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I- PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

Bashkia Fier është audituar në vitin 2017 nga Institucioni i Kontrollit të Lartë të Shtetit që ka 

audituar periudhën e vitit 2016, pothuajse nga sejcili auditim janë konstatuar mangësi e shkelje, 

si dhe gjatë auditimit të kryer me zgjedhje për periudhën nga data 01.01.2017 deri me 

31.12.2017 për aktivitetin financiar dhe periudha 1.01.2016 deri 31.12.2017 për aktivitetin e 

prokurimeve të kryera janë konstatuar mangësi e shkelje, që kanë ardhur kryesisht nga një 

kuadër legjislativë me mangësi. Niveli i menaxhimit të veprimtarisë së subjektit nga strukturat 

drejtuese konstatohet në nivele të mjaftueshme. Auditimi financiar dhe i përputhshmërisë së 

aktivitetit të Bashkisë Fier paraqet një rëndësi në lidhje me informimin dhe evidentimin e 

shkeljeve për vendosjen e rekomandimeve në lidhje me përmirësimin e punës në të ardhmen.    

Nga auditimi janë konstatuar si më poshtë: 

- Nga auditimi u konstatua se, në raportet e monitorimit për 4 mujorët e vitit 2017, institucioni ka 

paraqitur: raportin sipas tabelave standarde të miratuara në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016; 

relacionin shpjegues për mospërputhjet ndaj parashikimeve të periudhës raportuese; por nuk 

është shprehur mbi masat korrigjuese që duhen ndërmarrë, sikundër e kërkon Udhëzimi nr. 22, 

datë 17.11.2016. 

Performanca e produkteve duhet të paraqitej e lidhur me realizimin e objektivave dhe politikës së 

programit, ku të shpjegohej cilat ishin objektivat sipas PBA, politikat e programit si dhe si janë 

realizuar këto objektiva  

- Në Bashkinë Fier dhe Njësitë Administrative Mbrostar, Qëndër, Portëz, Frakull, Dermenas, 

Levan, Cakran,Topojë, Libofshë, në fund të vitit 2017 janë debitorë për taksa dhe tarifa vendore 

733 subjekte në shumën 45,501,623 lekë dhe  familjarët në vlerën 122,853,785 lekë (13,856 

familje për taksë toke në vlerën 47,077,738 lekë, 14,033 familje për taksë ndërtese në vlerën 

9,261,047 lekë dhe 30,771 familje për tarifa shërbimi (ndricim+pastrim+gjelbërim)  në vlerën 

66,515,000 lekë). Sektori i Tatim Taksave për arkëtimin e debitorëve nuk ka ndjekur procedurat 

e nevojshme ligjore, veprim në kundërshtim me nenin 4, 26, 32, 34, të ligjit nr. 9632, datë 

30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, nenet 90, 91, të ligjit nr. 9920 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar dhe nenin 12 të  Udhëzimit te Ministrisë 

Financave nr. 24, datë 02.09.2008, Kreu i XI-Mbledhja me forcë e detyrimeve  

Vlera e detyrimeve të mësipërme nuk është pasqyruar në kontabilitet dhe si rezultat nuk është 

pasqyruar në pasqyrat financiare si detyrim i lindur dhe më pas vlera e arkëtuar të kreditonte këtë 

detyrim. Në pasqyrat financiare pasqyrohet vetëm vlera e arkëtuar në total pa u pasqyruar 

detyrimi që kanë subjektet. Veprimet e arkëtimit mbahen jashtë kontabilitetit.  

- Nga auditimi rezulton se në Bashkinë Fier, nuk ishte arkëtuar taksa e ndikimit në infrastrukturë 

për ndërtimet pa leje të pajisura me leje legalizimi nga Drejtoria e ALUIZ-it Fier për periudhën 

(gusht 2015 deri 31.12.2016) për 849 persona me një vlerë prej 29,979,807 lekë dhe 693 qytetar 

dhe subjekte për vitin 2017 në vlerën 20,182,168 lekë, gjithsej 1542 raste në vlerë 50,161,975 

lekë, shumë kjo e cila nuk është ngarkuar në llogarinë 468 debitor në persona, veprim në 

papajtueshmëri me pikën 5 të 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  

Niveli i prioritetit: I lartë 

Në përfundim, vlerat e mësipërme prej 218,517,383 lekë kanë prioritet dhe ndikim të lartë në 

pasqyrat financiare për mospasqyrimin e kësaj vlere në llogarinë debitorë në persona dhe të pa 

pasqyruara në bilancin e vitit përkatës.  
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- Nga auditimi i proces verbaleve rezultoi se në 56 raste nga ana e inspektorëve të taksave janë 

mbajtur proces- verbale në subjekte të ndryshme të cilat nuk janë kontabilizuar nga ana e 

inspektorëve të vlerësimit në shumën 2,929,968 lekë për vitin 2017. Nga ballafaqimi me 

inspektorët dhe Drejtorin e Taksave u pranua se në këto raste nuk janë hedhur në sistem dhe 

gjatë periudhës së auditimit këto raste dhe kjo shumë u pasqyruan në sistem dhe ju ngarkuan 

subjekteve për vitin 2018. 

- Në 1 rast nga auditimi i dosjes së zbatimit të kontratës së punimeve civile për objekt 

“Rehabilitim i rrjetit ujitës me kanalin Vjosë-Levan-Fier”, Rehabilitim i kanalit sekondar- Dega 

e Martinës” Bashkia Fier, me vlerë të kontratës (me tvsh) 144,823,330 lekë, fituar nga Operatorët 

Ekonomikë “B.” sh.p.k & “B.” shpk, është konstatuar një vlerë prej 32,470,055 lekë, e cila 

përbën të ardhura të munguara në Bashkinë Fier, që përbëhet nga: 

Vlera prej 4,288,429  lekë me tvsh, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera, do të 

konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Shtetit. 

Vlera prej 5,742,666 lekë, e cila përfaqëson rritjen fiktive të preventivit, do të konsiderohet si 

përdorim pa ekonomicitet të fondeve të njësisë vendore. 

Vlera prej 22,438,960 lekë, e cila përfaqëson mosaplikimin e penaliteteve, do të konsiderohet si e 

ardhur e munguara në Bashkinë Fier  

- Në 1 rast nga auditimi i dosjes së zbatimit të kontratës së punimeve civile për objekt 

“Rikonstruksion i rrugës Qendër-Cakran-Autostradë”, Bashkia Fier, me vlerë të kontratës prej 

38,081,511 lekë me tvsh, fituar nga OE “C-R 2008” Shpk, është konstatuar një vlerë prej 

1,140,843 lekë me tvsh si rezultat i diferencave në volume në mospërputhje me projektin e 

hartuar nga projektuesi e të miratuar nga A. Kontraktor me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën. Sa më sipër është në kundërshtim me ligjin nr.8402, datë 

10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 4. 

- Në 7 raste për arsye të skualifikimit të operatorëve ekonomikë si pasojë e kritereve të 

vendosura në DST dhe devijimeve të vogla të parashikuara në ligj, janë përdorur fonde publike, 

pa ekonomicitet, eficence dhe efektivitet në vlerën 37,6 milion lekë, e cila përbën 7.3 % e vlerës 

së kontratave të lidhura duke shkaktuar përdorim me mosefektivitet të buxhetit të njësisë të 

vetëqeverisjes vendore në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 46, 53 të ligjit Nr. 9643, date 

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 konkretisht trajtuar rastpasrasti. 

1. Në prokurimin publik me objekt “Rivitalizim i Parkut pranë Bar Rinisë dhe rehabilitim i 

rrugës ’Dervish Hekali” me fond limit 122,915,736 lekë pa tvsh, si pasojë e kritereve të 

vendosura në DST, është skualifikiuar  B. “B-93 & E. C. C.” me ofertë më të favorshme 

ekonomike në vlerën 112,258,012 lekë. 

2. Në prokurimin publik me objekt “Rikonstruksion i shkollës ‘Perikli Ikonomi” me fond limit 

36,851,880 lekë pa tvsh, është skualifikiuar OE “L. K.” me ofertë më të favorshme ekonomike 

në vlerën 30,961,419 lekë, si pasojë e kritereve të vendosura në DST dhe devijimeve të vogla për 

dokumentacionin shoqërues. 

3. Në prokurimin publik me objekt “Ndërtimi i tregut publik të produkteve bujqesore dhe 

blegtorale” me fond limit 45,974,536 lekë pa tvsh, si pasojë e kritereve të vendosura në DST, 

është skualifikiuar  OE “B. B.” me ofertë më të favorshme ekonomike në vlerën 42,584,083 lekë. 

4. Në prokurimin publik me objekt “Rikonstruksion i rrjetit të kanalizimeve në lagjen Sheq i 

madh” me fond limit 30,274,239 pa tvsh, si pasojë e kritereve të vendosura në DST, është 

skualifikiuar OE “N.” me ofertë më të favorshme ekonomike në vlerën 27,551,430 lekë. 

5. Në prokurimin publik me objekt “Rikonstruksioni ujësjellësit Ndërnënas - Hasturkas” me fond 

limit 19,356,610.5 lekë pa tvsh, si pasojë e kritereve të vendosura në DST, është skualifikiuar OE 

“L. K.” me ofertë më të favorshme ekonomike në vlerën 15,210,551.7 lekë.  
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6. Në prokurimin publik me objekt “Loti 3-Rehabilitim i rrjetit ujitës me kanalin Vjosë-Levan”- 

Rehabilitim i kanalit Sekondar - Dega e Martinës” me fond limit 120,686,108 lekë pa tvsh, është 

skualifikiuar BOE "B-93 & E. C. C.” me ofertë më të favorshme ekonomike në vlerën 

115,773,708 lekë, si pasojë e kritereve të vendosura në DST dhe devijimeve të vogla për 

dokumentacionin shoqërues. 

7. Në prokurimin publik me objekt “Rikonstruksion i rrugës Daullas – Grecalli-Mujalli, Njësia 

Administrative Qënder” me fond limit 127,025,351 lekë pa tvsh, si pasojë e kritereve të 

vendosura në DST, është skualifikiuar OE “G.P.G.C” me ofertë më të favorshme ekonomike në 

vlerën 112,846,480 lekë. 

 

II. HYRJA 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në bazë të Programit të Auditimit të miratuar nga Kryetari i Kontrollit 

të Lartë të Shtetit nr. 245/1, datë 05.03.2018, auditoi Bashkinë Fier, duke i kushtuar vëmendjen e 

posaçme çështjeve, që lidhen me organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, plotësimi i pasqyrave 

financiare në afat, dhënia e opinionit për saktësinë e paraqitjes së zërave të aktivit e pasivit dhe 

pasqyrave të tjera shoqëruese të bilancit, bazuar në ligjin organik të buxhetit dhe në ligjin nr. 

130/2016, datë 17.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2017”, me ndryshimet e tij dhe 

çështjeve që lidhen me zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016 “Për Prokurimin 

Publik”, i ndryshuar, vlerësimin e auditimit të brendshëm publik dhe zbatimin e rekomandimeve 

të lëna në auditimin e mëparshëm. 

Auditimi financiar u krye me zgjedhje, për vlerësimin e saktësisë së raportimit financiar të 

aktivitetit ekonomik të mbyllur më datë 31.12.2017 dhe auditim i përputhshmërisë për aktivitetin 

e viteve 2016-2017, nga Grupi i Auditimit me përbërje:  

Qemal Meta, Përgjegjës Grupi, 

Anesti Gjikaj, Auditues, 

Julian Adili, Auditues, 

Alush Zaçe Kryeauditues. 

 

III. OBJEKTIVAT DHE QËLLIMI 

Objektivat specifike të auditimit ose pohimet për marrjen e garancive për besueshmërinë e 

pasqyrave financiare janë:  

Planifikimi i auditimit për të marrë informacionin e duhur në mënyrën më efikase 

Vlerësimi i efektivitetit të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit në njësinë publike në lidhje 

me pasqyrat financiare, për vitin 2017 

Vlerësimi i procesit të përpilimit të Informacionit Financiar dhe të Pasqyrave Financiare  dhe i 

menaxhimit të brendshëm në këtë drejtim për vitin 2017  

Vlerësimi dhe rregullshmëria e emetimit të pasqyrave financiare, për vitin 2017  

Testimi i pohimeve rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim si; 

përkatësia, plotësia, saktësia, periudha, klasifikimi, ligjshmëria dhe rregullsia. Testimi i 

pohimeve rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës si; ekzistenca, të drejtat dhe 

detyrimet, plotësia, vlerësimi dhe alokimi. Testimi i pohimeve rreth prezantimit të shënimeve 

shpjeguese si; transaksione, të drejtat dhe detyrimet, plotësia, klasifikimi dhe kuptueshmëria, 

saktësia dhe vlerësimi. 

Qëllimi i auditimit të pasqyrave financiare është të rrisim shkallën e besimit të përdoruesve të 

pasqyrave financiare, nëpërmjet shprehjes së një opinioni nga ana jonë nëse pasqyrat financiare 

janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e zbatueshme të 

raportimit financiar, si një mekanizëm kontrolli për të siguruar përgjegjshmërinë financiare. 
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Kjo përgjegjshmëri ka të bëjë drejtpërdrejt me menaxhimin e shëndoshë financiar si dhe me 

faktin që, rezultatet e përdorimi i burimeve janë të paraqitura drejt dhe në përputhshmëri me 

kornizën e raportimit financiar si dhe nëse ekzistojnë kontrolle/ procedura/rregullore që 

ndihmojnë në ruajtjen e aseteve dhe burimeve, dhe të sigurojë saktësinë dhe plotësinë e të 

dhënave të kontabilitetit. 

Audituesit shtetërorë do të shprehen mbi sigurinë ose jo nëse informacioni i paraqitur mbi 

shpenzimin e parave publike në programet publike përfaqëson në mënyrë të përshtatshme 

situatën financiare.  

Qëllimi i auditimit të procedurave të prokurimit publik për periudhën 2016-2017 është të rrisim 

shkallën e pajtueshmërisë ligjore të procedurave, transparencën e palëve pjesë në proces, dhe 

pasqyrimin e saktë të përdorimit të fondeve buxhetore për prokurimet publike nëpërmjet 

shprehjes së një opinioni nga ana jonë nëse procedurat e prokurimit publik janë në pajtueshmëri 

me LPP. 

 

IV. IDENTIFIKIMI I ÇËSHTJES  

B. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të buxhetit dhe në 

ligjin nr. 130/2016, datë 17.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2017”, me ndryshimet. 

1.1. Programimi i PBA 2017-2019 dhe programimi i buxhetit të vitit 2016, 2017. 

1.2. Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet e tij gjatë vitit sipas Akteve Normative. 

1.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të treguesve kundrejt treguesve të planifikuar dhe të 

pasqyruar në raportet e monitorimit.  

1.4. Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave të institucionit dhe të njësive të 

varësisë, si dhe zbatimi i dispozitave nënligjore në përdorimin e tyre. 

C. 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. (Auditimi për  zbatimin e proceduarve 

ligjore të prokurimit publik do të kryhet për periudhën nga data 01.01.2016 deri më datën 

31.12.2017). 

1.1. Programimi i nevojave, përgatitja e rregjistrit të prokurimeve. 

1.2. Verifikimi i shpenzimeve të programuara me nivelin e fondeve të buxhetuara.  

1.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të procedurave të prokurimit (vlerësimi i kritereve, fondi 

limit, vlerësimi i orfertave dhe shpallja e fituesit). 

1.4. Hartimi, zbatimi i kontratave deri në marrjen në dorëzim të mallrave dhe shërbimeve dhe 

zbatimit i kontratave të punëve publike, kolaudimi dhe marrja në dorëzim e punimeve. 

1.5. Opinion mbi prokurimin e fondeve në nivel institucional. 

1.6. Hartimi i një tabele në lidhje me procedurat e prokurimit publik, objekti i prokuruar, lloji i 

procedurës, fondi limit, data dhe vlera e kontratës lidhur, shtesat e kontratës, diferenca nga fondi 

limit, operatori ekonomik fitues dhe cila procedurë prokurimi është audituar nga grupi/audituesi i 

KLSH në vlerë dhe në përqindje (Të paraqitet në formë tabelore në Projektraport dhe Raportin 

Përfundimtar të Auditimit). 

D.  Mbi vlerësimin e auditimit të brendshëm publik 

1.1. Organizimi dhe funksionimi i njësisë së auditit të brendshëm publik. 

1.2. Planifikimi dhe miratimi i programeve vjetore dhe strategjike të auditimeve, realizimi i 

programit vjetor të auditimit nga ana sasiore dhe analiza sipas llojeve dhe gjetjeve si dhe 

kapacitetet audituese të sektorit të auditimit.  

1.3. Ndjekja e zbatimit të masave të rekomanduara nga Njësia e Audititi të Brendshëm publik të 

Bashkisë.  

E. Auditim mbi zbatimin e rekomandimeve në auditimin e mëparshëm. 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Fier 

 

7 

 

V. PËRGJEGJËSITË E DREJTIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE 

Strukturat drejtuese të Bashkisë Fier, për  problematikat e trajtuara lidhur me çështjet nën 

auditim pikat B, C, D dhe E në lidhje me hartimin dhe zbatimin e buxhetit, mbi organizimin dhe 

mbajtjen e kontabilitetit, hartimin e pasqyrave financiare dhe inventarizimin e pasurisë; mbi 

prokurimet me fonde publike dhe zbatimin e kontratave, mbajnë përgjegjësi në lidhje me 

mangësitë, në shkelje të dispozitave ligjore të përcaktuara nga ligjet nr.139/2015, datë 

17.12.2015 “Për vetëqeverisjes vendore”; nr. 68/2017 datë 27.04.2017 ”Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”; nr. 10296, datë 08.07.2010 i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 

15.10.2015 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për 

Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; dhe të akteve ligjore e nënligjore 

të tjera gjatë kryerjes së auditimit në aktivitetin financiar për vitin 2017 dhe përputhshmërisë për 

vitet 2016-2017 në e Bashkisë Fier, evidentuar në akt-konstatimet e mbajtura dhe në 

Projektraportin e Auditimit.  

 

VI. PËRGJEGJËSITË E AUDITUESVE 

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

është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijohen bindjet, të cilat do të shprehen në opinionin e 

grupit të auditimit mbi saktësinë, vërtetësinë, besueshmërinë e ndërtimit të pasqyrave financiare 

dhe Raportimit Financiar si dhe çështjet që lidhen me zbatimin e procedurave të prokurimit me 

fonde publike. Në këtë funksion pasi u njoh me bazën ligjore e nënligjore dhe me Vendimet e 

Kryetarit të Bashkisë Fier, si dhe duke u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të 

paraqitura për auditim, ekzaminimit dhe rishikimit analitik të letrave të punës, të planifikojmë 

dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme, për gabime materiale, pra pasqyrat në 

tërësi nuk përmbajnë gabime materiale qoftë nga mashtrimi ose gabimi. Siguria e arsyeshme i 

referohet një niveli të pranueshëm sigurie, por nuk garanton asnjëherë sigurinë absolute, dhe 

auditimi në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit sipas INTOSAI nuk 

presupozohet që të zbulojë gjithnjë një gabim material kur ai ekziston, grupi i auditimit ka 

zbatuar Kodin e Parimet Etike të cilat drejtojnë përgjegjësitë profesionale të audituesit, si dhe 

Standardet e Miratuara të Auditimit. 

 

VII. KRITERET E VLERËSIMIT 

Në të gjitha fazat e auditimit, sipas programit të detajuar, në përshtatje me Standardet e 

Auditimit, në referencë me problematikën, është patur si kriter vlerësues në radhë të parë ligji 

organik i KLSH-së nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, si dhe në detajet e bazës ligjore dhe rregullatore që do të përdoret.  

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t; 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISA)tëIFAC; 

Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës 

Evropiane të adituesve; Kërkesat  e  Udhërrëfyesit  të  IDI-t, INTOSAI "Për implementimin e 

Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë", etj; 

Manualet e Auditimit Financiar dhe Përputhshmërisë të miratuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, 

Rregullat, Udhëzimet e KLSh-së etj; ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë” si dhe ligjet e udhëzimet vjetore të Ministrisë së Financave 

për buxhetin, ligji nr. 147/2015 “Për buxhetin e vitit 2016”, nr. 130/2016, datë 17.12.2016 “Për 

buxhetin e shtetit të vitit 2017”, 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, ligji 

nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, UMF nr. 30 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Bashkinë Fier 

 

8 

 

datë 27.12.2011 “Menaxhimi i aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, ligji nr. 

139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, etj. 

Rregullore e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimit administrativ të KLSH-së”, 

miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 30.06.2015. Rregullore “Mbi 

Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 107, datë 08.08.2017 të Kryetarit të 

KLSH-së. Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe  Funksionimit të Këshillit Bashkiak dhe 

aparatit administrativ të Bashkisë. 

 

VIII. STANDARDET E AUDITIMIT  

Auditimi u bazua në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit Financiar, miratuar me Vendimin e Kryetarit 

të KLSH-së nr. 196, datë 29.12.2015, referenca të tjera ligjore dhe në kërkesat e Standarteve 

Ndërkombëtare të Auditimit:   

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

për auditimin e sektorit publik në përgjithësi. 

