesit datë 27.11.2018 rezulton se, në këtë procedurë prokurimi kanë paraqitur interes
me pjesëmarrje dhe kanë dorëzuar oferta 19 OE me të dhënat e mëposhtëme;
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Operatorët ofertues

Vlera e ofertës pa
Diferencat me
tvsh
Fondi limit
%
Fituesin
BOE “AVDOLLI&REJ”shpk
14.604.930
10.392.463
42
35.480
OE “ALB-KORCA”shpk
10.356.983
41
14.640.410
OE”ARTYKA II”shpk
14.984.525
OE”NIKA”shpk
15.511.787
OE”B-93”shpk
15.694.814
OE”SALILLARI”shpk
15.874.450
OE”EGLAND”shpk
15.961.046
OE “NDREGJONI”shpk
16.334.285
BOE”HELIOS&VLAZNIA ”shpk
16.402.067
BOE”XHENGO&CURRI”shpk
17.546.890
OE”SHENDELLIA”shpk
17.807.380
BOE”SPEKTRI&ICC GRUP”shpk
17.925.760
OE “SHAMO CO”shpk
18.818.785
OE “GLLAVANICA”shpk
19.165.150
OE “LIQENI VII”shpk
19.746.810
BOE “BAHAS&AVDULI”shpk
19.808.590
OE “PEPA GRUP”shpk
21.414.304
OE “BIBA X”shpk
22.497.950
OE “LALA”shpk
22.556.325
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Klasifikimi
Skualifikuar
FITUESI
Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Kualifikuar
Skualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Skualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Skualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Skualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar

KVO ka vlerësuar, klasifikuar, kualifikuar dhe shpallur fituese ofertën ekonomike e paraqitur në
konkurim nga OE “ALB-KORCA”shpk e klasifikuar në radhitje (e dyta) me vlerë 14.640.410 lekë pa
tvsh me argumentimi se: “..është identifikuar si ofertë e suksesshme...”., ndërsa nuk ka pranuar
ofertën ekonomike e paraqitur në konkurim nga BOE “AVDOLLI & REJ”shpk me vlerë 14.406.930
leke pa tvsh me vlerë më të ulët se vlera e ofertës e shpallur fituese me diferencë shuma 35,480 lekë
pa tvsh. Nga auditimi dokumentacionit i administruar në dosjen fizike të procedurës së prokurimit e
arkivuar në AK dhe në SPE konstatohet se, për këtë procedurë prokurimi titullari AK-së ka shpall
fitues ofetën e OE “ALB-KORCA”shpk si oferta e kualifikuar e klasifikuar e radhës me vlerë më të
lartë se oferta e BOE “AVDOLLI&REJ”shpk e cila nuk është pranuar me argumentin se, ky BOE nuk
plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit në DST konkretishtë;
-Arsyet e skualifikimit të ofertës së BOE “AVDOLLI & REJ”shpk.
-“....Nuk plotëson kriterin për punë të ngjashme në një objekt në 3 vitet e fundit. Në rastin e
bashkimit të operatorëve kjo pikë plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhë në bashkim.
Puna e ngjashme e paraqitur për një objekt të vetëm nga operatori ekonomik “AVDOLLI”, që ka dhe
përqindjen më të madhe në këtë bashkim nuk ka vlerën e kërkuar.
-Bazuar në marrëveshjen e përkohshme të shoqërive “Avdolli”shpk dhe “Shendelli”shpk, datë
05.10.2016 me nr.7676 Rep, Nr.6489 Kol. Për kontratën “Ndërtim KUZ Maliq dhe Njësitë
Administrative” me vlerë 20,653,808 me TVSH dhe 17,211,507 pa TVSH, ku përqindja e punimeve
që do të realizojë secili anëtar i këtij bashkëpunimi është respektivisht; 49% shoqëria “Avdolli”shpk
dhe 51% shoqëria “Shendelli”shpk, vlera e punëve të ngjashme është 8,433,638 lekë pa tvsh nga
11,284,827 lekë pa tvsh.
-Gjithashtu nuk plotësohet as punë të ngjashme gjatë tre viteve të fundit ku në totale e të gjithave
duhet të jetë jo me pak se 49,994,786 leke. Në rastin e bashkimit të operatorëve kjo vlerë është në
raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyrë në bashkim. Vlera e punëve të paraqitura e operatorit
ekonomik “AVDOLLI”shpk nuk arrin vlerën 33.396.517 lekë......”
-Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së prokurimit dorëzuar
bashkëlidhur me ofertën ekonomike rezulton se;
Është e vërtet që OE konkuruese pjestar BOE, për punë të ngjashme në një objekt për 3 vitet e fundit
ka dorëzuar dokumentat kualifikuese bashkëlidhur me ofertë ekonomike, disponon “kontrata të
realizuar për punime të ngjashme” me vlerë 8,433,638 lekë pa tvsh nga vlera prej 11,284,827 lekë pa
tvsh e kërkuar, ndërkohë që ky OE me AK (bashkia Maliq) ka kryer këto punime të ngjashme
ujësjellës. Me qëndrim strikt në vlerësim rezulton se, konstatimi i KVO-së në plotësimin e këtij kriteri
kualifikues, mundet të konsiderohet korrekt.
Megjithatë grupi auditimit gjykon se, KVO në lidhje me mosvlërsimin e ofertës me vlerë më të ulët

është gabuar në vlerësimin e dhënë, sepse kjo ofertë e pa vlerësuar me dokumentat e dorëzuara së
bashku me ofertën ekonomike me devijime shumë të vogla e vlerësojmë se plotëson këtë kriter të
kërkesave të veçanta të kualifikimit, ndërsa KVO-ja gjatë shqyrtimit e vlerësimit të ofertave, duhej të
kishte qenë më i saktë në zbatimin e kërkesave të parashikuara nga LP, duke pasur në konsideratë
kriterin bazë të vlerësimit “oferta më e ulët” dhe në procesin e vlerësimit duhej të kishte qenë më
fleksibël për të kualifikuar këtë ofertë ekonomike me vlerë më të favorshme, sepse me dokumentat e
paraqitura nuk ka sjell asnjë deformim të ofertës në përmbushjen e detyrimeve të parashikuar nga
neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika (4) ku qartësishtë citohet se; “Autoriteti kontraktor vlerëson një
ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara të cilat nuk ndryshojnë
thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si
edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj” dhe neni 55 “Kriteret
e përcaktimit të ofertës fituese”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, ndërsa
me mangësitë kualifikuese të analizuara dhe cilësuara në vlerësim nuk kanë cënuar thelbin e ofertës e
parashikuar në LPP dhe KVO duhej të kishte kërkuar arsyetim me informacion shtesë nga ky BOE
konkurues me ofertë ekonomike më favorizuese. Në këto kushte vlera 35,480 lekë pa tvsh do
konsiderohet përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, (diferencë ndërmjet
ofertës fituese e ofertës së skualifikuar me vlerë më të ulët në konkurrim) si pasojë e mosvlerësimit të
ofertës me vlerë më të ulët për devijime shumë të vogla në plotësimin e kritereve të kërkesave
kualifikuese. Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi; K VO.
3-Në procedurën me objekt “Rikonstruksion objekte shkollore Njësitë Administrative faza II” e
zhvilluar në datë 02.11.2018, me fond limit 3.058.717 lekë pa tvsh.
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese.
-Bazuar në procesverbali datë 02.11.2018 për vlerësim, klasifikim e kualifikimi ofertave konkuruese,
ose (20 ditë pas hapjes), Raporti përmbledhës i miratimit të procedurës nga titullari dhe Formulari
njoftimit të fituesit datë 22.11.2018 rezulton se, në këtë procedurë prokurimi kanë paraqitur interes
me pjesëmarrje dhe kanë dorëzuar oferta 8 OE me të dhënat e mëposhtëme;
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Operatorët ofertues

Vlera e ofertës pa
Diferencat me
tvsh
Fondi limit
%
Fituesin
OE“NIKA” shpk
1.999.657
1.059.060
35
59.343
OE “AL-DOK” shpk
2.059.000
999.717
33
0
OE “AVDULI” shpk
2.224.010
833.707
27
BOE ”ALB KORCA&VILVED”shpk
2.405.775
652.942
22
OE “SHAMO Const”shpk
2.435.750
622.967
20
OE “VLLAZNIA Ndertim”shpk
2.891.835
166.882
6
OE “ELDA-VL”shpk
0
0
0
0
OE“GPA Konstruk”shpk
0
0
0
0
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Klasifikimi
Skualifikuar
FITUES
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar

KVO ka vlerësuar, klasifikuar, kualifikuar dhe shpallur fituese ofertën ekonomike e paraqitur në
konkurim nga OE “AL-DOK”shpk e klasifikuar në radhitje (e dyta) me vlerë 2.059.000 lekë pa tvsh
me argumentimin se: “..është identifikuar si ofertë e suksesshme...”., ndërsa nuk ka pranuar ofertën
ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “NIKA”shpk me vlerë 1.999.657 leke pa tvsh me vlerë
më të ulët se vlera e ofertës e shpallur fituese me diferencë shuma 59.343 lekë pa tvsh.
Nga auditimi dokumentacionit i administruar në dosjen fizike të procedurës së prokurimit e arkivuar
në AK dhe në SPE konstatohet se, për këtë procedurë prokurimi titullari AK-së ka shpall fitues ofetën
e OE “AL-DOK”shpk si oferta e kualifikuar e klasifikuar e radhës me vlerë më të lartë se oferta e OE
“NIKA”shpk e cila nuk është pranuar me argumentin se, ky OE nuk plotëson kriteret e veçanta të
kualifikimit të kërkuara në DST konkretishtë;
-Arsyet e skualifikimit të ofertës së OE “NIKA”shpk
-“Mungon Deklaratë nga operatori ekonomik ku të përcaktohen saktë punonjësit (emer, mbiemer,
profesioni), që do të angazhohen, për realizimin e kontratës, në rast shpallje fitues.
-Deklaron që stafi, punonjësit dhe makineritë nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera me
institucionin tuaj dhe nga verifikimi në Bashkinë Maliq ka dy objekte në vazhdim të pa përfunduara
në të cilat ka angazhuara të njëjtat makineri dhe të njëjtin staf dhe të njëjtë fuqi puntore. Pra brenda
të njëjtës periudhë me të njëjtin institucion ka Kontrata të pa përfunduara.
-“Adaptimi godinës ish–laboratorit qëndror,kombinat për strehim social” kontrata Nr.3643, date
27.09.2018, me afat 3 muaj (objekt në proçes).
-“Ndërtim porta dhe ura në fushën e Maliqit “kontrata Nr.2198 datë 05.06.2018 me afat 3 muaj e
papërfunduar akoma......”.

-Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së prokurimit dorëzuar
bashkëlidhur me ofertën ekonomike rezulton se;
Është e vërtet që OE konkuruese, nuk ka dorëzuar deklaratën për të përcaktuar saktë punonjësit
(emer, mbiemer, profesioni) që do angazhohen për realizimin e kontratës,në rast të shpalljes fitues,
ndërsa është fakt se ky OE në deklaratën për disponimin e makinerive ka evidentuar mjetet me tip e
targë që janë në dispozicion të pa angazhuara në kontrata të tjera, ndërsa për deklarimin e punonjësve
me emër e mbiemër në cilësinë e kriterit kualifikues ky OE ka të punësuar shumfishin e numrit të
punonjësve të kërkuar në DST prej 17 punonjës. Me qëndrim strikt në vlerësim rezulton se,
konstatimi KVO-së në plotësimin e kriteri kualifikues, mundet të konsiderohet korrekt.
Megjithatë grupi auditimit gjykon se, KVO në lidhje me mosvlërsimin e ofertës me vlerë më të ulët
është gabuar në vlerësimin e dhënë, sepse kjo ofertë e pa vlerësuar me dokumentat e dorëzuara së
bashku me ofertën ekonomike me devijime shumë të vogla e vlerësojmë se plotëson këtë kriter të
kërkesave të veçanta të kualifikimit, ndërsa KVO-ja gjatë shqyrtimit e vlerësimit të ofertave, duhej të
kishte qenë më i saktë në zbatimin e kërkesave të parashikuara nga LP, duke pasur në konsideratë
kriterin bazë të vlerësimit “oferta më e ulët” dhe në procesin e vlerësimit duhej të kishte qenë më
fleksibël për të kualifikuar këtë ofertë ekonomike me vlerë më të favorshme, sepse me dokumentat e
paraqitura nuk ka sjell asnjë deformim të ofertës në përmbushjen e detyrimeve të parashikuar nga
neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika (4) ku qartësishtë citohet se; “Autoriteti kontraktor vlerëson një
ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara të cilat nuk ndryshojnë
thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si
edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj” dhe neni 55 “Kriteret
e përcaktimit të ofertës fituese”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, ndërsa
me mangësitë kualifikuese të analizuara dhe cilësuara në vlerësim nuk kanë cënuar thelbin e ofertës e
parashikuar në LPP dhe KVO duhej të kishte kërkuar arsyetim me informacion shtesë nga ky BOE
konkurues me ofertë ekonomike më favorizuese. Në këto kushte vlera prej 59,343 lekë pa tvsh
(diferenca ndërmjet ofertës fituese e ofertës së skualifikuar me vlerë më të ulët në konkurrim), do
konsiderohet përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, si pasojë e
mosvlerësimit të ofertës me vlerë më të ulët për devijime shumë të vogla në plotësimin e kritereve të
kërkesave kualifikuese. Për veprimet e mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi; KVO.
4-Në procedurën me objekt “Riparim vepra ujore, portobarazhe në fushën e Maliqit” e zhvilluar
në datë 01.04.2019, me fond limit 4.664.326 lekë pa tvsh.
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese.
a-Bazuar në procesverbalin e datës 05.04.2019 për vlerësimin, klasifikimin dhe kualifikimin e
ofertave konkuruese, ose (4 ditë pas hapjes), Raporti përmbledhës për miratimin e procedurës nga
titullari dhe Formulari njoftimit të fituesit datë 15.04.2019 rezulton se, në këtë procedurë prokurimi
kanë paraqitur interes me pjesëmarrje dhe kanë dorëzuar oferta gjithësej 5 OE me të dhënat e
mëposhtëme;
Nr

Operatorët ofertues

Vlera e ofertës
pa tvsh
2.931808

Diferencvat e ofertave
Me fondi limit
%
Me fituesin
1.732.518
37
273.389

1

OE “NIKA”shpk

2
3
4

OE “ALB-Korca 2002”shpk
3.205.188
1.459.138
31
0
OE “SARK”shpk
3.517.640
1.146.668
24
OE “KEVIN KONSTRUKSION”shpk
3.871.584
792.742
17
Totali diferences mesatere me fondin
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Skualifikuar
Fitues
Kualifikuar
Kualifikuar

KVO ka vlerësuar, kualifikuar, klasifikuar dhe shpallur fituese ofertën ekonomike e paraqitur në
konkurim nga OE “ALB-KORCA 2002”shpk e klasifikuar në radhitje (e dyta) me vlerë 3.205.188
lekë pa tvsh, me diferencë me të ulët se vlera e fondit limit në shumën 1.459.138 leke pa tvsh me
argumentin se; “...është idntifikuar si ofertë e suksesshme....”, ndërsa nuk ka pranuar dhe
kualifikuar ofertën ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “NIKA”shpk me vlerën 1.732.518
leke pa tvsh me vlerë më e ulët se oferta e shpallur fituese me diferencë shuma 273.389 lekë pa tvsh.
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së prokurimit e krijuar në faqen
APP-së i shfaqur në Sistemi Prokurimit Elektronik (SPE), si dhe në dosjen fizike e arkivuar në AK me
dokumentacionin e dorëzuar nga OE rezulton se;
b-Me procesverbalin datë 05.04.2019, nga KVO është verifikuar në se ofertat ekonomike të vlefshme
të dorëzuara në konkurim janë ose jo me cmim anomalishtë të ulët, duke evidentuar se; “...sa më
lartë nuk rezulton asnjë ofertë anomalishtë e ulët..”, ndërsa nga auditimi i dokumentacionit në

dispozicion konstatohet se, oferta e paraqitur në konkurim nga OE “ALB-KORCA2002”shpk me
diferenc nga fondi limit shuma 1.459.138 lekë pa tvsh, cmim anomalishtë i ulët në masë (31%),
njëkohësishtë edhe oferta e paraqitur në konkurim nga OE “NIKA”shpk me diferenc nga fondi limit
në shumën 1.732.518 lekë është cmim anomalishtë i ulët në masë (37%), ndërsa KVO ka evidentuar e
dokumentuar me shkrim se, ofertat ekonomike të paraqitura në konkurim nuk janë oferta/ofertë
anomalisht e ulët, për pasojë nuk ka zbatuar formulë përkatëse dhe nuk ka dërguar mesazh OE
konkurues me qëllim të shprehen për pranimin dhe të paraqit analizë ekonomike në ndërtimin e
ofertës, veprin në mospërputhje me neni 53“Shqyrtimi i ofertave”, pika (2), neni 56“Oferta
anomalishtë e ulët” pika (1), ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; me
VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 66
“Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave” pika (5) dhe Udhëzimi APP nr.03, datë 09.05.2017 “Për
shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në prokurimin me mjete elektronike”, pika (2) “Vlerësimi i
ofertave bazuar në metodën e përcaktuar të vlerësimit”, paragrafi (15); (16). Për veprimet e mos
veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi; KVO.
c-Në përfundim të procedurës së vlerësimit, KVO me procesverbal datë 05.04.2019 nuk ka vlerësuar
ofertën ekonomike të OE “NIKA”shpk me vlerë më të ulët se vlera e ofertës fituese me argumentin
se; “..kjo ofertë nuk plotëson kërkesat e vecanta për kualifikim..”, me analizë hollësisht më poshtë;
“-Mungon vertetimi shlyerjes se taksave vendore te vitit 2019 siç kerkohet ne dst.
-Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore, pranë njësive të qeverisjes vendore ku operatori ekonomik
ushtron, ose ka ushtruar aktivitet për vitin 2019.
-Drejtuesi teknik i projektit Gentiana Mosko nuk eshte inxhinjer hidroteknik siç kerkohet ne dst. por
inxhinjer ndertimi.
-Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një Deklarate (nga Administratori i shoqërisë),
Drejtuesin/it Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i perfshirë në licensën e shoqerisë.
Drejtuesi teknik duhet te jete Inxhinier Hidroteknik, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm:
1.Kontratë pune e vlefshme (përkatëse).
2.Diplomë.
3.Drejtuesi teknik duhet te figuroje i regjistruar ne listepagesa per 3 muajt e fundit”.
Nga auditimi dokumentave të dorëzuara me ofertën ekonomike, grupi auditimit e vlerëson se, për
ofertën e shpallur fituese KVO në disa pika ka gabuar në vlerësimin e dhënë sepse oferta me
dokumentacionin e dorëzuar në konkurim bashkëlidhur me ofertën ekonomike me devijime shumë të
vogla i plotëson kriteret e kërkeave kualifikuese konkretishtë;
d-Për pikën (2) “Kritere të vecanta të kualifikimt”, pika (2.2) “Për kapacitetin ekonomik dhe
financiar”; nënpika (2.2.4), në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët konkurues se; “Vërtetim
për shlyerjen e taksave vendore, pranë njësive të qeverisjes vendore, ku operatori ekonomik ushtron,
ose ka ushtruar aktivitet për vitin 2019”.
-Është e vërtet që për këtë kriter kualifikues, OE konkuruese nuk ka dorëzuar vërtetim për likujdim të
detyrimeve ndaj njësive të vetëqeverisjes lokale për viti 2019, ndërsa KVO nuk është shprehur për
praninë e deklaratës datë 01.04.2019 bashkëlidhur me ofertën ekonomike, në të cilën OE deklaron se;
“...ndaj bashkisë Maliq nuk ka asnjë detyrim të pa paguar..”, bashki e cila është pjesë e detyrimeve
lokale, njëkohësishtë nuk ka kërkuar informacion shtesë për praninë e kësaj deklarate, megjithatë me
qëndrim strikt në vlerësim, konstatimi i KVO-së në plotësimin e këtij kriteri kualifikues nuk mund të
konsiderohet se është korrekt.
e-Për pikën (2) “Kritere të vecanta të kualifikimt”, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”; nënpika (2.3.4)
në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët konkurues se; “Operatori ekonomik duhet të
përcaktojë me anë të një Deklarate (nga Administratori i shoqërisë), Drejtuesin/it Teknik të
punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i perfshirë në licensën e shoqerisë. Drejtuesi teknik duhet te
jete Inxhinier Hidroteknik, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëme; 1-Kontratë pune e
vlefshme (përkatëse); 2-Diplomë; 3-Drejtuesi teknik duhet te figuroje i regjistruar ne listepagesa per
3 muajt e fundit”;
-Për këtë kriter kualifikues me deklaratën datë 01.04.2019, OE ka deklaruar se; “...drejtues teknik i
punimeve do të jetë ing.Ndërtim Gentjana Mosko dhe do të asistohet nga të gjithë inxhiniertë e
tjerë të kërkuar (..ing.Hidroteknik..) edhe të gjithë inxhiniertë janë disponibël për realizimin e
kësaj kontrate...”, në këto kushte për këtë kriter të kërkesës kualifikuese, OE ka dorëzuar edhe
dokumentat e ing.Elsa Kosta Karanxha (ing.Hidroteknike) e përfshirë në licensën e shoqerisë dhe në

listë pagesën, për pasojë konstatimi KVO-së në plotësimin e kriterit kualifikues nuk mundet të
konsiderohet se është korrekt.
Nga KVO në mosvlerësimin e ofertës me vlerë më të ulët se vlera e ofertës fituese është gabuar,
sepse OE “NIKA”shpk me dokumentat e dorëzuara së bashku me ofertën ekonomike me devijime
shumë të vogla e vlerësojmë se, i plotëson kriteret e kërkesave të veçanta të kualifikimit, ndërsa KVO
gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të kësaj oferte duhej të kishte qenë më i saktë në zbatimin e kërkesave
të parashikuara nga LP, duke pasur në konsideratë kriterin bazë të vlerësimit “oferta më e ulët” dhe
në procesin e vlerësimit duhej të kishte qenë më fleksibël për të kualifikuar këtë ofert ekonomike me
vlerë më të favorshme, pasi me dokumentat e paraqitura nuk kanë sjell asnjë deformim të ofertës në
përmbushjen e detyrimeve të parashikuar nga neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika (4) ku qartësishtë
citohet se; “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të
vogla, të argumentuara të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e
tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen
pa prekur përmbajtjen e saj” dhe neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” të ligjit nr.9643,
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, ndërsa me mangësitë kualifikuese të analizuara dhe
cilësuara në vlerësim nuk kanë cënuar thelbin e ofertës e parashikuar në LPP dhe KVO duhej të
kishte kërkuar arsyetim me informacion shtesë nga ky OE me ofertë ekonomike më favorizuese. Në
këto kushte vlera prej 273.389 lekë pa tvsh, do konsiderohet përdorim i fondit publik pa
ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet,(diferenca ndërmjet verës së ofertës fituese me vlerën e ofertës
më të ulët në konkurrim). Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi;
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
5-Në procedurën me objekt “Blerje materiale ndërtimi” e zhvilluar në datë 20.02.2019, me fond
limit 3.710.560 lekë pa tvsh.
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese.
a-Bazuar në procesverbalin datë 26.02.2019 për vlerësimin, klasifikimin e kualifikimin e ofertave
konkuruese, (4 ditë pas hapjes), Raportin përmbledhës për miratimin e procedurës nga titullari e
Formulari njoftimit të fituesit datë 06.03.2019 rezulton se, për këtë procedurë prokurimi kanë
paraqitur interes me pjesëmarrje dhe kanë dorëzuar oferta gjithësej 12 OE me të dhënat e
mëposhtëme;
Nr

Operatorët ofertues

Vlera e ofertës pa tvsh

Diferencvat e ofertave
Me fondi limit
%
Me fituesin
712.108
20
257.798
538.996
15
84.686
454.310
12
0
390.010
345.960
336.920
288.980
155.360

1
2
3
4
5
6
7
8
9

OE “HROMODHOMA AL”shpk
OE “DEUTSCOLOR”shpk
OE “AL-DOK”shpk
OE “MILENIUM”shpk
OE “SARK”Shpk
OE “MURATI”Shpk
OE “EURO ALB”shpk
OE “KONSTRUKSION 04”Shpk
OE “EURO-ALB”Shpk

10

OE “SINAN-TRAVEL”Shpk

11
12

OE “ELDA-VL”Shpk
0
OE “HALIL DERVISHI”Shpk
0
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2.998.452
3.171.564
3.256.250
3.320.550
3.364.600
3.373.640
3.421.580
3.555.200
0
0
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KVO ka vlerësuar, klasifikuar, kualifikuar dhe shpallur fituese ofertën ekonomike e paraqitur në
konkurim nga OE “AL-DOK”shpk e klasifikuar në radhitje (e treta) me vlerë 3.256.250 lekë pa tvsh
me argumentimin se: “..është identifikuar si ofertë e suksesshme...”., ndërsa nuk ka pranuar ofertën
ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “HROMODHOMA-AL”shpk e radhitur (e para) me
vlerë 2.998.452 leke pa tvsh më e ulët se vlera e ofertës e shpallur fituese me diferencë shuma
(712.108 lekë pa tvsh), si dhe oferta ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “DEUTSCOLOR”
shpk e radhitur (e dyta) me vlerë 3.171.564 leke pa tvsh më e ulët se vlera e ofertës e shpallur fituese
me diferencë shuma (538.996 lekë pa tvsh).
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së prokurimit e krijuar në faqen
APP-së i shfaqur në Sistemi Prokurimit Elektronik (SPE) dhe në dosjen fizike e arkivuar në AK me
dokumentacionin e dorëzuar nga OE, grupi auditimit e vlerëson se për ofertën e shpallur fituese nga
OE “AL-DOK”shpk në disa pika, KVO ka gabuar në vlerësimin e dhënë se oferta e shpallur fituese
me dokumentacionin e dorëzuar në konkurim bashkëlidhur me ofertën ekonomike nuk plotësojnë
kriteret “Kërkesa të veçanta të kualifikimit” që i përket;