-ISSAI 200 - (Parimet themelore të auditimit financiar) që përcakton parimet themelore të 

ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të auditimit të 

pasqyrave financiare,  

-Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISA) të Federatës Ndërkombëtarë të Kontabilistëve 

IFAC,  

-Manualin e 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 financiar”,   

-Kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (IPSAS),   

 

PËRSHKRIMI AUDITIMIT 

 

B. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të buxhetit 

dhe në ligjin nr. 130/2016, datë 17.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2017”, me 

ndryshimet e tij. 

Për auditimin e planifikimit dhe realizimit të fondeve buxhetore u bazuam në vendimin e 

Këshillit Bashkiak nr. 53 datë 21.06.2016 “Për miratimin e Buxhetit Afat Mesëm 2017-2019”, si 

dhe në Udhëzimin e Ministrisë së Financës nr. 4 datë 29.02.2016 “Për përgatitjen  e PBA 2017-

2019”. 

Projekt buxheti për vitin 2017 është hartuar konform legjislacionit të mësipërm, në hartimin dhe 

formulimin e deklaratave të politikave të programeve buxhetore, janë mbajtur në konsideratë 

objektivat e politikave të programeve buxhetore dhe janë dorëzuar në M.Financave me relacionin 

shpjegues, dërguar brenda afatit si për fazën e parë dhe për fazën e dytë të PBA 2017-2019. 

Kërkesat buxhetore përmbajnë raportet standarde të përcaktuara në udhëzimet për hartimin e 

PBA 2017-2019, si misionin, deklaratat, shpenzimet sipas programeve, artikujve, produkteve, si 

dhe projektet me financim të brendshëm e të huaj, si dhe raportet e projekteve të investimeve. 

Struktura buxhetore për Programin Buxhetor Afatmesëm të këtij institucioni, paraqitet në 8- 

programe buxhetore. Gjatë hartimit të PBA për vitet 2017-2019 janë përcaktuar “Përshkrimi” i 

çdo program, “Politika e programit”, “Qëllimi i 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. 
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Planifikimi i zërave të shpenzimeve për “fondin e pagave” &“sigurimeve shoqërore” (600 

&601), llogaritja e tyre është bazuar në nivelin aktual të punonjësve për secilin program buxhetor 

të pagave sipas kategorive të përcaktuara në legjislacionin në fuqi. 

Planifikimi i zërave të shpenzimeve për Shpenzime të tjera korrente (602-606) llogaritja për 

programimin e tyre, është bërë bazuar në kërkesat e institucioneve të vartësisë së këtij 

institucioni, limiteve të miratuara nga Këshilli Bashkiak, limiteve të shpenzimeve të periudhave 

paraardhëse dhe realizimi i pritshëm të vitit 2016. 

Për vitin 2017 tavani i parashikuar për Bashkinë Fier në fazën e parë  është 1 369 465 mijë lekë  

Sipas artikujve tavanet e parashikuara me VKB  nr.53, datë 21.06.2016 “Për miratimin e 

Buxhetit Afat Mesëm 2017-2019” janë: 

- Paga dhe Sigurime..........................................  784 671 mije lekë 

- Shpenzime të tjera korente............................   430 003 mije lekë 

- Shpenzime kapitale të brendshme....................154 791  mije lekë 

 

Për vitin 2017 tavani i parashikuar për Bashkinë Fier në fazën e dytë nuk ka ndryshime. 

Me vendim të Këshillit Bashkiak nr.103, datë 23.12.2016 “Për miratimin e buxhetit  të Bashkisë 

Fier të vitit 2017”, Bashkisë Fier dhe institucioneve të varësisë i janë planifikuar fonde buxhetore 

në shumën  totale 1,407,166 mijë lekë, të cilat janë shpërndarë në 8 programe buxhetore.  

Referuar ligjit nr.139/.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe akte ligjore e nënligjore, ky buxhet 

fillestar është ndryshuar duke u rritur për 358,765 mijë lekë.  Plani i buxhetit përfundimtar i 

Bashkisë Fier për vitin 2017 është 1,765,993 mijë lekë. Ndryshimet janë bërë me vendime të KB 

si me poshtë : 

Vendimi Nr 3 datë 27.01.2017 

Vendimi Nr 43 datë 26.05.2017 

Vendimi Nr 56 datë 24.07.2017 

Vendimi Nr 65 datë 25.09.2017 

Vendimi Nr 83 datë 30.10.2017 

1. Për programin “Planifikim Menaxhim Administrim” ndryshimi i planit të produkteve është 

rritur në vlerën 187,041 mijë lekë. Këto ndryshime janë realizuar në zbatimi të akteve ligjore si: 

- shtesë fondi në zërin investime për shumën 109,179 mijë lekë në njësinë shpenzuese Aparati i 

Bashkisë, rritje fondi në zërin shpenzime personeli për shumën 47,999 mijë lekë në njësinë 

shpenzuese Aparati i Bashkisë, rritje fondi në zërin “ shpenzime operative” për shumën 29 863 

mije leke referuar vendimeve të këshillit bashkiak të mësipërme, 

2. Për programin “Infrastruktura Rrugore, Ndriçime Publik” ndryshimi i planit të produkteve në 

total është rritur në vlerën 135,000 mijë lekë. Ndryshimet kanë rezultuar nga:  

- rritje në zërin shpenzime operative, për shumën 125,000 mijë lekë,  

- shtesë të fondit në shpenzime kapitale në shumën 10,000 mijë lekë  referuar vendimeve të 

këshillit bashkiak  të mësipërme. 

3. Për programin ” Shërbime të Pastrim Gjelbërimit” ndryshimi i planit të produkteve është ulur 

në vlerën 700 mijë lekë. Ndryshimet kanë rezultuar nga:  

- pakësimi i fondi në zërin shpenzime personeli për shumën 12,000 mijë lekë dhe shtesë fondi në 

zërin shpenzime kapitale në shumën 12,700 mijë lekë, referuar vendimeve të këshillit bashkiak  

të mësipërme. 

4. Për programin  “Arsimi” konstatojmë rritje të planit në vlerën 12,773 mijë lekë.  

- rritje fondi në zërin shpenzime personeli për shumën 64  mijë lekë, 

- rritje në zërin shpenzime operative, për shumën 1 537 mijë lekë, shtesë të fondit në shpenzime 

kapitale në shumën 11,172 mijë lekë  referuar vendimeve të  këshillit bashkiak  të mësipërme. 
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5. Për programin “Programi i Kulturës” ndryshimi i planit të produkteve është rritur me 7,550 

mijë lekë si rezultat i: 

- rritje në zërin e shpenzime personeli për shumën 1,050  mijë lekë,  

- rritje në zërin “shpenzime operative” në vlerën 8,500 lekë, 

-ulje të zërit “shpenzime kapitale” në vlerën 2,000 mijë referuar vendimeve të këshillit bashkiak  

të mësipërme. 

6. Për programin “Programi i rinisë Sporteve dhe Komuniteteve” ndryshimi i planit të 

produkteve është rritur me 6 435 mije lekë. Ky ndryshim ka ardhur si rezultat i : 

- rritjes në zërin “shpenzime personeli” në shumën 850,000 mijë lekë 

- rritje në zërin “ shpenzime operative” në shumën 5,585 mijë lekë. 

Për vitin 2017 në fillim të vitit me miratimin e Buxhetit të Bashkisë janë alokuar fonde në masën 

10,000,000 lekë të cilat me ndryshimet e mëvonshme të buxhetit u shtuan edhe me 12,000,000 

lekë. Gjithsej për vitin 2017 janë akorduar fonde K. F. A. shuma prej 22 000 000 lekë ne 

artikullin 602. 

Për vitin 2018 nga ana e Bashkisë duhet të bëhet ndryshimi në Këshillin e Bashkisë dhe shifra e 

përcaktuar për zmadhim kapitali duhet të kalojë në artikullin 231 dhe të pasqyrohet në pasqyrat 

financiare në aktiv të bilancit. 

7. Për programin “Mbrojtja nga Zjarri” kemi një rritje prej 1,879 mijë lekë. Ky ndryshim i planit 

të produkteve ka ardhur si rezultat i : 

- rritjes në zërin “shpenzime personeli” në shumën 1,879 mijë lekë. 

8. Për programin “Ujitja dhe kullimi” kemi një rritje prej 7,137 mijë lekë . Ky ndryshim i planit 

të produkteve ka ardhur si rezultat i : 

- rritjes në zërin “shpenzime personeli” në shumën 1,640 mijë lekë 

- rritjes në zërin “shpenzime kapitale” në shumën 5,497 mijë lekë 

Bashkia Fier ka prezantuar në Këshillin e Bashkisë raportet e monitorimit të shpenzimeve 

buxhetore për 12 Mujorin e vitit 2017. 

Nga auditimi rezulton se janë respektuar afatet e dorëzimit të raporteve të monitorimit për 

periudhat e mësipërme në mbështetje të Ligjit 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore” dhe Ligjit nr.68/2017 datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. 

Monitorimi 2017 

Për tetë programet e Bashkisë Fier situata në lidhje me ndryshimet në planifikimin e buxhetit 

gjatë 12-Mujorit të Vitit 2017, përfshirë këtu buxhetin fillestar, buxhetin me ndryshime gjatë 

periudhës raportuese të këtij viti, paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
                                                                                   Në mijë lekë 

  
Buxheti Buxheti me Diferenca 

 

Nr Emërtimi i programit 
fillestar 

viti 2017 

ndryshimet 

viti 2017 
+  /   - % 

1 Planifikim Menaxhim dhe Administrim  548,442  735,797 187,355 134.2 

2 Infrastruktura rrugore, Ndriçim Publik  225,399  360,398 134,999 159.9 

3 Shërbimi i pastrim gjelbërimit  155,864  156,563        699 100.4 

4 Arsimi  332,736  345,509   12,773 103.8 

5 Programi i Kulturës    41,557    49,107    7,550 118.2 

6 Programi i Rinise Sporteve dhe komuniteteve    21,127    27,562    6,435 130.5 

7 Mbrojtja nga zjarri    29,781    31,660    1,879 106.3 

8 Ujitja dhe kullimi    52,260    59,397    7,137 113.7 

  Shuma 1,407,166 1,765,993 358,827 125.5 

                                                                                                                                                                                                  

Plani fillestar, ndryshimet, plani  përfundimtar, dhe realizimi i planit të buxhetit për vitin 2017 

sipas artikujve buxhetor, paraqitet si më poshtë:  
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   Në mijë lekë 

 

Nr 

 

Emërtimi 

Buxheti 

fillestar 

Buxheti 

me 

ndryshim

et 

Buxheti 

përfundim

tar 

Buxheti i 

alokuar 

(Cash i 

celur  ) 

Realizimi 

ne leke 

 

% 

1 2 3 4 5 

 

6 7 

1 Paga 637,084 678,816 678,816    671,036   634,470 93 

2 Sigurime Shoqërore 109,887 109,887 109,887    107,209   104,679 95 

3 Mallra dhe shërbime te tjera 488,552 664,596 664,596    610,708   460,244 69 

4 Transferta korente te brendeshme 0 0 0 

 

0 0 

5 Transferta korente te huaja 0 0 0 

 

0 0 

6 

Transferta për buxhet familjar & 

individe 0 0 0 

 

0 0 

  Shuma  shpenz korrente 1,235,523 1,453,299 1,453,299 1,388,953 1,199,393 83 

230 Kapitale te patrupëzuara          9,300 9,300        9,300        6,300 68 

231 Kapitale te trupëzuara    171,643    303,394 303,394    249,741    197,138 65 

  

Shpenzime kapitale me financim 

te brendshëm 171,643 312,694 312,694 

          

   259,041    203,438 65 

230 Kapitale te patrupëzuara 0 0 0 

 

0 0 

231 Kapitale te trupëzuara 0 0 0 

 

0 0 

  

Shpenzime kapitale me financim 

te  huaj 0 0 0 

 

0 0 

  Shpenzime kapitale 0 0 0 

 

0 0 

  Shp të ardhura jashtë limitit 0 0 0 

 

0 0 

  Total korrente dhe kapitale 1,407,166 1,765,993 1,765,993 1,647,994 1,402,831 79 

 

Shpenzimet operative faktike të krahasuara me planifikimin janë realizuar në masën 69% ose  me 

një diferencë mosrealizimi prej 204 352  mijë lekë (664 596 lekë - 460 244 lekë) 

Ky mosrealizim vjen për faktin se : 

Mosrealizim si rezultat i mos alokimit të të gjithë fondeve të planifikuara në masën 53 739  mijë 

lekë. 

-Nga fondet e planifikuara në artikullin 602 “Shpenzime operative” në shumën 664 596  mijë 

lekë(buxheti me ndryshimet) janë alokuar  gjithsej 610 857 mijë lekë e realizuar në  masën 92 % 

ose me  një diference prej  53 739  mijë lekë..Diferenca e fondeve që nuk janë alokuar vjen si 

rezultat mos realizimit të ardhurave të veta. Të ardhurat e veta për vitin 2017 janë realizuar  

masën 95 %.  

-Në mos realizimin e alokimit të fondeve të planifikuara nga të ardhurat e veta  ndikojë  dhe  

vendosja e Cash- limitit  në tremujorin e fundit  gjë që  nuk garantonte përdorimin e tyre. 

Mosrealizim  si rezultat i vendosjes së Cash limitit në tremujorin e fundit të vitit 2017  në masën 

111 646  mijë lekë  ose 54% të mosrealizimit të shpenzimeve operative. 

-Me shkresën nr 15973  datë 09/11/2017 “Mbi limitin  e përdorimit të Cash-it për njesitë e 

vetëqeverisjes vendore”  të Ministrisë se Financave , për Bashkinë Fier,  për mujin nëntor u 

vendos plani cash- limit në masën 41 077 mijë lekë dhe për muajin dhjetor 97 100  mijë lekë.  

Me fondet e planifikuara do të likuidoheshin    duke u dhënë prioritet pagave, sigurimeve 

shoqërore, shpenzime operative dhe pothuajse asnjë financim për  shpenzimet kapitale për të 

gjitha veprimet që do të  kryheshin  në Grupin  00 . 

- Në Cash limit përfshihej jo vetëm Bashkia Fier por edhe për njësitë e varësisë. Për rrjedhojë  

diferenca e pa likuiduar ( e reflektuar dhe në pasqyrat financiare te institucioneve) kap vlerën  

111 646  mijë lekë dhe konkretisht: 

Bashkia  Fier                                                   34 873   mijë lekë 

Qendra ekonomike e Arsimit                          17 900  mijë lekë 

Drejt e Artit dhe Kulturës                                 6 000   mijë lekë 
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Ndërmarrja e Shërbimeve Publik                    24 473   mijë lekë 

Ndërmarrja e Vaditjes dhe kullimit                 17 000   mijë lekë 

Ndërmarrja e Pastrimit dhe Gjelbërim            10 400   mijë lekë 

Klubi i Shumësportit                                         1 000   mijë  lekë 

 Mosrealizim si rezultat e mosparaqitjes së faturave për kontrata në vazhdimësi në shumën 38 

967 mijë lekë 

 Në këtë shumë përfshihen  diferenca si rezultat  i mos paraqitjes  së faturave  në kohën e duhur  

për  kontratat shumë vjeçare  për Bashkinë Fier në masën  38 967  lekë. Në  vlerën e mësipërme 

peshën me të madhe e zë kontrata e Pastrimit të mbetjeve urbane në Njësitë Administrative për të 

cilën në vitin 2017 ishte planifikuar dhe diferenca e pa realizuar e vitit 2016  gjë e cila dhe në 

vitin 2017 nuk u realizua. 

Për Drejtorinë e Artit dhe Kulturës përfshihen faturat e projekteve të fund vitit të cilat me akt 

marrëveshje do te likuidoheshin gjatë vitit 2018. 

II- Shpenzimet kapitale  faktike  të krahasuara me planifikimin janë realizuar në masën   65% ose  

me një diferencë mosrealizimi prej 109 256  mijë lekë. 

Me mos realizim paraqitet  si Bashkia  Fier ashtu dhe Ndërmarrjet e varësisë kjo jo vetëm nga 

moslikujdimi i faturave të paraqitura por edhe nga mos alokimi i të gjithë fondit të planifikuar në 

buxhetin e vitit 2017  me ndryshimet. Dhe konkretisht: 

Nga mosalokimi i të gjithë fondeve të planifikuara nga të ardhurat e veta ka një realizim prej  

82.8%  ose një diferencë prej 53 653 lekë. 

Nga mos likuidimi i faturave të paraqitura  në muajin nëntor, dhjetor dhe i kontratave të lidhura 

në muajin dhjetor dhe me efekte likuidimi në tremujorin e parë të vitit 2018 gjithsej  55 603 mijë 

lekë. Diferenca e fondeve  e pa përdorur  sipas institucioneve paraqitet: 

Për Bashkinë  Fier   në  shumën      29 914  mijë lekë. 

Diferenca vjen si rezultat i mos likujdimit të faturave të paraqitura për KUZ Sheq i Madh, 

Ujsjellsin e fshatit Hasturkas, po kështu edhe blerja e pajisjeve kompjuterike kontrata e të cilave 

u lidh në dhjetor 2017 dhe që do të likuidohej në vitin 2018, fondet e planifikuar për kolaudim e 

mbikëqyrje punimesh. Për të gjitha rastet e përmendura me sipër  faturat janë paraqitur pranë 

Drejtorisë së Financës por për arsye të pezullimit nga Ministria e Financave nuk është bërë 

likuidimi i tyre 

- Për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike  në shumën  2 765 mijë lekë 

- Për Ndërmarrjen e Pastrim  Gjelbërimit  në shumën  9 160 mijë lekë 

- Për Drejtorinë e Artit dhe Kulturës në shumën              460 mijë lekë 

- Për Qendrën Ekonomike të Arsimit  në shumën          7 800 mijë lekë 

-Për Ndërmarrjen e Vaditjes dhe Kullimit në shumën    5 497 mijë lekë 

- Për Klubin e shumësportit  në shumën 7 mijë lekë 

Për Institucionet e vartësisë përjashtohet vetëm diferenca e pa likuiduar e investimeve për Klubin 

shumësportësh e cila vjen si rezultat i diferencës së kontratës me fondet e planifikuara dhe  për të 

gjithë Institucionet  e tjera janë fatura të pa likuiduara nga pengesa e vendosur nga Ministria e 

Financave me Cash limitin.  

Në 12-mujorin e vitit 2017, evidenca e realizimit të shpenzimeve të buxhetit sipas secilit 

program,  krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë: 
              Në mijë lekë 

Nr Emërtimi i programit 

Buxheti me ndryshimet 

12 mujori 2017 

Fakti i 

12-mujorit 2017 

Realizimi 

në % 

1 Planifikim Menaxhim dhe Administrim  735,797  579,026 79 

2 Infrastruktura rrugore, Ndricim Publik  360,398  284,783 79 

3 Shërbimi i pastrim gjelbërimit  156,563  121,357 78 

4 Arsimi  345,509  289,068 84 
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5 Programi i Kultures    49,107    45,661 93 

6 Programi i Rinise Sporteve dhe komuniteteve    27,562    24,727 90 

7 Mbrojtja nga zjarri    31,660    25,998 82 

8 Ujitja dhe kullimi    59,397    32,211 54 

 

Shuma 1,765,993 1,402,831 79 

 

Rreth 41.2 % të totalit të shpenzimeve faktike të kryera gjatë 12-Mujorit të vitit 2017, e ka 

programi “Planifikim Menaxhim dhe Administrim”, ndjekur nga shpenzimet për programet 

“Infrastruktura rrugore, ndriçim publik” me 21%, “Arsimi” me 22 %, “Shërbimi i Pastrim 

gjelbërimit” me 9 %, “Kultura” 3,2 %  dhe programet e tjera” të marra së bashku përfaqësojnë 

rreth 3.6 % të totalit të shpenzimeve faktike të realizuara nga Bashkia  gjatë këtij viti. 

 

Krahasimi i të dhënave faktike ndërmjet Bashkisë dhe Thesarit 

Nga të dhënat faktike të tetë programeve të Bashkisë me situacionet raportuese të thesarit për 

periudhën 12 -Mujore të vitit 2017 paraqitet. 

       Pasqyra e treguesve te realizimit te Buxhetit sipas Akt-rakordimit me Thesarin viti 2017 

Nr Emërtimi Realizimi në lekë Thesari Diferenca 

1 2 3 4 5 

1 Paga  634,470   

2 Sigurime Shoqërore  104,679   

3 Mallra dhe shërbime të tjera  460,244   

4 Trasferta korente të brendshme 0   

5 Trasferat korente të huaja 0   

6 Trasferta për buxhet familjar & individe 0   

  shuma shpenzime korrente 1,199,393   

230 Kapitale të patrupëzuara        6,300   

231 Kapitale të trupëzuara    197,138   

  Shpenzime kapitale me financim të brendshëm    203,438   

230 Kapitale të patrupëzuara 0   

231 Kapitale të trupëzuara 0   

  Shpenzime kapitale me financim te  huaj 0   

  shpenzime kapitale 0   

  Shpenzime të ardhura jashtë limitit 0   

  Totali korrente dhe kapitale 1,402,831   

 

Ashtu siç shihet nga tabela e mësipërme, të dhënat e paraqitura nga tetë programet e Bashkisë 

për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 12- Mujorin e vitit 2017 përputhen 

plotësisht me të dhënat e thesarit për këtë periudhë raportuese. Theksojmë se, në faktin e 

realizimit të buxhetit në këtë tabelë  nuk është përfshirë shuma e të ardhurave jashtë buxhetore, 

të cilat kanë vlerën totale prej 106,222,170 lekë, nga këto tatim i thjeshtuar 7,483,353 lekë, taks 

regjistrimi i automjeteve 45,529,737 lekë dhe të ardhura nga renta dhe Ministria Financave në 

shumën 53,209,080 lekë.  

 

Rregjistri i realizimit të të adhurave për vitet 2017.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

Në Bashkinë Fier, për periudhën e objekt auditimi ka funksionuar Zyra Tatim Taksave, për vitin 

2017, janë miratuar në organikë 46 punonjës për vitin 2017, nga këta 1 Drejtor i Përgjithshëm i 

Taksave dhe Tarifave, 1 Drejtor Kontrolli dhe 1 Drejtor i Vlerësimit dhe Ndjekjes së Detyrimeve 

dhe 4 Përgjegjësa sektorësh dhe pjesa tjetër me detyrën e inspektorit të taksave dhe tarifave 

vendore. 
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Në zbatim të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes 

Vendore” me ndryshime, ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë” me ndryshime, ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e 

Taksave Vendore” me ndryshime, është miratuar paketat fiskale  me Vendim të  Këshillit 

Bashkisë nr. 102, datë 23.12.2016 për vitin 2017, miratuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkresë 

nr. 1305/1, datë 05.01.2017.  

-Parashikimi, realizimi dhe përdorimi i taksave vendore sipas llojeve, rezervat në planifikim 

sipas aneksit nr.1. 

Të dhëna për realizimin e të ardhurave vendore  për  vitin 2017 paraqiten në pasqyrën e 

mëposhtme.  

Aneksi nr.1 
Nr  Përshkrimi i të ardhurave ngs taksa dhe tarifat V I T I    2017 

Plan Fakt % 
a b c d e 

a Te ardhurat  nga Tatimet   31,000,000   7,483,375 24 

1 Tatim i thjeshtuar mbi fitimin   31,000,000    7,483,375 24 

II Te ardhura nga Taksat 428,853,000 375,985,232 87 

2 taksa e pasurise nderteses  140,000,000 134,002,207 95 

3 Taksa mbi token bujqesore    75,000,000   56,348,115 75 

4 Taksa mbi rregjistrimin e Automjeteve    45,000,000   45,529,737 101 

5 takse  mbi tabelen 0           2,760  

6 takse parkimi     4,100,000    3,605,531 88 

7 Takse per hapesiren publike     4,300,000    3,083,640 72 

8 takse  trualli     6,000,000    2,119,572 35 

9 Renta minerare    73,953,000   53,209,080 72 

10 Takse infrastrukture    64,500,000   61,536,401 95 

11 Takse kalimi pronesier ZRPP    15,000,000   13,610,814 91 

12 Takse reklame      3,500,000    2,937,375 84 

13 taksa te tjera (fjetje dhe diferenc b vogel)      1,000,000    2,937,375 230 

III Të ardhura nga Tarifat  162,300,000 200,020,359 123 

10 Tarifë Pastrimi  114,000,000 151,235,055 132 

11 Tarifë shërbimi,etj(Gjelbërim)    43,200,000   39,175,155 90 

12 Tarifë leje transport.     3,500,000     6,056,897 173 

13 Tarifë vend banor/gj CIVILE    

14 Tarifë ndricimi rrugor    

15 Të ardhura të tjera      1,510,282  

16 Tarifë  çertifikim  mishi    1,600,000    2,042,970 127 

IV Të ardhura të tjera  33,240,000  32,374,411 97 

17 Qera trualli     2,783,350  

18 Qera toke bujqesore        454,447  

19 Tarife uji i pishëm  0  

20 Gjoba     2,664,834  

21 Qira ndertese    9,800,000    4,870,087 50 

22 Dhurata sponsor garanci    6,500,000    4,120,685 63 

23 Te ardhura te tjera   16,940,000   17,481,008 103 

  GJITHSEJ   655,393,000 615,863,377 94 

 

Për vitin 2017, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 655,393 mijë lekë të parashikuara, 

janë realizuar në vlerën 615,863 mijë lekë ose 94.%, me një mosrealizim në vlerën 39,530 mijë  

lekë.  

Nga të dhënat e pasqyrës si më sipër konstatohet se  disa taksa e tarifa krahasim me planin kanë 

tejkalime të ndjeshme, kjo tregon që planifikimi i të ardhurave të Bashkisë për periudhën objekt 
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auditimi nuk është bërë i studiuar, ka pasur rezerva për rritjen e planit të këtyre taksave e tarifave 

dhe për disa nga taksat e tarifat vendore nuk është patur parasysh realizimi i një viti më përpara.  

Për vitin 2017, kanë ushtruar aktivitet 5762 subjekte nga këto 3408 subjekte me status biznes i 

vogël dhe 2354 subjekte të biznesit të madh sipas aneksit nr. 2.   

                      Aneksi nr.2 
Nr  Lloji i biznesit Viti Gjendja në 

fillim 

Regjistrime 

të Reja 

Mbyllur 

aktivitetin 

Gjendja në fund 

të vitit 

1 Biznesi Vogël 2017 3312 150 54 3408 

2 Biznesi Madh 2017 2320   70 36 2354 

 Gjithsej 2017 5632 220 90 5762 

 

Si shihet dhe në tabelën më sipër kemi të bëjmë me një numër të kosiderueshëm afërsisht 55% të 

aktiviteteve të bisnesit të madh dhe 32% të bizneseve të vogëla me mbyllje të aktiviteteve për 

këtë vit.  

Nga auditimi i të dhënave të Zyrës së Taksave dhe tarifave vendore, rezulton se më datën 

31.12.2017 për mos pagesën e detyrimeve tatimore janë debitorë (subjektet e biznesit të vogël, 

biznesit të madh  dhe popullata për  taksë ndërtese dhe tarifë pastrimi, tarifë ndriçimi etj), në 

vlerën prej 45,501,623 lekë sipas aneksit nr. 3.                                  

                                                                                                                       Aneksi 3 
 Nr.  Lloji Taksave Biznesi i Madh 2017 Biznesi   i  Vogël 2017 

1 Taksë  Ndërtese 13228203 9518577 

2 Taksë  Pastrimi 9790361 7045238 

3 Taksë  Ndricimi 2116835 1523294 

4 Taksa hapsirë publike  1323021 952060 

5 Detyrime të mbartura 13,424,980 11,130,431 

       SHUMA 26,458,420 19,039,169 

.                    

     Të ndara sipas zonave paraqiten si më poshtë sipas aneksit nr.4 : 

                                                                                                                       Aneksi 4 
Nr Emërtimi Nr subjekteve debitor 2017 Debitor 2017 në lekë 

 
Biznesi i vogël 264  8,395,038 

2 B.V  Njesite Administrative 351 21,292,296 

3 Biznesi i Madh 118 15,814,289 

 
Shuma 733 45,501,623 

 

Gjendja e debitorëve të  popullatës, për taksën e tokës, banesave dhe pastrimit, më datën 

31.12.2017 sipas aneksit nr. 6  

          Aneksi nr.6 
Nr  Bashkia + 

Njësitë 

Administrative 

Taksë  Toke Taksë Ndërtese Tarifa shërbimi 

(ndriç + pas + gjelb) 

  

Gjithsej 

Vlera nr. fam Vlera nr. fam Vlera nr. fam Vlera 

1 Raj Nr 1+2+3+4   4000 3,125,731  23858 57,259,200   60,384,931 

2 Nj. Ad Libofsh 1689 10,594,100 1800   394,600   400      480,000   11,467,700 

3 Nj Ad Mbrostar 1459   6,794,949 1152   703,400 1149   2,073,600     9,571,949 

4 Nj. Adm Portëz 1545   3,854,000   750   450,000   750      900,000     5,204,000 

5 Nj Ad Dërmenas  817   5,120,000   817   467,000   630     756,000     6,346,000 

6 Nj. Adm Topojë 1338   7,240,835 1418 1,398,000   300     360,000     8,998,835 

7 Nj. Adm Qendër 1800      350,000   600   180,000   600     720,000     1,250,000 

8 Nj. Adm Levan 1584   6,508,670   414   264,740   400     480,000     7,253,410 

9 Nj. Adm Frakull 1418   4,926,349 1418 1,398,000 1418  1,418,000     7,742,349 

10 Nj. Adm Cakran 2215   5,538,981 1664   879,576 1266  2,068,200     8,504,757 

  Totali 13,865 47,077,738 14,033 9,261,047 30,771 66,515,000 122,853,785 
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Ndërsa vlera prej 122,853,785 lekë janë debitorët për taksat e tarifat vendore për familjarët me 

datë 31.12.2017, për mos pagesën e detyrimeve (për taksë toke për 13,865 familje në vlerën 

47,077,738 lekë, Taksë ndërtese për 14033 familje në vlerën 9,261,047 lekë, tarifë shërbimi 

(ndricim+pastrim+gjelbërim) për 30,771 familje në vlerën 66,515,000 lekë.  

Për vjeljen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore  nga ana e Zyrës së Taksave dhe 

Tarifave  vendore të Bashkia Fier, nuk janë ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore të  

mëposhtme, trajtuar në anekset nr. 5 deri 5/10 ndodhur në faqet 108 deri 129 të Projektit.  

-Nuk i është kërkuar Këshillit të  Bashkisë, ndërhyrje me forcë e Policisë  Bashkiake, për vjeljen 

e detyrimeve të subjekteve debitore, siç parashikohet në nenin 5, shkronja “ç“ nënpika “iii”,  të 

ligjit nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, trajtuar në Anekset nr. 5, 5/1 

deri 5/10, bashkëlidhur Projekt Raportit në faqet 106 deri 127.   

-Nuk është vendosur masa e detyrimit tatimorë, ashtu  siç parashikohet në nenin 91, të ligjit nr.  

9920, ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet: “…... nëse 

tatimpaguesi nuk paguan në datën e caktuar detyrimin tatimor, në përputhje me nenin 89 të këtij 

ligji, detyrimi tatimor i papaguar sigurohet në favor të administratës tatimore mbi të gjithë 

pasurinë e tatimpaguesit, në masën e nevojshme, për të përmbushur detyrimin tatimor të tij”.  

-Nuk është vepruar me sekuestrimin e pasurive të subjekteve, siç parashikohet në nenin 93, të 

ligjitn 9920, , ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet : “ Nëse 

tatimpaguesi nuk paguan detyrimin tatimor në datën e caktuar, në përputhje me nenin 89 të këtij 

ligji, për njoftimin dhe kërkesën për pagesë, administrata tatimore mund ta mbledhë detyrimin 

tatimor të papaguar nëpërmjet sekuestrimit, e më pas konfiskimit, të pasurisë së siguruar në favor 

të administratës tatimore, në pronësi të tatimpaguesit”. 

Për veprimet e konstatuara në kundërshtim me kërkesat ligjore të trajtuara, mban përgjegjësi z. 

A. Sh. me detyrë Drejtor i Vlerësimit të Taksave e Tarifave Vendore dhe inspektorët përkatës. 

Bashkia Fier ka në varësinë e saj gjithsej 5 njësi; 

1- Ndërmarjen e shërbimeve publike 

2-Ndërmarjen e pastrim gjelbërimit 

3-Drejtorinë e artit dhe kulturës 

4-Qëndrën Ekonomike të Arsimit 

5-Ndërmarrjen e Vaditjes dhe Kullimit 

Nga institucionet e vartësisë së saj Bashkia Fier nuk mbledh të ardhura, për të gjitha llojet e 

shërbimeve të ardhurat grumbullohen pranë Bashkisë Qendër dhe njësitë e varësisë kryejnë 

vetëm shërbime. Përjashtim bën vetëm Drejtoria e Artit dhe Kulturës e cila mbledh të ardhura 

nga shitja e biletave të teatrit “Bylis” në vlerën 48,900 lekë për vitin 2017. 

 

Mbi auditimin e ushtruar në Bashkinë Fier, për evidentimin e taksës së ndikimit ne infrastrukturë 

për objektet e legalizuara, Periudha 15 gusht 2015 deri 31.12.2016, pasi viti 2017 do trajtohet me 

pasqyrë më vehte. 

Në zbatim të pikës “B” të programit të auditimit nr. 245/1 prot., datë 5.03.2018, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

Nga auditimi i kryer, bazuar dhe në informacionin e specialistit të ngarkuar për ndjekjen e 

procedurave të arkëtimit të taksës së ndikimit në infrastrukturë rezulton:  

Synimi dhe detyra ka qenë mbledhja dhe arkëtimi në masën 100% i taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për ndërtimet pa leje në zonat informale te bëra nga qytetarët ne vite. 

Nga Drejtoria e ALUIZN-it Fier deri me 31 Mars 2018 janë 3420 qytetar dhe subjekte te paisura 

me Leje Legalizimi të cilat dërguar bashkisë Fier për arkëtimin e kësaj takes. Deri më 

31.03.2018 kanë shlyer këtë pagesë  2167  qytetar dhe subjekte ose 63.3 %  e emrave të dërguara 

nga zyra e ALUIZNIT Fier që prej muajit gusht 2015, moment që filloj procesi i vieljes dhe i 
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grumbullimit te taksës së ndikimit në infrastrukturë. Nga kjo zyrë evidentohen të mbetura pa 

kryer pagesën 1542 qytetarë ose 36.7% e të gjitha shkresave të dërguara nga zyra e ALUIZNI-it 

që prej 15 Gushtit 2015 dhe e vlerësuar ne vlerë për gjendje sot me datë 31.03.2018 e barabarte 

me 50.1 milion lekë (e llogaritur për një sipërfaqe ndërtimi prej 317.511 m2 x vlera për m2 = 

31597 lek sipas EKB) 

Nga sektori përkatës janë evidentuar disa shkaqe për mos realizimin e pagesës së taksës së 

ndikimit në infrastrukturë për listën bashkëlidhur këtij akti dhe konkretisht: 

a -  8.7 % janë qytetarë që nuk munden ta paguajnë per vështërsi financiare, 

b -  6%     janë shtetas qe janë ne emigracion, 

c -  7%     janë qytetarë qe nuk kanë adresa te sakta vendbanimi, 

d -15%   janë qytetarë qe e kondestojnë këtë pagesë të pa drejtë, pasi prej Drejtorisë së ALUIZN-

it janë paisur me Leje Legalizimi dhe ZVRPP Fier janë paisur certefikata pronësie pa 

përmbushur detyrimet ligjore financiare nga subjektet apo Qytetaret respektiv. 

Nga auditimi pasqyrave dhe evidencave të kërkuara gjatë periudhës që auditohet Bazuar në 

shkresat e dërguara nga Drejtoria ALUIZN-it Fier u hartua evidenca e rasteve që janë dërguar 

pranë bashkisë Fier për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje dhe 

rezultoi se evidentohen 1542 raste (persona) që nuk kanë paguar këtë taksë nga të cilat 693 raste 

me një një vlerë prej 20,182,168 lekë, janë trajtuar me aktkonstatimin nr. 3, datë 20.04.2018 

(pasi i përkasin vitit 2017), ndërsa shuma e viteve të mëparshme (gusht 2015 deri 31.12.2016) 

për 849 persona me një vlerë prej 29,979,807 lekë shumë kjo e cila nuk është ngarkuar në 

llogarinë 468 debitor në persona, veprim në papajtueshmëri me pikën 5 të VKM nr. 860, datë 

10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhuravepër 

ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim (Ndryshuar me VKM nr.192 datë 

9.03.2016, i përditësuar) që shpreh: 

- 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.  

Për zbatimin e kësaj pike, drejtoritë e ALUIZNI-t, të vënë në dispozicion të njësive të 

qeverisjes vendore, në momentin e dërgimit për regjistrim në ZVRPP, të dhënat e ndërtimeve 

që pajisen me leje legalizimi.  

Aktkonstatimit të mbajtur i bashkëlidhet dhe Aneksi nr. 7 “Lista e debitoreve per taksën e 

ndikimit ne infrastrukture te legalizimit, periudha 15 gusht 2015 deri 31 mars 2018”, për të cilën 

do të ngarkohen në llogarinë debitor në persona vlera prej 849 persona me një vlerë prej 

29,979,807 lekë, për sipërfaqen ndërtimore x 0.05 % (31,597lekë/m2 Kosta e EKB, ndodhur në 

aneks faqe 128-144. 

Përsa më lart është mbajtur aktkonstatimi nr. 2, datë 19.04.2018. 

Edhe për vitin 2017, bazuar në VKM Nr. 860 datë 10.12.2014 janë paisur me leje legalizimi nga 

zyra e ALUIZN-it 1721 qytetar dhe subjekte. Nga këta 1028 qytetar dhe subjekte kanë shlyer 

taksën e ndikimit në infrastrukturë, ndërsa 693 qytetar dhe subjekte nuk e kanë paguar këtë taksë 

pranë Bashkisë me një vlerë prej 20,182,168 lekë, vlerë e cila nuk ishte ngarkar në llogarinë 468 

“Debitor në persona”. Nga ana e këtij institucioni janë drejtuar Drejtorisë ALUIZN-it kërkesë 

bashkëpunimi për dërgim subjektesh e lista të qytetarëve që kanë përfunduar procesin e 

legalizimit me nr. 6764 prot, datë 11.10.2016 si dhe Drejtorisë Rajonale Tatimore Fier për listën 

e debitorëve për pagesën e Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë me nr. 2687 prot, datë 

28.04.2016 për ndërtimet pa leje të paraqitur Aneksi 7/1, ndodhur në anekse faqe 145-158. 
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Për veprimet e konstatuara dhe të trajtuara, mban përgjegjësi z. E.F. me detyrë Drejtor i 

Planifikimit dhe Zhvillimit të Teritorit dhe z. V.S. inspektor Planifikimit dhe Zhvillimit të 

Teritorit.        

Për vitin 2017, nga auditimi i proces verbaleve rezultoi se në 56 raste nga ana e inspektorëve të 

taksave janë mbajtur proces- verbale në subjekte të ndryshme të cilat nuk janë kontabilizuar nga 

ana e inspektorëve të vlerësimit në shumën 2,072,308 lekë. Nga ballafaqimi me inspektorët dhe 

Drejtorin e Taksave u pranua se në këto raste nuk janë hedhur në sistem dhe gjatë periudhës së 

auditimit këto raste dhe kjo shumë u pasqyruan në sistem dhe ju ngarkuan subjekteve për vitin 

2018 sipas aneksit nr. 8 ndodhur në anekse faqe 159-160. 

Përsa më lart është mbajtur aktkonstatimi nr. 3, datë 20.04.2018. 

 

C. Nga auditimi u konstatua se mbi zbatimin e proçedurave ligjore në fushën e prokurimit 

publik për periudhën 2016-2017. 

Bazuar në auditimin e dokumentacionit të vënë në dispozicion, rezultoi si më poshtë: 

Për procedurat e prokurimit publik të vitit 2016 

 

1. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rivitalizim i Parkut pranë Bar Rinisë dhe 

rehabilitim i rrugës “Dervish Hekali” Fier”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 25, datë 24.05.2016 me Nr. 

3342 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 25, datë 24.05.2016 me 

Nr.3342 prot. 

N. Ç. 

L. Z. 

D.S. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 3342/1 prot., datë 

24.05.2016 

R.H. 

O. Z. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 122,915,736 (njëqind e njëzet e dy milion e 

nëntëqind e pesëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e tridhjetë e gjashtë) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

01.07.2016 

OE Pjesëmarrës 4 OE 

Skualfikuar - 3 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

119,775,700 lekë 

Diferenca me fondin limit 

3,140,036 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 3342/3 prot., 

datë 26.08.2016 

Ankime 

AK-ka;APP–s’ka;KPP-ka 

Lidhja e kontratës 

nr.3342/6 prot., datë 31.08.2016 

Afati kontratës  

6 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 143,730,840 (njëqind e dyzet e tre milion e 

shtatëqind e tridhjetë mijë e tetëqind e dyzet) lekë 

Titullari AK A. S. 

 

Me Urdhër Nr. 25, datë 24.05.2016 me Nr. 3342 prot. është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Rivitalizim i Parkut pranë Bar Rinisë dhe rehabilitim i rrugës 

’Dervish Hekali’ Fier” me fond limit 122 915 736 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i 

Shtetit. Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për ngritjen e KVO-së Nr. 3342/1 prot., datë 24.05.2016 

Procesverbali i arsyetimit të kritereve është mbajtur më datë 24.05.2016. 

Më datë 01.07.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 4 OE, konkretisht: 1. OE "Sh.”; 2. BOE “B-93 & E.C. C.”; 3. BOE "C. R. 

2008 & N.” dhe 4. BOE “2T & A.”. 