-Në pikën 2.2; “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, nënpika (2.2.2) në DST është miratuar e pranuar
nga opertatorët konkurues se;“Kopje të vërtetuar të bilancit të vitit 2017, të paraqitur dhe konfirmuar
pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e
Ekspertit Kontabel te Autorizuar”.
Nga auditimi i dokumentacionit rezulton se; OE “AL-DOK”shpk për këtë kriter kualifikues ka
paraqitur në konkurim pasqyrat financiare (bilanci kontabël) për vitin 2017, ndërsa pasqyra
financiare (bilanci kontabël) nuk është i shoqëruar me raportin e ekspertit kontabël, apo edhe pa
nënshkruar nga eksperti kontabël, për pasojë ky kriter kualifikuesnuk rezulton i plotësuar.
-Në pikën 2.2; “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, nënpika (2.2.3) në DST është miratuar e pranuar
nga opertatorët konkurues se; “Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore, pranë njësive të qeverisjes
vendore,ku operatori ekonomik ushtron,ose ka ushtruar aktivitet për vitin 2018”.
Megjithatë e arsyetojmë se; KVO për mos vlerësim të ofertës OE “DEUTSCOLOR”shpk, ka gabuar
sepse edhe OE fitues nuk e plotëson këtë kritere të kërkesës kualifikuese, ndërkohë për mos
plotësimin e vlerësimin e kriterit të kërksës kualifikuese se; “Mungon vërtetimi për shlyerjen e të
gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të operatorit (mungojnë muajt Tetor, Nëntor,
Dhjetor 2018”, nuk është e vërtet, pasi OE ka dorëzuar vërtetim nr.21701/1, datë 20.11.2018 se nuk
ka detyrime deri në këtë datë, të cilën në kërkesat kualifikuese ashtu është kërkuar, për pasojë ky
kriter konsiderohet i realizuar;
Nga auditimi i dokumentacionit rezulton se; OE “AL-DOK”shpk për këtë kriter kualifikues ka
paraqitur në konkurim vërtetim nr.8662, datë 23.11.2018 se nuk ka detyrim ndaj bashkisë Pogradec
për vitin 2018, ndërsa ky ofertues për vitin 2018 rezulton se ka ushtuar aktivitet edhe në bashkia
Maliq me realizimin e kushteve të kontratës nr.1194, datë 23.03.2018, për pasojë ky kriter
kualifikues nuk rezulton i plotësuar.
Nga KVO në mosvlerësimin e ofertës me vlerë më të ulët se vlera e ofertës fituese është gabuar,
sepse OE “DEUTSCOLOR”shpk me dokumentat e dorëzuara së bashku me ofertën ekonomike me
devijime shumë të vogla e vlerësojmë se, i plotëson kriteret e kërkesave të veçanta të kualifikimit,
ndërsa KVO gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të kësaj oferte duhej të kishte qenë më i saktë në
zbatimin e kërkesave të parashikuara nga LP, duke pasur në konsideratë kriterin bazë të vlerësimit
“oferta më e ulët” dhe në procesin e vlerësimit duhej të kishte qenë më fleksibël për të kualifikuar
këtë ofert ekonomike me vlerë më të favorshme, pasi me dokumentat e paraqitura nuk kanë sjell
asnjë deformim të ofertës në përmbushjen e detyrimeve të parashikuar nga neni 53 “Shqyrtimi i
ofertave”, pika (4) ku qartësishtë citohet se; “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme
edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht
karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe
gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj” dhe neni 55 “Kriteret e
përcaktimit të ofertës fituese” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, ndërsa me
mangësitë kualifikuese të analizuara dhe cilësuara në vlerësim nuk kanë cënuar thelbin e ofertës e
parashikuar në LPP dhe KVO duhej të kishte kërkuar arsyetim me informacion shtesë nga ky OE me
ofertë ekonomike më favorizuese. Në këto kushte vlera prej 257.798 lekë pa tvsh do konsiderohet
përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet,(diferenca ndërmjet verës së
ofertës fituese me vlerën e ofertës më të ulët në konkurrim). Për veprimet dhe mos veprimet e
mësipërme ngarkohet me përgjegjësi; Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
6-Në procedurën me objekt “Blerje materiale ngrohje; Loit (I) druzjarri; Loti (II) pelet” e
zhvilluar në datë 08.02.2019, me fond limit 1.051.091 lekë pa tvsh.
-Në vlerësimin dhe kualifikimin e Ofertave Ekonomike Konkuruese.
-Bazuar në procesverbalin e datës 13.02.2019 për vlerësimin, klasifikimin dhe kualifikimin e ofertave
konkuruese (11 ditë pas hapjes), Raporti përmbledhës i miratimit të procedurës nga titullari dhe
Formulari njoftimit të fituesit datë 21.02.2019 rezulton se, në këtë procedurë prokurimi kanë
paraqitur interes me pjesëmarrje dhe kanë dorëzuar oferta gjithësej 4 OE me të dhënat e mëposhtëme;
Nr

Operatorët ofertues

Vlera e ofertës
pa tvsh
1.015.924

Diferencvat e ofertave
Me fondin limit
Me ofertën fituese
35.167
15.629

1

OE“BOLT” shpk

2
3

OE “SULOLLARI KLIMA” shpk
OE “SINANI TREDING” shpk

4

OE “MORAVA-AL”shpk
1.051.090
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1.031.553
1.035.461

19.538

0

Klasifikimi
Skualifikuar
FITUESE
Skualifikuar
Skualifikuar

KVO ka vlerësuar, klasifikuar, kualifikuar dhe shpallur fituese ofertën ekonomike e paraqitur në
konkurim nga OE “SULOLLARI-KLIMA”shpk e klasifikuar në radhitje (e dyta) me vlerë 1.031.553
lekë pa tvsh me argumentimin se: “..është identifikuar si ofertë e suksesshme...”., ndërsa nuk është
pranuar oferta ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “BOLT”shpk e radhitur (e para) me vlerë
1.015.924 leke pa tvsh më e ulët se oferta e shpallur fituese me diferencë shuma 15.629 lekë pa tvsh.
Nga auditimi dokumentave të administruara në dosjen e procedurës së prokurimit e krijuar në faqen
APP-së i shfaqur në Sistemi Prokurimit Elektronik (SPE) dhe në dosjen fizike e arkivuar në AK me
dokumentacionin e dorëzuar nga OE, grupi auditimit e vlerëson se për ofertën e shpallur fituese OE
“SULOLLARI KLIMA”shpk në disa pika, KVO ka gabuar në vlerësimin e dhënë se ehe oferta e
shpallur fituese me dokumentacionin e dorëzuar në konkurim bashkëlidhur me ofertën ekonomike
nuk plotësojnë kriteret “Kërkesa të veçanta të kualifikimit” që i përket konkretishtë;
-Në pikën 2.2; “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, nënpika (2.2.2) në DST është miratuar e pranuar
nga opertatorët konkurues se;“Kopje të vërtetuar të bilancit të vitit 2017, të paraqitur dhe konfirmuar
pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e
Ekspertit Kontabel te Autorizuar”.
Nga auditimi i dokumentacionit rezulton se; OE “SULOLLARI KLIMA”shpk për këtë kriter
kualifikues ka paraqitur në konkurim pasqyrat financiare (bilanci kontabël) për vitin 2017, ndërsa
pasqyra financiare (bilanci kontabël) nuk është i shoqëruar me raportin e ekspertit kontabël, apo
nënshkruar nga eksperti kontabël, për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar nga asnjë
OE.
-Në pikën 2.3; “Kapaciteti teknik”, nënpika (5) në DST është miratuar e pranuar nga opertatorët
konkurues se; paragrafi (2) “Te kete 1 (nje) makine transportuese, furgon jo me pak se 2.5 ton; për
mjetet në pronësi te vertetuar me; (leje transporti nga Bashkia per vete, ose te tretë (të vlefshme)”.
Nga auditimi i dokumentacionit rezulton se; OE “SULOLLARI KLIMA”shpk për këtë kriter
kualifikues ka paraqitur në konkurim mjetin në pronësi me targë (TR5843L) e shoqëruar me leje
transporti lëshuar nga bashkia Kamëz nr.6331, datë 30.04.2015 e vlefshme, ndërsa thekson se;
“certifikat për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet”, ndërsa kërkohet të jetë dhe “..ose
të tretë”, për pasojë ky kriter kualifikues nuk rezulton i plotësuar.
Megjithatë arsyetojmë se; KVO ka gabuar për mos vlerësimin e ofertës së OE “BOLT”shpk me
argumentimin se; “Leja mjedisore lëshuar nga QKL është për prodhim mobiljesh”, ndërkohë kriteri
kualifikues është vetëm objekti; “Leje mjedisore nga QKL”, ndërkohë që edhe oferta konkuruese e
shpallur fituese nuk plotëson këtë kriter kualifikuese sepse leja mjedisore e këtij OE është me objekt;
“veprimtari e përpunim druri”, për pasojë ky kriter konsiderohet i realizuar.
-KVO ka gabuar për mos vlerësimin e ofertës së OE “BOLT”shpk me argumentimin se; “Mjeti me
targa AA627HD është me pak se 2.5 ton me foto të dyshimta”, ndërsa OE me dokumentat e dorëzuara
bashkëlidhur me ofertën ekonomike, për këtë kriter ka dorëzuar dokumentat për 3 (tre) mjete
transporti nga 1(një) mjet që kërkohet. Për këtë qëllim OE për mjetin e transportit me targë TR9167T
ka dorëzuar Kontratë qeraje nr.2141, datë 06.07.2018 e shoqëruar me; “leje qarkullimi; certefikatë
pronësie; certefikatë e kontrollit teknik të mjetit (e vlefshme); polica e sigurimit të mjetit (e vlefshme);
leja transporti nr.37, datë 10.03.2016 nga Bashkia kamëz per vete dhe për të tretë (e vlefshme)”, për
pasojë ky kriter konsiderohet i realizuar.
Nga KVO në mosvlerësimin e ofertës me vlerë më të ulët se vlera e ofertës fituese është gabuar,
sepse OE “BOLT”shpk me dokumentat e dorëzuara së bashku me ofertën ekonomike me devijime
shumë të vogla e vlerësojmë se, i plotëson kriteret e kërkesave të veçanta të kualifikimit, ndërsa KVO
gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të kësaj oferte duhej të kishte qenë më i saktë në zbatimin e kërkesave
të parashikuara nga LP, duke pasur në konsideratë kriterin bazë të vlerësimit “oferta më e ulët” dhe
në procesin e vlerësimit duhej të kishte qenë më fleksibël për të kualifikuar këtë ofert ekonomike me
vlerë më të favorshme, pasi me dokumentat e paraqitura nuk kanë sjell asnjë deformim të ofertës në
përmbushjen e detyrimeve të parashikuar nga neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika (4) ku qartësishtë
citohet se; “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të
vogla, të argumentuara të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e
tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen
pa prekur përmbajtjen e saj” dhe neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” të ligjit nr.9643,
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, ndërsa me mangësitë kualifikuese të analizuara dhe
cilësuara në vlerësim nuk kanë cënuar thelbin e ofertës e parashikuar në LPP dhe KVO duhej të
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kishte kërkuar arsyetim me informacion shtesë nga ky OE me ofertë ekonomike më favorizuese. Në
këto kushte vlera prej 15.629 lekë pa tvsh, do konsiderohet përdorim i fondit publik pa
ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, (diferenca ndërmjet verës së ofertës fituese me vlerën e ofertës
më të ulët në konkurrim). Për veprimet e mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi;
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
Për veprimet dhe mosveprimet e trajtuar mësipër në lidhje me vlerësimin dhe kualifikimin e
Ofertave Ekonomike Konkuruese ngarkohen me përgjegjësi:
-znj.MZh me detyrë Specialist në Sektori Hartimit e Implementimi Projekteve.
-znj.MSh me detyrë Përgjegjës SektoriFinances, Kontabilitet, Buxhetit.
-znj.FR me detyrë Specialiste sektori IT.
-znj.FD me detyrë Përgjegjëse sektori menaxhimit të aktiveve.
-znj.SM me detyrë Specialiste për Prokurimiet/Kontrtatat.
-z.K M me detyrë Drejtor i Drejtorisë Mekanike.
Në cilësinë Anëtar të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
-Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 24 “Anulimi i një
procedure prokurimi”, pika (1), gërma (ç), neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika (1), neni 53
“Shqyrtimi i ofertave”, pika (3) dhe (5), neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” pika (1),
gërma (a), neni 73 “Mungesa e konkurrencës” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni.74 “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika (3);
neni 66, pika (3).
-Kualifikimi i operatorve ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, përbënë shkelje të kuadrit
rregullator në fuqi dhe për Autoritetin Kontraktor paraqesin rrisk, duke mos garantuar realizimin me
sukses të kontratës.
-Mos zbatimi kërkesave ligjore për të parashikuara për kualifikimin dhe shpalljen fitues të operatorit
ekonomik.
E lartë
-Titullari i Autoritetit Kontraktor njësia publike vendore (bashkia Maliq), të analizojë dhe nxjerrë
përgjegjësit për kualifikimin dhe mos kualifikimin e OE konkurues, ndërkohë KVO me qëndrim
strikt në vlerësimin e ofertave konkuruese me vlerë më të ulët se oferta e shpallur fituese, për
devijime të vogla në plotësimin e kritereve të kërkesave kualifikuese, ka sjell pasojë përdorimin e
fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në vlerë totale prej 17.806.465 lekë pa tvsh.
Të konsiderojë faktin se kualifikimi i OE të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, përveçse është
shkelje e kuadrit rregullator në fuqi, por edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi
kontraktori për shkak të mangësive nuk jep siguri për kryerjen me sukses e cilësi të kushteve të
kontratës.

4.e-Në marrjen në dorëzim të mjeteve dhe mallit si dhe realizimi i kushteve të kontratës.
Titulli Gjetjes:

Situata:

-Në 3(tre) procedura prokurimi u konstatua se; Komisioni i ngritur për marrjen në dorëzim të mjeteve
të transportit (2 mjete zjarrfikëse dhe 1 mjet autoveturë), nuk ka krahasuar specifikimet teknike të
automjeteve të ofertuar në konkurim me specifikimet e mjetit të dorëzuar sipas dokumentave të mjetit
të cilat janë edhe element për skualifikim me kriteret e kërkesave kualifikuese me deklarim të
specifikimeve teknike në (shtojcat përkatëse), çka ka sjell pasojë likujdimin e vlerës së kontratës dhe
shtesën e “aktive afatgjata materiale”, për mjet që nuk plotësojnë kushtet e parashikuara në
specifikimet teknike në DST, me pasojë përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe
efektivitet në shumën prej 7.702.000 lekë.
1-Në procedurën me objekt “Blerje mjeti zjarrfikëse II” e zhvilluar në datë 22.11.2018, me fond
limit 3,200,000 lekë pa tvsh.
-Në marrjen në dorëzim të mjetit dhe realizimin e kushteve të kontratës.
Për realizimin e kushteve të kontratës së shitjes nr.5076, datë 24.12.2018, Titullari Autoriteti
Kontraktor ka nxjerr urdhërin nr.607, datë 26.12.2018 “Për krijimin e komisionit të marrjes në
dorëzim të mjetit zjarrfikëse” i përbërë Adnan Mara, Skënder Hajdini, Edmond Skënderasi anëtar.
Komision në zbatim të urdhërit ka mbajtur procesverbalin datë 03.01.2019, (brenda afatit 30 ditë nga
data e lidhjes kontratës) ka përshkruar se; “komisioni verifikoi mjetin e paraqitur nga operatori
ekonomik nga ku rezultoi se është paraqitur mjeti”.
Nga auditimi dokumentacionit i administruar në dosjen fizike të procedurës për marrjen në dorëzim

të mjetit dhe në likujdimin e kontratës u konstatua se; Komisioni në procesverbalin e marrjes në
dorëzim të mjetit zjarrfikëse ka përshkruar 21 specifikimet teknike të mjetit zjarrfikëse, ndërsa nuk ka
krahasuar specifikimet teknike të miratuara në DST në Shtojca (11) me specifikimet teknike të mjetit
që OE ka paraqituar në konkurim bashkëlidhur me ofertën ekonomike (me deklarim). Për mjetin
zjarrfikëse i marr në dorëzim disa specifikime teknike të pasqyruara të krahasuara me specifikimet në
DST sa më poshtë;
Nr
1
2
3
4

Përshkrimi specifikimeve të
pa përcaktuara për mjetin
Lloji I mjeti
Fuqia e motoorrit
Depozita e ujit
Tubo

Në specifikimet e miratuara në DST

Në fakt nga komisioni ka
evidentuar
Nuk përcaktohet tipi mjetit
117 kf
E rregullt
Tubo gome me baraban +hedhese

Kamjon
Mbi 125 kf
Jo më pak se 2.500 litra
Tubo gome baraban mbi
20ml+hedhese
Të dhënat janë disponuara nga procesverbali datë 23.01.2018 dhe DST.

Plotëson ose nuk
plotëson kriteri
Nuk plotëson
Nuk plotëson
E pa evidentuar
Nuk plotëson

Të dhënat në tabelë pasqyrojnë se mjetit zjarrfikëse i marr në dorëzim nga komisioni nuk plotëson
specifikimet teknike, si kritere të kërkesave kualifikues parashikuar në DST me (deklarim të OE se
realizon specifikimet teknike), pra deklarimi është informacion i pa saktë.
-Komisioni marrjes në dorëzim të mjetit në procesverbal, nuk ka evidentuar në se mjeti zjarrfikse i
marr në dorëzim është apo jo i shoqëruar me dokumentacionin sipas përcaktimit në DST “Kapaciteti
teknik” nënpika (4) që përcakton se; OE në momentin e dorëzimit të mallit do ta shoqërojë atë me
dokumentet e mëposhtme;
1-leje e qarkullimit kombëtar të mjetit.
2-certifikata e sigurimit të detyrueshëm (TPL) me vlefshmëri minimumi 6 muaj.
3-certifikata e kontrollit teknik e vlefshme me minimumi 6 muaj.
4-taksat e transportit rrugor e vlefshme me minimumi 6 muaj.
5-certifikatën e pronësisë së mjetit (në se është pronare mjetit bashkia Maliq).
6-foto e mjetit që merret në dorëzim.
-Njëkohësishtë nuk ka evidentuar në se dokumentat plotësojnë kriteret që i përksin konkretishtë;
vlefshmëria e policës së sigurimit, vlefshmëria e certifikatës së kontrollit teknik dhe taksa e
transportit rrugor të mjetit, vlefshmëria e të cilave kërkohet deri në datë 03.07.2019, ndërsa në faktë
vlefshmëria e dokumentave fillon në datë 20.12.2019 (1vitë pas marrjes në dorëzim), në këto kushte
mjeti zjarrfikës nga data e marrjes në dorëzim 03.01.2019 deri në datë 20.12.2019 është pa kontroll
teknik dhe pa sigurim të detyrueshëm (TPL).
-Komisioni marrjes në dorëzim nuk ka të evidentuara në procesverbal, në se janë plotësuar
specifikimet që i përkasin pikës (3), shtojca (9) në lidhje me; “kompletimit të mjetit me te gjitha
pajisjet e nevojshme”. Në përfundim mjeti zjarrfikës është marr në dorëzim pa plotësuar kërkesat
kualifikues si me deklarim të parashikuara në DST, si edhe me specifikimet teknike (shtojca 11), çka
ka sjell pasojë likujdim të vlerës së kontratës me shtesë në “aktive afatgjata materiale” jashtë
kushteve e specifikimeve teknike, njëkohësishtë pa plotësuar kriteret e kërkesave kualifikuese, sepse
specifikimet teknike janë element skualifikimi (me deklarim) në vlerësimi ofertës ekonomike, për
pasojë vlerësimi ofertës, marrja në dorëzim e mjetit dhe likujdimi kontratës, janë në mospërputhje me
kushtet e kontratës të parashikuara nga neni (8) “Kontrolli i cilësisë së mallit”. Në këto kushte vlera
prej 3,190,000 lekë do konsiderohet përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe
efektivitet, si pasojë e marrjes në dorëzim të mjetit zjarrfikëse pa plotësuar kriteret e specifikimeve
teknike.
2-Në procedurën me objekt “Blerje mjeti zjarrfikëse I” e zhvilluar në datë 18.06.2018, me fond
limit 3,333,300 lekë pa tvsh.
-Në marrjen në dorëzim të mjetit dhe realizimin e kushteve të kontratës.
Për realizimin e kushteve të kontratës së shitjes nr.2895, datë 26.07.2018, Titullari Autoriteti
Kontraktor ka nxjerr urdhërin nr.410, datë 27.07.2018 “Për krijimin e komisionit të marrjes në
dorëzim të mjetit” i përbërë Adnan Mara, Skënder Hajdini, Edmond Skënderasi anëtar. Komision në
zbatim të urdhërit ka mbajtur procesverbalin datë 23.08.2018, (brenda afatit 30 ditë nga data e
lidhjes kontratës) ka përshkruar se; “komisioni verifikoi mjetin e paraqitur nga operatori ekonomik
nga ku rezultoi se është paraqitur mjeti”.
Nga auditimi dokumentacionit i administruar në dosjen fizike të procedurës për marrjen në dorëzim
të mjetit dhe në likujdimin e kontratës u konstatua se; komisioni në procesverbalin e marrjes në
dorëzim të mjetit zjarrfikëse ka përshkruar 23 specifikime teknike të pasqyruar Shtojca (9), ndërsa

nuk ka krahasuar këto specifikime teknike me specifikimet teknike që OE ka paraqituar në konkurim
bashkëlidhur me ofertën ekonomike.
-Komisioni në procesverbalin e marrjes në dorëzim të mjetit, nuk ka evidentuar në se janë plotësuar
specifikimet që i përkasin dokumentacionin shoqërues të ofertës në cilësinë e kriterit kualifikues sa
më poshtë;
1-leje e qarkullimit kombëtar të mjetit.
2-certifikata e sigurimit të detyrueshëm (TPL) me vlefshmëri minimumi 6 muaj.
3-certifikata e kontrollit teknik e vlefshme me minimumi 6 muaj.
4-taksat e transportit rrugor e vlefshme me minimumi 6 muaj.
5-certifikatën e pronësisë së mjetit (në se është pronare mjetit bashkia Maliq).
6-foto e mjetit që merret në dorëzim.
Njëkohësishtë nuk ka evidentuar në se, dokumentat plotësojnë kriteret që i përket; vlefshmëris së
policës së sigurimit, vlefshmërisë së certifikatës së kontrollit teknik dhe vlefshmërisë së taksës së
transportit rrugor të mjetit, vlefshmëria e të cilave kërkohet deri në datë 22.02.2019, ndërsa në faktë
dokumentat e mjetit sot kanë vlefshmëri nga data 28.08.2019 (1 vitë pas marrjes në dorëzim) për
pasojë mjeti zjarrfikës nga data 22.02.2019 deri në datë 27.08.2019, është pa kontroll teknik dhe pa
sigurim të detyrueshëm (TPL).
-Komisioni marrjes në dorëzim nuk ka evidentuar në procesverbal, në se janë plotësuar specifikimet
që i përkasin pikës (3) të Shtojca (9) në lidhje me; “kompletimit të mjetit me te gjitha pajisjet e
nevojshme”.
-Kontrata e shitjes nr.2895, datë 26.07.2018 me afat breda 30 ditëve deri 26.08.2018 e lidhur me
subjekti “TIMAK”shpk për vlerën 3,974,400 lekë me objekt; (Blerje automjet dhe paisje zjarrfikëse)
rezulton se, është likujduar nëpërmjet U/Sh nr.493, datë 13.09.2018 bashkëlidhur fatura e shitjes
nr.009, datë 23.08.2018 për 1 mjet me vlerë 3,974,400 lekë me tvsh e bërë hyrje në magazinë me
fletë hyrje nr.64, datë 23.08.2018 emërtim mallit (mjet zjarrfikës sasa 1 copë vlera 3,974,400 lekë).
Në përfundim rezulton se; mjeti zjarrfikës është marr në dorëzim pa plotësuar kërkesat kualifikues të
deklaruara për specifikimet teknike të DST (shtojca 9), çka ka sjell likujdim të vlerës së kontratës me
shtesë “aktive afatgjata materiale”, jashtë kushteve e specifikimeve teknike, njëkohësishtë nuk janë
plotësuar kriteret e kërkesave kualifikuese, pasi specifikimet teknike janë element skualifikimi (me
deklarim) në vlerësimin e ofertës ekonomike, për pasojë vlerësimi ofertës, marrja në dorëzim e mjetit
zjarrfikëse dhe likujdimi kontratës, janë në mospërputhje me kërkesat kualifikuese dhe kontratën e
lidhur. Në këto kushte vlera prej 3,312,000 lekë pa tvsh, do konsiderohet përdorim i fondit publik
pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, si pasojë e marrjes në dorëzim të mjetit zjarrfikëse pa
plotësuar kriteret e specifikimeve teknike.
3-Në procedurën me objekt “Blerje mjet transporti për nevojat e Bashkisë” e zhvilluar në datë
18.06.2018, me fond limit 1,250,000 lekë pa tvsh.
-Marrja në dorëzim e automjetit dhe realizimi kushteve të kontratës.
Për realizimin e kushteve të kontratës së shitjes nr.1896, datë 15.05.2018 me afat 30 ditë nga
nënshkrimi, titullari AK ka nxjerr urdhërin nr.319, datë 21.05.2018 “Për krijimin e komisionit të
marrjes në dorëzim të mjetit” i përbërë Adnan Mara, Skënder Hajdini, Edmond Skënderasi të cilët
kanë mbajtur procesverbalin datë 21.05.2018 “Për vlerësimin e mjetit dhe marrje në dorëzim” duke
evidentuar e përshkruar se; “..verifikoi mjetin e paraqitur nga OE ku rezultoi se, ….ishte në përputhje
me specifikimet e kërkuara….”.
Nga auditimi dokumentacionit administruar në dosjen e procedurës së prokurimit dhe dokumentat e
marrjes në dorëzim, ku kontraktuesi me këkresë të AK ka dorëzuar të gjithë dokumentacionin
administrativo ligjor që kishte paraqitur në konkurim së bashku me dokumentat shoqëruese të mjetit,
mbi të cilat komisioni ka marr në dorëzuar automjetin me procesverbalin përkatës, ku për disa
specifikime teknike rezulton sa më poshtë;
Përshkrimi specifikimeve
Viti prodhimit
Cilindrata
Km të përshkruara
Normativa në 100/km

Sipas Specifikimeve teknike në
Sipas Specifikimeve të
Sipas Specifikimeve që pasqyron
DST
dorëzuara me ofetën
libreza e mjetit
2005 e lartë
Është 2006
Është 2007
1800-2200
Është 2200
Është 2231
Nuk kërkohet
Nuk dorëzohet
Nuk verifikohet
Nuk kërkohet
Nuk dorëzohet
Nuk verifikohet
Të dhënat janë disponuara nga dosja fizike dhe likujdimi i kontratës.