Më datë 11.07.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar 

1. OE “Sh.”, me ofertë ekonomike 0 lek, për arsye se: Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion të 

kërkuar në DST, përveç Ekstraktit (historik dhe tregtar) nga QKB. 
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2. BOE "C. R. 2008 & N.”, me ofertë ekonomike 113,824,686 lek për arsye se: Në kontratën 

noteriale të nënshkruar në datë 10.06.2014, midis shoqërisë "C. R. 2008" dhe inxhinierit të 

pyjeve, rezulton se paga e punëmarrësit do të jetë 28.000 lekë në muaj. Ndërkohë që në 

listpagesën e paraqitur, për këtë inxhiniere, paga e deklaruar është 22.000 lekë në muaj, fakt i cili 

përbën fshehje të të ardhurave. Asnjë nga bashkimi i operatorëve ekonomikë nuk ka paraqitur 

kontratë pune, cv dhe diploma për inxhinierin gjeoteknik, sipas kritereve të veçanta të 

kualifikimit për kapacitetin teknik. 

3. BOE “B-93 & E. C. C.”, me ofertë ekonomike 112,258,012 lek për arsye se: Bashkimi i 

operatorëve dhe konkretisht Shoqëria B-93 ka paraqitur listpagesën e muajit korrik 2016 (e 

pakonfirmuar nga Administratori i saj si dhe D.T.T), respektive të ing.pyjesh dhe ing gjeoteknik, 

ku sigurimi i këtyre inxhinierëve fillon në korrik 2016. Kjo bie në kundërshtim me kërkesat e 

DST, ku inxhinierët e sipërpërmendur duhet të figurojnë në listpagesat janar-maj 2016(e 

prezumuar me faktin listpagesat e vitit 2016). 

Të kualifikuar 

1. BOE “2T. & A.”, me ofertë ekonomike 119,775,700 lek 

Pranë Bashkisë Fier është paraqitur ankesë me nr. 4731 prot., datë 15.07.2016 e bashkimit të 

operatorëve ekonomikë “B.-93 & E. C. C.” i përfaqësuar nga operatori ekonomik ”B.-93”. 

Titullari i Autoritetit Kontraktor ka nxjerrë urdhër për pezullimin e procedurës me shkresën nr. 

4731/1 prot., datë 15.07.2016, si dhe ka urdhëruar ngritjen e komisionit për shqyrtimin e ankesës 

me shkresën nr. 4731/2 prot., datë 15.07.2016.  

Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës më datë 21.07.2016 ka marrë vendimin me shkresën nr. 

4731/3 datë 21.07.2016.  

Ankimuesi ka marrë përgjigje me shkresën nr 4731/4 prot., datë 21.07.2016 . 

Në respektim të pikës 6 të nenit 63 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i 

ndryshuar, që prej datës 15.07.2016, procedura për këtë prokurim ka qenë e pezulluar duke 

respektuar afatin 10 ditor gjatë së cilës operatori mund të paraqiste ankesë me shkrim pranë 

KPP-së, e si rrjedhojë nuk janë zhvilluar hapat e mëtejshme për njoftimin e operatorit fitues. 

Më datë 05.08.2016 me nr. 5205 prot., pranë AK ka ardhur vendimi nr. 1768/1 Protokolli, datë 

01.08.2016 i Komisionit te Prokurimit Publik mbi pezullimin e procedurës se prokurimit. 

Me shkresën nr. 5205/1 prot., datë 05.08.2016 AK ka dërguar informacion te hollësishëm KPP-

së, në lidhje me zhvillimin e procedurës sipas vendimit nr. 1768/1 Protokolli, datë 01.08.2016. 

Me shkresën nr. 107 prot., datë 18.08.2026, protokolluar pranë sekretarisë së Bashkisë Fier, nr. 

5205/3 prot., datë 19.08.2016, operatori ekonomik ˝B.-93˝ ka depozituar tërheqjen nga ankimimi, 

për dijeni AK. 

Më datë 26.08.2016 pranë AK është protokolluar me nr. 5205/4 prot., Vendimi i Komisionit te 

Prokurimit Publik nr. 638/2016 prot., datë 24.08.2016 ku citohet: Të përfundojë procedimin 

administrativ për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur“, me nr. REF-39257-05-24-2016, 

me objekt “Rivitalizim i Parkut pranë Bar Rinisë dhe rehabilitim i rrugës ’Dervish Hekali’ Fier”, 

me fond limit 122 915 736 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 01.07.2016, nga autoriteti 

kontraktor, Bashkia Fier”. 

Më datë 26.08.2016 KVO, me shkresën nr. 3342/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Po në këtë datë titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr. 3342/4 prot. 

Më datë 26.08.2016 është shpallur fitues BOE “2T. & A.” me vlerë pa TVSH 119,775,700 

(njëqind e nëntëmbëdhjetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind) dhe me 

TVSH 143,730,840 (njëqind e dyzet e tre milion e shtatëqind e tridhjetë mijë e tetëqind e dyzet) 

lekë. 

Më datë 31.08.2016 BOE “2T. & A.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 
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Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

3. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar një Arkitekt, një inxhinier gjeoteknik, inxhinier 

pyjesh dhe inxhinier mjedisi”. Për zbatimin e këtij kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të 

paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe CV përkatëse. 

4. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në staf ose të ketë të punësuar 3 punonjës të certifikuar për punime në lartësi”, të lëshuara 

nga Institucione të certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. Për zbatimin e këtij 

kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga Institucione të 

certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. 

Në këtë procedurë konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e 

vendosura në DST janë të ekzagjeruar, duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma 

c, ç dhe d, dhe Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” 

në të cilën thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, 

që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis 

furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika 1, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit”, pika 2. 

Kriteret e vendosura në DST janë bërë shkak për skualifikimin e BOE “B.-93 & E. C. C.”, me 

ofertë ekonomike më të favorshme 112,258,012 lekë, për arsye se ing.pyjesh dhe ing gjeoteknik i 

ka paraqitur listepagesën e muajit korrik 2016 dhe jo në listepagesat janar-maj 2016, e cila ka 

sjell përdorim me mosefektivitet në vlerën 7,517,688 lekë të buxhetit të njësisë të vetëqeverisjes 

vendore. 

Observacioni subjektit të audituar: 1. Oponenca  teknike për këtë objekt prokurimi është  

miratuar në Institutin e Ndërtimit dhe është bërë dhe pagesa përkatesë nga Bashkia Fier  për 

oponencën e kryer. Oponenca teknike nuk është bërë pjesë e dosjes së tenderit por ka qëndruar 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Zhvillimit dhe Planifikimit të Territorit të Bashkisë Fier. 2. 

Ne lidhje me numrin mesatar të fuqisë punëtore,  të paktën 80 punonjësve, me këtë konstatim të 

KLSH sqarojmë se NJP ka gjykuar se ky objekt është një nga objektet më të rëndësishme jo 

vetëm për nga madhësia e fondit limit por edhe për natyrën e shumtë të punimeve ndërtimore, 

arkitekturore, hidroteknike dhe elektrike, rrjetëzim i terminalit i autobuzëve, i cili është me pamje 

ballore nga qëndra e qytetit. Pra është një objekt realizimi i të cilit kërkon kapacitete teknike, 

njerëzore, personel të konsiderueshme, me një performancë shumë të lartë të kandidatëve 

pjesëmarrës të ineteresuar për këtë procedurë.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: observacioni për këto kritere të vendosur merret në konsideratë 

dhe pasqyrohet në raportin përfundimtar të auditimit. Për kriteret e tjera observacioni nuk 

merret në konsideratë si i paargumentuar me prova dhe argumente ligjore. 
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2. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Gjelbërimi i mjediseve publike të Bashkisë 

Fier”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 34, datë 21.06.2016, me 

nr.4130 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 34, datë 

21.06.2016 me nr. 4130 prot. 

N. Ç. 

L.Z. 

E.B. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 4130/1 prot., datë 

21.06.2016 

O. Z. 

V.G. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 24 561 892 (njëzet e katër milion e pesëqind 

e gjashtëdhjetë e një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

19.07.2016 

OE Pjesëmarrës 3 OE 

Skualfikkuar - 2 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

24 175 870 lekë 

Diferenca me fondin limit 

386 022 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK Raport, 

Përmbledhës 4130/3, 05.08.2016 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 4130/6, datë 25.08.2016 

Afati kontratës  

2 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 29 011 044 (njëzet e nëntë milion e 

njeëmbëdhjetë mijë e dyzet e katër) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

Me Urdhër nr. 34, datë 21.06.2016 dhe me nr.4130 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Gjelbërimi i mjediseve publike të Bashkisë Fier” me fond limit 24 

561 892 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. Procedura e përcaktuar për 

prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr. 4130/1 prot., datë 21.06.2016,  

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me datë 21.06.2016.  

Me datë 19.07.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 3 OE, konkretisht:1. OE “A.G.”, 2. BOE “H. & K.” dhe OE “K.”  

Më datë 28.07.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 

1.OE “K.”, me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar 

në shtojcën 10 të DST si dhe formularin e ofertës sipas shtojcës 1. 

2. BOE ”H.& K.”, me ofertë ekonomike 22,387,940 lek për arsye se: O nuk ka paraqitur 

dokumentacionin e kërkuar për ‘dy inxhinier agronom’. Kontratat e punës të lidhura midis 

shoqërisë Kajmaku dhe dy agronomët janë jashtë afatit. Të dyja kontratat kanë përfunduar datë 

02.06.2016. Për sa i përket mjetit ‘Makineri për Hidrombjelljen e barit me kapacitet mbi 4,000 lt 

copë 1(një)’, B.O nuk e ka të përcaktuar kapacitetin e kësaj makinerie. Shoqëria Kajmaku. ka 

paraqitur një pajisje për hidrombjellje po nuk ka të shënuar kapacitetin e saj. BOE ka paraqitur 

certifikatë pronësie për një objekt i cili është në emër të një individi Kajmaku, të shoqëruar me 

kartelën e pasurisë, hartën treguese, leje ndërtimi etj. BOE nuk ka paraqitur për këtë pasuri 

kontratën e qiramarrjes pasi objekti nuk është në emër të shoqërisë Kajmaku apo të shoqërisë H.. 

Të kualifikuar: 

1. OE “A. G.”, me ofertë ekonomike 24,175,870 lek 

Më datë 05.08.2016 KVO, me shkresën nr. 4130/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Po në këtë datë titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.4130/4 prot.  

Më datë 05.08.2016 është shpallur fitues OE “A. G.” me vlerë pa TVSH 24 175 870 (njëzet e 

katër milion e njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë) lekë dhe me TVSH 29 

011 044 (njëzet e nëntë milion e njëmbëdhjetë mijë e dyzet e katër) lekë. 

Më datë 25.08.2016 OE “A. G.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 
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Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Në DST është kërkuar që “operatori të ketë objekt mbështetës të specializuar për të 

magazinuar bimët(fidanishte) me kushte optimale të furnizimit me ujë, plehërim, në mënyrë që i 

gjithë materiali bimor të certifikohet”, pa argumentuar nevojën e magazinimit duke qënë se 

bimët që do të përdoren janë lehtësisht gjindshëm në treg dhe nuk është e domosdoshme që 

operatorët ekonomik ti magazinoj, vendosja e këtij kriteri është tepër kufizuese, penguese dhe 

diskriminuese për operatorët ekonomik që veprojnë në treg, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të 

LPP. 

3. Në DST është kërkuar: “eksperienca në punë të ngjashme duhet të përfshijë punë me 

hidrombjellje në sasi jo më pak se 500 m2”. i cili është një kriter diskriminues që kufizon 

pjesëmarrje të gjerë dhe nuk siguron një trajtim të barabartë për të gjithë operatorët ekonomikë 

në kundërshtim me nenin 1 dhe 2 të LPP. 

Njëherazi konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e 

vendosura në DST janë të ekzagjeruar duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma 

c, ç dhe d, dhe Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” 

në të cilën thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, 

që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis 

furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika 1, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit”, pika 2. 

 

3. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Ndërtimi i parkut qendror të qytetit, 

rehabilitimi i rrugës Xoxi Andoni dhe hapësirat rreth saj”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 38, datë 06.07.2016, me 

nr.4516 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 38, datë 06.07.2016 me 

nr.4516 prot. 

N. Ç. 

L. Z. 

D. S. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 4516/1 prot., datë 

06.07.2016 

O. Z. 

R. H. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 250 105 660 (dyqind e pesëdhjetë milion e njëqind e 

pesëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë ) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

01.08.2016 

OE Pjesëmarrës 2 OE 

Skualfikkuar - 1 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

249 146 882 lekë 

Diferenca me fondin limit 

958,778 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës nr.4516/3 prot., 

datë 16.08.2016 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 4516/6, datë 23.08.2016 

Afati kontratës  

6 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 298 786 258 (dyqind e nëntëdhjetë e tetë milion 

e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e pesëdhjetë e tetë), lekë 

Titullari AK  

A. S. 
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Me Urdhër nr. 38, datë 06.07.2016 dhe me nr.4516 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Ndërtimi i parkut qëndror të qytetit, rehabilitimi i rrugës Xoxi 

Andoni dhe hapësirat rreth saj” me fond limit 250 105 660 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga 

Buxheti i Shtetit. Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr. 4516/1 prot., datë 06.07.2016. 

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me datë 06.07.2016.  

Me datë 01.08.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 2 OE, konkretisht:1. OE “Sh.” dhe OE “A. C.”. 

Më datë 08.08.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 

1. OE “Sh.”, me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Nuk ka paraqitur asnje dokument të 

kërkuar nga AK, përveç Ekstraktit (tregëtar dhe historik) nga QKB. 

Të kualifikuar: 

1. OE “A. C.”, me ofertë ekonomike 249,146,882 lek 

Më datë 16.08.2016 KVO, me shkresën nr. 4516/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Po në këtë datë titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr. 4516/4 prot. 

Më datë 17.08.2016 është shpallur fitues OE “A. C.” me vlerë pa TVSH 249 146 882 (dyqind e 

dyzet e nëntë milion e njëqind e dyzet e gjashtë mije e tetëqind e tetëdhjetë e dy) lekë dhe me 

TVSH 298 786 258 (dyqind e nentëdhjetë e tetë milion e shtatë qind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e 

dyqind e pesëdhjetë e tetë) lekë. 

Më datë 23.08.2016 OE “A. C.” shpk ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar një Arkitekt, një inxhinier gjeoteknik, inxhinier 

pyjesh dhe inxhinier elektronik, inxhinier auditues energjie, inxhinier elektrik”. Për zbatimin e 

këtij kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe CV 

përkatëse. 

3. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në staf ose të ketë të punësuar 5 punonjës të certifikuar për punime në lartësi”, të lëshuara 

nga Institucione të certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. Për zbatimin e këtij 

kriteri Opëratorët Ekonomikë duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga Institucione të 

certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. 

Njëherazi konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e 

vendosura në DST janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma 

c, ç dhe d, dhe Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” 

në të cilën thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, 

që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis 

furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 
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pika 1, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit”, pika 2. 

Observacioni subjektit të audituar: 1. Oponenca  teknike për këtë objekt prokurimi është  

miratuar në Institutin e Ndërtimit dhe është bërë dhe pagesa përkatesë nga Bashkia Fier  për 

oponencën e kryer. Oponenca teknike nuk është bërë pjesë e dosjes së tenderit por ka qëndruar 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Zhvillimit dhe Planifikimit të Territorit të Bashkisë Fier. 2. 

Ne lidhje me numrin mesatar të fuqisë punëtore,  të paktën 130 punonjësve, me këtë konstatim të 

KLSH sqarojmë se NJP ka gjykuar se ky objekt është një nga objektet më të rëndësishme jo 

vetëm për nga madhësia e fondit limit por edhe për natyrën e shumtë të punimeve ndërtimore, 

arkitekturore, hidroteknike dhe elektrike, rrjetëzim i terminalit i autobuzëve, i cili është me pamje 

ballore nga qëndra e qytetit. Pra është një objekt realizimi i të cilit kërkon kapacitete teknike, 

njerëzore, personel të konsiderueshme, me një performancë shumë të lartë të kandidatëve 

pjesëmarrës të ineteresuar për këtë procedurë. 3. Njësia e Prokurimit  sqaron se për vendosjen e 

katergorive të punimeve të zbatimit në ndërtim i është referuar  Vendimit nr.42, datë 16.1.2008 

“Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të 

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” 

duke i përputhur me natyrën e punimeve të të gjithë preventivave për chdo objekt që ka 

prokuruar. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: observacioni për këto kritere të vendosur merret në konsideratë 

dhe pasqyrohet në raportin përfundimtar të auditimit. Për kriteret e tjera observacioni nuk 

merret në konsideratë si i paargumentuar me prova dhe argumente ligjore. 

 

4. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Blerje karburanti” (me 2 Lote, e përqendruar): 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 11, datë 09.03.2016, me 

nr.1374 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 11, datë 09.03.2016 

me nr.1374 prot. 

N. Ç. 

L. Z. 

D. R. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 1374/1 prot., datë 

09.03.2016 

O. Z. 

A. D. 

R. P. (M.) 

Fondi Limit (pa tvsh) 40 521 659 (dyzet milion e pesëqind e njezet e 

një mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e nëntë)lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë 

Data e hapjes së tenderit 

04.04.2016 

OE Pjesëmarrës 

Loti 1: 2 OE 

Skualfikuar - 1 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Loti 2: 1 OE  

Skualifikuar- s’ka 

Kualifikuar – 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

Loti 1: 39 257 042 lekë 

Loti 2: 852 065 lekë 

Diferenca me fondin limit 

412 552 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës nr.1374/3 prot, 

datë 15.04.2016 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 1374/7, 22.04.2016 

Afati kontratës  

Deri më datë 31.12.2016 

Vlera kontratës (me tvsh) 48 130 928 (dyzet e tetë milion e njëqind e 

tridhjetë mijë e nëntëqind e njëzet e tetë) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

Me Urdhër nr. 11, datë 09.03.2016 dhe me nr. 1374 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Blerje karburanti” (me 2 lote, e përqendruar) me fond limit 40 521 

659 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë. Procedura e përcaktuar për 

prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr1374/1 prot., datë 09.03.2016,  

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me datë 09.03.2016.  
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Me datë 04.04.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 2 OE për Lotin 1, konkretisht:1. OE “Aga-1” dhe OE “AZ D.”. Ndërsa për 

Lotin 2 ka paraqitur ofertë vetëm 1 OE, konkretisht: OE “A.-1” 

Më datë 07.04.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar për Lotin 1: 

1. OE “AZ D.” për arsye se: Vërtetimi për gjendjen e llogarisë i lëshuar nga banka nuk është 

Brenda afatit të kërkuar në dokumentat e tenderit. Sigurimet shoqërore të paraqitura nga 

operatori nuk janë sipas formularit E-Sig 025. Vërtetimi që konfirmon shlyerjen e të gjitha 

detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike i paraqitur nga ana e shoqërisë pasqyron faktin se 

ky operator ekonomik nuk ka shlyer detyrimet për muajin Janar 2016 dhe Shkurt 2016 detyrime 

për të cilat duhej të ishte kryer pagesa pasi janë të maturuara para datës së zhvillimit të 

procedurës së prokurimit. Nuk ka paraqitur vërtetim për xhiron vjetore për vitet e kërkuara sipas 

DST. Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore në të gjitha vendet e ushtrimit të 

aktivitetit sipas QKR. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Bilancin për vitin 2014 sipas 

kërkesave të kritereve të veçanta të kualifikimit. 

Për Lotin 2 nuk ka të skualifikuar 

Të kualifikuar për të dy Lotet: 

1. OE “A-1”  

Më datë 15.04.2016 KVO, me shkresën nr.1374/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Po në këtë datë titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.1374/4 prot.  

Më datë 15.04.2016 është shpallur fitues OE “A-1” për të dy lotet me vlerë pa TVSH 40 109 107 

(dyzet milion e njëqind e nëntë mije e njëqind e shtatë) lekë dhe me TVSH 48 130 928 (dyzet e 

tetë milion e njëqind e tridhjetë mijë e nëntëqind e njëzet e tetë) lekë. 

Më datë 22.04.2016 OE “A-1” ka nënshkruar kontratën e shitblerjes për të dy lotet. 

 

5. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rikonstruksion i shkollës ‘Perikli Ikonomi’, 

Fier”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 32, datë 21.06.2016, me 

nr.4111 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 32, datë 21.06.2016 me 

nr.4111 prot. 

N. Ç. 

L. Z. 

D. S. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 4111/1 prot., datë 

21.06.2016 

O.Z. 

R. H. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 36 851 880 (tridhjetë e gjashtë milion e tetëqind e 

pesëdhjetë e një mijë e tetëqind e tetëdhjetë) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

14.07.2016 

OE Pjesëmarës 6 OE 

Skualfikkuar - 5 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

35 909 100 lekë 

Diferenca me fondin limit 

942 780 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës nr.4111/3 prot, 

datë 12.10.2016 

Ankime 

AK- ka; APP–s’ka; KPP- ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 4111/6 prot, datë 20.10.2016 

Afati kontratës  

3 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 43 090 920 (dyzet e tre milion e nentëdhjetë 

mijë e nëntëqind e njëzet) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

Me Urdhër nr. 32, datë 21.06.2016 dhe me nr. 4111 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Rikonstruksion i shkollës ‘Perikli Ikonomi’, Fier” me fond limit 36 

851 880 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. Procedura e përcaktuar për 

prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 
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Urdhëri për KVO është me Nr. 4111/1 prot., datë 21.06.2016,  

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me datë 21.06.2016.  

Me datë 14.07.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 6 OE, konkretisht: 1. OE “Sh.”, 2.OE “B-93”, 3.BOE “P. V.&B. B”, 4. B.O 

“S. & J”, 5.OE “L. K.” dhe 6.BOE “A. & Ed K.”  

Më datë 27.07.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 

1. OE “Sh.”, me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion të 

kërkuar në DST, përveç Ekstraktit (historik dhe tregtar) nga QKB. 

2. OE “B-93” me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Nuk ka paraqitur formularin e ofertës 

sipas shtojcës 1. Mungon preventivi i punimeve. 

3. BOE "P. V. & B. B”, me ofertë ekonomike 33,882,254 lek për arsye se: Operatori ekonomik 

“B.B” është njoftuar që është debitor ndaj AK Bashkia Fier. Në dokumentat e paraqitur në tender 

ky operator rezulton që nuk e ka shlyer tërësisht këtë debi. Në këto kushte rezulton që subjekti ka 

ende detyrime të pashlyera pranë Bashkisë Fier. Bashkimi i operatorëve nuk ka paraqitur për 

specialistët e ndërtimit muratorë 3 (tre persona) asnjë dëshmi kualifikimi/certifikate ose çdo 

dokument tjetër që vërteton kualifikimin e tij, sipas përcaktimeve të pikës 2.3/3 të kritereve të 

veçanta të kualifikimit për kapacitetin teknik. Bashkimi i operatorëve nuk ka paraqitur inxhinier 

auditues energjie, të pajisur me certifikatë për auditimin e energjisë, i cili duhet të ishte i 

përfshirë në listpagesat e vitit 2016. Operatori ekonomik “5 V.”, në vërtetimin e debisë paraqitur 

nga OSHEE, rezulton se titullar i kontratës është individ dhe jo operatori. 

4. BOE "S.& J.”, me ofertë ekonomike 29,765,279 lek, për arsye se: Bashkimi i operatorëve nuk 

ka paraqitur inxhinier auditues energjie, të pajisur me certifikatë për auditimin e energjisë, i cili 

duhet të ishte i përfshirë në listpagesat e vitit 2016. Bashkimi i operatorëve nuk ka paraqitur për 

specialistët e ndërtimit muratorë 3 (tre persona), elektricist 1 (një person) dhe hidraulik 1 (një 

person), asnjë dëshmi kualifikimi/certificate ose çdo dokument tjetër që vërteton kualifikimin e 

tij, sipas përcaktimeve të pikës 2.3/3 të kritereve të veçanta të kualifikimit për kapacitetin teknik. 

Bashkimi i operatorëve nuk ka paraqitur dy punonjës të certifikuar/trajnuar për të kryer punimet 

në lartësi, sipas përcaktimeve të pikës 2.3/3 të kritereve të veçanta të kualifikimit për kapacitetin 

teknik.  

5. OE “L. K.”, me ofertë ekonomike 30,961,419 lek, për arsye se: Operatori ekonomik, në 

kontratën noteriale nr.rep. 927 dhe nr.kol. 347, ka nënshkruar një kontratë punë me inxhinierin i 

pajisur me certifikatë për auditues energjie. Ky inxhinier nuk është në stafin drejtues të shoqërisë 

dhe nuk është në listpagesat e vitit 2016. Kjo mangësi është në kundërshtim me pikën 2.3/2, pika 

b, të kritereve të veçanta të kualifikimit. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur lejen e transportit 

të mallrave për mjetin tip kamion vetëshkarkues me nr lejes së qarkullimit DRD3532312 me 

targa AA 302 DD, sipas përcaktimeve të pikës 2.3/5 të kritereve të veçanta të kualifikimit për 

kapacitetin teknik. 

Të kualifikuar: 

BOE “A. & Ed K.”, me ofertë ekonomike 35,909,100 lek. 

Më datë 02.08.2016 ka paraqitur ankesë B.O "B. & 5 V.”, me nr. 5137 Prot., për arsyet e 

skualifikimit nga KVO. 

Në zbatim të nenit 63 të ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik”, i ndryshuar, 

Kreut IX Shqyrtimi i Ankesave, në VKM-në Nr. 914 date 29.12.2014 “Për rregullat e Prokurimit 

Publik”, me urdhër nr. 5137/1 prot., datë 02.08.2016, titullari i AK ka pezulluar procedurën e 

prokurimit dhe me urdhër nr.5137/2 prot., datë 02.08.2016, ka ngritur Komisionin e Shqyrtimit 

të Ankesave.  
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K.SH.A. më datë 03.08.2016 ka marrë vendimin përkatës me nr. 5137/3 prot., të cilin ia ka 

komunikuar Titullarit të Autoritetit Kontraktor. 

Ankimuesi është njoftuar me shkresën nr. 5137/4 prot., dt.03.08.2016, në lidhje me ankesën e 

paraqitur prej tij për vendimin e marrë për të, bashkë me argumentimin përkatës.  

Pas dërgimit të përgjigjes palës ankimuese, në zbatim të pikës 6, neni 63, te LPP, procedura ka 

vazhduar me statusin ‘pezulluar‘ deri në ezaurimin e afateve ligjore.  

Më datë15.08.2016 pranë AK është depozituar me nr. 5388 prot., vendimi i KPP nr. 1843/1 prot.,  

date 12.08.2016 me objekt: Urdhër për pezullim procedure prokurimi dhe shqyrtim në themel”. 

Me shkresën nr. 5388/2 prot., dt.15.08.2016 AK, Bashkia Fier ka dërguar informacion të 

hollesishëm KPP-së, në lidhje me zhvillimin e procedurës sipas vendimit nr.1843/1 

dt.12.08.2016. 

Më datë 12.10.2016 pranë AK Bashkia Fier është protokolluar me nr. 5388/4 prot., Vendimi i 

Komisionit të Prokurimit Publik nr. 780/2016 prot., datë 07.10.2016 ku citohet: Autoriteti 

Kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit. 

Me shkresën nr. 5137/5 prot., datë 12.10.2016, mbështetur në ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe në Vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik 

nr.780/2016 prot., datë 07.10.2016, protokolluar pranë AK me nr.5388/4 datë 12.10.2016, 

Titullari i AK urdhëron heqjen e pezullimit dhe vazhdimin e mëtejshëm të procedurës. 

Më datë 12.10.2016 KVO, me shkresën nr.4111/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.4111/4 prot. datë 13.10.2016. 

Më datë 13.10.2016 është shpallur fitues BOE “A. & Ed K.” me vlerë pa TVSH 35 909 100 

(tridhjetë e pesë milion e nëntëqind e nëntë mije e njëqind) dhe me TVSH 43 090 920 (dyzet e 

tre milion e nëntëdhjetë mijë e nëntëqind e njëzet) lekë. 

Më datë 20.10.2016 BOE “A. & E. K.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar një Arkitekt, inxhinier topograf, inxhinier auditues 

energjie dhe inxhinier mjedisi”. Për zbatimin e këtij kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të 

paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe CV përkatëse. 

3. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në staf ose të ketë të punësuar 2 punonjës të certifikuar për punime në lartësi”, të lëshuara 

nga Institucione të certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. Për zbatimin e këtij 

kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga Institucione të 

certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. 

Në këtë procedurë konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e 

vendosura në DST janë të ekzagjeruar, duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma 

c, ç dhe d, dhe Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” 

në të cilën thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, 

që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis 
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furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika 1, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit”, pika 2. 

Kriteret e vendosura në DST janë bërë shkak për skualifikimin e OE “L. K.”, me ofertë 

ekonomike më të favorshme 30,961,419 lek, për arsye se: inxhinierin i pajisur me certifikatë për 

auditues energjie është në stafin drejtues të shoqërisë dhe nuk është në listpagesat e vitit 2016, 

ndërsa arsyeja se nuk ka paraqitur lejen e transportit të mallrave për mjetin tip kamion 

vetshkarkues me nr lejes së qarkullimit DRD3532312 me targa AA 302 DD,  duhej të vlerësohej 

si devijim i vogël i në zbatim të nenit 53 të LPP, duke sjell përdorim me mosefektivitet në vlerën 

4,947,681 lekë të buxhetit të njësisë të vetëqeverisjes vendore. 

 

6. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare ”Dino 

Ismaili” Levan, Bashkia Fier”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 61, datë 13.10.2016, me 

nr.6827 prot. 

Njësia Prokurimit 

Nr. 61, datë 13.10.2016, me 

nr.6827 prot. 

N. Ç. 

L. Z.  

D. S. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 6827/1 prot., datë 

13.10.2016 

O. Z. 

R. H. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 21 880 564 (njëzet e një milion e tetëqind e 

tetëdhjetë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

18.11.2016 

OE Pjesëmarrës 7 OE 

Skualfikkuar - 4 OE 

Kualifikuar - 3 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

20 111 450 lekë 

Diferenca me fondin limit 

1 769 114 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës nr.6827/3 prot, 

datë 19.12.2016 

Ankime 

AK- s’ka; APP–s’ka; KPP- s’ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 6827/6, datë 20.12.2016 

Afati kontratës  

3 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 24 133 740 (njëzet e katër milion e njëqind e 

tridhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzet) lekë 

Titullari AK  

A.S. 

Me Urdhër nr. 61, datë 13.10.2016 dhe me nr.6827 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare ”Dino Ismaili” Levan, 

Bashkia Fier” me fond limit 21 880 564 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 

Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr.6827/1 prot., datë 13.10.2016,  

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me datë 13.10.2016.  

Me datë 18.11.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 7 OE, konkretisht:1. OE “Sh.”, 2.OE “B. B”, 3. BOE “2Z K. & A-06”, 4. 

B.O “A. & A. C.”, 5.OE “D. J.” . 6.B.O “E.&H.” dhe 7. “N. 1934&K. I.” 

Më datë 11.12.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 

1. OE “Sh.”, me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion të 

kërkuar në DST, përveç Ekstraktit (historik dhe tregëtar) nga QKB. 

2. BOE "N.1934 & K. I.”, me ofertë ekonomike 19,804,950 lek për arsye se: Shoqëria “N. 1934” 

nuk ka paraqitur vërtetimin për numrin e fuqisë punëtore për vitin 2015 nga Administrata 

Tatimore kjo ne kundërshtim me kërkesat e DST. Nga verifikimi i listëpagesave të paraqitura për 

periudhën qershor 2015 – maj 2016, rezulton të ketë një numër mesatar prej 21.5 punonjësish. 

Referuar Kontratës së Bashkëpunimit me Nr. 1341 Rep., Nr. 854 Kol. të lidhur me datë 
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17.11.2016 midis shoqërisë “N. 1934” dhe “K. I.” ku shoqëritë kanë rënë dakord që përqindja e 

pjesëmarrjes në punë të jetë si më poshtë: N. 1934 – 85 % dhe K. I. – 15 % në bazë të 

Marrëveshjes së Bashkëpunimit si dhe referuar VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik”, Kreu VIII, Neni 74, pika 3 ku citohet se: ‘Secili prej anëtarëve 

të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato 

të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato 

teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në 

punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.”. Për sa më sipër rezulton se 

shoqëria Ngracan 1934 duhet të ketë një numër mesatar prej 35 punonjësish për realizimin e 

kontratës me sukses. Shoqëria Ngracan 1934 nuk zotëron kapacitet të mjaftueshëm teknik për sa 

i përket personelit të nevojshëm për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi pasi zotëron 

një numër mesatar prej 21.5 punonjës duke mos përmbushur kriteret e veçanta për kualifikim, 

Kapaciteti Teknik, pika 2.3/4, çka bie në kundërshtim me pikën 1 gërma (b) të Nenit 46 të Ligjit 

Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe me VKM-në Nr. 914 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu VIII, Neni 74, pika 3 ku 

nder te tjera përcaktohet se: “.....kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike 

duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, 

shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje….”. Nga verifikimi dokumentacionit të 

paraqitur nga BOE rezulton se të dy shoqerit kanë paraqitur kamion vetëshkarkues 2 cope. Mjeti 

me targë AA476BZ rezulton se siguracioni dhe kontrolli teknik janë jashtë afatit, ndërsa mjeti i 

paraqitur me targe TR 9575 S rezulton se nuk është me kapacitetin e kërkuar të tonazhit. Nga 

dokumentat e paraqitur ky mjet është i tonazhit 7.5 ton kjo ne kundërshtim me kërkesat e DST. 

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se është paraqitur një Certifikatë pjesëmarrje ne kurse 

trajnimi 90 ore për Auditues i Eficenses se Energjisë. Nga verifikimi i certifikatës ne faqen 

zyrtare të subjektit që ka lëshuar këtë certifikatë rezulton se certifikata me NR: EN-051212-BUI-

125 nuk është e vlefshme.  

3. BOE “2Z K. & A.-06”, me ofertë ekonomike 18,275,524 lek për arsye se: Nga verifikimi i 

dokumentacionit të paraqitur rezulton se pjesë e procedurës është edhe shoqëria A.06. 

Administratori i shoqërisë A.06 është edhe këshilltar i Këshillit Bashkiak Fier. Për këtë arsyeje 

kjo shoqëri nuk duhet te marri pjese ne prokurimet e kryera nga Bashkia Fier, kjo referuar edhe 

deklaratës së konfliktit të interesit ku citohet si më poshtë: 

Në zbatim të nenit 21 pika 1 dhe 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve 

përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të 

drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë: ..... 

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit 

të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të 

qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë 

pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e 

qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një 

institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005). 

4. OE “D. J.”, me ofertë ekonomike 0 lek për arsyë se: Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion te 

kerkuar ne DST, perveç liçenses së shoqërisë. 

Të kualifikuar: 

1. BOE “A. & A.C.”, me ofertë ekonomike 20,111,450 lek 

2. BOE “E. shpk & H.”, me ofertë ekonomike 20,997,468 lek 

3. BOE “B. B”, me ofertë ekonomike 21,236,238 lek 

Më datë 19.12.2016 KVO, me shkresën nr.6827/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 
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Titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.6827/4 prot. datë 19.12.2016. 

Më datë 19.12.2016 është shpallur fitues BOE “A. & A. C.” me vlerë pa TVSH ofertes pa TVSH 

20 111 450 (njëzet milion e njëqind e njëmbëdhjetë mije e katërqind e pesëdhjetë) lekë dhe me 

TVSH 24 133 740 (njëzet e katër milion e njëqind e tridhjetë e tre mijë e shtatëqind e 

dyzet).lekë. 

Më datë 20.12.2016 BOE “A. & A.C.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar një Arkitekt, inxhinier topograf, inxhinier auditues 

energjie dhe inxhinier mjedisi”. Për zbatimin e këtij kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të 

paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe CV përkatëse. 

3. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në staf ose të ketë të punësuar 2 punonjës të certifikuar për punime në lartësi”, të lëshuara 

nga Institucione të certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. Për zbatimin e këtij 

kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga Institucione të 

certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. 

Në këtë procedurë konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e 

vendosura në DST janë të ekzagjeruara, duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma 

c, ç dhe d, dhe Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” 

në të cilën thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, 

që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis 

furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika 1, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të 

tenderit”, pika 2. 

 

7. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Pastrim, grumbullim dhe transportimi i 

mbetjeve urbane ne 9 njësite administrative te Bashkisë Fier: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 36, datë 30.06.2016, me 

nr.4401 prot. 

Njësia Prokurimit 

Nr. 36, datë 30.06.2016, me nr. 

4401 prot. 

N. Ç. 

L.Z. 

D. S. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 4401/1 prot., datë 

30.06.2016 

O. Z. 

A. H. 

G. B. 

Fondi Limit (pa tvsh) 269 568 920 (dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë 

milion e pesë qind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e nëntë qind e njëzet)lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë 

Data e hapjes së tenderit 

25.07.2016 

OE Pjesëmarës  2 OE 

Skualfikkuar - 1 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

268 272 468 lekë 

Diferenca me fondin limit 

1 296 452 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës nr.4401/3 prot, 

datë 31.08.2016 

Ankime Lidhja e kontratës Afati kontratës  
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AK- s’ka; APP–s’ka; KPP- s’ka Nr. 4401/6 prot, datë 04.10.2016 Deri më 15.05.2021 

Vlera kontratës (me tvsh) 321 926 962(treqind e njëzet e një milion e 

nëntëqind e njëzet e gjashtë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjete e dy) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

Me Urdhër nr. 36, datë 30.06.2016 dhe me nr. 4401 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Pastrim, grumbullim dhe transportimi i mbetjeve urbane ne 9 

njësite administrative të Bashkisë Fier” me fond limit 269 568 920 lekë pa tvsh vënë në 

dispozicion nga Buxheti i Shtetit. Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është përcaktuar 

“E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr.4401/1 prot., datë 30.06.2016,  

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me datë 30.06.2016.  

Me datë 25.07.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 2 OE, konkretisht: 1.OE “A. I. G. C.”, 2.OE ”V. I.”.  

Më datë 24.08.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 

1. OE “A. I. G.C.”, me ofertë ekonomike 262,254,579 lek për arsye se: Leja mjedisore e lëshuar 

nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL), nuk është për ‘Pastrim, grumbullim dhe 

transportimi i mbetjeve urbane’, siç është kërkuar në DST, por është për stacion transferimi për 

mbetjet jo të rrezikshme. Mjetet e paraqitura sipas shtojces 9 rezultojnë se siguracioni i tyre është 

jashtë afateve (kamionet me targa 06-971-AK, 06-339-NN, 06-369-LE, 06-433-AA, 06-903-AL, 

06- 911-KK, 06-939-AE, 06-943-AN, 06-690-CL.), duke mos plotësuar pikën 2.6/1 të kritereve 

të veçanta të kualifikimit në DST. Shoqëria juaj nuk ka paraqitur Skrepa APV, me dy kova (një 

para dhe një prapa) (vit i prodhimit jo më poshtë se viti 2000) si dhe 1 Fadromë me kovë 2m3 

duke mos plotësuar pikën 2.6/1 të kritereve të veçanta të kualifikimit në DST. Për drejtuesin 

teknik nuk ka asnjë dokument që të vërtetojë eksperiencën e tij 5 -vjeçare në fushën e pastrimit, 

grumbullimit të mbetjeve urbane. Drejtuesi teknik ka një kontratë me shoqerinë që daton më 

13/02/2012 e cila nuk vërteton eksperiencën e tij 5 vjeçare në fushën e pastrimit, grumbullimit të 

mbetjeve urbane, në kundërshtim me pikën: “2.5/1 të DST. Shoqëria juaj ka paraqitur 2 kontrata: 

njëra me shoqërine A. edhe tjetra me shoqërine M. nga të cilat asnjëra nuk ka filluar ekzekutimin 

duke mos permbushur pikën 2.6/1 “Kandididati/ operatori ekonomik duhet të paraqesë 

kapacitetet e mëposhtme teknike që nevojiten për ekzekutimin e kontratës ndër të tjera citon 

......... Për mjetet per të cilat eshte lidhur kontrata e shitblerjes ,të demonstrohet që ka filluar 

ekzekutimi i saj nga palët sipas mënyrës së parashikuar në kontratë ose në ligj”. 

Të kualifikuar: 

1. OE “V. I.”, me ofertë ekonomike 268,272,468 lek 

Më datë 31.08.2016 KVO, me shkresën nr.4401/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.4401/4 prot. datë 01.09.2016. 

Më datë 01.09.2016 është shpallur fitues OE “V. I.” me vlerë pa TVSH 268 272 468 (dyqind e 

gjashtëdhjetë e tetë milion e dyqind e shtatëdhjetë e dy mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tetë) 

lekë dhe me TVSH 321 926 962 (treqind e njëzet e një milion e nëntëqind e njëzet e gjashtë mijë 

e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë. 

Më datë 04.10.2016 OE “V. I.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 
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2. Në DST është kërkuar në mënyrë të paargumentuar Drejtues Teknik me një eksperiencë pune 

jo më pak se 5 vjet në fushën e ofrimit të shërbimit të pastrimit janë kritere diskrimunes të cilët 

largojnë konkurrencën dhe mbyllin dyert për individ të cilët mund të kenë kualifikime të cilat 

nuk është nevoja të kesh 5 vjet eksperiencë, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

Njëherazi konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e 

vendosura në DST janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma 

c, ç dhe d, dhe Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” 

në të cilën thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, 

që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis 

furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika 1, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të 

tenderit”, pika 2. 