Të dhënat në tabelë pasqyrojnë faktin se; specifikimet teknike të automjetit që është ofertuar në
konkurim, nuk përputhen me specifikimet e mjetit të dorëzuar sipas librezës së mjetit, të cilat

Kriteri:
Impakti:

Shkaku:

Rëndësia:
Rekomandim:

komisioni i marrjes në dorëzim nuk i ka krahasuar specifikimet teknike si element për skualifikim me
kriteret e kërkesave kualifikuese, sepse nuk i ka evidentuar këto ndryshime. Në këto kushte marrja e
mjetit në dorëzim, si dhe likujdimi kontratës pa plotësuar kërkesat e parashikuara në specifikime
teknike të DST, shtojca (9) “Specifikime teknike”, pikat (6) e (14), veprime në mospërputhje me
kushtet e kontratës neni (7) “Detyrimet e furnizuesit”, pika (1) “…furnizuesi është i detyruar të
sigurojë sjelljen e mjtit si kërkohet nga AK dhe kushtet e specifikuara në kontratë”. Në këto kushte
marrja në dorëzim e mjetit pa plotësuar kriteret e specifikimeve ka sjell pasojë përdorimin e fondit
publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në vlerën 1,200.000 lekë pa tvsh.
Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi;
-z.AM me detyrë Mbikqyrës mjatesh në Drejtoria Mekanike.
-z.ES me detyrë Përgjegjës Sektori Shërbimeve B.Qendër.
-z.SH me detyrë Përgjegjës Sektori Mekanik.
-z.FT me detyrë Drejtor Sportit e Kultures.
-z.FSme detyrë Teknik i Rjetit kompjuterik zyra IT dhe Promovimit.
-z.HL me detyrë Magazinjer.
-z.A E me detyrë Projektues Urbanist sektori Planifikimi Territorit e Administrimi lejeve.
-z.SK me detyrë Përgjegjës Sektori Hartimit dhe Implementimit të Projekteve.
-znj.JL me detyrë Nënkryetare e bashkisë.
-z.RA me detyrë Elektriçist Sektori Sherbimit Publik Libonik.
-znj.FD me detyrë Përgjegjëse sektori menaxhimit të aktiveve.
-znj.NL me detyrë Specialiste finance.
-z.SC me detyrë Pergjegjes mjetesh.
Në cilësinë Anëtar të Komisionit të ngritur me qëllim për marrje në dorëzim të mjeteve zjarrfikëse
dhe mjetit të transporti, për mungesë në zbatimin e përgjegjësive funksionale, pasi kanë kryer
marrjen në dorëzim të mjetit pa plotësuar kërkesat kualifikues të parashikuara me specifikimet
teknike të DST.
-Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, kërkesat e parashikuara në
specifikime teknike të DST, shtojcat përkatëse “Specifikime teknike”, pikat (6) e (14).
-Shtesa në “aktive afatgjata materiale” është jashtë kushteve e specifikime teknike, njëkohësishtë
edhe pa plotësuar kriteret kualifikuese, sepse specifikimet teknike janë element skualifikimi (me
deklarim) në vlerësimi ofertës ekonomike.
-Mos zbatimi kërkesave ligjore për të parashikuara në marrjen në dorëzim të mjeteve pa plotësuar
specifikimet teknike të DST (shtojca 11) si kriter në kërkesat për kualifikim të dhe shpalljen fitues të
operatorit ekonomik.
E lartë
-Titullari i Autoriteti Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq), të analizojë dhe të nxjerrë
përgjegjësitë për kualifikimin e ofertës e vetme në konkurim e cila nuk plotëson kriteret e kërkesave
të kualifikimit në DST, njëkohësishtë edhe marrja në dorëzim nga komisioni i ngritur për këtë qëllim
i mjeteve të transportit të cilat nuk plotësojnë specifikimet teknike të përcaktuara në DST, e cila sjellë
efekt negativ financiar me impakt në përdorimin e fondit publik, pa ekonomicitet, eficencë dhe
efektivitet në vlerën totale 7.702.000 lekë pa tvsh. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i ofertës
ekonomike r cila nuk plotësonë kriteret e kualifikimit në DST, përveçse është shkelje e kuadrit
rregullator në fuqi, është edhe rriskë real për njësinë vendore, pasi këta OE për shkak të mangësive
nuk japin siguri për kryerjen me cilësi të kontratës.

Nga subjekti auditiuar Bashkia Maliq me shkresë nr.1810/19, datë 22.06.2020 e protokolluar në KLSH me
nr.194/4 datë 23.06.2020 njëkohësishtë edhe nëpërmjet postës elektronike, janë dërguar shpjegime për të
kundërshtuar shkeljet dhe mangësitë në zbatimin e procedurave të prokurimit të zvilluara nga AK në
periudhën objekt auditimi, të trajtuara në Projektraportin e Auditimit i dorëzuar në subjekt me shkresë
nr.194/3 prot, datë 29.05.2020. Grupi auditimit këto kundërshtime pasi ti lexoj me shumë kujdes, paanshmëri
e profesionalizim, do marr në konsideratë vetëm ato shpjegime të cilat janë shoqëruar me dokumenta shtesë
dhe prova të reja shkresore të cilat kanë mbështetje ligjore, ndërsa ato shpjegime që nuk gjejnë argumenta,
por janë vetëm justifikuese nuk do merren në konsidertë dhe do trajohen përsëri në Raportin Përfundimtar të
Auditimit.
Opinion i grupit të auditimit:

Shpjegime për shkeljet e mangësitë e trajtuara në Projektraport për zbatimin e procedurave të prokurimit
publik janë dërguar konkretishtë nga punonjësit së më poshtë;
1-z.AM me detyrë Mbikqyrës mjatesh në Drejtoria Mekanike.
2-z.ESme detyrë Përgjegjës Sektori Shërbimeve B.Qendër.
3-z.SH me detyrë Përgjegjës Sektori Mekanik.
4-z.FT me detyrë Drejtor Sportit e Kultures.
5-z.FS me detyrë Teknik i Rjetit kompjuterik zyra IT dhe Promovimit.
6-z.HLme detyrë Magazinjer.
7-z.AEi me detyrë Projektues Urbanist sektori Planifikimi Territorit e Administrimi lejeve.
8-z.SK me detyrë Përgjegjës Sektori Hartimit dhe Implementimit të Projekteve.
9-znj.JL me detyrë Nënkryetare e bashkisë.
10-z.RA me detyrë Elektriçist Sektori Sherbimit Publik Libonik.
11-znj.FD me detyrë Përgjegjëse sektori menaxhimit të aktiveve.
12-znj.NLme detyrë Specialiste finance.
13-z.SC me detyrë Pergjegjes mjetesh.
Këta punonjës janë në cilësinë, anëtar të komisionit të ngritur me qëllim për marrje në dorëzim të mjeteve
zjarrfikëse dhe mjetit të transporti.
1-znj.MZh me detyrë Specialist në Sektori Hartimit e Implementimi Projekteve.
2-znj.MSh me detyrë Përgjegjës SektoriFinances, Kontabilitet, Buxhetit.
3-znj.FRme detyrë Specialiste sektori IT.
4-znj.FDme detyrë Përgjegjëse sektori menaxhimit të aktiveve.
5-znj.SMme detyrë Specialiste për Prokurimiet/Kontrtatat.
6-z.K Mme detyrë Drejtor i Drejtorisë Mekanike.
Këta punonjës janë në cilësinë, anëtar të komisionit të vlerësimit të ofertave.
1-z.KJ, me detyrë Jurist për Prokurimet.
2-znj.VB, me detyrë Specialiste për Prokurimet.
3-znj.OI, me detyrë Specialist për prokurimet.
4-z.SK,me detyrë Përgjegjës në Sektori Hartimit dhe Implementimit të Projekteve.
5-znj.JG, me detyrë Drejtor të Ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore.
Këta punonjës janë në cilësinë, anëtar të komisionit të hartimit dhe miratimit të kritereve për kërkesat
kualifikuese, specifikimet teknike dhe termat e referencës.
Shpjegimet e dërguara përtë kundërshtuar shkeljet dhe mangësitë e trajtuara në Projektraportin e Auditimit
në lidhje me zbatimin e procedurave të prokurimit publik pasi u analizuan me hollësi, pa anshmëri dhe
profesionalizëm konstatojmë se;
-Me shpjegimet nuk është bashkëlidhur asnjë provë e re shkresore për të kundërshtuar veprimet e kryera,
ndërsa anëtarët e KVO nuk kanë shpjeguar e argumentuar faktin, pse janë shpallur fituese oferta ekonomike
konkuruese të cilat me devijime të vogla nuk i plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të miratuara me
DST. Njëkohësishtë nuk shpjegohet fakti pse nuk është mbajtur qëndrim strikt edhe në mosvlerësimin e
ofertave me mangësi të konsideruara po me devijime të vogla, veprime në mospërputhje dhe në shkelje të
kuadrit rregullator në fuqi të cilat për Autoritetin Kontraktor paraqesin rrisk, duke mos garantuar realizimin
me sukses të kontratës, respekivishtë me ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar
dhe VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, duke sjellë
pasojë përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet për të gjitha procedurat e
prokuruara në vlerë totale 33.379.917 lekë pa tvsh.
Në këto kushte në përfundim sqarojmë se; Shpjegimet e dërguara nga personat e ngarkuar me përgjegjësi në
lidhje me vlerësimin e kualifikimin e ofertave janë justifikime të cilat në njëfarë mënyre pasqyrojnë dhe
miratojnë edhe për sa është trajtuar në Projektraportin e Auditimit, për pasojë shpjegimet nuk mund të
merren në konsiderat, ndërsa mangësitë do të trajtohen përsëri në Raportin e Auditimit.
Edhe nga anëtar të komisionit të marrjes në dorëzim të mjeteve, janë dërguar shpjegime kundërshtuese për
sa është trajtuar në Projektraportin e auditimit, në lidhje me magësitë dhe shkeljet e trajtuara për marrjen në
dorëzim të mjeteve zjarrfikëse dhe automjeti pa plotësuar specifikimet teknike në DST, ndërsa shpjegohet se
komisioni vetëm ka verifikuar dokumentat shoqëruese të automjeteve, veprim i cili ka sjell pasojë efekt
financiar negative në pagesën e kryer. Për pasojë edhe këto shpjegime miratojn plotësishtë për sa është
trajtuar si shkelje në Projektraport, ndërsa nuk merren në konsideratë dhe shkelja do të trajtohet përsëri në
Raportin e Auditimit.

4.f- Mbi auditimin e zbatimit të kërkesave Udhëzimi Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 02, datë
24.04.2017 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”.
Titulli gjetjes:
Situata:

Auditim i ushtruar “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”.
AK (bashkia Maliq) për shpenzimet e kryera me fonde publike me objekte (për punime, blerje mall
dhe shërbime publike) me natyrë të njëjtë, ka nxjerr urdhra prokurimi me procedurë “Vlerë e vogël”,
mbi vlerën kufi e lejuar për këtë procedurë në shumën 800.000 lekë pa tvsh me copëzimi të fondit
publik, duke shmangur procedurat e tjera të prokurimit, më hollësishtë procedurat e analizuara me
sipas urdhër prokurimit pasqyrohen sa më poshtë;
Në periudhën ushtrimore raportuese për gjatë vitit 2018
U. Prokurimi

9 urdhëra prokurimi

2 urdhëra prokurimi

3 urdhëra prokurimi

4 urdhëra prokurimi

Objekti prokurimit
Procedura
Fond limit
Blerje bojra printeri
Blerje
351.600
Blerje dokumentacioni
Blerje
416.666
Blerje fotokopje
Blerje
333.333
Blerje kancelari per shkollat
Blerje
68.946
Blerje materiale kancelari
Blerje
500.000
Blerje materiale pajisje zyres (boje printeri)
Blerje
525.000
Blerje pajisje kompjuterike, fotokopje, printer për shkolla
Blerje
163.333
Blerje shtypshkrime
Blerje
309.817
Blerje të tjera materiale kancelarie
Blerje
278.100
Totali blerjeve materiale kancilerie
2.946.795
Blerje uniforma policie
Blerje
333.333
Blerje uniforma pune dhe veshje te tjera speciale
Blerje
760.833
Totali blerjeve për uniforma
1.094.166
Hartim Projekt-preventiv "Rivitalizim Drithas lart"
Sherbime
416.667
Hartim projekt-preventiv "Rivitalizim urban Qyteti Maliq"
Sherbime
375.000
Hartim Projet-preventiv "Stadiumi i Qytetit Maliq"
Sherbime
416.667
Totali shrbimeve për studim-projektim
1.208.334
Punime ndertimi per shkollat
Punime
619.933
Rikonstruksion objekte administrative, Faza II
Punime
772.595
Rrethimi i shkolles Vreshtas
Punime
452.469
Shpenzimi mirembajtje objekti sherbimi zjarrfikes
Punime
800.000
Totali për punë publike
2.644.997
Shënim: Të dhënat janë të disponuara nga Regjistrat e prokurimit publik

Vlerat kontratës
154.115
106.850
268.800
68.900
221.900
173.400
128.600
129.250
211.960
1.463.775
199.800
333.000
433.800
305.000
292.499
380.000
977.499
439.000
499.760
409.382
765.000
2,113,142

Për periudhën ushtrimore 2018, AK ka kryer shpenzime nëpërmjet 9 urdhra prokurimi me të njëjtën
natyrë për objekte; “blerje materiale kancilerie” me fonde publike të copëzuara në vlerën totale prej
2.946.795 lekë pa tvsh, pagesa të likujduara me 9U/SH me vlerë totale 1.463.775 lekë me tvsh,
nëpërmjet 3 urdhra prokurimi me të njëjtën natyrë për objekte; “blerje uniforma të ndryshme” me
fonde publike të copëzuara në vlerën totale prej 1.927.499 lekë pa tvsh, pagesa të likujduara me 3
U/SH me vlerë totale 1.287.800 lekë me tvsh, nëpërmjet 3 urdhra prokurimi me të njëjtën natyrë për
objekte; “shërbime për hartim projekt prevetiva” me fonde publike të copëzuara në vlerën totale prej
1.208.334 lekë pa tvsh, pagesa të likujduara me 3U/SH me vlerë totale 977.499 lekë me tvsh si edhe
nëpërmjet 4 urdhra prokurimi me të njëjtën natyrë për objekte; “punë publike” me fonde publike të
copëzuara në vlerën totale prej 2.644.997 lekë pa tvsh, pagesa të likujduara me 4U/SH me vlerë
totale 2,113,142 lekë me tvsh.
Në periudhën ushtrimore raportuese për gjatë vitit 2019
U.prokurimi
5 urdhëra
prokurimi

Objekti prokurimit
Blerje aparat fotografik + videoprojektor
Blerje kompjutera ,printera
Blereje materiale kancelarie

Procedura
Blerej
Blerje
Blerje

Fond limit
125.000
675.000
458.333

Blerje materiale pajisje zyre (bojë printeri )
Blerje
458.334
Blerje të tjera pajisje zyre
Blerje
268.000
Totali për blerje malli
1.984.667
Shënim: Të dhënat janë të disponuara nga Regjistrat e prokurimit publik

Vlera kontratës
124.500
585.000
339.000
88.120
192.500
268.000
1.597.120

Për periudhën ushtrimore 2019, AK ka kryer shpenzime nëpërmjet 5 urdhra prokurimi me të njëjtën
natyrë për objekte; “blerje materiale kancilerie” me fonde publike të copëzuar në vlerën totale prej
1.984.667 lekë pa tvsh, pagesa të likujduara me 6 U/SH me vlerë totale 1,597.120 lekë me tvsh. Për
këto shpenzime të realizuara me procedurë prokurimi “vlerë e vogël” për gjatë periudhës ushtrimore
raportuese (2018; 2019) objekt auditimi rezulton se; Autoriteti Kontraktor me urdhërat e nxjerr ka
copëzuar fondin publik, ndërsa duhej të kishte prokuruar të grupuara blerjen e mallit, kryerjen e
shërbimeve e punë publike, apo me lote me qëllim përdorimin sa më me efektivitet, eficencë dhe
ekonomicitet të fondit publik, veprime në mospërputhje me gërma (ë) “Prokurimi me vlerë të vogël”,

Kriteri:

neni 32 “Llojet e procedurave të prokurimit”, me pika (8), neni 40 “Procedudura e prokurimit me
vlerë e vogël”, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i
ndryshuar, si edhe Udhëzimin nr.3, datë 27.01.2015 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”
i ndryshuar me Udhëzimi nr. 2, datë 24.04.2017, pika (1) ku qartësishtë citohet se; “Autoriteti
kontraktor mund të përdorë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël për mallra, shërbime dhe
punë, vlera e përllogaritur e të cilave gjatë vitit kalendarik nuk është më e madhe se 800.000
(tetëqind mijë) lekë. Në këtë vlerë nuk përfshihet TVSH-ja.”, pika (3) ku qartësishtë citohet se; “Kjo
lloj procedure do të përdoret për blerjen e një grupi mallrash, kryerjen e shërbimeve apo punëve të
ngjashme, që kanë të njëjtin funksion kryesor apo që kanë të njëjtin emërtim në planin e shpenzimeve.
Përdorimi i kësaj procedure nuk duhet parë si mundësi për shmangien e procedurave normale të
prokurimit. Në asnjë rast, autoritetet kontraktore nuk duhet të prokurojnë veçmas mallra, shërbime
apo punë që përfshihen në një grup për shkak të ngjashmërisë së tyre, apo për shkak të funksionit
kryesor” dhe ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i
ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015. Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme
ngarkohen me përgjegjësi; Njësia e Prokurimit, Komisioni i prokurimit me “Vlerë e vogël” dhe
Sektori financës.
-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” i ndryshuar, neni 32 “Llojet e procedurave të
prokurimit”, gërma (ë) “Prokurimi me vlerë të vogël”; Udhëzimi nr.3, datë 27.01.2015 “Procedurat e
prokurimit me vlerë të vogël” i ndryshuar me Udhëzimi nr.1, datë 21.04.2016, pika (7), paragrafi (I),
ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar me ligji
nr.110/2015, datë 15.10.2015.

4.g-Auditim mbi zbatimin e kushteve në realizimin e punimeve publike, kolaudimi dhe
marrja në dorëzim e punimeve të kryera në kontratat e lidhura me operatorët ekonomike
fitues.
Mangësitë e konstatuara nga auditimi i këtyre procedurave paraqitet si vijon:
1.
Objekti i prokurimit: “Ndëtim Ujësjellës Bregas, Strelcë” Bashkia Maliq.
Titulli i gjetjes: Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë dëm
ekonomik.
Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Ndëtim Ujësjellës Bregas, Strelcë”
Bashkia Maliq, me vlerë 20,532,012 lekë me TVSH, fituar nga OE “Alb Korça 2002” SHPK,
rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve të kryera në objekt në shumën 442,562
lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve
Nr. 4356 Prot, datë 17.12.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Maliq dhe Operatoriit
Ekonomikë (OE) “Alb Korça 2002” SHPK.
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se:
-Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve, në kapitujt: Ujësjellësi i
fshatit Bregas, Rehabilitim depo uji dhe rehabilitim stacioni i pompimit. Nga verifikimi në terren i
punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të pasqyruara në situacionin
përfundimtar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra punimesh nuk janë kryer nx volumet
e situacionuara, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën
442,562 lekë pa TVSH.
Kriteri: Situacionimi volumeve jo në përputhje me faktin, veprime që nuk janë në përputhshmëri me:
-Ligjin nr.8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi” i
ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e sipërmmarjes së
punimeve me Nr. 4356 Prot, Datë 17.12.2018.
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë
Maliq.

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt
preventivit. Vlera prej 442,562 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera
në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Maliq.
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. Panajot Pilani, me detyrë
mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes
Rëndësia: I lartë
Rekomandojmë: Të merren masa nga Bashkia Maliq, që t’i kërkojë sipërmarrësit të punimeve OE
“Alb Korça 2002” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative që, shuma prej
442,562 lekë pa TVSH të realizohet në objekt brenda periudhës së garancisë me datë 10.10.2020 për
të garantuar silësinë dhe funksionalitetin e ujësjellësit. Realizimi i punimeve duhet të konfirmohet
zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Maliq, Mbikëqyrësi i punimeve si dhe Kolaudatori i
punimeve të objektit brenda periudhës së garancisë. Në rast të kundërt, moskryerja e punimeve sipas
Projektit të Zbatimit dhe specifikimeve teknike, do të konsiderohet dëm ekonomik dhe duhet të
zhdëmtohet nga sipërmarrësi i punimeve.
2.
Objekti prokurimit: “Sistemim-asfaltim Maliq+Njësitë Administrative” Bashkia Maliq.
Titulli i gjetjes: Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë dëm
ekonomik.
Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Sistemim - asfaltim Maliq +
Njësitë Administrative” Bashkia Maliq, me vlerë 26,023,380 lekë me TVSH, fituar nga OE
“Vashtëmia” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve të kryera në objekt
në shumën 418,721 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e
sipërmarrjes së punimeve Nr. 2217 Prot, datë 06.06.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor
Bashkisë Maliq dhe Operatorit Ekonomikë (OE) “Vashtëmia” SHPK.
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se:
-Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: shtresë me pllaka
veështrënguese betoni t=6 cm; shtresë stabilizanti, t=10 cm + spërkatje. Nga verifikimi në terren i
punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të pasqyruara në situacionin
përfundimtar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se këta zëra punimesh nuk janë kryer nx volumet
e situacionuara, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën
418,721 lekë pa TVSH.
Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me faktin, veprime të cilat nuk janë në
përputhshmëri me:
-Ligjin nr.8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i
ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e sipërmmarjes së
punimeve me Nr. 2217 Prot, Datë 06.06.2018.
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë
Maliq.
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt
preventivit. Vlera prej 418,721 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera
në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Maliq.
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. Gëzim Goxhaj, me detyrë
mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes
Rëndësia: I lartë
Rekomandojmë: Nga Bashkia Maliq, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 418,721 lekë pa
TVSH nga OE “Vashtëmia” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2217 prot, datë
06.06.2018 me objekt “Sistemim-asfaltim Maliq + Njësitë Administrative”, Bashkia Maliq, vlerë kjo
e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të
punimeve të pakryera sipas volumeve të situacionuara.
Shqyrtimi i observacionit.

Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve të mbikëqyrësit të punimeve “Ersi” SHPK përfaqësuar nga Ing.
Gëzim Goxhaj, me nr. 56 prot, datë 30.05.2020 mbi Akt-Konstatimin Nr. 3, datë 22.05.2020 të
mbajtur nga grupi i auditimit të KLSH-së, në zbatim në nenit 32, të Rregullores së Procedurave të
Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit (miratuar me vendim të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të
Shtetit Nr. 107, datë 08.08.2017 “Për miratimin e rregullores së procedurave të auditimit në
kontrollin e lartë të shtetit” është trajtuar si vijon:
a-Argumente dhe komente nga subjekti i audituar u trajtua si vijon:
Mbikëqyrësi i punimeve, lidhur me problematikat e konstatuara nga grupi i auditimit argumenton se:
Në lidhje me evidentimin e “punimve te librezuara dhe situacionuara me teper per shtresat ne trotuar
nuk eshte realizuar shtresa e betonit sipas analizes se cmimeve dhe specifikimeve teknike vlerën prej
418,721 lekë pa TVSH. Per kete duhet të theksojmë se është ndjekur dhe respektuar projekti i
zbatimit nga Bashkia Maliq si dhe Specifikimet teknike. Ne analizen teknike te cmimit trajtohet
hedhja e shtreses se pllakave mbi materialet 0,1 m3 dhe cimento pa e specifikuar kete problem qe te
jete beton.
Arsye tjeter eshte se nese ne analize do te ishte beton do te merreshin ne considerate dhe firot ne
object me kofecientin e humbjes 1.02 ,kjo do te thote dhe vete analiza eshte e paqarte per kete ze,
pamvaresisht se ne te eshte perfshire dhe cimento. Gjithashtu vlen te theksohet se pllakat jane hedhur
mbi shtresat e cakullit 10 cm sipas detajit teknik te projektit te paraqitura nga bashkia per shtresat e
trotuarit te gjitha shtresat jane realizuar pervec perdorimit te cimentos
b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:
Grupi i auditimit pasi e lexoi me kujdes, nuk merr në konsideratë argumentet e pasqyruara në
observacion për të zbritur vlerën prej 418,721 lekë si dëm ekonomik, sepse në observacionin tuaj,
nuk janë paraqitur argumente që vertetojnë të kundërtën e mendimit të grupit të auditimit. Bazuar nga
auditimi në objekt rezulton, zëri “Shtresë me pllaka vetështrënguese betoni t=6 cm” nuk është
realizuar sipas specifikimit teknik të këtij zëri, pra në fakt është realizuar me çmim më të ulët se sa
çmimi në situacion, për shkak të mos kryerjes së shtresës së betonit. Skicimi jo i saktë i paketës së
trotuarit, nuk përjashton zbatimin e specifikimit teknik për k’të zë punimi, dhe mos realizimi i
shtresës së betonit (sipas specifikimit) dobëson aftësinë mbajtëse të trotuari, gjithashtu edhe
jetëgjatësinë, në kushtet kur nuk është projektuar edhe zgarë hekuri.
- Lidhur me zërin “Shtresë stabilizanti, t= 10 cm + spërkatje” po t’i referohemi PZ nuk është
projektuar që poshtë kunetës dhe bordurës të vendoset, stabilizant, por, është parashikuar të vendoset
shtresë çakulli me t=10 cm, dhe si rrjedhojë, ky zë punime është realizuar në sipërfaqen 1251 m 2
[278 ml x 4.5 m] e barabartë me sipërfaqen e shtresave asfaltike, dhe jo 1612 m2 stabilizant, siç është
librezuar dhe situacionuar, nga sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi i punimeve.
3. Objekti i prokurimit: “Sistemim – asfaltim i rrugës në fshatin Plasë” Bashkia Maliq.
Titulli i gjetjes: Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë dëm
ekonomik.
Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Sistemim – asfaltim i rrugës në
fshatin Plasë” Bashkia Maliq, me vlerë 8,028,300 lekë me TVSH, fituar nga OE “Vashtëmia”
SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve të kryera në objekt në shumën
233,247 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së
punimeve Nr. 2790 Prot, datë 21.06.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Maliq dhe,
Operatorit Ekonomikë (OE) “Vashtëmia” SHPK.
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se:
-Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: shtresë me pllaka
veështrënguese betoni t=6 cm. Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet
dhe zërat e punës të pasqyruara në situacionin përfundimtar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se
ky zë punimi nuk është kryer në volumin e situacionuara, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të
shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 233,247 lekë pa TVSH.

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me faktin, veprime të cilat nuk janë në
përputhshmëri me:
-Ligjin nr.8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i
ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e sipërmmarjes së
punimeve me Nr. 2790 Prot, Datë 21.06.2019.
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë
Maliq.
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt
preventivit. Vlera prej 233,247 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera
në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Maliq.
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. Gramoz Skënda, me
detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes
Rëndësia: I lartë
Rekomandojmë: Nga Bashkia Maliq, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 233,247 lekë pa
TVSH nga OE “Vashtëmia” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2790 prot, datë
21.06.2019 me objekt “Sistemim-asfaltim i rrugës në fshatin Plasë”, Bashkia Maliq, vlerë kjo e cila
përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të
pakryera sipas volumit të situacionuar.
Shqyrtimi i observacionit.
Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve të mbikëqyrësit të punimeve “G & L Construction” SHPK
përfaqësuar nga Ing. Levend Harizi, me nr. 30/5 prot, datë 30.05.2020 mbi Akt-Konstatimin Nr. 4,
datë 22.05.2020 të mbajtur nga grupi i auditimit të KLSH-së, në zbatim në nenit 32, të Rregullores së
Procedurave të Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit (miratuar me vendim të Kryetarit të
Kontrollit të Lartë të Shtetit Nr. 107, datë 08.08.2017 “Për miratimin e rregullores së procedurave të
auditimit në kontrollin e lartë të shtetit” është trajtuar si vijon:
a-Argumente dhe komente nga subjekti i audituar u trajtua si vijon:
Mbikëqyrësi i punimeve, lidhur me problematikat e konstatuara nga grupi i auditimit argumenton se:
Në lidhje me evidentimin e “punimve te librezuara dhe situacionuara me teper per shtresat ne trotuar
nuk eshte realizuar shtresa e betonit sipas analizes se cmimeve dhe specifikimeve teknike vlerën prej
233,247 lekë pa TVSH .
Per kete duhet të theksojmë se është ndjekur dhe respektuar projekti i zbatimit nga Bashkia Maliq si
dhe Specifikimet teknike. Ne analizen teknike te cmimit trajtohet hedhja e shtreses se pllakave mbi
materialet 0,1 m3 dhe cimento pa e specifikuar kete problem qe te jete beton.
Arsye tjeter eshte se nese ne analize do te ishte beton do te merreshin ne konsiderate dhe firot ne
objekt me kofecientin e humbjes 1.02 ,kjo do te thote dhe vete analiza eshte e paqarte per kete ze ,
pamvaresisht se ne te eshte perfshire dhe cimento. Gjithashtu vlen te theksohet se pllakat jane hedhur
mbi shtresat e cakullit 10 cm sipas detajit teknik te projektit te paraqitura nga bashkia per shtresat e
trotuarit te gjitha shtresat jane realizuar perveç perdorimit te cimentos.
b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:
Grupi i auditimit pasi e lexoi me kujdes, nuk merr në konsideratë argumentet e pasqyruara në
observacion për të zbritur vlerën prej 418,721 lekë si dëm ekonomik, sepse në observacionin tuaj,
nuk janë paraqitur argumente që vertetojnë të kundërtën e mendimit të grupit të auditimit. Sqarojmë
se, azuar nga auditimi në objekt rezulton, zëri “Shtresë me pllaka vetështrënguese betoni t=6 cm”
nuk është realizuar sipas specifikimit teknik të këtij zëri, pra në fakt është realizuar me çmim më të
ulët se sa çmimi në situacion, për shkak të mos kryerjes së shtresës së betonit. Skicimi jo i saktë i
paketës së trotuarit, nuk përjashton zbatimin e specifikimit teknik për k’të zë punimi, dhe mos
realizimi i shtresës së betonit (sipas specifikimit) dobëson aftësinë mbajtëse të trotuari, gjithashtu
edhe jetëgjatësinë, në kushtet kur nuk është projektuar edhe zgarë hekuri.
4. Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion objekte shkollore + terrene” Bashkia Maliq.

Titulli i gjetjes: Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë dëm
ekonomik si dhe realizim zëri jo në përputhje me specifikimet teknike.
Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Rikonstruksion objekte shkollore
+terrene” Bashkia Maliq me vlerë 11,275,512 lekë me TVSH, fituar nga BOE “Vildev-Co” SHPK &
“Alb Korça” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve të kryera në objekt
në shumën 469,950 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e
sipërmarrjes së punimeve Nr. 2306 Prot, datë 03.05.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor
Bashkisë Maliq dhe BOE “Vildev-Co” SHPK & “Alb Korça” SHPK.
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se:
-Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: Punime shtresash dhe
elektrike. Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të
pasqyruara në situacionin përfundimtar si dhe atyre të kryera në fakt, rezultoi se ky zë punimi nuk
është kryer në volumet e situacionuara dhe sipas specifikimeve teknike, me pasojë dëm ekonomik
ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 469,950 lekë pa TVSH.
Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me faktin, veprime të cilat nuk janë në
përputhshmëri me:
-Ligjin nr.8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i
ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e sipërmmarjes së
punimeve me Nr. 2306 Prot, Datë 03.05.2019.
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë
Maliq.
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt
preventivit. Vlera prej 469,950 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera
në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Maliq.
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Znj. Razije Naipi, me detyrë
mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes
Rëndësia: I lartë
Rekomandojmë: Nga Bashkia Maliq, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 469,950 lekë pa
TVSH nga BOE “Vildev-Co” SHPK & “Alb Korça” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën
me nr. 2306 prot, datë 03.05.2019 me objekt “Rikonstruksion objekte shkollore + terrene”, Bashkia
Maliq, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e
situacionimit të punimeve të pakryera sipas volumit të situacionuar dhe specifikimeve teknike.
Shqyrtimi i observacionit.
Shqyrtimi dhe vlerësimi i komenteve të mbikëqyrësit të punimeve “Rean 95” SHPK përfaqësuar nga
Ing. Razije Naipi, me nr. 03 prot, datë 01.06.2020 mbi Akt-Konstatimin Nr. 5, datë 22.05.2020 të
mbajtur nga grupi i auditimit të KLSH-së, në zbatim në nenit 32, të Rregullores së Procedurave të
Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit (miratuar me vendim të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të
Shtetit Nr. 107, datë 08.08.2017 “Për miratimin e rregullores së procedurave të auditimit në
kontrollin e lartë të shtetit” është trajtuar si vijon:
a-Argumente dhe komente nga subjekti i audituar u trajtua si vijon:
Mbikëqyrësi i punimeve, lidhur me problematikat e konstatuara nga grupi i auditimit argumenton si
vijon:
1-Volumet e punimeve të kryera sipas Preventivit të Rishikuar në gjithë kapituj dhe nënobjektet e
kontratës “Rikonstruksion objekte shkollore+terene”, për 88 zërat e punimeve të situacionit
përfundimtar, janë matur në presencë të Mbikqyrësit të Punimeve dhe përfaqësuesve të Kontraktuesit
të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës.
2-Volumet e detajuara për gjithë zërat e punimeve ku përfshihet zëri “Shtrese pllaka porcelani
importi mat në sasinë 1400 m2 janë pasqyruar në librezën e matjeve dhe projektin e azhornuar. Për
ndonjë difekt të mundëshëm duhen të zëvendësohen nga kontraktuesi brenda periudhës së garancisë.

3-Për zërin “Fv.Ndricuesa fluoreshent 2 x 36w copë 97”, si volum janë në rregull, ndërsa disa prej
tyre duhen të zëvendësohen sipas specifikimeve teknike nga kontraktuesi brenda periudhës së
garancisë.
4-Sistemimet për dy zërat e mësipërm janë brënda 5% të garancisë të punimeve të kontratës dhe
mund të kryhen nga kontraktuesi pa u penalizuar palët
b-Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSh-së:
Grupi i auditimit pasi e lexoi me kujdes, nuk merr në konsideratë argumentet e pasqyruara në
observacion, sepse në observacionin tuaj, nuk janë paraqitur argumente që vertetojnë të kundërtën e
mendimit të grupit të auditimit.
Sqarojmë se, diferenca prej 150 m2 pllaka, u konstatua nga matjet në objekt në prezencë të
Mbikëqyrësit të punimeve dhe të përfaqësuesit të Bashkisë Maliq. Ne i rekomandojmë bashkisë
Maliq, që brenda aftit të plotësimit të rekomandimeve të lena nga KLSH, të verifikojë përsëri
sipërfaqen me pllaka porcelani importi mat.
- Lidhur me zërin “Fv.Ndricuesa fluoreshent 2 x 36w copë 97”, grupi i auditimit është shprehur se,
realizimi i këtij zëri është bërë në kundërshtim me specifikimet teknike, dhe se kjo duhet të zbatohet
brenda periudhës së përfundimit të garancisë së defekteve (01.10.2020), në rast të kundërt vlera
203,700 lekë do të konsiderohet dëm ekonomik.
5. Objekti prokurimit: “Ndërtim porta dhe ura në fushën e Maliqit” Bashkia Maliq.
Titulli i gjetjes: Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë dëm
ekonomik.
Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Ndërtim porta dhe ura në fushën e
Maliqit” Bashkia Maliq, me vlerë 10,028,256 lekë me TVSH, fituar nga OE “NIKA”SHPK,
rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve të kryera në objekt në shumën 200,805
lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve
Nr. 2198 Prot, datë 05.06.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Maliq dhe, (OE) “Nika”
SHPK.
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se:
-Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: Shtresë zhavorri lumi
dhe struktura monolite betoni C 16/20. Nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me
volumet dhe zërat e punës të pasqyruara në situacionin përfundimtar si dhe atyre të kryera në fakt,
rezultoi se këto zëra punimi nuk janë kryer në volumet e situacionuara, me pasojë dëm ekonomik
ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 200,805 lekë pa TVSH.
Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me faktin, veprime të cilat nuk janë në
përputhshmëri me:
-Ligjin nr.8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i
ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e sipërmmarjes së
punimeve me Nr. 2198 Prot, Datë 05.06.2018.
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë
Maliq.
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt
preventivit. Vlera prej 200,805 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera
në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Maliq.
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. Panajot Pilani, me detyrë
mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes
Rëndësia: I lartë
Rekomandojmë: Nga Bashkia Maliq, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 200,805 lekë pa
TVSH nga OE “Nika”SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2198 prot, datë
05.06.2018 me objekt “Ndërtim porta dhe ura në fushën e MAliqit”, Bashkia Maliq, vlerë kjo e cila

përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të
pakryera sipas volumit të situacionuar dhe specifikimeve teknike.
6. Objekti i prokurimit: “Ndërtim K.U.Z. në njësitë administrative viti 2018” Bashkia Maliq.
Titulli i gjetjes: Mos zbatim i zërave të punimeve në volumet e situacionuara me pasojë dëm
ekonomik.
Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Ndërtim porta dhe ura në fushën e
Maliqit” Bashkia Maliq, me vlerë 10,996,680 lekë me TVSH, fituar nga OE “Spektri”SHPK,
rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve të kryera në objekt në shumën 285,430
lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve
Nr. 1192 Prot, datë 13.03.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Maliq dhe, (OE)
“Spektri” SHPK.
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se:
-Ka patur likuidime për punime ndërtimit të pakryera, për zërat e punimeve: Germime dheu; FV.
Tuba të brinjëzuar; shtresë material i butë rreth tubit. Nga verifikimi në terren i punimeve të
ndërtimit, lidhur me volumet dhe zërat e punës të pasqyruara në situacionin përfundimtar si dhe atyre
të kryera në fakt, rezultoi se këto zëra punimi nuk janë kryer në volumet e situacionuara, me pasojë
dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 285,430 lekë pa TVSH.
Kriteri: Situacionimi volumeve jo në përputhje me faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri
me:
-Ligjin nr.8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i
ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.2; Kontratën e sipërmmarjes së
punimeve me Nr. 1192 Prot, Datë 13.03.2019.
Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë
Maliq.
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e zbatimit të projekt
preventivit. Vlera prej 200,805 lekë pa TVSH, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera
në fakt, konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Maliq.
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. Tomorr Spahiu, me
detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes
Rëndësia: I lartë
Rekomandojmë: Nga Bashkia Maliq, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 285,430 lekë pa
TVSH nga OE “Spektri”SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1192 prot, datë
13.03.2019 me objekt “Ndërtim KUZ në njësitë administrative viti 2018”, Bashkia Maliq, vlerë kjo e
cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve
të pakryera sipas volumit të situacionuar dhe specifikimeve teknike.
IV.5-Mbi zbatimin e rekomandimeve në auditimin e mëparshëm.
Nga verifikimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve të rikërkuara në mënyrë të
përmbledhur paraqitet si më poshtë:
a . Për masa organizative.
Nga KLSH me shkresën nr. 390/56, datë 22.10.2019, protokolluar në Bashkinë Maliq me nr.2988/4,
datë 23.10.2019, ka rikërkuar për zbatim nga Bashkia Maliq të 12 rekomandimeve në proces zbatimi,
respektivisht rekomandimet (nr.1.1, faqe 8), (nr.2.1, faqe 9), (nr.4.1, faqe 10), (nr.5.1, faqe 11),
(nr.8.1, faqe 12), (nr.11.1, faqe 14), (nr.12.1, faqe 14), (nr.13.1, faqe 15), (nr.16.1, faqe 17), (nr.17.1
faqe 17), (nr.18.1, faqe) dhe (nr.19.1, faqe 18) si më poshtë:
1-Gjetje nga auditimi: Për të vlerësuar funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe
zbatimin e kërkesave të Ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”,
grupi i auditimit testoi disa nga komponentët vlerësues të funksionimit të kontrollit të brendshëm;

Mjedisi i kontrollit. Strukturat e Bashkisë, funksionojnë sipas detyrave të përcaktuara në rregulloren e
brendshme mbi: “Organizimin, funksionimin, detyrat përgjegjësitë dhe kompetencat e administratës
së Bashkisë Maliq”, miratuar me vendim të Kryetarit të Bashkisë nr. 15, datë 11.07.2016. Megjithatë,
aktiviteti menaxhues dhe kontrollues, ushtrohet në kushtet e mungesës së një kuadri të plotë
rregullator; Bashkia Maliq, nuk ka miratuar gjurmët e auditit, në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr.
10296, datë 8.07.2010, neni 4 pika 19 dhe neni 16 pika 2 dhe UMF nr. 2, datë 6.02.2012 “Për
procedurat standard të zbatimit të buxhetit” pika 40. Në këtë Njësi Qeverisjes Vendore, nuk
aplikohen programe elektronike të licencuara lidhur me mbajtjen e kontabilitetit financiar. Struktura
Organizative e Bashkisë Maliq, është miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë (VKB) nr. 88,
datë 21.12.2016, ndryshuar me VKB nr. 122, datë 31.03.2017. Nga 465 punonjës gjithsej të miratuar,
110 janë punonjës vende pune që trajtohen me kontratë sipas ligjit “Për kodin e punës”, nga të cilët
74 vend pune e kanë futur statusin e nëpunësit civil kurse, janë në periudhe prove 26 punonjës
diferenca për 10 vende pune, janë ende bosh të pa plotësuara. Për punonjësit që janë parashikuar me
kontratë pune, nuk janë lidhur kontrata pune me afat.
Menaxhimi i riskut. Për vitin 2016, është caktuar koordinatori i riskut, por nuk janë identifikuar
aktivitete me risk. Për vitin 2017, është caktuar koordinatori i riskut, me vendim të Kryetarit të
Bashkisë, me nr. 27 datë 26.05.2017. Është përpiluar regjistri i aktiviteteve më me risk i cili është
miratuar nga Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS) me vendimin nr. 28, datë 29.05.2017 “Për
miratimin e regjistrit të riskut Bashkia Maliq”.
Veprimtaritë e kontrollit. Nga ana e titullarit të Bashkisë Maliq, nuk janë nxjerrë urdhra me shkrim
për mënyrën e ushtrimit të veprimtarisë së kontrollit, në kundërshtim me kërkesat e nenit 22 të ligjit
nr. 10296, datë 8.07.2010. Në përputhje më kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010, neni 27 është
krijuar GMS, por kjo veprimtari nuk ka qenë në përputhje me kërkesat ligjore, për arsye se: GMS nuk
ka miratuar plane zhvillimi strategjikë me afat jo më pak se sa 5 vjet, në kundërshtim me kërkesat e
ligjit nr. 68/2017 ”Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 32.
Informacioni dhe komunikimi. Realizohet sipas shkallës së strukturave, bazuar edhe në Rregulloren e
funksionimit të brendshëm, në zbatim të kërkesave të nenin 23 të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010.
(Më hollësisht trajtuar në pikën A faqet 10 – 19 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
1.1.Rekomandimi: Bashkia Maliq të marrë masa të identifikojë aktivitetet me risk, të aplikohen
programe elektronike të licencuara lidhur me mbajtjen e kontabilitetit financiar, të hartojë dhe
miratojë plane zhvillimi strategjikë me afat jo më pak se sa 5 vjet, të merren masa për ngritjen e
kapaciteteve të burimeve njerëzore duke zbatuar strukturën organizative të miratuar, plotësimin e
vendeve që trajtohen me Statusin e Nëpunësit Civil sipas ligjit, me procedurën e konkurrimit.
1.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar është në proces të vazhdueshëm të zbatimit të
saj, duke instaluar programin elektronik financiar me kontratën e lidhur me subjektin “Instituti i
modelimeve në Biznes”. Nga Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore janë bërë shpalljet e
pozicioneve vakantë pranë Shërbimit kombëtar të punësimit dhe ka vazhduar plotësimi i pozicioneve
sipas strukturës organizative bashkisë Maliq bazuar në ligji nr.152/2014 “Për nëpunësin civil”.
Zbatuar.
2.Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Maliq, është organizuar dhe funksionon struktura e Njësisë së
Auditimit të Brendshëm (NJAB) si veprimtari vlerësuese dhe që jep siguri mbi funksionimin e
sistemit të kontrollit të brendshëm. Kjo Njësi, është e përbërë nga dy specialistë nga të cilët njeri
është Përgjegjësi i Sektorit. Përgjegjësi i Sektorit, është i pajisur me Certifikatën e Audituesit të
Brendshëm në Sektorin Publik, ndërsa specialisti tjetër, nuk është i pajisur me certifikatën e auditit të
brendshëm, në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin
publik” neni 11. NJAB ka programuar 5 auditime dhe ka realizuar 5 auditime për vitin 2016 dhe për
2017 ka programuar 15 auditime dhe ka realizuar 10 auditime. Është miratuar nga titullari i bashkisë,
Plani Strategjik i subjekteve për t`u audituar për periudhën 2017, 2018 dhe 2019; Plani i
angazhimeve për vitin 2017; Planifikimi vjetor i nevojave për trajnim për vitin 2017; Planifikimi
vjetor i buxhetit dhe shpërndarja e burimeve të NJAB për 2017, si dhe Risqet e identifikuara sipas
sistemeve për vitin 2017. Dokumentacioni i mësipërm i është dërguar Drejtorisë se Harmonizimit për

Auditimin e Brendshëm pranë Ministrisë së Financave. Në procedurat e auditimit, u konstatuan
mungesa në zbatimin e standardeve të auditimit:
-Në të gjitha rastet, nuk është bërë kontrolli i cilësisë së auditimit të kryer në kundërshtim me
kërkesat e Manualit të Auditimit të Brendshëm i miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr.
100, datë 25.10.2016, Kap. II, pika 10.
-Nuk është bërë dhe dokumentuar vlerësimi i riskut gjatë auditimit, në kundërshtim me kërkesat e
Manualit të Auditimit të Brendshëm, Kap. VII “Sigurimi i cilësisë së auditimit të brendshëm- Pjesa
Formatet Standard, si dhe në të gjitha rastet nuk është dokumentuar takimi fillestar me organizatën
ose projekt–axhenda.
-Nuk është përpiluar Memorandumi nga Grupi i auditimit lidhur me rezultatet e nga auditimi dhe nuk
ka dalë urdhri ekzekutiv nga titullari i bashkisë për zbatimin e rekomandimeve të grupit të auditimit,
por është mjaftuar vetëm me memorandumin, në kundërshtim me kërkesat e Manualit të Auditimit të
Brendshëm. Kap. IV, pika 4, 1, 6 (Më hollësisht trajtuar në pikën D faqet 177 -179 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
2.1.Rekomandimi: Të merren masat e nevojshme për riorganizimin e NJAB me specialistë me
kualifikimin e nevojshëm, të pajisur me certifikatën e auditit të brendshëm, në zbatim të kërkesave
ligjore. NJAB, të marrë masat e nevojshme për të rritur cilësinë e auditimeve në zbatim Standardeve
dhe kërkesave të Manualit të Auditimit të Brendshëm i miratuar me Urdhër të Ministrave të
Financave nr. 100, datë 25.10.2016. Nga Titullari i Bashkisë, të merren masa, për të nxjerrë titull
ekzekutiv në zbatim të rekomandimeve nga gjetjet e auditimit të brendshëm për çdo rast të auditimit.
2.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar është në proces zbatimit, rezulton se Njësia e
Menaxhimit të Burimeve njerëzore ka shpallur vazhdimisht pozicionin vakant me shkresë
nr.1519/1prot, datë 23.04.2019 dhe nr. 875, datë 19.02.2020, pranë Shërbimit Kombëtar të
Punësimit, për të plotësuar strukturën e NJAB me specialistë të fushës të pajisur me certifikatë për
Auditim të brendshëm. Për çdo auditim kishte dalë Urdhër i Titullarit për zbatimin e rekomandimeve
të lëna nga Auditimi i Brendshëm.
Në proces zbatimi.
4.Gjetje nga auditimi: Llogaria aktive e bilancit 202 “Studime e projektime” për vlerën kontabël
43,144,249 lekë, është e analizuar për 187 projekte dhe studime të financuara në vite. Nga auditimi u
konstatua se administrimi i projekteve dhe studimeve, nuk është bërë bazuar në inventarizimin fizik
të tyre, në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare” i ndryshuar, neni 7 dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorit publik”, kap. III pikat 26, 30, 35/b, 35/c dhe kap IV, pika 73. (Më hollësisht trajtuar
në pikën B faqet 20 – 46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
4.1.Rekomandimi: Të merren masat, të verifikohet saktësia e llogarisë 202 “Studime e projektime”
bazuar në inventarizimin mbi gjendjen fizike të studimeve dhe projekteve të financuara në vite.
4.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar është zbatuar.
Zbatuar.
5.Gjetje nga auditimi: Llogaria aktive e bilancit 212 “Ndërtime konstruksione” për vlerën kontabël
736,725,155 lekë, është e analizuar për 170 objekte ndërtimore.
Nga auditimi u konstatua se nuk janë hapur regjistra përkatës për çdo objekt ku të jenë shënuar viti i
përfundimit, vlera kontabël, vlera e rikonstruksioneve të bëra në vite, amortizimi i objekteve etj., në
kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik” i ndryshuar pikat 26, 28, 30 dhe ligjit nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare”. Këto objekte, gjithashtu nuk janë të regjistrua në ZRPP Korçë në pronësi të
Bashkisë Maliq. (Më hollësisht trajtuar në pikën B faqet 20 – 46 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
5.1.Rekomandimi: Të merren masat, për inventarizimin fizik të aktiveve të qëndrueshme dhe
përpilimin e regjistrave përkatëse me të dhënat e nevojshme tekniko ligjore sipas përcaktimeve në
UMF nr. 30, datë 27.12.2011.