Observacioni subjektit të audituar: 1. Ne lidhje me numrin mesatar të fuqisë punëtore,  të paktën 

80 punonjësve, me këtë konstatim të KLSH sqarojmë se NJP ka gjykuar se ky objekt është një 

nga objektet më të rëndësishme jo vetëm për nga madhësia e fondit limit por edhe për natyrën e 

shumtë të punimeve ndërtimore, arkitekturore, hidroteknike dhe elektrike, rrjetëzim i terminalit i 

autobuzëve, i cili është me pamje ballore nga qëndra e qytetit. Pra është një objekt realizimi i të 

cilit kërkon kapacitete teknike, njerëzore, personel të konsiderueshme, me një performancë 

shumë të lartë të kandidatëve pjesëmarrës të ineteresuar për këtë procedurë. 3. Njësia e 

Prokurimit  sqaron se për vendosjen e katergorive të punimeve të zbatimit në ndërtim i është 

referuar  Vendimit nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të 

subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” duke i përputhur me natyrën e punimeve 

të të gjithë preventivave për chdo objekt që ka prokuruar. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: observacioni për këto kritere të vendosur merret në konsideratë 

dhe pasqyrohet në raportin përfundimtar të auditimit. Për kriteret e tjera observacioni nuk 

merret në konsideratë si i paargumentuar me prova dhe argumente ligjore. 

 

8. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Ndërtimi i tregut publik të produkteve 

bujqesore dhe blegtorale (Lagjja Kryengritja e Fierit)”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr.46, datë 02.09.2016 me 

nr.5819 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr.46, datë 02.09.2016 me 

nr.5819 prot. 

N. Ç. 

L. Z.  

E.B. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 5819/1 prot., 

dt.02.09.2016 

O. Z. 

E. M. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 45 974 536 (dyzet e pesë milion e nëntëqind e 

shtatëdhjetë e katër mijë e pesëqind e tridhjetë e gjashtë) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur”  

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

28.09.2016 

OE Pjesëmarës 3 OE 

Skualfikkuar - 2 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

45 713 656 lekë 

Diferenca me fondin limit 

260 880 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 5819/3, 

13.10.2016 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 5819/6 prot, datë 21.10.2016 

Afati kontratës  

3 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 45 713 656 (dyzet e pesëmilion e shtatëqind e 

trembëdhjetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjete e gjashtë) lekë 

Titullari AK  

A. S. 
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Me Urdhër nr. 46, datë 02.09.2016 dhe me nr.5819 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Ndërtimi i tregut publik të produkteve bujqesore dhe blegtorale 

(Lagjja Kryengritja e Fierit)” me fond limit 45 974 536 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga 

Buxheti i Shtetit. Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr. 5819/1 prot., datë 02.09.2016. 

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me datë 02.09.2016.  

Me datë 28.09.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 3 OE, konkretisht:1. OE “B. B ” shpk; 2. OE “N.” dhe 3. OE “A.-S.”  

Më datë 05.10.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 

1. OE “B. B”, me ofertë ekonomike 42,584,083 lek për arsye se: Arkitekti rezulton se për muajin 

Shkurt 2016 nuk ndodhet ne listë pagesat e paraqitura. Në kundërshtim me pikën 2.3/2 të 

kritereve të veçanta te kualifikimit në DST. Saldatorët e paraqitur nuk janë të certifikuar me 

certifikate EN 287-1:2011, sipas standardit te kërkuar në pikën 2.3/3 të kritereve të veçanta te 

kualifikimit në DST. Mungon certifikata mbi cilësinë e saldimit EN ISO 3834-2:2005, duke mos 

plotësuar pikën 2.3/5 të kritereve të veçanta të kualifikimit në DST. 

2. OE “N.”, me ofertë ekonomike 40,621,760 lek për arsye se: OE nuk ka paraqitur punë të 

ngjashme që të dëshmojë se ka aftësi teknike për objekte me konstruksion metalik, duke mos 

plotësuar pikën 2.3 të kapaciteteve teknik në DST. 

Të kualifikuar: 

1. OE “A.-S.”, me ofertë ekonomike 45,713,656 lek  

Më datë 13.10.2016 KVO, me shkresën nr.5819/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Po në këtë datë titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.5819/4 prot. 

Më datë 13.10.2016 është shpallur fitues O.E. “A.-S.” me vlerë pa TVSH 45 713 656 (dyzet e 

pesë milion e shtatëqind e trembëdhjetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë dhe me 

TVSH 54 856 387 (pesëdhjetë e katër milion e tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e 

tetëdhjetë e shtatë) lekë. 

Më datë 21.10.2016 OE “A.-S.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar një Arkitekt dhe një inxhinier hidroteknik”. Për 

zbatimin e këtij kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe 

CV përkatëse. 

3. Është kërkuar në DST që: “Kandidati /ofertuesi të ketë në staf specialist të certifikuar si 4 

saldator me certifikatë EN 287-1:2011, 1 bojaxhi, 1 elektricist dhe 1 hekurthyes” duke paraqitur 

dëshimi/certifikatë që vërteton kualifikimin e tyre. 

4. është kërkuar certifikata mbi cilësinë e saldimit EN ISO 3834-2:2005, 

Konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e vendosura në DST 

janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 
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prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma c, ç dhe d, dhe 

Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” në të cilën 

thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, që lidhet 

me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo 

kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, dhe VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat 

për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të tenderit”, pika 2. 

Njëherazi certifikatat EN 287-1:2011 dhe EN ISO 3834-2:2005, janë bërë shkak për 

skualifikimin e OE “B. B”, me ofertë më të favorshme ekonomike 42,584,083 lek, në vlerësim të 

kriterit ofertë ekonomike më e vogël, KVO duhet të vlerësonte opsionin e rikërkimit ndaj këtij 

OE të plotësimit të këtyre mangësive, duke u nisur nga fakti se edhe OE i shpallur fitues, 4 

saldatorët e certifikuar nuk i ka të punësuar direkt, por ka lidhur një marrëdhënie kontraktuale 

bashkpunimi të përkohshme me ta, c’ka do të sillte rritjen e efektivitet të prokurimit dhe 

kursimin e buxhetit të NJQV në vlerën 3,129,573 lekë. 

 

9. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Ripërtëritje urbane e bulevardit Ramiz 

Aranitasi”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 47, datë 02.09.2016, me 

nr.5822 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 47, datë 02.09.2016 me 

nr.5822 prot. 

N. Ç. 

L. Z. 

D.  S. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 5822/1 prot.,  

datë 02.09.2016 

O. Z. 

E. M. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 172 463 712 (njëqind e shtatëdhjetë e dy milion e 

katërqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dymbëdhjetë ) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

11.10.2016 

OE Pjesëmarës  4 OE 

Skualfikkuar - 2 OE 

Kualifikuar - 2 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

169 976 444.8 lekë 

Diferenca me fondin limit 

2 487 267.2 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 5822/3, datë 

16.11.2016 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 5822/6 prot., datë 30.11.2016 

Afati kontratës  

7 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 203 971 733.8 (dyqind e tre milion e 

nentëqind e shtatëdhjetë e një mijë e shtatëqind e tridhjetë e tre pikë 

tetë), lekë 

Titullari AK  

S. 

Me Urdhër nr. 47, datë 02.09.2016 dhe me nr.5822 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Ripërtëritje urbane e bulevardit Ramiz Aranitasi” me fond limit 

172 463 712 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. Procedura e përcaktuar për 

prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr. 5822/1 prot., datë 02.09.2016. 

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me datë 02.09.2016.  

Me datë 11.10.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 4 OE, konkretisht:1. OE “Sh.”; 2. BOE “M. & G.P.G C.” ; 3. BOE “A.-A. 

& E. C. C.” dhe 4. OE “B. B”. 

Më datë 08.11.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 

1. OE “Sh.”, me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Nuk ka paraqitur asnje dokument të 

kërkuar nga AK, përveç Ekstraktit (tregëtar dhe historik) nga QKB. 
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2. OE “B.B”, me ofertë ekonomike 160,757,252 lek për arsye se: Nga operatori ekonomik nuk 

janë paraqitur dokumenta ku të vërtetohet se shoqeria ka në llogari të saj bankare shumën prej 

17.246.371 lekë. Nga operatori ekonomik nuk janë paraqitur dokumenta ku të vërtetohet se 

shoqeria ka pjesë të stafit të vetë 2 Ing. Ndërtimi (ka paraqitur vetëm 1), 1 Ing. Gjeoteknik, 1 Ing. 

Pyjesh, 1 Ing. Auditues energjie të kërkur në pikën 2.3/2 te DST. OE nuk ka një punësim mesatar 

prej 80 punonjësish. Nga llogaritja rezulton se operatori B. B ka një punësim mesatar prej 75 

punonjësish. OE nuk ka 5 punonjës të çertifikuar për të kryer punimet në lartësi. Operatori 

ekonomik ka paraqitur vetëm 3 punonjës të çertifikuar për punimet në lartësi.  

Të kualifikuar: 

1. BOE “M. & G.P.G”, me ofertë ekonomike 169,976,444.8 lek ;  

2. BOE “A.-A. & E. C. C.”, me ofertë ekonomike 171,947,717 lek 

Më datë 16.11.2016 KVO, me shkresën nr.5822/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Po në këtë datë titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.5822/4 prot. 

Më datë 16.11.2016 është shpallur fitues BOE “M. & G.P.G C.” me vlerë pa TVSH 169 976 

444.8 (njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mije e 

katërqind e dyzet e katër pikë tetë) lekë dhe me TVSH 203 971 733.8 (dyqind e tre milion e 

nëntë qind e shtatëdhjetë e një mijë e shtatëqind e tridhjetë e tre pikë tetë) lekë. 

Më datë 30.11.2016 BOE “M.&G.P.G C.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar një Arkitekt, një inxhinier gjeoteknik, inxhinier 

pyjesh dhe inxhinier auditues energjie, inxhinier elektrik”. Për zbatimin e këtij kriteri Operatorët 

Ekonomikë duhet të paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe CV përkatëse. 

3. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në staf ose të ketë të punësuar 5 punonjës të certifikuar për punime në lartësi”, të lëshuara 

nga Institucione të certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. Për zbatimin e këtij 

kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga Institucione të 

certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. 

Njëherazi konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e 

vendosura në DST janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma 

c, ç dhe d, dhe Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” 

në të cilën thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, 

që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis 

furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika 1, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të 

tenderit”, pika 2. 

Observacioni subjektit të audituar: 1. Oponenca  teknike për këtë objekt prokurimi është  

miratuar në Institutin e Ndërtimit dhe është bërë dhe pagesa përkatesë nga Bashkia Fier  për 
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oponencën e kryer. Oponenca teknike nuk është bërë pjesë e dosjes së tenderit por ka qëndruar 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Zhvillimit dhe Planifikimit të Territorit të Bashkisë Fier. 2. 

Ne lidhje me numrin mesatar të fuqisë punëtore,  të paktën 80 punonjësve, me këtë konstatim të 

KLSH sqarojmë se NJP ka gjykuar se ky objekt është një nga objektet më të rëndësishme jo 

vetëm për nga madhësia e fondit limit por edhe për natyrën e shumtë të punimeve ndërtimore, 

arkitekturore, hidroteknike dhe elektrike, rrjetëzim i terminalit i autobuzëve, i cili është me pamje 

ballore nga qëndra e qytetit. Pra është një objekt realizimi i të cilit kërkon kapacitete teknike, 

njerëzore, personel të konsiderueshme, me një performancë shumë të lartë të kandidatëve 

pjesëmarrës të ineteresuar për këtë procedurë. 3. Njësia e Prokurimit  sqaron se për vendosjen e 

katergorive të punimeve të zbatimit në ndërtim i është referuar  Vendimit nr.42, datë 16.1.2008 

“Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të 

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” 

duke i përputhur me natyrën e punimeve të të gjithë preventivave për chdo objekt që ka 

prokuruar. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: observacioni për këto kritere të vendosur merret në konsideratë 

dhe pasqyrohet në raportin përfundimtar të auditimit. Për kriteret e tjera observacioni nuk 

merret në konsideratë si i paargumentuar me prova dhe argumente ligjore. 

 

10. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rikonstruksion i shkollës ’Ymer Xhafa’ në 

Dermenas, Bashkia Fier”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 49, datë .09.09.2016, me 

nr.6025 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 49, datë 09.09.2016 me 

nr.6025 prot. 

N. Ç. 

L. Z. 

B. Dh. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 6025/1 prot., 

 datë 09.09.2016 

O. Z. 

E. M. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 26 407 998 (njëzet e gjashtë milion e katërqind e 

shtatë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

11.10.2016 

OE Pjesëmarës 12 OE 

Skualfikkuar - 1 OE 

Kualifikuar - 11 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

18 475 713 lekë 

Diferenca me fondin limit 

7 932 285 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 6025/5 prot, 

datë 02.11.2016 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 6025/8 prot, datë 18.11.2016 

Afati kontratës  

91 ditë 

Vlera kontratës (me tvsh) 22 170 855 (njëzet e dy milion e njëqind e 

shtatëdhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e pesë) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

Me Urdhër nr. 49, datë 09.09.2016 dhe me nr.6025 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Rikonstruksion i shkollës “Ymer Xhafa” në Dermenas, Bashkia 

Fier” me fond limit 26 407 998 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. Procedura 

e përcaktuar për prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr. 6025/1 prot., dt.09.09.2016, ku jepen emrat e 3 anëtarëve. 

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me dt.09.09.2016.  

Me datë 11.10.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 12 OE, konkretisht:1. BOE "K.G. K. & A.T.”; 2.OE “Sh.”, 3.BOE “2Z K. 

& A.-06”, 4.BOE "A. & Ll.”, 5.OE “A. K.”, 6.OE “A.”, 7.OE “B.. B”, 8.BOE "E. & A.”, 

9.OE"K. I.”, 10.OE "L.K.”, 11.BOE "S.&J.” dhe 12.OE "Z.”. 

Më datë 24.10.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 
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1. OE “Z.”, me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Nuk ka paraqitur asnje dokument të kërkuar 

nga AK, përveç Licenses së shoqërisë.  

Të kualifikuar:  

1. BOE "K.G. K. & A. T.” me ofertë ekonomike 20,952,581 lek;  

2. OE “Sh.” me ofertë ekonomike 2,499,610 lek,  

3. BOE “2Z K. sh.p.k & A.-06” me ofertë ekonomike 24,333,832 lek,  

4. BOE "A. & Ll.” me ofertë ekonomike 25,501,424 lek,  

5. OE“A. K.” me ofertë ekonomike 20,868,063 lek,  

6. OE “A.” me ofertë ekonomike 19,406,697 lek,  

7. OE “B.B” me ofertë ekonomike 25,614,205 lek,  

8. BOE "E. & A.” me ofertë ekonomike 18,475,713 lek,  

9. OE"K. I.” me ofertë ekonomike 22,414,291 lek,  

10. OE "L. K.” me ofertë ekonomike 22,463,177.59 lek, 

11. BOE"S.& J.” me ofertë ekonomike 18,977,902 lek. 

Më datë 02.11.2016 KVO, me shkresën nr.6025/5 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Po në këtë datë titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.6025/6 prot. 

Më datë 02.11.2016 është shpallur fitues B.O "E. & A.” me vlerë pa TVSH 18 475 713 

(tetëmbëdhjetë milion e katërqind e shtatëdhjetë e pesëmijë e shtatëqind e trembëdhjetë) lekë dhe 

meTVSH 22 170 855 (njëzet e dy milion e njëqind e shtatëdhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e 

pesë) lekë. 

Më datë 18.11.2016 BOE “E.& A.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

 

11. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rikonstruksion i rrjetit të kanalizimeve në 

lagjen Sheq i madh Fier”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 50, datë 09.09.2016, me 

nr.6026 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 50, datë 09.09.2016 me 

nr.6026 prot. 

N. Ç. 

L. Z.  

E. B. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 6026/1 prot., 

 datë 09.09.2016 

O. Z. 

E. M. 

T. I. 

Fondi Limit (pa tvsh) 30 274 239 (tridhjetë milion e dyqind e 

shtatëdhjetë e katër mijë e dyqind e tridhjetë e nentë)lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë 

Data e hapjes së tenderit 

06.10.2016 

OE Pjesëmarës 12 OE 

Skualfikkuar - 11 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

26 933 650 lekë 

Diferenca me fondin limit 

3 340 589 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 6026/4 prot, 

datë 07.11.2016 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 6026/8 prot, datë 15.11.2016 

Afati kontratës  

4 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 32 320 380 (tridhjetë e dy milion e treqind e 

njëzet mijë e treqind e tetëdhjetë) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

Me Urdhër nr. 50, datë 09.09.2016 dhe me nr.6026 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Rikonstruksion i rrjetit të kanalizimeve në lagjen Sheq i Madh 

Fier” me fond limit 30,274,239 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë. 

Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr. 6026/1 prot., dt.09.09.2016. 

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me dt.09.09.2016.  

Me datë 06.10.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 12 OE, konkretisht: 1. OE "S.”; 2.OE “Sh.”, 3.OE “S. 2F”, 4. OE "B.”, 
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5.OE“L. K.”, 6. OE “N.”, 7.OE “B. B”, 8. BOE "N.1934 & G.”, 9. BOE "A. & K. I.”, 10. OE 

"2Z K.”, 11.OE "S.” dhe 12.OE "Z.”. 

Më datë 28.10.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 

1. OE “Z.” me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Nuk ka paraqitur asnje dokument të kërkuar 

nga AK, përveç Licenses së shoqërisë.  

2. OE "S.” me ofertë ekonomike 20,074,300 lek për arsye se: Nga OE nuk janë paraqitur punë të 

ngjashme që kanë objekt të ngjashëm me objektin e prokurimit, duke mos plotësuar pikën 2.3 

Kapacitetet teknike të DST. Nuk ka paraqitur asnjë dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. 

Gjeoteknik në stafin e vet drejtues. Ing. Topograf nuk është në listë pagesat për muajit Janar, 

Shkurt, Mars, Prill në kundërshtim me pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike te DST. Shoqëria ka 

punonjës të siguruar me nga një dite në muaj, në DST kërkohen 30 punonjës të siguruar me kohe 

te plote pune. Si rezultat shoqëria nuk plotëson numrin mesatar prej 30 punonjësish për 

periudhën e kërkuar, kjo në kundërshtim me kriteret e veçanta të kualifikimit pika 2.3/3. 

3. OE "Sh.” me ofertë ekonomike 21,677,100 lek për arsye se: OE nuk ka paraqitur asnjë 

dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik në stafin e vet drejtues. Kjo në kundërshtim 

me kriteret e veçanta te kualifikimit pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike të DST. Shoqëria ka 

punonjës të siguruar jo me kohe të plote (të siguruar vetëm disa dite në muaj). Në DST kërkohen 

30 punonjës të siguruar me kohe te plote pune. Duke hequr këta punonjës që janë të siguruar jo 

me kohe të plote pune rezulton se shoqëria nuk plotëson numrin mesatar prej 30 punonjësish për 

periudhën e kërkuar, kjo ne kundërshtim me kriteret e veçanta te kualifikimit pika 2.3/3.  

4. OE "S. 2F” me ofertë ekonomike 22,222,222 lek për arsye se: Nuk ka paraqitur asnjë 

dokument për te vërtetuar se ka berë sigurimin e ofertës në shumen 605.485 lekë. Kjo ne 

kundërshtim pikën 2.1/a Kriteret e veçanta te kualifikimit te DST. Dokumenti qe është paraqitur 

nga shoqeria për vërtetimin e gjendjes financiare nuk është i rregullt pasi nuk është i pajisur me 

Iban edhe NIPTI-n e shoqëris. Kjo në kundërshtim pikën 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar 

të kualifikimit të DST. OE nuk ka paraqitur asnjë dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. 

Gjeoteknik në stafin e vet drejtues. Kjo në kundërshtim me kriteret e veçanta te kualifikimit 

pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike të DST. OE nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për 

disponimin e makinerive skrep të paraqitur në shtojce 9.  

5. OE "B.” me ofertë ekonomike 23,602,500 lek për arsye se: OE nuk ka paraqitur asnjë 

dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik në stafin e vet drejtues. Kjo në kundërshtim 

me kriteret e veçanta të kualifikimit pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike të DST. Nga verifikimi i 

listpagesave të paraqitur nga shoqëria vërehet se kjo shoqëri ka punonjës të siguruar jo me kohe 

të plotë (të siguruar vetëm disa ditë në muaj), në DST kërkohen 30 punonjës të siguruar me kohe 

të plote pune. Duke hequr këta punonjës që janë të siguruar jo me kohe të plote pune rezulton se 

shoqëria nuk plotëson numrin mesatar prej 30 punonjësish për periudhën e kërkuar, kjo në 

kundërshtim me kriteret e veçanta të kualifikimit pika 2.3/3. 

6. OE "S.” me ofertë ekonomike 24,926,390 lek për arsye se: OE nuk ka paraqitur asnjë 

dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik në stafin e vet drejtues. Kjo në kundërshtim 

me kriteret e veçanta të kualifikimit pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike të DST. Operatori ekonomik 

nuk ka paraqitur punë të ngjashme që kanë objekt të ngjashëm me objektin e prokurimit. Kjo në 

kundërshtim me kriteret e veçanta të kualifikimit pikën 2.3 Kapacitetet teknike të DST. Nuk ka 

paraqitur listepagesat për vitin 2015, kjo në kundershtim me kriteret e kërkuara në pikën 2.3/3 të 

DST. Certifikatat iso per objektin e prokurimit janë jashtë afatit te përdorimit (te skaduar). kjo në 

kundershtim me kriteret e kërkuara në pikën 2.3/5 të DST të kapaciteti teknik 
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7. OE "L. K.” me ofertë ekonomike 25,874,981 lek për arsye se: OE nuk ka paraqitur asnjë 

dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik në stafin e vet drejtues. Kjo në kundërshtim 

me kriteret e veçanta të kualifikimit pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike të DST. Nga verifikimi i 

preventivave të punëve të paraqitura shoqëria nuk plotëson pikën 2.3 të DST që të ketë paraqitur 

1 punë të vetme të ngjashme me vlere 15.137.000 lekë apo punë të ngjashme në tre vitet e fundit 

me vlere 60.548.000 lekë me natyre të ngjashme punimesh si objekti i prokurimit. Shoqëria ka 

paraqitur punë të ngjashme (rruge, shkolla) ku pjesa më e madhe e tyre nuk kanë të bëjnë me 

objektin e prokurimit.Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2.3 Kapacitetet teknike të DST. 

8. OE "N.” me ofertë ekonomike 27,551,430 lek për arsye se: OE nuk ka paraqitur asnjë 

dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik në stafin e vet drejtues. Kjo në kundërshtim 

me kriteret e veçanta të kualifikimit pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike të DST. 

9. OE "B. B” me ofertë ekonomike 29,224,525 lek për arsye se: OE nuk ka paraqitur asnjë 

dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik në stafin e vet drejtues. Kjo në kundërshtim 

me kriteret e veçanta të kualifikimit pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike të DST. 

10. BOE "N.1934&G.” me ofertë ekonomike 29,573,720 lek për arsye se: BOE nuk ka paraqitur 

asnjë dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik në stafin e vet drejtues. Kjo në 

kundërshtim me kriteret e veçanta të kualifikimit pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike të DST. 

11. OE "2Z K.” me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion 

të kërkuar në DST, perveç Liçensës së shoqërisë dhe punëve të ngjashme. OE nuk i permbush të 

gjitha kriteret e përgjithshme dhe të vecanta të kualifikimit në DST.  

Të kualifikuar:  

1. BOE “A. & K. I.” me ofertë ekonomike 29,573,720 lek;  

Më datë 07.11.2016 KVO, me shkresën nr.6026/4 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Po në këtë datë titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.6026/5 prot. Më datë 07.11.2016 

është shpallur fitues B.O "A. & K. I.” me vlerë pa TVSH 26,933,650 (njëzet e gjashtë milion e 

nëntëqind e tridhjetë e tre mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë dhe me TVSH 32,320,380 

(tridhjetë e dy milion e treqind e njëzet mijë e treqind e tetëdhjetë) lekë. 

Më datë 15.11.2016 BOE “A. & K. I.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Është kërkuar që: “Kandidati /ofertuesi të ketë në stafin e tij 1 inxhnier gjeoteknik, 1 ing. 

topograf dhe një inxhinier hidroteknik”. Për zbatimin e këtij kriteri Operatorët Ekonomikë duhet 

të paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe CV përkatëse dhe të jenë në listpagesë për janar-

korrik 2016. 

Konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e vendosura në DST 

janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma c, ç dhe d, dhe 

Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” në të cilën 

thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, që lidhet 

me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo 

kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, dhe VKM 
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nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat 

për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të tenderit”, pika 2. 

Konstatohet se kriteri për ing. gjeoteknik është bërë shkak për skualifikimin e OE “Ndregjoni” 

me ofertë më të favorshme ekonomike 27,551,430 lek, në vlerësim të kriterit ofertë ekonomike 

më e vogël, KVO duhet të vlerësonte opsionin e rikërkimit ndaj këtij OE të plotësimit të këtyre 

mangësive, duke u nisur nga fakti se edhe OE i shpallur fitues,ing. gjeoteknik nuk e ka në 

licensën e shoqërisë, ç’ka do të sillte rritjen e efektivitet të prokurimit dhe kursimin e buxhetit të 

NJQV në vlerën 2,022,290 lekë. 

 

12. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rikonstruksioni ujësjellësit Ndërmënas - 

Hasturkas”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 51, datë 09.09.2016, me 

nr.6027 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 51, datë 09.09.2016 me 

nr.6027 prot. 

N. Ç. 

L. Z.  

B. Dh. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 6027/1 prot.,  

datë 09.09.2016 

O. Z. 

E. M. 

T. I. 

Fondi Limit (pa tvsh) 19 356 610.5 (nëntëmbëdhjetë milion e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e dhjetë pikë pesë) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë 

Data e hapjes së tenderit 

06.10.2016 

OE Pjesëmarës  13 OE 

Skualfikkuar - 12 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

17 968 482 lekë 

Diferenca me fondin limit 

1 388 128.5 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 6027/4 prot, 

datë 28.11.2016 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 6027/7 prot, datë 12.12.2016 

Afati kontratës  

4 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 21 309 925 (njëzet e një milion e treqind e 

nëntë mijë e nëntëqind e njëzet e pesë) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

 

Me Urdhër nr. 51, datë 09.09.2016 dhe me nr.6027 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Rikonstruksioni ujësjellësit Ndërnënas - Hasturkas” me fond limit 

19 356 610.5 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë. Procedura e përcaktuar 

për prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr. 6027/1 prot., dt.09.09.2016. 

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me dt.09.09.2016.  

Me datë 06.10.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 13 OE, konkretisht: 1.OE "A.L-A.”, 2.OE “Sh.”, 3.OE “S.”, 4.OE "B.”, 

5.OE “L. K.”, 6.OE “N.”, 7.OE “B. B”, 8.BOE "E. & M.”, 9.BOE "E. & BE-IS”, 10.OE "2Z K.”, 

11.OE "S.”, 12.OE ". & K. I.” dhe 13.OE “A.”. 

Më datë 17.11.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 

1. OE “Sh.” me ofertë ekonomike 15,718,970 lek për arsye se: OE nuk ka paraqitur asnjë 

dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik në stafin e vet drejtues duke mos plotësuar 

pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike te DST. OE ka punonjës të siguruar jo me kohë të plotë (të 

siguruar vetëm disa ditë në muaj), kur në DST kërkohen 30 punonjës të siguruar me kohë të plotë 

pune. Duke hequr këta punonjës që janë të siguruar jo me kohë të plotë punë, rezulton se 

shoqëria nuk plotëson numrin mesatar prej 30 punonjësish për periudhën e kërkuar, kjo në 

kundërshtim me kriteret e veçanta të kualifikimit pika 2.3/3. 
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2. OE “A.” me ofertë ekonomike 18,215,494.5 lek për arsye se: Mungon një pjesë e 

konsiderueshme e dokumentave të kërkuara. 

3. OE "B.” me ofertë ekonomike 17,025,869 lek për arsye se: Inxhinieri Gjeoteknik nuk ndodhet 

në listpagesat e shoqerisë. Inxhinieri gjeodet është Kryetar i Degës Teknike pranë Ndërmarrjes së 

Shërbimeve Publike, Bashkia Fier, në kundërshtim me VKM Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për 

miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të 

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

4. OE “S.” me ofertë ekonomike 15,976,063 lek për arsye se: OE nuk ka paraqitur asnjë 

dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik në stafin e vet drejtues duke mos plotësuar 

pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike të DST. Nuk ka paraqitur listepagesat per vitin 2015, kjo ne 

kundershtim me kriteret e kerkuara ne piken 2.3/3 te DST. Certifikatat janë jashtë afatit te 

përdorimit (te skaduar), duke mos plotësuar pikën 2.3/5 Kapacitetet teknike të DST. 

5. OE "L. K.” me ofertë ekonomike 15,210,551.17 lek për arsye se: OE nuk ka paraqitur asnjë 

dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik në stafin e vet drejtues duke mos plotësuar 

pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike të DST. 

6. O.E "N.“me ofertë ekonomike 16,840,780 lek për arsye se: OE nuk ka paraqitur asnjë 

dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik dhe Ing. Elektrik në stafin e vet drejtues 

duke mos plotësuar pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike të DST. Nga operatori nuk është paraqitur 

asnjë dokument ku të vërtetohet Autorizimi i prodhuesit si dhe katalogët e elektropompave, duke 

mos plotësuar pikën 2.3/5 Kapacitetet teknike të DST. 

7. OE “B.-B” me ofertë ekonomike 18,963,695 lek për arsye se: OE nuk ka paraqitur asnjë 

dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik në stafin e vet drejtues duke mos plotësuar 

pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike të DST. 

8. BOE "E.&BE-IS” me ofertë ekonomike 13,909,998 lek për arsye se: Shoqëria “England” ka 

paraqitur deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve po kjo jo për objektin e prokurimit, por për 

“Sistemim me çakëll i rrugëve të pa asfaltuara të Bashkisë Kurbin”. Shoqëria “Be-Is” ka 

paraqitur deklaratën mbi përmbushjen e specifikimeve teknike jo për objektin e prokurimit 

“Rikonstruksion ujësjellësi Ndërmenas -Hasturkas” po për objektin “Ndërtim Sistem Hidranti 

për Izolimin dhe Fikjen e Zjarrit ne Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanice”. Shoqëria “Be-Is” ka 

paraqitur deklaratë mbi konfliktin e interesit jo për objektin e prokurimit, po për “Ndërtim 

Sistem Hidranti për Izolimin dhe Fikjen e Zjarrit ne Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanice”. Të 

gjitha deklaratat e paraqitura nga shoqëria “Be-Is” nuk janë për objektin e prokurimit 

“Rikonstruksion ujësjellësi Ndërmenas - Hasturkas”. BOE nuk kanë paraqitur asnjë dokument që 

të vërtetojnë se kanë një autorizim nga prodhuesit për elektropompat si dhe nuk kanë paraqitur as 

katalogët sipas kërkesave të DST në pikën 2.3/5 te saj 

9. OE "S.” me ofertë ekonomike 14,007,775 lek për arsye se: OE nuk ka paraqitur asnjë 

dokument ku të vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik në stafin e vet drejtues duke mos plotësuar 

pikën 2.3/2 Kapacitetet teknike të DST. OE ka punonjës të siguruar jo me kohë të plotë (të 

siguruar vetëm disa ditë në muaj), në DST kërkohen 30 punonjës të siguruar me kohë të plotë 

pune. Duke hequr këta punonjës që janë të siguruar jo me kohë të plotë pune rezulton se OE nuk 

plotëson numrin mesatar prej 30 punonjësish për periudhën e kërkuar, kjo në kundërshtim me 

kriteret e veçanta të kualifikimit pika 2.3/3. 

10. BOE “A. & K. I.” me ofertë ekonomike 17,014,480 lek për arsye se: Nga operatori Arbëria 

nuk është paraqitur asnjë dokument ku të vërtetohet Autorizimi i prodhuesit, duke mos plotësuar 

pikën 2.3/5 Kapacitetet teknike të DST. 

11. OE “2Z K.” me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion 

të kërkuar në DST, përveç Liçensës së shoqerisë dhe punëve të ngjashme, duke mos përmbushur 

të gjitha kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit në DST.  
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12. BOE “E.&M.” me ofertë ekonomike 13,253,187 lek për arsye se: Autorizimi i paraqitur nga 

shoqëria E. me shoqërinë S.-F nuk ëshë i rregullt. Autorizimi nuk është i pajisur me firmën edhe 

vulën e shoqërisë Saimiri-F po i shkruar në ëord edhe i paraqitur në sistemin e APP, duke mos 

plotësuar pikën 2.3/5 Kapacitetet teknike të DST. OE nuk ka paraqitur asnjë dokument ku te 

vërtetoj se disponon Ing. Gjeoteknik ne stafin e vet drejtues, duke mos plotësuar pikën 2.3/2 

Kapacitetet teknike të DST. 

Të kualifikuar:  

1. OE “AL-A.” me ofertë ekonomike 17,968,482 lek.  

Më datë 28.11.2016 KVO, me shkresën nr.6027/4 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Më datë 01.12.2016 titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.6027/5 prot. 

Më datë 01.12.2016 është shpallur fitues OE "AL-A.” me vlerë pa TVSH 17 968 482 

(shtatëmbëdhjetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e katërqind e tetëdhjetë e dy) lekë 

dhe me TVSH 21 309 925 (njëzet e një milion e treqind e nëntë mijë e nëntë qind e njëzet e pesë) 

lekë. 

Më datë 12.12.2016 OE "AL-A.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Është kërkuar që: “Kandidati /ofertuesi të ketë në stafin e tij 1 inxhnier gjeoteknik, 1 ing. 

topograf dhe një inxhinier hidroteknik”. Për zbatimin e këtij kriteri Operatorët Ekonomikë duhet 

të paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe CV përkatëse dhe të jenë në listpagesë për janar-

korrik 2016. 

Konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e vendosura në DST 

janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma c, ç dhe d, dhe 

Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” në të cilën 

thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, që lidhet 

me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo 

kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, dhe VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat 

për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të tenderit”, pika 2. 

Konstatohet se kriteri për ing. gjeoteknik është bërë shkak për skualifikimin e OE “L. K.” me 

ofertë më të favorshme ekonomike 15,210,551.17  lek, në vlerësim të kriterit ofertë ekonomike 

më e vogël, KVO duhet të vlerësonte opsionin e rikërkimit ndaj këtij OE të plotësimit të këtyre 

mangësive, duke u nisur nga fakti se edhe OE i shpallur fitues,ing. gjeoteknik nuk e ka në 

licensën e shoqërisë, ç’ka do të sillte rritjen e efektivitet të prokurimit dhe kursimin e buxhetit të 

NJQV në vlerën 2,757,931 lekë. 

 

13. Auditim i prokurimit publik me objekt: Loti 1- Rehabilitim i rrjetit ujitës me kanalin 

Vjosë Levan Fier”- Rehabilitim i kanalit Sekondar - Dega e Pojanit : 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 35, datë.30.06.2016, me 

nr.4400 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 35, datë 30.06.2016 me 

nr.4400 prot. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 4400/1 prot., datë 

30.06.2016 
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N. Ç. 

L. Z.  

E. B. 

O. Z. 

R. H. 

R. P. 

Fondi Limit (pa tvsh) 88 221 729 (tetëdhjetë e tetë milion e dyqind e 

njëzet e një mijëe shtatëqind e njëzet e nëntë) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

25.07.2016 

OE Pjesëmarës  4 OE 

Skualfikkuar - 2 OE 

Kualifikuar - 2 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

79 391 365 lekë lekë 

Diferenca me fondin limit 

8,830,364 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 4400/3 

prot., datë 26.09.2016 

Ankime 

AK- ka;APP–s’ka;KPP- ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 4400/6 prot, datë 03.10.2016 

Afati kontratës  

2 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 95 269 637 (nëntëdhjetë e pesë milion e dyqind 

e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

Me Urdhër nr. 35, datë 30.06.2016 dhe me nr.4400 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Rehabilitim i rrjetit ujitës me kanalin Vjosë Levan Fier”- 

Rehabilitim i kanalit Sekondar - Dega e Pojanit” me fond limit 88 221 729 lekë pa tvsh vënë në 

dispozicion nga Buxheti i Shtetit. Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është përcaktuar 

“E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr. 4400/1 prot., dt.30.06.2016. 

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me dt.30.06.2016.  

Me datë 25.07.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 4 OE, konkretisht:1. OE “Sh.” , 2.BOE "P.V.&G.P.G. .”, 3. BOE "R. & 

B.”, 4. OE "S.". 

Më datë 07.08.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 

1. OE “Sh.” me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: I mungon gjithë dokumentacioni i kërkuar 

në dokumentat standarte të tenderit sipas shtojces 10 dhe mungon formulari i ofertës.  

2. BOE "P. V. & G.P.G. C.” me ofertë ekonomike 76,309,102 lek për arsye se : Shoqëria “5 V.” 

si pjesë e bashkimit të përkohshëm, në licensën profesionale lidhur me ekzekutimin e punës së 

kontratës nuk i përfshin pikat N.P.12 (Punime te inxhinierise se mjedisit) dhe N.S.18. (Punime 

topogjeodezike), të cilat janë punime që shoqëria i ka marrë përsipër në kontratë. Shoqëria “GPG 

C.” nuk plotëson kriterin lidhur me vërtetimin bankar. Kjo shoqëri ka paraqitur në tender dy 

vërtetime të tilla, ku vërtetimi i marrë nga “Raifeissen Bank” mban datën 14.07.2016, është 

jashtë afatit 10 ditor të përcaktuar në kërkesat për kualifikim, kurse vërtetimi bankar i “NBG 

BANK” ska NIPT dhe IBAN. Ky bashkim operatorësh nuk ka plotësuar shumën e gjendjes 

financiare të kërkuar në dokumentat e tenderit. Shoqëria “GPG Company” ka paraqitur 

listëpagesat e punonjësve të pakonfirmuara nga Dega e Tatim - Taksave, në kundërshtim me 

pikën 2.3/4., të kritereve të vecanta të kualifikimit. Shoqëria “5 V.” nuk ka paraqitur leje 

qarkullimi, siguracion, aktkolaudim, për makinën Fadromë me goma, në kundërshtim me pikën 

2.3/5 të disponimit për pajisjet / kapacitetet teknike. Sipas kontratës së lidhur midis shoqerisë “5 

V.” dhe drejtuesit të vetëm teknik datë 04.06.2012 në nenin 8 përcaktohet se paga do te jetë 48 

000 leke në muaj, ndërkohe në listëpagesat e paraqitura, figuron në vlerën 40 000 leke në muaj.  

Të kualifikuar: 

1. BOE "R. & B.” me ofertë ekonomike 79,391,365 lek. 

2. OE "S." me ofertë ekonomike 88,188,942 lek. 

Më datë 12.08.2016 pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Fier është paraqitur ankesa e BOE 

"G.P.G. C. & P. V.”, me nr. 5356 prot., datë 12.08.2016, në lidhje me vlerësimin e ofertave për 
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procedurën e prokurimit me mjete elektronike me objekt “Loti 1-Rehabilitim i rrjetit ujitës me 

kanalin Vjosë Levan Fier”- Rehabilitim i kanalit Sekondar -Dega e Pojanit”.  

Titullari i AK ka nxjerrë Urdhërin nr.5356/1 prot. datë.12.08.2016 për pezullimin e procedurave 

të këtij tenderi.  

Me urdhër nr.5356/2 prot., datë 15.08.2016 nxjerrë nga Titullari i AK, për shqyrtimin e kësaj 

ankese është ngarkuar Komisioni i Shqyrtimit te Ankesës. 

Në përfundim te ketij procesi shqyrtues, Komisioni i Shqyrtimit te Ankesës i ka komunikuar 

Titullarit te Autoritetit Kontraktor Bashkia Fier, nëpërmjet shkresës, datë 17.08.2016, me 

nr.5356/3 prot., vendimin për refuzimin e ankesës së paraqitur nga BOE "G.P.G. C. & P. V.”.  

Me shkresën nr.5356/4,datë 17.08.2016 i është kthyer përgjigje BOE "G.P.G. C. & P.V.”. 

Më datë 29.08.2016 pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Fier është paraqitur ankesa e BOE 

"G.P.G.C. & P.V.” drejtuar Komisionit te Prokurimit Publik për dijeni Autoritetit Kontraktor. 

Më datë 30.08.2016 pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Fier është kërkuar pezullimi i 

procedurës nga Komisioni i Prokurimit Publik me vendim nr 1907/1 Protokolli datë 26.08.2016, 

me nr.5721 prot., të AK datë 30.08.2016.  

Më datë 31.08.2016 AK me shkresën nr.5721/1 prot., i ka dërguar KPP gjithë informacionin e 

kërkuar në lidhje me procedurën e tenderit me objekt “Loti 1 Rehabilitim i kanalit Sekondar 

Dega e Pojanit”. 

Më datë 26.09.2016 pranë AK është protokolluar me nr.5721/2, vendimi i Komisionit te 

Prokurimit Publik nr.728/2016 prot., datë 20.09.2016 për mospranimin e ankesës dhe lejimin e 

AK për vazhdimin me hapat e mëtejshem të procedurës së prokurimit. 

Me shkresën nr.5356/5 prot., datë 26.09.2016, bazuar edhe në Vendimin e Komisionit te 

Prokurimit Publik nr.728/2016 prot., datë 20.09.2016, protokolluar pranë Bashkise Fier me 

nr.5721/2 prot., datë 26.09.2016, Titullari i AK ka urdhëruar heqjen e pezullimit dhe vazhdimin e 

mëtejshem të procedurës. 

Më datë 26.09.2016 KVO, me shkresën nr.4400/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Më datë 27.09.2016 titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.4400/4 prot. 

Më datë 27.09.2016 është shpallur fitues BOE "R. & B.” me vlerë pa TVSH 79 391 365 

(shtatëdhjetë e nëntë milion e treqind e nëntëdhjetë e një mijë e treqind e gjashtëdhjetë e pesë) 

lekë dhe me TVSH 95 269 637 (nëntëdhjetë e pesë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e 

gjashtëqind e tridhjetë e shtatë) lekë. 

Më datë 03.10.2016 BOE "R. & B.” shpk ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar një inxhinie topograf në staf drejtues dhe 2 ing. 

topograf në staf, 1 inxhinier elektrik dhe 1 saldator”. Për zbatimin e këtij kriteri Operatorët 

Ekonomikë duhet të paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe CV përkatëse. 