Të merren masat e nevojshme për përgatitjen e dokumentacionit të duhur me qëllim regjistrimin e
tyre në ZRPP Korçë në pronësi të Bashkisë Maliq.
5.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar është në proces zbatimit, rezulton se me urdhrin
nr.461, datë 19.09.2018 të Titullarit “Për ngritjen e komisionit të Inventarizimit, vlerësimit dhe
asgjësimit të aktiveve për vitin 2018, të Bashkisë Maliq”, ishte duke u kryer inventarizimi i pronave
të Bashkisë Maliq. Nga iventarizimi i pronave ishte bashkërenduar puna me sektorin e menaxhimit të
Aseteve për vazhdimin e procedurës dhe deri në regjistrimin përfundimtar në ASHK Korçë dhe
pajisjen me Certifikatë Pronësie.
Në proces zbatimi
8.Gjetje nga auditimi: Sipas të dhënave të pasqyrave financiare, gjendja e debitorëve të pasqyruara
në aktivin e bilancit, llogaritë 423-429 “Personeli, paradhënie, deficite dhe gjoba”, është në vlerën
kontabël 29,470,634 lekë. Kjo llogari është e analizuar për 311 subjekte juridike dhe fizike për
shumën totale 29,470,634. Nga auditimi u konstatua se mungojnë të dhënat kontabël dhe dokumente
ligjorë për vlerën debitorë të kësaj llogari në shumën 3,276,128 lekë për 217 subjekte.
Në këtë rast, për vlerën 3,276,128 lekë, pasqyrat financiare nuk pasqyrojnë saktë gjendjen debitorë,
në kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe
rregullave kontabël”, Kap. II, Pika 2-Dokumentet kontabël dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për
menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” i ndryshuar pika 35/c. (Më hollësisht trajtuar në
pikën B faqet 20 – 46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
8.1.Rekomandimi: Nga Bashkia Maliq, të merren masat për vjeljen e detyrimeve debitore në vite.
Drejtoria e Financës, të verifikojë gjendjen debitore bazuar në dokumentacionin e nevojshëm ligjor
duke identifikuar debitorët përfshi ata të trashëguar nga ish-komunat, sot Njësi Administrative të
Bashkisë Maliq.
8.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar është në proces zbatimit rezulton se deri në
momentin e mbajtjes së Akti verifikimit janë arkëtuar në vlerën 282,670 lekë për 33 raste.
Në proces zbatimi
11.Gjetje nga auditimi: Nga Zyra e Financës në Bashkinë Maliq, konstatohet se detyrimet të
prapambetura dhe vijuese janë të paraqitura në bilancin e vitit 2017, për blerje mallra e materiale të
ndryshme, si dhe punime të kryera për investime të cilat nuk i ka shlyer në vlerën 258,398,554 lekë,
veprim në papajtueshmëri me shkronjën “gj” neni 12, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar (Më hollësisht trajtuar në pikën B faqet 20 – 46
të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
11.1.Rekomandimi: Zyra e Financës në Bashkinë Maliq të marrë masa, për të shlyer detyrimet e
faturave të prapambetura brenda afateve ligjore në vlerën 258,398,554 lekë, duke nxjerrë në çdo rast
përgjegjësitë për këto detyrime të shtuara.
11.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar është zbatuar rezulton se, detyrimet për
detyrime të prapambetura që i përkasin vitit 2017, janë likujduar
Zbatuar
12.Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Maliq, struktura e Drejtorisë së të Ardhurave funksionon si
drejtori më vete dhe përbëhet nga 40 punonjës, me 1 Drejtor, 8 përgjegjës sektori, me arsim të lartë
në profil, 28 inspektor taksash me arsim të lartë dhe 2 specialist me arsim të mesëm të përgjithshëm,
nga të cilët me status të nëpunësit civil 34 punonjës, ndërsa për 6 punonjës janë lidhur kontrata pune
me afat 1 vjeçar. Në lidhje me arsimimin rezultoi se 14 prej tyre janë jashtë profilit, (dega gjuhëletërsi, histori-gjeografi, filozofi-sociologji, shkenca sociale, laborant dental, etj). Veprimet e
mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i
ndryshuar, VKM nr.142, datë 12.03.2014, i ndryshuar “Për përshkrimin dhe klasifikimin e
pozicioneve të punës në Institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, Lidhja
nr. 3 (Më hollësisht trajtuar në pikën B faqet 20 -46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
12.1.Rekomandimi: Nga Këshilli Bashkiak Bashkia Maliq të përcaktohet për Drejtorinë e të
Ardhurave lloji i arsimimit sipas strukturës dhe nga Drejtoria e Personelit të merren masa për
plotësimin e kësaj strukture me specialistë të kualifikuar në zbatim të kërkesave të akteve ligjore.

12.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar është zbatuar rezulton se, nga Këshilli i
Bashkisë Maliq ishte marrë Vendimi mbi miratimin e strukturës Organizative të Bashkisë Maliq
nr.130, datë 14.12.2018 “Për miratimin e numrit të punonjësve, nivelin e pagave të Administratës të
Bashkisë Maliq (qendër), Njësive Administrative dhe strukturave të Bashkisë Maliq për vitin 2019”,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore me shkresën nr. 875, datë 19.02.2020, kishte filluar
shpalljen për plotësimin e strukturës sipas Arsimit përkatës dhe plotësimin e strukturës me specialistë
të kualifikuar pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit.
Zbatuar
13.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se në Bashkinë Maliq, nga zbatimi i reformës
administrative duke analizuar treguesit e deri tanishëm konstatohet se nuk ja ka arritur qëllimit në
stadin bashkëkohor të kërkuar pasi:
-Në 2017 ka një rritje të numrit të punonjësve prej 91 veta ose 31 % më shumë nga viti 2014 dhe janë
rritur shpenzimet për pagat në masën 53%;
-Për vitin 2017 ka një rritje të shpenzimeve te personelit për paga dhe sigurime për 63,017,854 lekë
dhe shpenzime operative 27,646,375 lekë ne krahasim me vitin 2014.
-Për vitin 2017 ka mos realizimi i të ardhurave nga tatim taksave prej 182,061 mijë lekë me një
ndikim të ndjeshëm të taksës së tokës bujqësore, taksa mbi pasuritë e ndërtesës, taksa e ndikimit në
infrastrukturë, taksë pastrimi, ndriçimi, etj.
-Mos marrja në kohë e disa shërbimeve për banorët e disa njësive administrative të thella e larg nga
qendra e bashkisë.
-Rrjeti rrugor i dëmtuar në disa zona që vështirëson lëvizjen e njerëzve drejt qendrës Bashkisë.
-Mungesa e nëpunësve të kualifikuar, pa eksperiencë, ndikon negativisht në realizimin e objektivave
të njësisë;
-Mungesa e një plani të përgjithshëm vendor dhe plani strategjik, nuk është mbështetur nga qeveria
megjithëse renditet e 17 në rang popullsie dhe sipërfaqe nga 61 bashkitë;
-Me gjithë punën e bërë nuk është punuar mjaftueshëm në drejtim të rritjes së të ardhurave në raport
me planifikimin buxhetor.
-Nuk është bërë e studiuar numri i punonjësve të njësive vendore në raport me popullsinë dhe
shtrirjen gjeografike;
-Në varësi të strukturës të vendosur të kryhet unifikimi i pozicioneve për të gjitha njësitë vendore në
përputhje me funksionet sipas kërkesave të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” (Më
hollësisht trajtuar në pikën G faqet 180 – 186 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
13.1.Rekomandimi: Nga Bashkia Maliq të merren masa për zbatimin e reformës administrative,
duke krijuar një strukture organizative bashkëkohore dhe efeciente për 1000 banorë, për realizimin e
të ardhurave nga sistemi i taksapaguesve dhe për një shpërndarje sa më racionale të fondeve për
investime.
13.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar është zbatuar rezulton se, nga Këshilli i
Bashkisë Maliq ishte marrë Vendimi mbi miratimin e strukturës Organizative të Bashkisë Maliq
nr.130, datë 14.12.2018 “Për miratimin e numrit të punonjësve, nivelin e pagave të Administratës të
Bashkisë Maliq (qendër), Njësive Administrative dhe strukturave të Bashkisë Maliq për vitin 2019”,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore me shkresën nr. 875, datë 19.02.2020, kishte filluar
shpalljen për plotësimin e strukturës sipas Arsimit përkatës dhe plotësimin e strukturës me specialistë
të kualifikuar pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit.
Zbatuar
16.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se kontrata e qirasë nr. 613/1 Prot., datë 5.10.2011
për objektin “Qendra Tregtare Pojan” me sipërfaqe 560 m2, ndërmjet Kryetarit të ish-Komunës
Pojan z. Alfred Berberi dhe subjektit “Iliria Foods” sh.p.k është lidhur është në papajtueshmëri me
VKM nr. 529, datë 08.06.2011“Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies
me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” i ndryshuar pasi nuk është zbatuar asnjë
nga procedurat e përcaktuara në Kreun II “Procedurat e dhënies me qira ose enfiteozë të pasurive

shtetërore” të VKM-së, konkretisht pikën 1/a/c/ç/d/e, pikën 2, pikën 5/a-dh, pikën 6. (Më hollësisht
trajtuar në pikën F faqet 203 – 213 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
16.1.Rekomandimi: Bashkia Maliq të marrë masa në rrugë administrative dhe ligjore për
rishqyrtimin deri në anulim e kontratës të qirasë të lidhur me shoqërinë “Iliria Foods” SHPK, pasi
është në kundërshtim me kriteret dhe detyrimet e përcaktuara në VKM nr. 529, datë 08.6.2011 “Për
përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira ose enfiteozë të pronës
shtetërore” i ndryshuar.
16.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar është në proces zbatimit, rezulton se nga
Bashkia Maliq me shkresë nr.3570/2 prot, datë 10.11.2019 me lëndë: “ Njoftim”, ishte njoftuar
subjekti “Iliria Foods” shpk mbi rekomandimet e lëna nga KLSH për anulimin e kontratës së qirasë
me nr.613/1 prot, datë 05.10.2011. Me shkresë nr.3570/3, datë 21.02.2019 nga subjekti “Iliria
Foods” shpk, me lëndë: “Kthim përgjigje”, ku kërkon që procedura e ndërprerjes së kontratës të
filloje pasi të subjekti të jetë transferuar në një ambient tjetër.
Në proces zbatimi
17.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se “Qendra Tregtare Pojan” me sipërfaqe 560 m2
është ndërtuar mbi parcelat private të shtetasve të zj. XhA, z. RK dhe z. HK, të cilët më anë të
Deklaratës Noteriale nr. 1406 Rep, nr. 402 Kol, datë 11.07.2002 kanë dhënë dakordësinë për
ndërtimin e tregut rural në Plasë të ish-komunës Pojan nga Agjencisë Suedeze për Zhvillim
(SIDA). Marrëveshja e grantit ndërmjet qeverive për ndërtimin e tregjeve rurale është finalizuar me
VKM-së Nr. 271, datë 27.04.2011 “Për miratimin në parim, të marrëveshjes së grantit Suedez
ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Suedisë, për projektin “Zhvillimi i
Tregjeve Rurale në Rrethin e Korçës”(Pojan dhe Pirg) të në ndërtuara ne vitin 2002. (Më hollësisht
trajtuar në pikën F faqet 203 - 213 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
17.1.Rekomandimi: Bashkia Maliq të marrë masa dhe të filloj procedurat për shpronësimin e
sipërfaqes së pronës e cila është marrë nga Agjencisë Suedeze për Zhvillim (SIDA) për realizimin e
projektit “Ndërtimin e Tregut Rural Pojan” në përmbushje të kritereve dhe kërkesave të ligjit Nr.
8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë
private për interes publik” i ndryshuar.
17.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar është në proces zbatimit, rezulton se nga
Bashkia Maliq ishte dërguar shkresa me nr. 5446/6 prot, datë 22.05.2018 me lëndë : “Kërkesë për
bashkëpunim’ për fillimin e procedurave ligjore për shpronësimin publik, drejtuar Ministrisë së
Brendshme. Me shkresë nr.2436/1 prot, datë 25.06.2018 ishte kthyer përgjigje ku Ministria e
Brendshme shprehet për gatishmërinë e fillimit të procedurave të shpronësimit . Me shkresë
nr.2966/1prot, datë 17.01.2019 me lëndë ; “Ridërgimi i listës përfundimtare të pjesshme të pronave
të paluajtshme, shtetërore, publike në njësinë Administrative Pirg, Bashkia Maliq”. Me shkresë
nr.2965/1prot, datë 17.01.2019 me lëndë ; “Ridërgimi i listës përfundimtare të pjesshme të pronave
të paluajtshme, shtetërore, publike në njësinë Administrative Pojan, Bashkia Maliq”. Me shkresë
nr.3521/5 prot, datë 11.03.2019 me lëndë: “ Kthim Përgjigje”, nga Agjencia e Inventarizimit dhe
Transferimit të pronave Publike është në proçes projekt-vendimi për të cilat kërkohet shpronësimi.
Me shkresë nr.5446/9 prot, datë 15.03.2019 me lëndë: “ Kërkesë për bashkëpunim”, drejtuar
Agjencisë suedeze për zhvillim (SIDA) për vendosjen në dispozicion të dokumentacionit ligjor.
Pas kësaj nga Bashkia Maliq janë dërguar shkresat nr.2965/2 Prot., datë 20.11.2019, drejtuar
Agjencisë Shtetërore të Kadastrës duke i ridërguar listën e miratuar me VKB nr.60, datë 25.06.2018,
ASHK ka kthyer përgjigje me shkresë nr.18971/1 Prot., datë 16.12.2019, protokolluar pranë
Bashkisë Nr.5489 Prot., datë 18.12.2019, duke kërkuar një sërë dokumentash, ku ndër to edhe
statusin juridik e hartën treguese të regjistrimit për pronat e përfshira në listë. Me shkresën
Nr.5489/1 Prot., datë 07.01.2020, Bashkia Maliq i është drejtuar ASHK Korçë, për informacion mbi
statusin juridik të pasurive të paluajtshme, për të cilën ASHK Korçë ka kthyer përgjigje me shkresën
Nr.150/1 Prot., datë 14.01.2020, protokolluar pranë Bashkisë Nr.5489/2 Prot., datë 16.01.2020.
Bashkia Maliq me anë të shkresës Nr.5489/3 Prot., datë 03.03.2020, ka dërguar dokumentacionin e
kërkuar nga ASHK, shkresë e cila është hartuar dhe dërguar zyrtarisht gjatë periudhës së auditimit.

Në proces zbatimi.
18.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se në hartimin e kërkesave të veçanta për kualifikim
në procedurat e prokurimit të audituara për periudhën objekt auditimi rezultoi se nuk kanë gjetur
zbatim aktet ligjore e nënligjore të fushës së prokurimit publik, duke mos i argumentuar këto kërkesa
në lidhje të ngushtë me objektin e kontratës, veprim në kundërshtim me nenin 26, pika 5, nenin 61,
pika 2, paragraf i të VKM nr.914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.
(Më hollësisht trajtuar në pikën C faqet 46 – 161 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
18.1.Rekomandimi: Referuar procedurave të prokurimit publik të zhvilluara në Bashkinë Maliq,
kualifikimit të operatorëve ekonomike si dhe disa mangësive të konstatuara në hartimin e kërkesave
të veçanta për kualifikim, në procedurat e audituara nga grupi i auditimit të Kontrollit të Lartë të
Shtetit, i rekomandojmë Titullarit të Autoritetit Kontraktor: të marrë masa për përmirësimin e
mëtejshëm të Njësisë së Hartimit të Dokumenteve të Tenderit, në drejtim të përcaktimit të kërkesave
të veçanta për kualifikim në lidhje të ngushte me objektin e procedurës së prokurimit dhe në
bashkërendim me Këshillin Bashkiak të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për mangësitë e
konstatuara në procedurat e prokurimit të trajtuara më hollësisht në Raportin Përfundimtar të
Auditimit.
18.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar është zbatuar rezulton se, ishte nxjerrë Urdhri
i Kryetarit të Bashkisë Nr.470, datë 21.09.2018 “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH”.
Nga Agjencia e prokurimit Publik ishte nxjerrë Rekomandimi me Nr. 8197 prot, datë 03.09.2018
“Mbi hartimin e kritereve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra, Punë, Shërbime.
Njësia e Prokurimit kishte filluar me zbatimin e Rekomandimit duke bërë ndryshimet përkatëse në
kriteret e përgjithshme dhe ato të veçanta të kualifikimit nga ku për çdo procedurë prokurimi ishte
mbajtur proces-verbal “Për hartimin e Dokumenteve standarde të tenderit dhe miratimi i tyre”, i cili
ishte miratuar nga titullari i Autoritetit Kontraktor. Referuar dhe bazës ligjore të mësipërme nga
Agjencia e Prokurimit Publik është ngritur grupi i monitorimit ku kjo njësi monitorimi verifikon
Proçedurat e Prokurimit dhe në rastet ku konstaton se kërkesat përgjithshme dhe ato të veçanta të
kualifikimit nuk janë në përputhje me procedurën e prokurimit i rekomandon Njësisë së Prokurimit
dhe Titullarit të Autoritetit Kontraktor të bëjnë ndryshimet përkatëse, në rastet kur rekomandimet e
bëra nuk zbatohen Njësia e monitorimit rekomandon APP për fillimin e Hetimit administrative të
procedurës së prokurimit.
Zbatuar.
19.Gjetje nga auditimi: Për ri kërkimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga Kontrolli i Lartë i
Shtetit me shkresën nr. 1113/119, datë 31.01.2017, nga ana e KLSH janë ri rekomanduar 10 masa
organizative, 1 masë për mos përdorim fondi me efektivitet, 1 masë disiplinore, 1 masë për
punonjësit me kod pune dhe 3 masa administrative, për të cilat nga verifikimi rezulton se gjendja e
zbatimit të rekomandimeve të KLSH paraqitet:
Nga 10 masa organizative të ri rekomanduara 5 janë në proces zbatimi dhe 5 prej tyre janë zbatuar.
Nga 12 masa shpërblim dëmi, 11 janë në proces zbatimi dhe 1 prej tyre është zbatuar.
Janë realizuar masat e rekomanduara për përdorim fondi pa efektivitet, disiplinore e administrative.
(Më hollësisht trajtuar në pikën E faqet 187 - 202 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
19.1.Rekomandimi: Bashkia Maliq të marrë masat për ndjekjen e proceseve gjyqësore të ri
rekomandimeve për rastet e subjekteve që kanë pretendime për pagesën.
19.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar është në proces zbatimi pasi proceset gjygjsore
janë në gjykim.
Në proces zbatimi
b.Për shpërblim dëmi
Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të
Lartë të Shtetit” neni 15 germa (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 në total në vlerën 1,968,603 lekë, nga të cilat 1,938,603 lekë me tvsh në
zbatimin e kontratave për punë publike dhe 30,000 lekë në hartimin e fondit limit. Nëpunësi zbatues
të ndjekë procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare me qëllim
shpërblimin e dëmit në vlerën 1,968,603 lekë, si më poshtë:
Nga verifikimi rezultoi si më poshtë:
Për shpërblim dëmi janë rekomanduar 3 masa me vlerë 1,968,603 lekë, është pranuar dhe
kontabilizuar e gjithë vlera dhe deri me datë 04.07.2019 , për vlerën 30,000 lekë edhe pse janë bërë
njoftimet, nuk është arkëtuar asnjë lekë, ndërsa për 2 rastet e tjera në vlerën 1,938,603 lekë ndaj 2
operatorëve ekonomikë është hapur proces gjyqësor.
1.1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt
“Sistemim-Asfaltim Maliq dhe Njësitë Administrative faza 1”, të lidhur ndërmjet Autoritetit
Kontraktor Bashkisë Maliq dhe BOE “Niem” SHPK & “Vashtemia” SHPK , përfaqësuar nga OE
“Vashtemia” SHPK u konstatua se zërat e punimeve si vijon: Zëri 1 (3.239) Beton C 7/10 (Seksioni;
punime betonesh dhe b/a në rrugë, në fshatin Vashtëmi); zëri 1 (3.244/1) shtresë stabilizanti t=15 cm
+ spërkatje dhe zëri zëri 2 (3.222/1) shtresë binderi t=5 cm, dhe zëri 3 (3.226/1) shtresë binderi t=4
cm (seksioni; punime shtreshash në rrugë, në fshatin Vashtëmi ); zëri 2 (3.205) shtresë zhavorri t=10
cm (seksioni; punime në bordura dhe kuneta në rrugë); zëri 1 (3.239) beton c 7/10 dhe zëri zëri 2
(3.244/1) beton c 20/25 (punime betonesh dhe b/a në rrugë në fshatin Qesarat); zëri 1 (3.239) beton
C 7/10 (punime betonesh dhe b/a në rrugë, në fshatin Podgorie) janë likuiduar për punime të pakryera
dhe diferenca në volume në shumën 1,619,144 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj
buxhetit të bashkisë dhe buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në përputhshmëri me paragrafin e
tretë të nenit 8, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të
ndërtimit” i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar në pikën C/1 faqet 162 – 176 të Raportit Përfundimtar
të Auditimit).
1.1.1 Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Maliq, që t’i kërkojë BOE “Niem” SHPK &
“Vashtemia” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha
shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës 1,619,144 lekë pa TVSH, të përfituar tepër për punime të
pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Sistemim-Asfaltim Maliq dhe Njësitë Administrative
faza 1”.
1.1.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar është në proces gjykimi nga verifikimi rezultoi
se me vendim nr. (361)848, datë 19.05.2017 të Gjykatës Administrative Korçë është vendosur
pranimi i padisë dhe shfuqizimin e vendimit nr.41,51, datë 07.09.2016 “për arkëtimin e detyrimit”.
Bashkia Maliq ka paraqitur kërkesë ankimore datë 04.07.2017, pranë Gjykatës Administrative
Korçë, të depozituar me datë 05.07.2017 për ankim në Gjykatën Adnministrative të Apelit Tiranë.
Në proces zbatimi
2.2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt
“Kanalet sekondare në zonën Velitërnë, Zvirinë, Pirg, Sovjan”, të lidhur ndërmjet Autoritetit
Kontraktor Bashkisë Maliq dhe OE “BOSHNJAKU B” u konstatua se zërat e punimeve si vijon:
Zëri 1 (3.17) Gërmim dheu për riseksionim, pastrim; Zëri 2 (3.47/b) Mbushje ngjeshje dheu; Zëri 3
(3.243/1) Beton M 200, t=10 cm; Zëri 13 (3.624) Izolim me 1 prajmer 2 duar bitum; Zëri 14 (3.624)
Izolim me 1 prajmer 2 duar antiruxh; janë likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume
në shumën 319,459 lekë duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të Bashkisë. Sa më sipër nuk
është në përputhshmëri me paragrafin e tretë të nenit 8, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar dhe kontratën e nënshkruar. (Më
hollësisht trajtuar në pikën C/1 faqet 162 – 176 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
2.2.1.Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Maliq, që t’i kërkojë OE “BOSHNJAKU B”,
duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit

arkëtimin e shumës 319,459 lekë pa TVSH, të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e
kontratës me objekt “Kanalet sekondare në zonën Velitërnë, Zvirinë, Pirg, Sovjan”.
2.2.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar nga verifikimi rezultoi se me vendim nr.1560(495), datë 17.10.2019 të Gjykatës Administrative Korçë është vendosur pushimin e gjykimit të
padisë dhe përjashtimin e palës paditëse nga masa debitore për shumën 319,459 lekë.
Në proces zbatimi
3.3.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se në 2 procedura të blerjeve të vogla, konkretisht
“Blerje libra” dhe “Materiale ndërtimi e tjera pjesë këmbimi për makinën e Komunës” me vlerë
350,850 lekë pa tvsh, u konstatua se komisioni i blerjeve me vlera të vogla ka kaluar nga OE me
vlerë më të ulët te operator me vlerë më të lartë me pretendimin se OE me vlerën më të ulët është
tërhequr, por pa paraqitur dokumentacion justifikues të tërheqjes. Diferenca midis ofertës më të ulët
dhe asaj të kontraktuar në vlerën 30,000 lekë përbën shkelje të disiplinës financiare me dëm
ekonomik për buxhetin e komunës, për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme është shkaktuar
fryrje artificial e fondit limit si dhe janë konstatuar shkelje e rregullave të prokurimit publik në
shpalljen e ofertës fituese në kundërshtim me VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e
prokurimit publik” i ndryshuar, për sa më sipër mban përgjegjësi, komisioni i blerjeve me vlera të
vogla LK, M A, PB. (Më hollësisht trajtuar në pikën F faqet 191 – 201 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
3.3.1.Rekomandimi: Bashkia Maliq të marrë masa duke kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë ligjore
duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha
shkallët e gjykimit ndaj, LK, MA, PB në cilësinë e anëtarit të komisionit të blerjeve me vlera të vogla
për arkëtimin e vlerës prej 30,000 lekë.
3.3.2.Nga verifikimi rezultoi se: Kjo masë e rikërkuar nga verifikimi rezultoi se Me AktMarrëveshjen Nr.167 prot, datë 01.02.2019 e lidhur midis Bashkisë Maliq dhe Z. K janë paguar në
vlerën 10.000 lekë me mandatin nr.36, datë 07.03.2019, dhe në vlerën 10.500 lekë me mandat
Arkëtimi nr.16, datë 01.02.2019.
- Me Akt-Marrëveshjen e lidhur midis Bashkisë Maliq dhe Znj. EÇ ishte paguar vlerë 8.000 lekë me
mandatin nr.549, datë 03.06.2019,
Në proces zbatimi
-Rekomandim: Një kopje e Raportit Përfundimtar të zbatimit të rekomandimeve dhe shkresën e
rikërkimit të masave të pazbatuara për Bashkinë Maliq, t’i dërgohet për dijeni edhe Këshillit
Bashkiak Bashkia Maliq.
-Nga verifikimi rezultoi se: me shkresë nr.4651, datë 30.10.2019 me lëndë Informacion mbi Raportin
përfundimtarë të KLSH, kryetari Bashkisë Maliq ka bërë prezent Këshillit të Bashkisë Raportin
Përfundimtarë të zbatimit të rekomandimeve.
Zbatuar .
Nga verifikimi i masave të rikërkuara si më sipër rezulton se:
-masa organizative: Nga KLSH i janë rikërkuar Bashkisë Maliq 12 masa organizative, të cilat janë
pranuar të gjitha, nga verifikimi rezulton se janë zbatuar plotësisht 6 masa si dhe janë në proces
zbatimi 6 masa.
-masa për shpërblim dëmi: KLSH i ka rikërkuar kryetarit të Bashkisë Maliq, 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 vlerë 1,968,603
lekë, nga verifikimi rezulton se për 3 masa me vlerë 1,968,603 lekë, është pranuar dhe kontabilizuar
e gjithë vlera, për vlerën prej 30,000 lekë edhe pse janë bërë njoftimet nuk është arkëtuar asnjë lekë,
ndërsa për 2 rastet e tjera në vlerën 1,938,603 lekë ndaj 2 operatorëve ekonomikë është hapur proces
gjyqësor.

Në këto kushte në lidhje për disa rekomandime, duke parë punën e pamjaftueshme e bërë në drejtim
të zbatimin të rekomandimeve, përsëri duhet të ri kërkohet në bashkinë Maliq vazhdimi i
procedurave ligjore për zbatimin e rekomandimeve.
Nga verifikimi i masave të rikërkuara si më sipër rezulton se:
masa organizative: Nga KLSH i janë rikërkuar Bashkisë Maliq 12 masa organizative, të
cilat janë pranuar të
gjitha, nga verifikimi rezulton se janë zbatuar plotësisht 6 masa si
dhe janë në proces zbatimi 6 masa.
masa për shpërblim dëmi: KLSH i ka rikërkuar kryetarit të Bashkisë Maliq, 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 1,968,603 lekë, nga verifikimi rezulton se për 3
masa me vlerë 1,968,603 lekë, është pranuar dhe kontabilizuar e gjithë vlera, për vlerën
prej 30,000 lekë edhe pse janë bërë njoftimet nuk është arkëtuar asnjë lekë, ndërsa për 2
rastet e tjera në vlerën 1,938,603 lekë ndaj 2 operatorëve ekonomikë është hapur proces
gjyqësor.
Ligji nr. 154/2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”,
Kriteri:
nenit 15, shkronja “j’, neni 30, pika 2.
Impakti:
Punë e pamjaftueshme në realizimin e rekomandimeve të rikërkuara.
Moszbatim i kritereve ligjore për realizimin e rekomandimeve
Shkaku:
Rëndësia:
I lartë.
Rekomandimi: -Bashkia Maliq, të analizoj dhe të vazhdoj zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH
në auditimin e mëparshëm dhe në vijim të merren masa të menjëhershme për zbatimin e
tyre deri në përfundimin e proceseve gjyqësore për shpërblimin e dëmit.
Situata:

Në përfundim të trajtimit të çështjeve sa në sipër për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë:
A. MASA ORGANIZATIVE:
1.Gjetje nga auditimi: Në 4 (katër) proceduara prokurimi konkretishtë “Ndërtim KUZ në Njësitë
Administrative”; “Blerje materiale për mirmbajtje rruge”; “Blerje vaj graso e antifrizë” e “Shërbimi
periodik i eskavatorë” u konstaua se, në rregjistrin e parashikimit i dërguar e publikuar në APP vlera
e fondit limit pasqyrohet në shumën 29.386.461 lekë pa tvsh, ndërsa në urdhërat e prokurimit të
publikuar nga AK vlera e fondit limit evidentohet në shumën 25.131.438 lekë pa tvsh me diferencë
shuma 4.255.023 lekë, për ndryshimet (shtesa/paksime) nuk ka justifikim për diferencën ndërmjet
vlerës në regjistri parashikimit me urdhër prokurimi, veprim në mospërputhje me VKM nr.914, datë
27.12.2014 “Për miratimin e rregullave prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu (I) “Përgjegjësia e
Autoritetit kontraktor”, neni 4 “Regjistri parashikimeve të procedurave të prokurimit”, pika (3); (4).
(Trajtuar më hollësisht në faqe 61-96 të Raportit të Auditimit).
1.1-Rekomandimi: Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq),
Drejtoria e Financës e Njësia e Prokurimit, të analizojnë situatën për të nxjerrë përgjegjësitë me
qëllim që të eliminohen diferencat nëpërmjet regjistrit të parashikimit dhe urdhër prokurimit, duke
pasqyruar saktë cdo ndryshim me rregjistëri (shtesa/paksime) konfirmuar nga dega e Thesarit.
Menjëherë.
2.Gjetje nga auditimi: Autoriteti Kontrkator, njësia publike vendore (bashkia Maliq) në përfundim
të periudhave raportuese, në asnjë rast nuk ka përgatitur dhe hartuar asnjë raport të hollësishëm në
lidhje me korrektësinë dhe cilësinë e realizimit të suksesshëm të kontratave të lidhura me OE, ndërsa
në kontratat e përpiluara e miratuara, nuk ka emëruar e përcaktuar me nen përkatës, personin ose
strukturën organizative përgjegjës në emër të palëve kontraktuese për ndjekjen e realizim të kushteve
të kontratës, veprim në mospërputhje me Kreu (IX) “Ekzekutimi e mbikqyrja e kontratës”, neni 77
“Mbikqyrja e kontratës”, pikat (3); (4) parashikuar në kontratë me nen përkatës “Përfaqësimi
palëve”. (Trajtuar më hollësisht në faqet 61-96 të Raportit të Auditimit).

2.1-Rekomandimi: Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq); Njësia e
Prokurimit të analizojnë situatën me qëllim në të ardhmen, për korrektësinë e cilësinë dhe realizimin
e suksesshëm të kushteve në kontratat e lidhura, të hartohet një raport i hollësishëm nga personi, ose
struktura organizative e emëruar, të cilësuar si përgjegjës në emër të Autoriteti Kontraktor.
Menjëherë.
3.Gjetje nga auditimi: Në 5(pesë) procedura prokurimi konkretishtë;“Blerje mjet transporti për
nevoja të Bashkisë”;“Blerje pajisje zyrash”;“Blerje mjet zjarrfikës(I)”;“Blerje mjet zjarrfikës(II)” e
“Blerje materiale ndërtimi”; Komisioni i ngritur me urdhër për hartimin e specifikimeve teknike dhe
përllogaritjen e argumentimin e vlerës së fondit limit, në procesverbalet e mbajtur në asnjë rast nuk
ka evidentuar në lidhje me mënyrën e përllogaritjes dhe të argumentimit të vlerës limit të kontratës
(fondi limit), por është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e përshkrimit se; “...komisioni kryen
llogaritjen e vlerë së fondit limit për blerje zyrash mbështetur në VKM nr.914, datë 29.12.2014 i
ndryshuar, neni (59) Llogaritja e vlerë së kontratës....”, ndërsa në të gjitha rastet mungojnë burimet
e informacionit dhe mënyra e përllogaritur e vlerës së fondit limit. (Trajtuar më hollësisht në faqe 6196 të Raportit të Auditimit).
3.1-Rekomandimi: Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq), Njësia e
prokurimit dhe Hartuesit e specifikimeve teknike e përllogaritjes së vlerës limit të njoftimit të
kontratës (fondi limit), në të gjitha procedurat e prokurimit të kenë si objektiv kryesor faktin se,
argumentimi i vlerës së fondit limit ti shërbejë nxitjes së pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë dhe
të jap argumente të hollësishme në lidhje me burimet e informacionit për referimet e cmimit mallit,
punëve e shërbimet publike që do prokurohen.
Menjëherë.
4.Gjetje nga auditimi: Në 4(katër) procedura prokurimi konkretishtë; “Shërbime pastrimi dhe
gjelbërimit”;“Ndërtim Ujësjellës Bregas, Strelcë”;“Rikonstruksion objekte shkollor Njësi
Administrative faza (II)”;“Riparim vepra ujore, portobarazhe në fusha Maliq”, Njësia e hartimit të
dokumenteve standarde të tenderit në procesverbalet e mbajtur në lidhje me hartimin dhe miratimin e
kritereve të kërkesave kualifikuese në DST, nuk ka argumentuar në asnjë rast për kriteret e vendosura
në secilën kërkesë të veçantë të kualifikimit, ndërsa është mjaftuar vetëm me listimin e kërkesave për
kualifikim me pasqyrimin e përshkrimi të termave në mënyrë të përgjithshme, apo janë vendosur
kritere kualifikuese të pa nevojshme e të ekzagjeruar, në mospërputhje me ligji nr.9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika (5), neni
46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika (1); neni 15 dhe 22 të ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26; neni 61“Hartimi dhe publikimi dokumenteve të
tenderit”, pika (2), paragrafi (2); neni 61 “Hartimi dhe publikimi dokumenteve të tenderit”, pika (1);
(2), paragrafi (2). (Trajtuar më hollësisht në faqe 61-96 të Raportit të Auditimit).
4.1-Rekomandimi: NJHDST në hartimin e miratimin e kritereve të kërkesave kualifikuese në DST,
të argumentojë me hollësi secilin kriter në kërkesat kualifikuese të pasqyruara në procesverbalin
përkatës. Argumentimi të bëhet i hollësishëm mbi natyrën e kontratës, zërat e preventivit, volumet e
punimeve, kohëzgjatjen e kontratës, orët e punës për njësi të zërave të preventivit, analizave të
manualit teknik të çmimeve, numrin e nevojshëm të mjeteve, punonjësve, licencave, etj, me analizë
të hollësishme për seciin kriter të vendosur.
Menjëherë.
5.Gjetje nga auditimi: Në 2(dy) procedura prokurimi konkretishtë; “Blerje mjeti zjarrfikëse (I)” dhe
“Blerje mjeti zjarrfikëse II”; KVO ka shpallur fituese edhe ofertën e OE e vetme në konkurim të cilat
me devijime të vogëla nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese, ndërsa KVO këto procedura e
prokurimit duhej ti kishte anulluar për mungesë konkurence, pasi në garë nuk ngelet asnjë ofertë e
vlefshme, në mospërputhje me ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,
neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika (1), neni 53 “Shqyrtimi i ofertave” dhe VKM nr.914, datë
29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu (VIII) “Kushte të

përgjithshme për zbatim”, neni 73 “Mungesa e konkurrencës”. (Trajtuar më hollësisht në faqe 61-96
të Raportit të Auditimit).
5.1-Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor njësia publike vendore (bashkia Maliq), të
analizojë dhe nxjerrë përgjegjësit për kualifikimin dhe mos kualifikimin e OE konkurruese për
devijime të vogla në plotësimin e kritereve të kërkesave kualifikuese. Të konsiderojë faktin se
kualifikimi i OE të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, përveçse është shkelje e kuadrit rregullator në
fuqi, por edhe risk real për shpenzimet e njësisë publike, pasi kontraktori për shkak të mangësive nuk
jep siguri për kryerjen me sukses e cilësi të kushteve të kontratës.
Menjëherë.
6.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Drejtoria Financës, Bashkia Maliq deri më datë
30.04.2020, nuk ka likujduar detyrime në vlerën gjithsej 19,500,545 lekë, për fatura dhe vendime
gjykate të cilët i përkasin vitit 2019 e para (për mallra e shërbime në vlerën 14,337,566 lekë dhe
shpenzime për Vendime Gjykate në vlerën 2,970,749 lekë), veprime në kundërshtim me nenin 52Kryerja e shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 9 dhe 10, të ligjit nr. 9928, datë 29.04.2004 “Për
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar; UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e
detyrimeve të prapambetura” i ndryshuar me UMF nr.5/1, datë 21.05.2014; Udhëzimin plotësues MF
nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 –Detyrimet e prapambetura të
Njësive të Vetëqeverisjes Vendore (Trajtuar më hollësisht në faqen 20-29 të Raportit të Auditimit).
6.1-Rekomandimi: Bashkia Maliq Drejtoria Financës, bazuar në; Udhëzimin plotësues i Ministrisë
Financave nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 “Detyrimet e
prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dhe Udhëzimin plotësues te Ministrisë
Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për buxhetin e vitit 2019”, pikat 106-110, “Detyrimet e
prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, dhe pikat 116-117- Raportimi i detyrimeve te
prapambetura ne njësite e qeverisjes vendore’’, të paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak, një
material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë një grafik duke zbatuar të gjitha
radhën e pagesave për vlerën 19,500,545 lekë.
Menjëherë.
7.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se ka diferenca të dukshme midis treguesve të
hartimit dhe zbatimit të buxhetit, për sa i përket pjesës së të ardhurave të veta dhe shpenzimeve të
tyre, kështu për vitin 2018, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore të planifikuar gjithsej në vlerën
300,000 mijë lekë në buxhetin fillestar, janë kryer shpenzime sipas realizimit faktik në vlerën
129,176 mijë lekë duke mos realizuar shpenzimet në vlerën 170,824 mijë lekë, për vitin 2019, të
ardhurat nga taksat e tarifat vendore të planifikuar gjithsej në vlerën 300,000 mijë lekë në buxhetin
fillestar, janë kryer shpenzime sipas realizimit faktik 107,323 mijë lekë duke mos realizuar
shpenzimet në vlerën 192,768 mijë lekë, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008
“Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr.
10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligji nr. 9632, datë 30.10.2006
“Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, ligji nr. 68-2017, “Për Financat e Vetëqeverisjes
Vendore”, ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, UMF nr. 10, datë
28.02.2017, “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020”, si dhe UMF nr. 10/1, datë
28 02 2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm për Pushtetin Vendor”, Udhëzimi nr.
23 datë 22.11.2016, “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” dhe
Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak. (Trajtuar më hollësisht në faqen 20-29 të Raportit të
Auditimit).
7.1-Rekomandimi: Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit dhe
realizimit të buxhetit, Bashkia Maliq të marrë masa për hartimin e një buxheti real, mbështetur në
realizimin e mundshëm dhe objektiv të të ardhurave dhe shpenzimeve. Të bëhen periodikisht analizat
e punës për realizimin e buxheteve paraardhës duke nxjerrë konkluzione të sakta për realizimet dhe
mosrealizimet e buxheteve përkatëse.
Në vazhdimësi.

8.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave Bashkia Maliq,
për subjektet të cilat nga MIE kanë marrë leje shfrytëzimi të sipërfaqeve Pyjore dhe kullosore nuk
janë zbatuar kërkesat ligjore si: -nuk kanë riklasifikuar fondin pyjor/kullosor, nuk kanë pezulluar
veprimtarinë e këtyre subjekteve edhe pse me shkresat nr. 6096 dhe 6096/2, datë 26.12.2017 i kanë
njoftuar për aplikim në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit këto subjektet, për të paraqitur kërkesën
për heqjen nga fondi pyjor, vazhdimin e procedurave për aktivitet shfrytëzimi karriere dhe lidhjen e
kontratës për pyllzimin e sipërfaqes që kanë marrë për shfrytëzim. Veprimet e më sipërme, mos hapja
e dosjeve të veçanta për këto subjekt dhe moszbatimi i procedurave për heqjen nga fondi pyjorë të
sipërfaqeve të dhëna për shfrytëzim, nga subjektet për sipërfaqen 6.6 ha, pronë (aset) i Bashkisë
Maliq), vijnë në kundërshtim me nenin 17, të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005, “Për pyjet dhe
shërbimin pyjor”, të ndryshuar, me pikën 6, neni 17, të ligjit nr. 9693, datë 19.03.2007, “Për Fondin
Kullosor”, me pikat 3, 7, 9, 10, 11; 12, të VKM nr. 1353, datë 10.10.2008, “Për rregullat për
paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e
zvogëlimit të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit pyjor”, ndryshuar me VKM nr. 435, datë
08.06.2016, si dhe pikat 3, 6, 7, 9 dhe 11, të VKM nr. 1354, datë 10.10. 2008, “Për rregullat dhe
procedurat që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor i
ndryshuar me VKM nr. 434, datë 08.06.2016. (Trajtuar më hollësisht në faqen 20-29 të Raportit të
Auditimit).
8.1-Rekomandimi: Drejtoria e Pyjeve e Kullotave Bashkia Maliq, të marrë masa për riklasifikimin e
fondit pyjor/kullosor, të pezulloi veprimtarinë e subjekteve deri sa sipërfaqa pyjore që shfrytëzojnë të
hiqet nga fondi pyjor dhe vazhdimin e procedurave për lidhjen e kontratës për pyllëzimin e sipërfaqes
që kanë marrë për shfrytëzim.
Menjëherë.
9.Gjetje nga auditimi: Nga KLSH i janë rikërkuar Bashkisë Maliq 12 masa organizative, të cilat
janë pranuar të gjitha, nga verifikimi rezulton se janë zbatuar plotësisht 6 masa si dhe janë në proces
zbatimi 6 masa. Masa për shpërblim dëmi: KLSH i ka rikërkuar kryetarit të Bashkisë Maliq, 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 1,968,603
lekë, nga verifikimi rezulton se për 3 masa me vlerë 1,968,603 lekë, është pranuar dhe kontabilizuar e
gjithë vlera, për vlerën prej 30,000 lekë edhe pse janë bërë njoftimet nuk është arkëtuar asnjë lekë,
ndërsa për 2 rastet e tjera në vlerën 1,938,603 lekë ndaj 2 operatorëve ekonomikë është hapur proces
gjyqësor. (Trajtuar më hollësisht në faqen 105-114 të Raportit të Auditimit).
9.1-Rekomandimi: Bashkia Maliq të analizoj dhe të vazhdoj zbatimin e rekomandimeve të lëna nga
KLSH në auditimin e mëparshëm dhe në vijim të merren masa të menjëhershme për zbatimin e tyre
deri në përfundimin e proceseve gjyqësore për shpërblimin e dëmit.
Menjëherë.
10.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi procedurën e ngritjs dhe funksionimit të NJAB u
konstatua se, Njësia e Auditimit të brendshëm në bashki e cila ka funksionur me sturkturë në nivel
sektori me 1 auditues i certifikuar, ndërsa njësia Auditimit të brendshëm kërkohet të jetë e organizur
me 3 punonjës të certifikuar, veprim në mospërputhje me neni 10, ligji nr.114/2015 “Për auditimin e
brendshëm në sektorin publik” dhe pika 3, VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve
të krijimit të Njësisve të Auditimit të Brendshëm në Sektorin publik”. (Trajtuar më hollësisht në faqen
18-20 të Raportit të Auditimit).
10.1-Rekomandimi: Bashkia Maliq të marr masa që njësia e auditimit të Brendshëm të organizohet
dhe të funksionojë me 3 punonjës të certifikuar kërkesë e parashikuar në kriteret për krijimine Njësisë
së Auditit të Brendshëm në Sektorin Publik.
Menjëherë.

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se, nga 444 objekte inventari të pasurive të
paluajtshme në vlerën 1,112,185,445 lekë, Bashkia Maliq për 19 objekte është pajisur me titull
pronësie, për 21 objekte është në proces regjistrimi dhe për 404 objekte inventari, si më poshtë:
-llog. 211 “Pyje plantacione”, 7 objekte në vlerën 12,793,567 lekë;
-llog. 212 “Ndërtesa e konstruksione”, 201 objekte në vlerën 822,224,436 lekë;
-llog. 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, 236 objekte në vlerën 277,167,442 lekë.
nuk posedon titull pronësie, në kundërshtim me VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për inventarizimin
dhe hipotekimin e të gjitha pronave të paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i
pasurive dhe regjistrimi i pasurive të paluajtshme”, pika 1 dhe 2.
Për rrjedhojë edhe kontabilizimi i aktiveve afatgjata materiale, nuk është mbështetur në
dokumentacionin e duhur, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 me ndryshime,
Kapitulli III, pika 35. Në mënyrë më të hollësishme trajtohet në Pikën 3.2, faqe 21-60 të Raportit të
Auditimit.
11.1-Rekomanimi: Bashkia Maliq duhet të marrë masa të menjëhershme, që nëpërmjet strukturave
të saj, Drejtorisë së Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve, të përgatisë dosjet me
dokumentacionin e duhur për regjistrim në ZRPP dhe nëpërmjet Drejtorisë së Financës të përllogaritë
kostot për kryerjen e këtij shërbimi, buxhetimin dhe burimet e financimit, me qëllim pajisjen sa më
parë të pasurive të paluajtshme me titull pronësie.
Afati: 6-muaj
12.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se vlera e aktiveve e paraqitur në Pasqyrën e
Pozicionit Financiar, nuk paraqet “vlerën reale” të tyre, pasi nga ana e Bashkisë Maliq, nuk është
ndërmarrë asnjë procedurë rivlerësimi ndaj tyre, bazuar në SKK 5 “Aktivet afatgjata materiale dhe
aktivet afatgjata jomateriale”, Paragrafi “Trajtimet kontabël për aktivet afatgjata materiale”, pika 2332 “Modeli i rivlerësimit”. Vlerat fillestare, apo kostot historike të këtyre aktiveve rezultojnë sipas
çmimeve të blerjes si dhe kostove të tjera të drejtëpërdrejta, në periudhat përkatëse të krijimit, të cilat
referuar inventarit të llogarisë 212 “Ndërtesa dhe konstruksione” për 31 objekte (ndërtesa qendra
shëndetësore, shkolla, etj) variojnë nga 1,000 lekë deri në 99,000 lekë. Kjo situatë ka sjellë që vlera e
aktiveve të nënvlerësohet. Mosveprimet në lidhje me vlerësimin e aktiveve janë në kundërshtim me
Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli IV “Përgatitja dhe rregullat e plotësimit të pasqyrave
financiare vjetore të konsoliduara”, pika 105 “Hapat që ndiqen për konsolidimin e pasqyrës së
pozicionit financiar”. Në mënyrë më të hollësishme trajtohet në Pikën 3.2, faqe 21-60 të Raportit të
Auditimit.
12.1-Rekomanimi: Bashkia Maliq duhet të marrë masa të menjëhershme, për kryerjen e procedurave
ligjore për rivlerësimin e aktiveve, pasqyrimin e tyre në kontabilitet me vlerë reale (referuar tregut),
si dhe kryerjen e veprimeve kontabël referuar rezultatit (rritje apo ulje nga rivlerësimi), respektivisht
në llogaritë përkatëse 21 “Aktive afatgjata materiale” dhe llogarisë 109 “Diferenca nga rivlerësimi”.
Afati: 6-muaj
13.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se nga 4113 prona në total, një pjesë e
konsiderueshme e tyre prej 3692 pronash, sipas përshkrimit analitik në Tabelën anekse nr. 3.2.2/4,
nuk janë regjistruar në kontabilitet dhe Pasqyrën e Pozicionit Financiar “Aktivet afagjata material”,
pasi sipas inventarëve të trashëguar nga Njësitë të Shkrira (NJSH), janë paraqitur vetëm në sasi pa
vlerë. Situata e mësipërme, e cila daton prej bashkimit të Njësive të Shkrira, është në kundërshtim me
Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli IV “Përgatitja dhe rregullat e plotësimit të pasqyrave
financiare vjetore të konsoliduara”, pika 105 “Hapat që ndiqen për konsolidimin e pasqyrës së
pozicionit financiar”. Në mënyrë më të hollësishme trajtohet në Pika 3.2, faqe 21-60 të Raportit të
Auditimit.
13.1-Rekomanimi: Titullari i Bashkisë Maliq të marrë masa të menjëhershme për përmirësimin e
gjendjes, së pari nëpërmjet parashtrimit të të gjithë problematikës në Grupin e Menaxhimit Strategjik,
bazuar në udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 me ndryshime, Kreu II, pika 16, si dhe të ndërmarrë të
gjitha procedurat ligjore për vlerësimin e aktiveve të cilat janë pjesë e inventarit të aktiveve, por pa

vlerën respektive, me qëllim paraqitjen e vlerës së këtyre aktiveve në Pasqyrën e Pozicionit
Financiar të Bashkisë Maliq më 31.12.2020.
Afati: 6-muaj
B. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË
ADMINISTRIMIN E MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCË E EFEKTIVITET
TË FONDEVE PUBLIKE.
1.Gjetje nga auditimi: Në 3(tre) procedura prokurimi u konstatua se; Komisioni i ngritur me urdhër
për hartimin e specifikimeve teknike dhe përllogaritjen e vlerës fondit limit, në procesverbalet e
mbajtur nuk ka evidentuar në lidhje me mënyrën e përllogaritjes e argumentimit të vlerës limit të
njoftimit të kontratës (fondi limit), është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e përshkrimit se;
“...komisioni kryen llogaritjen e vlerë së fondit limit për blerje zyrash mbështetur në VKM nr.914,
datë 29.12.2014 i ndryshuar, neni (59) Llogaritja e vlerë së kontratës....”, ndërsa mungojnë të gjitha
burimet e informacionit për mënyrën e përllogaritur të vlerës së fondit limit, duke sjell pasojë rritje të
padrejtë të vlerës së prokuruar e cila konsiderohet përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë
dhe efektivitet në vlerën 2.517.196 lekë pa tvsh të detajuara për secilën procedurë prokurimi sa më
poshtë: (Trajtuar më hollësisht në pika 4 e programit, faqe 61-96 të Raportit të Auditimit).
1.1.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt;“Blerje Ndriçuesa rruge me krahë
LED”,komisioni për hartimin e specifikimeve teknike e përllogaritjen e fondi limit për blerje
ndricues rruge me krah LED ka pasqyruar se; “....komisioni bazuar në cmimet e marra nga
operatorët që ofrojnë mallra të natyrës së objekt prokurimi në treg kryen llogaritjen e cmimit për
objektin e nricues rrugor LED, mbështetur në VKM nr.914, datë 29.12.2014 i ndryshuar, neni (59)
Llogaritja e vlerë së kontratës, pika (2).....” i sygjeron titullarit fondin limit 1.666.607 lekë pa tvsh
dhe 1.999.928 lekë me tvsh. Pikërishtë mbi bazën ligjore që komisioni është referuar në
procesverbalin e mbajtur për këtë qëllim, vetëm ka pasqyruar e analizuar se, “..nga testimi i tregut u
morën ofertat me cmimet e ofruara nga 3 (tre) shoqëri për 2 artikuj (ndricues led), mbi të cilat ka
përllogaritur cmimi mesatarar dhe në përfundim ka evidentuar vlerën totale të fondit limit pa tvsh i
prokuruar...”, bashkëlidhur “ofertat e shitje”. Nëpërmjet kësaj përllogaritje e vlerë së fondit limit
konstatohet se, komisioni ka llogaritur cmim mesatar pa tvsh, ndërsa referuar në procedurat tatimore,
“cmimi me faturë shitje malli” i lëshuar nga subjekti, përfaqëson cmimin e mallit me të gjitha
detyrimet përfshirë edhe TVSH. Në këto kushte përllogaritja e vlerës së fondit limit ka sjell përfshirje
2 herë TVSH në vlerën e fondit limit. Për pasojë shuma prej 333,321 lekë vlera e përllogaritur
TVSH, do konsiderohet përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, ka rritur
padrejtësishtë vlerën e fondit limit, në mospërputhje me ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, gërmat (a); (b); VKM nr. 914,
datë 27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu (II) “Rregullat e
Përgjithshme të prokurimit”, neni 59 “Llogaritja e vlerës së kontratës”. Kreu (VII) “Zyrtarët e
prokurimit dhe zhvillimi i procedurave”, neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”,
pika (2).
1.2.Gjetje nga auditimi: Në procedurën prokurimit me objekt:“Shërbime të pastrimit e gjelbërimit”
komisioni për argumantim e përllogaritje të vlerës limit të njoftimit të kontratës (fondi limit) dhe
miratimin e specifikimeve teknike, ka hartuar preventivin e shërbimi parstrimit e gjelbërimit me
volume e kosto për njësi periudha 1 vit me vlerën 27.928.430 lekë pa tvsh, ndërsa me urdhër nr.463,
datë 24.10.2016 ka përllogaritur me analizë të hollësishme strukturën e kostos për njësi shërbimi
pastrimi e grumbullimi të cilat u bënë pjesë e DST. Megjithatë në preventiv krahas zërave të kostos
për shërbimi pastrimit e grumbullimit të mbetjeve urbane, janë preventivuar edhe zëra punimi që nuk
i përkasin objektit të prokurimit konkretishtë; zëri preventivit “Transport materiale ndërtimi dheu
deri 3 km” me vlerën 51.000 lekë; zëri preventivit “Hedhje, rrafshim mbushje dheu me krah” me
vlerën 58.600 lekë dhe zëri preventivit “Bojë komponente (sprajt)” me vlerë 859.275 lekë e
përllogaritur në vlerë total 968.875 lekë pa tvsh, duke rritur padrejtësishtë fondin limit, pasi këto zëra
punimi në preventiv janë objekt IMTV-së, apo Policisë bashkisë për penalizim të subjekteve që

krijojnë materiale inerte. Dhënia e ofertave nga OE mbi këto zëra të preventivit, bën të pamundur
vlerësimin e drejtë të ofertës nga KVO, pasi AK për ndërtimin e kostos me zëra punime të pa
argumentuar, veprim në mopërputhje me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 17 “Oferta ekonomike”. (Trajtuar më hollësisht në pika 4 e
programit, faqe 61-96 të Projektraportit të Auditimit).
1.3-Rekomandimi: Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq), të
analizojë dhe të nxjerr përgjegjësitë për situatën e mësipërme me qëllim që në të ardhmen të
eliminohen rastet e përllogaritjes padrejtësishtë të vlerës limit të njoftimit të kontratë (fondi limit),
duke përfshirjë 2 herë TVSH në vlerën e fondit limit, si edhe duke pasqyruar në preventiv zëra
punimi të cilët janë objekt i veprimtarisë IMTV-së, apo Policisë së bashkisë, kanë sjellë pasojë efekt
negativ financiar me impakt në përdorimin pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet të fondit publik
në vlerë totale 1.302.196 lekë pa tvsh.
Menjëherë.
1.4.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt:“Ndërtim Ujësjellës Bregas,
Strelcë” për argumentimin e përllogaritjen e vlerës limit të njoftimit të kontratës (fondi limit) në
preventivin e punimeve në vlerën 19.491.151 lekë Drejtoria e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit
të teritorit nga ing.Spiro Koti me analizë teknike janë ripërpunuar cmimet e zërave të punimeve
ndërsa u konstatua se, hartuesi i preventivit ka miratuar edhe zëra punimeve të cilat nuk janë detyrim
i investitorit, por detyrim për tu likujduar nga abonenti familjar, ndërsa mbi këto zëra kanë ofertuar
OE në konkurim për zërat “FV Lidhje familjare matës uji komplet fi ¾” = 20mm+ tubo NR10”, sasia
270copë me vlerë 1.215.000 lekë. Nëpërmjet kësaj mënyre përllogaritje, argumentimi dhe miratimi
rezulton se, AK ka rritur dhe ka sjellë konkurim të padrejtë të vlerës limit të njoftimit të kontratës
(fondi limit), veprime në mospërputhje me VKM nr.1304, datë 11.12.2009 “Për miratimin e modelit
të rregullores për furnizimin me ujë dhe për kanalizimet në zonën e shërbimit të Ujësjellës
Kanalizime SHA”, pika (2.7) “Ujëmatësat”, nënpika (3) ku qartësishtë citohet se; “...Ujëmatësi dhe
saraqineskat e instaluara në objekte janë në pronësi të pronarit të objektit/apartamentit i cili është
përgjegjës për mirëmbajtjen e tyre.....”. Në këto kushte vlera 1.215.000 lekë pa tvsh, konsiderohet
përdorim i fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (vlera e ujmatësit e instalimi), si
pasojë e përllogaritjes dhe prokurimit të padrejtë në vlerën e fondit limit. (Trajtuar më hollësisht në
pika 4 e programit, faqe 61-96 të Raportit të Auditimit).
1.5-Rekomandimi: Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq), të
analizojë situatën e mësipërme, të nxjerr përgjegjësitë dhe të marr masa për të evidentuar nëpërmjet
“Ujësjellës Kanalizime”sha të 270 abonentët familjar përfitues, ndërsa vlera e ujëmatësit i përfituar
nga secili abonent të pasqyrohet në faturën e konsumit të ujit, si detyrim i abonentit familjar, vlerë e
cila ka dhënë efekt negativ financiar me impakt në përdorimin pa ekonomicitet, eficencë dhe
efektivitet të fondit publik në vlerën 1.215.000 lekë pa tvsh.
Menjëherë.
2.Gjetje nga auditimi: Në 2(dy) procedura prokurimi u konstatua se; KVO ka shpallur fituese
ofertën e radhës e mbetur në klasifikim me vlerë më të lartë se, vlera e ofertës konkuruese e paraqitur
nga OE i cili është tërhequr nga lidhja e kontratës, ndërkohë që diferencë ndërmjet dy ofertave është
disa herë më e lartë se 2% e vlerës së fondit limit të prokuruar konkretisht; (4deri17%), ka sjellë
efekt negativ financiar me impakt në përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, efiçencë dhe
efektivitet në vlerë totale 4.639.656 lekë pa tvsh të detajuara për secilën procedurë sa më poshtë:
(Trajtuar më hollësisht në pika 4 e programit, faqe 61-96 të Raportit të Auditimit).
2.1.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje mjet transporti për nevojat
e Bashkisë” e zhvilluar në datën 18.06.2018 me fond limit 1.250,000 lekë pa tvsh. Në këtë procedurë
kanë marr pjesë 3 OE, nga të cilët 2 OE janë kualifikuar me kriteret e kërkesave kualifikuese të
miratuara e pranuara nga OE në DST, ndërsa KVO ka shpall fitues ofertën konkuruese të OE “RAMI”shpk me vlerë të ofertës 1.200.000 lekë pa tvsh, pasi OE “POËËR INDUSTRI”shpk nuk ka
depozituar “formular për sigurim kontratës”, duke u tërhequr nga lidhja e kontratës. Në këto kushte
KVO duhej të kishte anuluar procedurën e prokurimit sepse, oferta e shpallur fituese në renditje është

me diferencë nga oferta e tërhequr në shumën 51.000 lekë pa tvsh, më e lartë se (2%) e vlerës fondit
limit saktësisht (4%). Për pasojë përzgjedhja e ofertës së radhës dhe lidhja e kontratës me këtë
shoqëri në vlerën 1.200.000 lekë pa tvsh do konsiderohet përdorim i fondit publik pa ekonomicitet,
eficencë dhe efektivitet, në mospërputhje me neni 58 “Njoftimi fituesit dhe nënshkrimi kontratës”,
pika (5), të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar. (Trajtuar më
hollësisht në pika 4 e programit, faqe 61-96 të Raportit të Auditimit).
2.2.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje sistem fonie dixhitale + foni
aparat” e zhvilluar në datën 12.03.2018 me fond limit 3.500,000 lekë pa tvsh. Në këtë procedurë
kanë marr pjesë 8 OE, nga të cilët 2 OE janë kualifikuar me kriteret e kërkesave kualifikuese të
miratuara e pranuara nga OE në DST, ndërsa KVO ka shpall fitues ofertën konkuruese të OE
“ASLV”shpk me vlerë të ofertës 3.439.656 lekë pa tvsh, pasi OE “AUDIO VISUAL STORE”shpk nuk
ka depozituar “formular për sigurim kontratës”, duke u tërhequr nga lidhja e kontratës. Në këto
kushte KVO duhej të kishte anuluar procedurën e prokurimit sepse, oferta e shpallur fituese në
renditje është me diferencë nga oferta e tërhequr në shumën 601.362 lekë pa tvsh, më e lartë se (2%)
e vlerës fondit limit saktësisht (17%). Për pasojë përzgjedhja e ofertës së radhës dhe lidhja e
kontratës me këtë shoqëri do konsiderohet përdorimi fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe
efektivitet në vlerë 3.439.656 lekë pa tvsh, në mospërputhje me neni 58 “Njoftimi fituesit dhe
nënshkrimi kontratës”, pika (5), të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndryshuar. (Trajtuar më hollësisht në pika 4 programi, faqe 61-96 të Raportit të Auditimit).
2.3-Rekomandimi: Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq), të
analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për situatën e mësipërme me qëllim që në të ardhmen të
eliminohen rastet e kualifikimit të ofertave të renditura pas ofertës së OE për të cilat nga KVO është
pranuar deklarata “dorëheqje nga oferta”, ndërkohë që diferencat ndërmjet dy ofertave janë disa
herë më të larta se (2%) e vlerës së fondit limit të prokuruar, ka sjellë efekt negativ financiar me
impakt në përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në vlerën totale
4.639.656 lekë pa tvsh, ndërsa KVO duhet të udhëhiqet nga zbatimi kritereve të parashikuara nga
ligji për prokurimet publike me qëllim sigurimin me eficencë maksimale të fondit dhe dhënie
përparësi ofertës me vlerë më të ulët, si kriteri bazë i parashikuar në kriteret e vendosura në DST.
Menjëherë.
3.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje pajisje zyrash” u konstatua
se, KVO nuk ka kualifikuar ofertën e operatorit ekonomik, vlera e të cilës është më e ulët se oferta
fituese, ndërkohë që gabimi nuk është artitmetikor si pasojë e shumëzimit të sasisë me cmimin për
njësi, por është gabim i paraqitur në paraqitjen e vlerës totale të ofertës, ndonëse vlera e diferencës së
paraqitjes gabim të ofertës është shuma (110.800 lekë, ose 2.4%), megjithëse më e madhe se 2% me
04%, diferencë kjo e pa përfillshme, megjithatë u konstatua se edhe oferta e shpallur fituese për
devijime shumë të vogla nuk i plotëson kriteret e kërkesave në kualifikim në DST, ka sjellë efekt
negativ financiar me impakt në përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në
vlerën 872.600 lekë pa tvsh. (Trajtuar më hollësisht në pika 4 e programit, faqe 61-96 të Raportit të
Auditimit).
3.1-Rekomandimi: Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq), të
analizojë dhe të nxjerë përgjegjësi për kualifikimin e OE në procedurën e prokurimit dhe të
konsiderojë faktin se, edhe OE i cili nuk plotëson kriteret e kërkesave për kualifikim në DST, ndërsa
kualifikimi ka rrisk dhe nuk jep garanci për kryerjen me cilësi të kontratës, ka sjellë efekt negativ
financiar me impakt në përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë e efektivitet në vlerë
872.600 lekë pa tvsh.
Menjëherë.
4.Gjetje nga auditimi: Në 6 (gjashtë) procedura prokurimi u konstatua se; KVO me qëndrimin strikt
në vlerësimin e ofertave konkuruese, nuk ka kualifikuar ofertat e paraqitura nga OE konkurues, vlera
e të cilave është më e ulët se vlera e ofertës e shpallur fituese, për devijime shumë të vogla nuk
plotësojnë kriteret e kërkesave në kualifikim të vendosura e miratuara në DST, ka sjellë efekt negativ
financiar me impakt në përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në vlerë

totale 17.806.465 lekë pa tvsh të detajuara për secilën procedurë sa më poshtë: (Trajtuar më
hollësisht në pika 4 e programit, faqe 61-96 të Raportit të Auditimit).
4.1.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Shërbime të pastrimit dhe
gjelbërimit” e zhvilluar në datën 17.07.2018, me fond limit 139,642,150 lekë pa TVSH, në konkurim
kanë marrë pjesë 4 OE, ku për OE “REJ”shpk nga KPP-së është marr Vendimi nr.708/2018, datë
22.10.2018 nëpërmjet të cilit është lënë në fuqi vlerësimi KVO-së dhe miratimi Titullarit të AK për
mosplotësim të kritereve në kërkesat kualifikuese në DST, ndërsa ofertat e OE “SILVER”shpk dhe
“PASTRIME SILVIO”shpk nuk plotësojnë disa kritere në kërkesat kualifikuese në DST, ndërsa KVO
ka kualifikuar e propozuar shpallje fitues ofertën e OE “KORSEL”SHPK e klasifikuar në radhitje (e
treta) me vlerë 136.398.947 lekë pa tvsh e cila nga auditimi rezulton se edhe kjo ofertë ka mangësi në
kriteret kualifikuese të konsideruara devijime të vogla si: (Punonjëse ing.Mjedisi për periudhë 6/muaj
(nga 04.01.2017 deri 22.06.2017) nuk është certifikuar në fushën e mjedisit; Lejet Mjedisore të
lëshuara nga QKL për veprimtari që kanë ndikim ndaj mjedisit lloji (Kodi III.1.A) janë të lëshuara
kanë vendin kryeje të veprimtarisë në njësitë Bashkiake nr.9; nr.11 Bashkia Tiranë dhe bashkia
Korcë; Mjeti fshesë në pjesën përpara krahu i djathtë të shasisë ka të montuar vetëm 1(një),
ndërkohë në DST është kërkuar të disponojë të montuara (2fshesa anësore (majtas e dhjathtas) dhe 1
fshesë qëndrore); Mjetet e paraqitura në konkurim nuk plotësojnë kriterin kualifikues të cilësuar me
kapacitet (nga1.5 deri 2 ton), për këto mangësi KVO duhej të kishte anuluar procedurën e prokurimit
me argumentin se, asnjë nga OE pjesëmarrës nuk plotëson kriteret kualifikuese të vendosura në DST,
me pasojë përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet për vlerën 17.164.826
lekë pa tvsh, (diferenca ndërmjet ofertës fituese dhe ofertës me vlerë më të ulët në konkurrim).
Veprimet e mësipërme janë në mospërputhje me ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar, neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika (1), germa (ç); neni 46
“Kualifikimi i ofertuesve”, pika (1); neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika (3), pika (5), gërmat (a) dhe
(c); neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika (1), gërma (a); VKM nr. 914, datë
29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 66 “Shqyrtimi dhe
vlerësimi i ofertave”, pika (3); neni (67) “Klasifikimi ofertave”; neni (68) “Raporti përmbledhës”,
Kreu (VIII) “Kushte të përgjithshme për zbatim”; neni (73) “Mungesa e konkurrencës”, pika (1).
(Trajtuar më hollësisht në pika 4 e programit, faqe 61-96 të Raportit të Auditimit).
4.2.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt:“NdërtimUjësjellës Bregas, Strelcë”
e zhvilluar në datë 29.10.2018, me fond limit 24.997.393 lekë pa tvsh. Në këtë procedurë kanë marr
pjesë 19 OE, ndërsa KVO ka vlerësuar, klasifikuar, kualifikuar dhe shpallur fituese ofertën
ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “ALB-KORCA”shpk e klasifikuar në radhitje (e dyta) me
vlerë 14.640.410 lekë pa tvsh, ndërsa është skualifikuar oferta konkuruese BOE “AVDOLLI&REJ”
shpk e klasifikuar në radhitje (e para) me vlerë 14.406.930 leke pa tvsh më e ulët se oferta e shpallur
fituese me diferencë shuma 35,480 lekë pa tvsh, ndërsa nga auditimi rezulton se; KVO në lidhje me
mosvlërsimin e ofertës me vlerë më të ulët është gabuar në vlerësimin e dhënë, sepse kjo ofertë e pa
vlerësuar me dokumentat e dorëzuara së bashku me ofertën ekonomike për devijime shumë të vogla,
vlerësojmë se i plotëson kritert e kërkesave të kualifikimit, ku KVO-ja gjatë shqyrtimit e vlerësimit të
ofertave duhej të kishte qenë më i saktë në zbatimin e kërkesave të parashikuara nga LP, duke pasur
në konsideratë kriterin bazë të vlerësimit “oferta më e ulët” dhe në procesin e vlerësimit duhej të
kishte qenë më fleksibël për të kualifikuar këtë ofertë ekonomike me vlerë më të favorshme, sepse
me dokumentat e paraqitura nuk ka sjell asnjë deformim të ofertës në përmbushjen e detyrimeve,
veprim në mospërputhje me nenin 53 “Shqyrtimi ofertave”, pika (4) dhe neni 55 “Kriteret e
përcaktimit të ofertës fituese” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
me pasojë përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet për vlerën 35,480 lekë
pa tvsh (si diferencë ndërmjet ofertës fituese e ofertës së skualifikuar me vlerë më të ulët në
konkurrim). (Trajtuar më hollësisht në pika 4 programi, faqe 61-96 të Raportit të Auditimit)
4.3.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion objekte shkollore
Njësitë Administrative faza II” e zhvilluar në datë 02.11.2018, me fondi limit 3.058.717 lekë pa tvsh.
Në këtë procedurë kanë marr pjesë 8 OE, ndërsa KVO ka vlerësuar, klasifikuar, kualifikuar dhe

shpallur fituese ofertën ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “AL-DOK”shpk e klasifikuar në
radhitje (e dyta) me vlerë 2.059.000 lekë pa tvsh, ndërsa është skualifikuar oferta konkuruese OE
“NIKA”shpk e klasifikuar në radhitje (e para) me vlerë 1.999.657 leke pa tvsh më e ulët se oferta e
shpallur fituese me diferencë shuma 59.343lekë pa tvsh, ndërsa nga auditimi rezulton se; KVO në
lidhje me mosvlërsimin e ofertës me vlerë më të ulët është gabuar në vlerësimin e dhënë, sepse kjo
ofertë e pa vlerësuar me dokumentat e dorëzuara së bashku me ofertën ekonomike për devijime
shumë të vogla, vlerësojmë se i plotëson kritert e kërkesave të kualifikimit, ku KVO-ja gjatë
shqyrtimit e vlerësimit të ofertave duhej të kishte qenë më i saktë në zbatimin e kërkesave të
parashikuara nga LP, duke pasur në konsideratë kriterin bazë të vlerësimit “oferta më e ulët” dhe në
procesin e vlerësimit duhej të kishte qenë më fleksibël për të kualifikuar këtë ofertë ekonomike me
vlerë më të favorshme, sepse me dokumentat e paraqitura nuk ka sjell asnjë deformim të ofertës në
përmbushjen e detyrimeve, veprim në mospërputhje me nenin 53 “Shqyrtimi ofertave”, pika (4) dhe
neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” i ndryshuar, me pasojë përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet
për vlerën 59.343 lekë pa tvsh (si diferencë ndërmjet ofertës fituese e ofertës së skualifikuar me vlerë
më të ulët në konkurrim). (Trajtuar më hollësisht në pika 4 e programit, faqe 61-96 të Raportit të
Auditimit)
4.4.Gjetjenga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt; “Riparim vepra ujore, portobarazhe
në fushën e Maliqit” e zhvilluar në datë 01.04.2019, me fondi limit 4.664.326 lekë pa tvsh. Në këtë
procedurë kanë marr pjesë 4 OE, ndërsa KVO ka vlerësuar, klasifikuar, kualifikuar dhe shpallur
fituese ofertën ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “ALB-KORCA 2002”shpk e klasifikuar në
radhitje (e dyta) me vlerë 3.205.188 lekë pa tvsh, ndërsa është skualifikuar oferta konkuruese OE
“NIKA”shpk e klasifikuar në radhitje (e para) me vlerë 1.732.518 leke pa tvsh më e ulët se oferta e
shpallur fituese me diferencë shuma 273.389 lekë pa tvsh, ndërsa nga auditimi rezulton se; KVO në
lidhje me mosvlërsimin e ofertës me vlerë më të ulët është gabuar në vlerësimin e dhënë, sepse kjo
ofertë e pa vlerësuar me dokumentat e dorëzuara së bashku me ofertën ekonomike për devijime
shumë të vogla, vlerësojmë se i plotëson kritert e kërkesave të kualifikimit, ku KVO-ja gjatë
shqyrtimit e vlerësimit të ofertave duhej të kishte qenë më i saktë në zbatimin e kërkesave të
parashikuara nga LP, duke pasur në konsideratë kriterin bazë të vlerësimit “oferta më e ulët” dhe në
procesin e vlerësimit duhej të kishte qenë më fleksibël për të kualifikuar këtë ofertë ekonomike me
vlerë më të favorshme, sepse me dokumentat e paraqitura nuk ka sjell asnjë deformim të ofertës në
përmbushjen e detyrimeve, veprim në mospërputhje me nenin 53 “Shqyrtimi ofertave”, pika (4) dhe
neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” i ndryshuar, me pasojë përdorimi fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet për
vlerën 273.389 lekë pa tvsh (si diferencë ndërmjet ofertës fituese e ofertës së skualifikuar me vlerë
më të ulët në konkurrim). (Trajtuar më hollësisht në pika 4 e programit, faqe 61-96 të Raportit të
Auditimit).
4.5.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje materiale ndërtimi” e
zhvilluar në datë 20.02.2019, me fond limit 3.710.560 lekë pa tvsh. Në këtë procedurë kanë marr
pjesë 12 OE, ndërsa KVO ka vlerësuar, klasifikuar, kualifikuar dhe shpallur fituese ofertën
ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “AL-DOK”shpk e klasifikuar në radhitje (e treta) me
vlerë 3.256.250lekë pa tvsh, ndërsa është skualifikuar oferta konkuruese OE “DEUTSCOLOR”shpk e
klasifikuar në radhitje (e dyta) me vlerë 3.171.564 leke pa tvsh më e ulët se oferta e shpallur fituese
me diferencë shuma 257.798 lekë pa tvsh, ndërsa nga auditimi rezulton se; KVO në lidhje me
mosvlërsimin e ofertës me vlerë më të ulët është gabuar në vlerësimin e dhënë, sepse kjo ofertë e pa
vlerësuar me dokumentat e dorëzuara së bashku me ofertën ekonomike për devijime shumë të vogla,
vlerësojmë se i plotëson kritert e kërkesave të kualifikimit, ku KVO-ja gjatë shqyrtimit e vlerësimit të
ofertave duhej të kishte qenë më i saktë në zbatimin e kërkesave të parashikuara nga LP, duke pasur
në konsideratë kriterin bazë të vlerësimit “oferta më e ulët” dhe në procesin e vlerësimit duhej të
kishte qenë më fleksibël për të kualifikuar këtë ofertë ekonomike me vlerë më të favorshme, sepse
me dokumentat e paraqitura nuk ka sjell asnjë deformim të ofertës në përmbushjen e detyrimeve,

veprim në mospërputhje me nenin 53 “Shqyrtimi ofertave”, pika (4) dhe neni 55 “Kriteret e
përcaktimit të ofertës fituese” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
me pasojë përdorimi fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet për vlerën 257.798 lekë
pa tvsh (si diferencë ndërmjet ofertës fituese e ofertës së skualifikuar me vlerë më të ulët në
konkurrim). (Trajtuar më hollësisht në pika 4 e programit, faqe 61-96 të Raportit të Auditimit).
4.6.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje materiale ngrohje; Loit (I)
druzjarri; Loti (II) pelet” e zhvilluar në datë 08.02.2019, me fond limit 1.051.091 lekë pa tvsh. Në
këtë procedurë kanë marr pjesë 4 OE, ndërsa KVO ka vlerësuar, klasifikuar, kualifikuar dhe shpallur
fituese ofertën ekonomike e paraqitur në konkurim nga OE “SULOLLARI-KLIMA”shpk e klasifikuar
në radhitje (e dyta) me vlerë 1.031.553 lekë pa tvsh, ndërsa është skualifikuar oferta konkuruese OE
“BOLT”shpk e klasifikuar në radhitje (e para) me vlerë 1.015.924 leke pa tvsh më e ulët se oferta e
shpallur fituese me diferencë shuma 15.629 lekë pa tvsh, ndërsa nga auditimi rezulton se; KVO në
lidhje me mosvlërsimin e ofertës me vlerë më të ulët është gabuar në vlerësimin e dhënë, sepse kjo
ofertë e pa vlerësuar me dokumentat e dorëzuara së bashku me ofertën ekonomike për devijime
shumë të vogla, vlerësojmë se i plotëson kritert e kërkesave të kualifikimit, ku KVO-ja gjatë
shqyrtimit e vlerësimit të ofertave duhej të kishte qenë më i saktë në zbatimin e kërkesave të
parashikuara nga LP, duke pasur në konsideratë kriterin bazë të vlerësimit “oferta më e ulët” dhe në
procesin e vlerësimit duhej të kishte qenë më fleksibël për të kualifikuar këtë ofertë ekonomike me
vlerë më të favorshme, sepse me dokumentat e paraqitura nuk ka sjell asnjë deformim të ofertës në
përmbushjen e detyrimeve, veprim në mospërputhje me nenin 53 “Shqyrtimi ofertave”, pika (4) dhe
neni 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” i ndryshuar, me pasojë përdorimi fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet për
vlerën 15.629 lekë pa tvsh (si diferencë ndërmjet ofertës fituese e ofertës së skualifikuar me vlerë më
të ulët në konkurrim). (Trajtuar më hollësisht në pika 4 e programit, faqe 61-96 të Raportit të
Auditimit).
4.7-Rekomandimi: Titullari Autoritetit Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq), të
analizojë dhe nxjerrë përgjegjësit për kualifikimin dhe mos kualifikimin e OE konkurues, ndërkohë
KVO me qëndrim strikt në vlerësimin e ofertave konkuruese me vlerë më të ulët se oferta e shpallur
fituese, për devijime të vogla në plotësimin e kritereve të kërkesave kualifikuese, e cila sjellë efekt
negativ financiar me impakt në përdorimin e fondit publik, pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet
në vlerën prej 17.806.465 lekë pa tvsh. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i OE të cilët nuk
plotësojnë kriteret e DST, përveçse është shkelje e kuadrit rregullator në fuqi, por edhe risk real për
shpenzimet e njësisë publike, pasi kontraktori për shkak të mangësive nuk jep siguri për kryerjen me
sukses e cilësi të kushteve të kontratës.
Menjëherë.
5.Gjetje nga auditimi: Në 3(tre) procedura prokurimi u konstatua se, Komisioni i ngritur për
marrjen në dorëzim të mjeteve të transportit (2 mjete zjarrfikëse dhe 1 mjet autoveturë), nuk ka
krahasuar specifikimet teknike të automjeteve të ofertuar në konkurim me specifikimet e mjetit të
dorëzuar sipas dokumentave të mjetit të cilat janë edhe element për skualifikim me kriteret e
kërkesave kualifikuese me deklarim të specifikimeve teknike në (shtojcat përkatëse), çka ka sjell
pasojë likujdimin e vlerës së kontratës dhe shtesën e “aktive afatgjata materiale”, për mjet që nuk
plotësojnë kushtet e parashikuara në specifikimet teknike në DST, e cila sjellë efekt negativ financiar
me impakt në përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në vlerën 7.702.000
lekë të detajuara për secilën procedurë sa më poshtë: (Trajtuar më hollësisht në pika 4 e programit,
faqe 61-96 të Raportit të Auditimit).
5.1.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje mjeti zjarrfikëse (II)” e
zhvilluar në datë 22.11.2018, me fond limit 3,200,000 lekë pa tvsh. Në procesverbalin e marrjes në
dorëzim të mjetit zjarrfikëse janë përshkruar 21 specifikime teknike të mjetit zjarrfikëse të miratuara
në DST Shtojca (11), ndërsa nuk janë të krahasuara me specifikimet teknike të mjetit që OE ka
paraqituar në konkurim bashkëlidhur me ofertën ekonomike (me deklarim). Nuk ka evidentuar në se,
mjeti zjarrfikse i marr në dorëzim është apo jo i shoqëruar me dokumentacionin sipas përcaktimit në

DST “Kapaciteti teknik” nënpika (4). Në përfundim mjeti zjarrfikës është marr në dorëzim pa
plotësuar kërkesat kualifikues si me deklarim të parashikuara në DST (shtojca 11), çka ka sjell
likujdim të vlerës së kontratës me shtesë në “aktive afatgjata materiale” jashtë kushteve e
specifikimeve teknike, njëkohësishtë edhe pa plotësuar kriteret e kërkesave të kualifikimit, sepse
specifikimet teknike janë element skualifikimi (me deklarim) në vlerësimi ofertës ekonomike, ndërsa
likujdimi kontratës është në mospërputhje me nenin (8) “Kontrolli i cilësisë së mallit”. Në këto
kushte marrja në dorëzim e mjetit zjarrfikëse pa plotësuar kriteret e specifikimeve teknike e cila sjellë
efekt negativ financiar me impakt në përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet, eficencë dhe
efektivitet në vlerë 3.190.000 lekë. (Trajtuar më hollësisht në pika 4 e programit, faqe 61-96 të
Raportit të Auditimit).
5.2.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje mjet zjarrfikëse (I)” e
zhvilluar në datë 18.06.2018, me fond limit 3,333,300 lekë pa tvsh. Në procesverbalin e marrjes në
dorëzim të mjetit zjarrfikëse janë përshkruar 23 specifikime teknike të mjetit zjarrfikëse të miratuara
në DST, Shtojca (9), ndërsa nuk janë të krahasuara me specifikimet teknike të mjetit që OE ka
paraqituar në konkurim bashkëlidhur me ofertën ekonomike (me deklarim). Nuk ka evidentuar në se,
mjeti zjarrfikse i marr në dorëzim është apo jo i shoqëruar me dokumentacionin sipas përcaktimit në
DST “Kapaciteti teknik” nënpika (4). Në përfundim mjeti zjarrfikës është marr në dorëzim pa
plotësuar kërkesat kualifikues si me deklarim të parashikuara në DST, pika (3) në (shtojca 9), çka ka
sjell likujdimin e vlerës së kontratës me shtesë në “aktive afatgjata materiale” jashtë kushteve e
specifikimeve teknike, njëkohësishtë edhe pa plotësuar kriteret e kërkesave të kualifikimit, sepse
specifikimet teknike janë element skualifikimi (me deklarim) në vlerësimi ofertës ekonomike, ndërsa
likujdimi kontratës është në mospërputhje me kushtet e parashikuara nga neni (8) “Kontrolli i cilësisë
së mallit”. Në këto kushte marrja në dorëzim e mjetit zjarrfikëse pa plotësuar kriteret e specifikimeve
teknike, e cila sjellë efekt negativ financiar me impakt në përdorimin e fondit publik pa ekonomicitet,
eficencë dhe efektivitet në vlerë 3.312.000 lekë. (Trajtuar më hollësisht në pika 4 e programit, faqe
61-96 të Raportit të Auditimit).
5.3.Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje mjet transporti për nevojat
e Bashkisë” e zhvilluar në datë 18.06.2018, me fond limit 1,250,000 lekë pa tvsh. Në procesverbalin e
marrjes në dorëzim të mjetit zjarrfikëse janë përshkruar 23 specifikime teknike të mjetit zjarrfikëse të
miratuara në DST, Shtojca (9), ndërsa nuk janë të krahasuara me specifikimet teknike të mjetit që OE
ka paraqituar në konkurim bashkëlidhur me ofertën ekonomike (me deklarim). Nuk ka evidentuar në
se, mjeti zjarrfikse i marr në dorëzim është apo jo i shoqëruar me dokumentacionin sipas përcaktimit
në DST “Kapaciteti teknik” nënpika (4). Në përfundim mjeti zjarrfikës është marr në dorëzim pa
plotësuar kërkesat kualifikues si me deklarim të parashikuara në DST, pikat (6) dhe (14) në (shtojca
9), çka ka sjell likujdimin e vlerës së kontratës me shtesë në “aktive afatgjata materiale” jashtë
kushteve e specifikimeve teknike, njëkohësishtë edhe pa plotësuar kriteret e kërkesave të
kualifikimit, sepse specifikimet teknike janë element skualifikimi (me deklarim) në vlerësimi ofertës
ekonomike, ndërsa likujdimi kontratës është në mospërputhje me kushtet e parashikuara nga neni (7)
“Detyrimet e furnizuesit”, pika (1) “…furnizuesi është i detyruar të sigurojë sjelljen e mjtit si
kërkohet nga AK dhe kushtet e specifikuara në kontratë”. Në këto kushte marrja në dorëzim e mjetit
të transportit pa plotësuar kriteret e specifikimeve teknike, ka sjell pasojë përdorimin e fondit publik
pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në vlerë 1.200.000 lekë. (Trajtuar më hollësisht në pika 4 e
programit, faqe 61-96 të Raportit të Auditimit).
5.4-Rekomandimi: Titullari i Autoriteti Kontraktor, njësia publike vendore (bashkia Maliq), të
analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertës e vetme në konkurim e cila nuk
plotëson kriteret e kërkesave të kualifikimit në DST, njëkohësishtë edhe marrja në dorëzim nga
komisioni i ngritur për këtë qëllim i mjeteve të transportit të cilat nuk plotësojnë specifikimet teknike
të përcaktuara në DST, e cila sjellë efekt negativ financiar me impakt në përdorimin e fondit publik,
pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet në vlerën totale 7.702.000 lekë pa tvsh. Të konsiderojë
faktin se kualifikimi i ofertës ekonomike r cila nuk plotësonë kriteret e kualifikimit në DST, përveçse

është shkelje e kuadrit rregullator në fuqi, është edhe rriskë real për njësinë vendore, pasi këta OE për
shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me cilësi të kontratës.
Menjëherë.
C-MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DUKE RITUR PERFORMANCËN NË
ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE, PËRFSHIRË DHE
DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË MUNGUARA).
1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dokumentacionit ligjorë për arkëtimin e debitorëve nga
Drejtoria e të Ardhurave konstatohet se, në fund të periudhës janë gjithsej debitorë 88 subjekte në
vlerë 2,801,492 lekë dhe 11991 familje për taksë toke, taksë ndërtese, taksë trualli dhe tarifa vendore,
në vlerë 68,588,004 lekë.
-Nuk u gjet asnjë rast i ndjekjes së plotë të procedurave të arkëtimit të debitorëve, deri në nxjerrjen e
Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për mos shlyerje të
detyrimeve, në kundërshtim me Kreun XI “Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar”, të
ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.
(Trajtuar më hollësisht në faqen 20-29 të Raportit të Auditimit).
1.1-Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave, Bashkia Maliq të marr masat duke ndjekur të gjitha
rrugët administrative e ligjore për arkëtimin detyrimeve të pa arkëtuara të subjekteve fizik/juridik, për
të gjitha detyrimet tatimore të pa mbledhura për 88 subjekte në vlerë 2,801,492 lekë dhe 11991
familje në vlerë gjithsej 68,588,004 lekë.(sipas pasqyrave aneks nr 17,18 dhe 19), bazuar në neni 70
pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për
Procedurat tatimore” me ndryshime, 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 në Republikën e Shqipërisë”.
b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese (për
mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme), sipas nenit 91, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008
”Për procedurat tatimore Republikan e Shqipërisë” me ndryshime.
c-Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Sektori i Taksave dhe Tarifave, të angazhojë
strukturat e saj për të verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatim paguesit, me
qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një shume jo më pak se 50 % të qarkullimit të realizuar.
d-Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në vite nga ana e
Sektori i Taksave dhe Tarifave dhe Sektori Juridik, të marrin masa administrative apo sekuestro dhe
pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal bazuar në Kodin Penal të R.SH, miratuar me
ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 i ndryshuar neni 181 “Mospagimi taksave dhe tatimeve”.
Menjëherë.
2.Gjetje nga auditimi: Drejtoria Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkisë Maliq, nuk ka
zbatuar dispozitat ligjore të VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes
dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika
5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, pika 3 e
nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen, rezulton se nuk kanë bërë
pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë 134 persona me vlerë 7,063,019 lekë, për periudhën
01.01.2016–31.12.2019, të cilat përbejnë të ardhura të munguara për Buxheti Bashkisë Maliq sipas
pasqyrës Aneks 20. (Trajtuar më hollësisht në faqen 20-29 të Raportit të Auditimit).
2.1-Rekomandimi: Bashkia Maliq, nëpërmjet Drejtoria Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, të
marr masa si dhe të ndjek të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e taksës së
ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerë 7,063,019 lekë.
Menjëherë.
3.Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi praktikave të pajisjes me Autorizim/Licenca të subjekteve që
kryejnë tregti me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave
lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë u konstatua se nga Drejtoria
e të Ardhurave Bashkia Maliq për vitet 2018-2019, ndaj subjekteve “Gega Oil”shpk me NIPT

K66801001T, “DaseAlba”shpk me NIPT K92312006C dhe “Skendo” shpk, me NIPT K33916003M,
nuk është aplikuar saktë tarifa vendore për pajisen e tyre, me Autorizim/Licenca në kundërshtim me
VKM nr.970, datë 02.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e
licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar, Kap II, pika 1; germa
“b” dhe pika 9, e cila ka sjell të ardhura të munguara për buxheti Bashkisë Maliq në vlerë 2.400,000
lekë. (Trajtuar më hollësisht në faqen 20-29 të Raportit të Auditimit).
3.1-Rekomandimi: Drejtoria të Ardhurave, Bashkia Maliq të marrin masa për arkëtimin e vlerës
2.400.000 lekë, duke njoftuar subjektet për detyrimin që kanë ndaj bashkisë, si më poshtë:
-“Gega Oil” shpk për vlerën prej 800.000 lekë,
-“Dase Alba” shpk, për vlerën prej 800.000 lekë,
-“Skendo” shpk, për vlerën prej 800.000 lekë.
Menjëherë.
4.Gjetje nga auditimi: Drejtoria e të Ardhurave Bashkia Maliq, nuk ka bërë të mundur arkëtimin e
të detyrimeve nga subjekti “ABV Konstruksion”, për kontratën nr. 4834 Rep, nr. 3269 Kol, datë
26.07.2017 për shfrytëzim të fondit pyjorë të një sipërfaqe prej 0.15 ha për vendosjen e tubacioneve
në gjatësinë 1.275 km, në vlerën 224,400 lekë, detyrime të vitit 2019 dhe subjekti “Thimi Kinolli”
nuk ka paguar detyrimet e vitit 2019, për kontratën nr. 1706 Rep, nr. 2052 Kol, datë 01.10.2010 për
shfrytëzim të tregut të fruta-perimeve në Nj/Administrative Pirg me sipërfaqe ndërtese prej 300 m2,
në vlerën 781,899 lekë, gjithsej në vlerën 1,006,299 lekë me pasojë të ardhura të munguara për
buxhetin e Bashkisë Maliq, veprime në papajtueshmëri me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për
Menaxhimin Financiarë dhe Kontrollin”, nenin 12, germa “g” dhe kushteve të kontratës. (Trajtuar
më hollësisht në faqen 20-29 të Raportit të Auditimit).
4.1-Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Bashkia Maliq të marrë masa për ndjekjen e të gjitha
procedurave administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimit kontraktore në vlerën 1,006,299
lekë, për subjektet si më poshtë:
-“ABV Konstruksion” për vlerën 224,400 lekë,
-“Thimi Kinolli” për vlerën 781,899 lekë.
Menjëherë.
D. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI:
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Ndërtim
Ujësjellës Bregas, Strelcë” Bashkia Maliq me vlerë 20,532,012 lekë me TVSH, fituar nga OE “Alb
Korça”SHPK rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve, në kapitujt: Ujësjellësi
fshatit Bregas, Rehabilitim depo uji dhe Rehabilitim stacioni pompimit, të kryera në objekt në
shumën 442,562 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e
sipërmarrjes së punimeve Nr.4356 Prot, datë 17.12.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor
Bashkisë Maliq dhe OE “Alb Korça”SHPK. (Trajtuar më hollësisht në faqet 96-104 të Raportit të
Auditimit).
1.1. Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Maliq, që t’i kërkojë sipërmarrësit të punimeve OE
“Alb Korça 2002”SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative që shuma
442,562 lekë pa TVSH të realizohet në objekt brenda periudhës së garancisë me datë 10.10.2020 për
të garantuar cilësinë dhe funksionalitetin e ujësjellësit. Realizimi punimeve duhet të konfirmohet
zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Maliq, Mbikëqyrësi punimeve dhe Kolaudatori i
punimeve të objektit, brenda periudhës së garancisë. Në rast të kundërt moskryerja e punimeve sipas
projektit të zbatimit dhe specifikimeve teknike, do konsiderohet dëm ekonomik dhe Bashkia Maliq
duhet të marrë masa për arkëtimin e vlerës 442,562 lekë pa TVSH.
Menjëherë
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Sistemimasfaltim Maliq+Njësitë Administrative” Bashkia Maliq me vlerë 26,023,380 lekë me TVSH fituar
nga OE “Vashtëmia”SHPK rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve të kryera në
objekt, konkretisht: shtresë me pllaka vetështrënguese betoni t=6 cm; shtresë stabilizanti t=10 cm +
spërkatje në shumën 418,721 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me

kontratën e sipërmarrjes së punimeve Nr. 2217 Prot, datë 06.06.2018 lidhur mes Autoritetit
Kontraktor Bashkisë Maliq dhe OE “Vashtëmia” SHPK. (Trajtuar më hollësisht në faqet 96-104 të
Raportit të Auditimit).
2.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Maliq të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 418,721 lekë pa
TVSH nga OE “Vashtëmia”SHPK në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2217 prot, datë
06.06.2018 me objekt “Sistemim-asfaltim Maliq + Njësitë Administrative”, Bashkia Maliq vlerë e
cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve
të pakryera sipas volumeve të situacionuara.
Menjëherë
3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Sistemim
– asfaltim i rrugës në fshatin Plasë” Bashkia Maliq me vlerë 8,028,300 lekë me TVSH fituar nga OE
“Vashtëmia”SHPK rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve të kryera në objekt,
konkretisht: shtresë me pllaka vetështrënguese betoni t=6 cm, në shumën 233,247 lekë pa TVSH.
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve Nr.2790 Prot,
datë 21.06.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Maliq dhe OE “Vashtëmia”SHPK.
(Trajtuar më hollësisht në faqet 96-104 të Raportit të Auditimit).
3.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Maliq të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 233,247 lekë pa
TVSH nga OE “Vashtëmia”SHPK në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2790 prot, datë
21.06.2019 me objekt “Sistemim-asfaltim i rrugës në fshatin Plasë”, Bashkia Maliq, vlerë e cila
përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të
pakryera sipas volumit të situacionuar.
Menjëherë.
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt
“Rikonstruksion objekte shkollore + terrene” Bashkia Maliq me vlerë 11,275,512 lekë me TVSH,
fituar nga BOE “Vildev-Co”SHPK&“Alb Korça”SHPK rezultuan diferenca në volume pune të
zërave të punimeve të kryera në objekt konkretisht: punime shtresash dhe punime elektrike në
shumën 469,950 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e
sipërmarrjes së punimeve Nr. 2306 Prot, datë 03.05.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor
Bashkisë Maliq dhe BOE “Vildev-Co”SHPK&“Alb Korça” SHPK. (Trajtuar më hollësisht në faqet
96-104 të Raportit të Auditimit).
4.1. Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Maliq që ti kërkojë sipërmarrësit të punimeve
BOE “Vildev-Co”SHPK&“Alb Korça”SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura
administrative që:
-Shuma prej 203,700 lekë pa TVSH të realizohet në objekt brenda periudhës së garancisë me datë
10.10.2020 për të garantuar cilësinë dhe funksionalitetin e shkollës 9/vjeçare Libonik. Realizimi
punimeve duhet të konfirmohet zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Maliq, Mbikëqyrësi
punimeve dhe Kolaudatori punimeve të objektit brenda periudhës së garancisë. Në rast të kundërt,
moskryerja e punimeve sipas Projektit të Zbatimit dhe specifikimeve teknike, do konsiderohet dëm
ekonomik dhe duhet të zhdëmtohet nga sipërmarrësi i punimeve.
-Arkëtimin e shumës prej 266,250 lekë pa TVSH nga BOE “Vildev-Co”SHPK&“Alb Korça” SHPK
në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2306 prot, datë 03.05.2019 me objekt “Rikonstruksion
objekte shkollore+terrene” Bashkia Maliq, vlerë e cila përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e
njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera sipas volumit të situacionuar.
Menjëherë.
5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Ndërtim
porta dhe ura në fushën e Maliqit” Bashkia Maliq me vlerë 10,028,256 lekë me TVSH fituar nga OE
“NIKA”SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve të kryera në objekt në
shumën 200,805 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e
sipërmarrjes së punimeve Nr. 2198 Prot, datë 05.06.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor
Bashkisë Maliq dhe OE “Nika”SHPK. (Trajtuar më hollësisht në faqet 96-104 të Raportit të
Auditimit).

5.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Maliq të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 200,805 lekë pa
TVSH nga OE “Nika”SHPK në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr.2198 prot, datë
05.06.2018 me objekt “Ndërtim porta dhe ura në fushën e Maliqit” bashkia Maliq, vlerë e cila
përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të
pakryera sipas volumit të situacionuar dhe specifikimeve teknike.
Menjëherë.
6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt “Ndërtim
KUZ në njësitë administrative viti 2018” Bashkia Maliq me vlerë 10,996,680 lekë me TVSH, fituar
nga OE “Spektri”SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të zërave të punimeve të kryera në
objekt në shumën 285,430 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e
sipërmarrjes së punimeve nr.1192 Prot, datë 13.03.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor
Bashkisë Maliq dhe OE “Spektri”SHPK. (Trajtuar më hollësisht në faqet 96-104 të Raportit të
Auditimit).
6.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Maliq, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 285,430 lekë pa
TVSH nga OE “Spektri”SHPK në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1192 prot, datë
13.03.2019 me objekt “Ndërtim KUZ në njësitë administrative viti 2018” bashkia Maliq, vlerë e cila
përfaqëson dëm ekonomik në buxhetin e njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të
pakryera sipas volumit të situacionuar e specifikimeve teknike.
Menjëherë.
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