3. Në DST kërkohet në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve një numër i lart 

makinerish si, 5 autboetonier me kapacitet 8 m3, 8 vetshkarkues 10 ton, 5 vibrator sipërfaqësor, 

4 rrul vibrues mbi 3.5ton, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 
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Njëherazi konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e 

vendosura në DST janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma 

c, ç dhe d, dhe Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” 

në të cilën thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, 

që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis 

furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika 1, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të 

tenderit”, pika 2. 

Observacioni subjektit të audituar: 1. Ne lidhje me numrin mesatar të fuqisë punëtore,  të paktën 

100 punonjësve, me këtë konstatim të KLSH sqarojmë se NJP ka gjykuar se ky objekt është një 

nga objektet më të rëndësishme jo vetëm për nga madhësia e fondit limit por edhe për natyrën e 

shumtë të punimeve ndërtimore, arkitekturore, hidroteknike dhe elektrike, rrjetëzim i terminalit i 

autobuzëve, i cili është me pamje ballore nga qëndra e qytetit. Pra është një objekt realizimi i të 

cilit kërkon kapacitete teknike, njerëzore, personel të konsiderueshme, me një performancë 

shumë të lartë të kandidatëve pjesëmarrës të ineteresuar për këtë procedurë.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: observacioni për këtë kritere të vendosur merret në konsideratë 

dhe pasqyrohet në raportin përfundimtar të auditimit. Për kriteret e tjera observacioni nuk 

merret në konsideratë si i paargumentuar me prova dhe argumente ligjore. 

 

14. Auditim i prokurimit publik me objekt: Loti 2“Rehabilitim i rrjetit ujitës me kanalin 

Vjosë Levan Fier”- Rehabilitim i kanalit Sekondar -Dega e Dërmenasit”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 13, datë 21.03.2016, me 

nr.1657 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 13, datë 21.03.2016, 

me nr.1657 prot. 

N. Ç. 

L. Z. 

B. Dh. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 4400/1 prot.,  

datë 30.06.2016 

O. Z. 

R. H. 

R. P. 

Fondi Limit (pa tvsh) 107 220 728 (njëqind e shtatë milion e dyqind e 

njezet mijë e shtatëqind e njëzet e tetë) lekë 

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

25.04.2016 

OE Pjesëmarës 6 OE 

Skualfikkuar - 5 OE 

Kualifikuar – 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

107 003 378 lekë 

Diferenca me fondin limit 

217 350 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 1657/3 prot., 

datë 13.05.2016 

Ankime 

AK-ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 1657/6 prot, datë 31.05.2016 

Afati kontratës  

2 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 128 404 053 (njëqind e njëzet e tetë milion e 

katërqind e katër mije e pesëdhjetë e tre) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

Me Urdhër nr. 13, datë 21.03.2016 dhe me nr.1657 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt : Loti 2“Rehabilitim i rrjetit ujitës me kanalin Vjose Levan Fier”- 

Rehabilitim i kanalit Sekondar -Dega e Dermenasit” me fond limit 107 220 728 lekë pa tvsh 

vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është 

përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr. 1657/1 prot., datë 21.03.2016. 

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur më datë 21.03.2016.  

Më datë 25.04.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 6 OE, konkretisht:1. OE "A.-S.", 2.OE "A. I. G. C.", 3.BOE "B-93 & BE-

IS", 4. B.O "B. B & 5 V. & Sh. & C.", 5.OE "C." dhe 6.OE "S.". 
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Më datë 05.05.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 

1. BOE "B.-B&5-V.&Sh.&C." me ofertë ekonomike 81,979,961 lek për arsye se: Bashkimi i 

operatorëve ka ofertuar në 3 lote dhe konkretisht në: 

LOTIN 1 (35.1% "B."+20.3% "5 V."+23.1%i "Sh."+21.5%“C.”)  

LOTIN 2 (35% "B."+15% "5 V."+28%"Sh."+22%“C.”)  

LOTIN 3 (40% "B."+25% "5 V."+35%"Sh.") 

Bashkimi i operatorëve ka paraqitur vërtetimet e lëshuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore, për të 

cilët fakton një punësim mesatar konkretisht për subjektet si me poshtë: 

Subjekti "B."  mesatarisht për vitin 2015 disponon ~ 57 punëtorë  

Subjekti "5 V.” mesatarisht për vitin 2015 disponon ~ 40 punëtorë 

Subjekti "Sh."  mesatarisht për vitin 2015 disponon ~ 47 punëtorë 

Subjekti “C.”  mesatarisht për vitin 2015 disponon ~ 44 punëtorë 

Sipas shënimeve në kriteret e vecanta të kualifikimit, shtojca 10, përcaktohet se “Në rast se një 

operator ekonomik apo bashkim operatorësh, që konkurron për dy ose tre lote, kriteret e veçanta 

të kualifikimit (pikat 2.3/1; 2.3/3; 2.3/4; 2.3/5) duhet të plotësohen në përputhje me vlerën e 

përllogaritur të kontratës/si shumë aritmetike e kapaciteteve të kërkuara për çdo lot”.  

Rrjedhimisht subjektet duhet të kishin numrin e punëtorëve si më poshtë: 

Subjekti "B." mesatarisht për vitin 2015 duhej të dispononte - 110 punëtorë  

Subjekti "5 V." mesatarisht për vitin 2015 duhej të dispononte - 60 punëtorë 

Subjekti "Sh." mesatarisht për vitin 2015 duhej të dispononte - 86 punëtorë 

Subjekti “C.”mesatarisht për vitin 2015 duhej të dispononte - 44 punëtorë 

Bashkimi i operatorëve nuk ka paraqitur kapacitetin e kërkuar në stafin e tij drejtues (inxhinier 

ndërtimi/mjedis/topograf/hidroteknik të shoqëruar me Cv, diplomë, librezë pune dhe te figurojnë 

në listë pagesat e shoqërisë për gjashtë muajt e fundit) dhe kontratë pune të vlefshme për 

periudhën e realizimit te kontratës (ose në stafin e tij; inxhinier mekanik / elektrik / topograf / 

saldator). Në rastin e konkurimit në më shumë se një lot, stafi teknik duhet të ishte si shumë 

aritmetike e kapaciteteve të kërkuara për çdo lot. 

Operatori ekonomik "B. B" rezulton se është debitor ndaj Bashkisë Fier, në kundërshtim me 

pikën 2.2 të kritereve të vecanta të kualifikimit. 

Bashkimi i operatorëve nuk ka paraqitur pajisjet/kapacitetet e kërkuara teknike që nevojiten për 

ekzekutimin e kontratës, si shumë aritmetike e kapaciteteve të kërkuara për çdo lot. Në rastin e 

konkurimit në më shumë se një lot, pajisjet/kapacitetet duhet të ishte si shumë aritmetike e 

kapaciteteve të kërkuara për çdo lot.  

Konkretisht për pajisjet topografike të kërkuara (1 copë G.P.S. + 1copë Total station), duhet të 

ishin gjithsej (3 copë G.P.S. + 3 copë Total station). 

2. OE “A.-I. G.C.” me ofertë ekonomike 96,639,071 lek për arsye se: Operatori ekonomik ka 

paraqitur listën e pagave për kompaninë në Kosovë dhe vërtetim të lëshuar nga Drejtoria 

Rajonale Tatimore në Shqipëri, për të cilët fakton një punësim mesatar prej ~108 punonjësish në 

Kosovë dhe ~56 punonjësish në Shqipëri. Në rastin e konkurimit në 2 lote, duhej një punësim 

mesatar për vitin 2015, i të paktën 200 personave (si shumë aritmetike e kapaciteteve të kërkuara 

për çdo lot). Kjo mangësi nuk respekton kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.4, të kritereve të 

vecanta të kualifikimit për kapacitetin teknik. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur kapacitetin e 

kërkuar në stafin e tij drejtues (inxhinier ndërtimi/ mjedis/ topograf/hidroteknik të shoqeruar me 

Cv, diplome, libreze pune dhe te figurojne ne liste pagesat e shoqerise per gjashte muajt e fundit) 

dhe kontratë pune të vlefshme per periudhën e realizimit te kontrates (ose ne stafin e tij; 

inxhinieri mekanik / elektrik / topograf / saldator). Në rastin e konkurimit në dy lote, stafi teknik 
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duhet të ishte si shumë aritmetike e kapaciteteve të kërkuara për çdo lot. Kjo mangësi nuk 

respekton kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.3., të kritereve të vecanta të kualifikimit për 

kapacitetin teknik. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur pajisjet/kapacitetet e kërkuara teknike 

që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, si shumë aritmetike e kapaciteteve të kërkuara për çdo 

lot. Kjo mangësi nuk respekton kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.5., të kritereve të vecanta të 

kualifikimit për kapacitetin teknik. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur vërtetimet për shlyerjen 

e taksave vendore pranë Bashkisë Tiranë, për vitin 2016, ku ushtron aktivitetin sipas regjistrimit 

në QKR. Sipas shtojcës për modifikim të DST, është përcaktuar se “në rastin kur nuk janë 

përcaktuar vlerat përkatëse për taksat vendore nga Bashkia për vitin 2016, operatori ekonomik 

duhet të paraqesë një vërtetim nga Bashkia ku të evidentohet fakti që për këtë subjekt nuk janë 

përcaktuar ende vlera e detyrimit për taksën vendore ndaj Bashkisë”. Operatori ka bërë një 

deklaratë të nënshkruar nga administrator i shoqërisë ku argumenton mosdisponimin e këtij 

vërtetimi për efekt procedurash pa specifikuar arsyen e mospaisjes me këtë vërtetim. 

Dokumentat e transaksioneve bashkëlidhur deklaratës, nuk vërtetojnë se subjekti ka shlyer të 

gjitha detyrimet pranë Bashkisë ku ushtron aktivitetin sipas QKR-së. Kjo mangësi nuk respekton 

kriteret e përcaktuara në pikën 2.2., të kritereve të vecanta të kualifikimit për kapacitetin teknik. 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur pajisjet/kapacitetet e kërkuara teknike që nevojiten për 

ekzekutimin e kontratës si Total Station dhe GPS. Në faturë nuk ekziston pajisja Total Station si 

mall që blihet nga operatori ekonomik. Për të faktuar blerjen e GPS mungon fotoja respektive. 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur certifikatën e cilësisë ISO 9001-2008 për fabrikën e betonit 

për të cilën ka nënshkruar kontratën e furnizimit me shoqërinë “Vllazëria”shpk. Operatori 

ekonomik, në vërtetimin e gjendjes financiare nga banka që vërteton se shoqëria ka në llogari 

rrjedhëse një shumë jo më pak se 10 % e fondit limit për lotin që prokurohet, nuk ka paraqitur 

NIPT-in e shoqërisë.Ky vërtetim sipas DST kërkohet të jetë i pajisur me NIPT, IBAN dhe numër 

llogarie. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur kontratë pune të vlefshme për periudhën e 

realizimit të kontratës ose në stafin e tij për saldator të pajisur me dëshmi, certifikatë ose cdo 

dokument tjetër që vërteton kualifikimin e tij. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë 

kontratë të vetme të së njëjtës natyrë në një vlerë prej jo më pak se 50% e vlerës së përllogaritur 

të kontratës për lotin që prokurohet si dhe punë të ngjashme ku vlera totale e punës së tre viteve 

të fundit të jetë jo më pak se 2-fishi I vlerës së kontratës për lotin që konkuron. Në rastin e 

konkurimit në dy lote duhej të paraqitej 2-fishi I vlerës së njërit prej kritereve të lartëpërmendur. 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur siguracionet për të gjitha mjetet e targuara, lëshuar nga 

organet kompetente në emër të shoqërisë apo subjektit pronar të mjetit, sipas kritereve të vecanta 

të kualifikimit. 

3. BOE “B-93& BE-IS” me ofertë ekonomike 104,492,852 lek për arsye se: Bashkimi i 

operatorëve nuk ka paraqitur kontratën e punës të vlefshme për periudhën e realizimit të 

kontratës ose në stafin e tij, për 2 (dy) inxhinierë topograf dhe 1 (një) saldator i pajisur me 

dëshmi/certificatë ose cdo document tjetër që vërteton kualifikimin e tij sipas përcaktimeve të 

pikës 2.3.3 të kritereve të vecanta të kualifikimit për kapacitetin teknik. Sipas shënimeve në 

kriteret e vecanta të kualifikimit, shtojca 10, përcaktohet se “Në rast se një operator ekonomik 

apo bashkim operatorësh, që konkurron për dy ose tre lote, kriteret e veçanta të kualifikimit 

(pikat 2.3/1; 2.3/3; 2.3/4; 2.3/5) duhet të plotësohen në përputhje me vlerën e përllogaritur të 

kontratës / si shumë aritmetike e kapaciteteve të kërkuara për çdo lot”. Rrjedhimisht, bashkimi i 

operatorëve duhet të kishte 4 (katër) inxhinierë topograf dhe 2 (dy) saldator të pajisur me 

dëshmi/certificatë me kontratë pune të disponueshëm për realizimin e kontratës. Bashkimi i 

operatorëve nuk ka ne stafin e tij drejtues 1(një) inxhinier ndërtimi (profili rruga –ura ose 

transport -infrastrukturë), sipas përcaktimeve të pikës 2.3.3 të kritereve të vecanta të kualifikimit 

për kapacitetin teknik. Sipas shënimeve në kriteret e vecanta të kualifikimit, shtojca 10, 
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përcaktohet se “Në rast se një operator ekonomik apo bashkim operatorësh, që konkurron për dy 

ose tre lote, kriteret e veçanta të kualifikimit (pikat 2.3/1; 2.3/3; 2.3/4; 2.3/5) duhet të plotësohen 

në përputhje me vlerën e përllogaritur të kontratës / si shumë aritmetike e kapaciteteve të 

kërkuara për çdo lot”. Rrjedhimisht, bashkimi i operatorëve duhet të kishte 2 (dy) inxhinierë 

ndërtimi (profili rruga –ura osetransport -infrastrukturë). Operatori ekonomik “B-93” përfshin në 

stafin drejtues 1 (një) inxhiniere ndërtimi (profili rruga –ura ose transport -infrastrukturë), e cila 

nuk figuron në listpagesat e shoqërisë për 6 (gjashtë) muajt e fundit. Kontrata e qirasë për pajisjet 

topografike GPS dhe T. S. nuk është lidhur para noterit, sipas kritereve të vecanta të kualifikimit 

për kapacitetin teknik. Bashkimi i operatorëve ka paraqitur të njëjtin vërtetim të lëshuar nga 

Drejtoria Rajonale Tatimore në të dy lotet, për të cilët fakton një punësim mesatar prej 150 

punonjësish. Në rastin e konkurimit në dy lote, duhej një punësim mesatar për vitin 2015, i të 

paktën 200 personave (si shumë aritmetike e kapaciteteve të kërkuara për çdo lot). Kjo mangësi 

nuk respekton kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.4, të kritereve të vecanta të kualifikimit për 

kapacitetin teknik. Operatori ekonomik B-93.shpk, në vërtetimin e gjendjes financiare nga një 

bankë që vërteton se shoqëria ka në llogari rrjedhëse një shumëjo më pak se 10 % e fondit limit 

për lotin që prokurohet, nuk ka paraqitur IBAN-i. 

4. OE "C." me ofertë ekonomike 95,009,682 lek për arsye se: Operatori ekonomik ka paraqitur të 

njëjtin vërtetim të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve të Mëdhenj në të tre 

lotet, për të cilët fakton një punësim mesatar prej 101.66 punonjësish. Në rastin e konkurimit në 

tre lote, duhej një punësim mesatar për vitin 2015, i të paktën 300 personave (si shumë aritmetike 

e kapaciteteve të kërkuara për çdo lot). Kjo mangësi nuk respekton kriteret e përcaktuara në 

pikën 2.3.4, të kritereve të vecanta të kualifikimit për kapacitetin teknik. Operatori ekonomik nuk 

ka paraqitur kapacitetin e kërkuar në stafin e tij drejtues (inxhinier ndërtimi/mjedis/topograf/ 

hidroteknik të shoqeruar me Cv, diplome, libreze pune dhe te figurojne ne liste pagesat e 

shoqerise per gjashte muajt e fundit) dhe kontrate pune te vlefshme per periudhen e realizimit te 

kontrates (ose ne stafin e tij; inxhinieri mekanik / elektrik / topograf / saldator). Në rastin e 

konkurimit në tre lote, stafi teknik duhet të ishte si shumë aritmetike e kapaciteteve të kërkuara 

për çdo lot. Kjo mangësi nuk respekton kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.3, të kritereve të 

vecanta të kualifikimit për kapacitetin teknik. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur 

paisjet/kapacitetet e kërkuara teknike që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, si shumë 

aritmetike e kapaciteteve të kërkuara për çdo lot. Kjo mangësi nuk respekton kriteret e 

përcaktuara në pikën 2.3.5, të kritereve të vecanta të kualifikimit për kapacitetin teknik. 

Operatori ekonomik nuk disponon licensë për zbatim punimesh NS-18, Klasifikimi C, në rastin 

kur konkurohet për të tre lotet sipas përcaktimeve të pikës 2.3.2 të kritereve të vecanta të 

kualifikimit për kapacitetin teknik. Operatori ekonomik ka paraqitur kontratën e punës nr. 1659 

rep. dhe nr.957 kol. datë 09.04.2008 midis punëdhënësit shoqëria “C.”shpk dhe punëmarrësit D. 

F., ku në nenin 1 është përcaktuar periudha e kontratës (10 vjecare), e cila fillon në datën 

09.04.2008 dhe përfundon në datën 09.04.2018. Në nenin 10 të po kësaj kontrate përcaktohet se 

kjo kontratë lidhet me një afat kohor të caktuar 8 (tetë) vjecar duke sjellë një mospërputhje në 

përmbajtje të saj. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur kontratën e punës të vlefshme për 

periudhën e realizimit të kontratës ose në stafin e tij për 2 (dy) inxhinierë topograf, sipas 

përcaktimeve të pikës 2.3.3 të kritereve të vecanta të kualifikimit për kapacitetin teknik. 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur vërtetimin e gjendjes financiare nga një bankë që vërteton 

se shoqëria ka në llogari rrjedhëse një shumë jo më pak se 10 % e fondit limit për lotin që 

prokurohet, lëshuar jo më vonë se 10 ditë përpara hapjes së ofertave. Operatori ekonomik nuk ka 

paraqitur dokumentin e pronësisë dhe certifikatën e cilësisë ISO 9001-2008, sipas kontratës së 

furnizimit të poseduesit të fabrikës së betonit. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur kontratën e 

punës të vlefshme për periudhën e realizimit të kontratës ose në stafin e tij, për 1 (një) saldator, 
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sipas përcaktimeve të pikës 2.3.3 të kritereve të vecanta të kualifikimit për kapacitetin teknik. 

Operatori ekonomik në shtojcën 1 përshkrimi i ofertës, ka mospërputhje në vlerën e paraqitur në 

formularin e ofertës me atë të preventivit bashkalidhur formularit të ofertës. Kjo mangësi shkel 

kriteret e përcaktuara në pikën 2 ç), të kritereve të vecanta të kualifikimit.  

5. OE "A.-S." me ofertë ekonomike 107,175,608.48 lek për arsye se: Operatori ekonomik ka 

paraqitur të njëjtin vërtetim të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve të 

Mëdhenj në të tre lotet, për të cilët fakton një punësim mesatar prej 101.66 punonjësish. Në 

rastin e konkurimit në tre lote, duhej një punësim mesatar për vitin 2015, i të paktën 300 

personave (si shumë aritmetike e kapaciteteve të kërkuara për çdo lot). Kjo mangësi nuk 

respekton kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.4, të kritereve të vecanta të kualifikimit për 

kapacitetin teknik. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur kapacitetin e kërkuar në stafin e tij 

drejtues (inxhinier ndërtimi/mjedis/topograf/hidroteknik të shoqeruar me Cv, diplome, libreze 

pune dhe te figurojne ne liste pagesat e shoqerise per gjashte muajt e fundit) dhe kontrate pune te 

vlefshme per periudhen e realizimit te kontrates (ose ne stafin e tij; inxhinieri mekanik / elektrik / 

topograf / saldator). Në rastin e konkurimit në tre lote, stafi teknik duhet të ishte si shumë 

aritmetike e kapaciteteve të kërkuara për çdo lot. Kjo mangësi nuk respekton kriteret e 

përcaktuara në pikën 2.3.3, të kritereve të vecanta të kualifikimit për kapacitetin teknik. 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur paisjet/kapacitetet e kërkuara teknike që nevojiten për 

ekzekutimin e kontratës, si shumë aritmetike e kapaciteteve të kërkuara për çdo lot. Kjo mangësi 

nuk respekton kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.5, të kritereve të vecanta të kualifikimit për 

kapacitetin teknik. Operatori ekonomik nuk disponon licensë për zbatim punimesh NS-18, 

Klasifikimi C, në rastin kur konkurohet për të tre lotet sipas përcaktimeve të pikës 2.3.2 të 

kritereve të vecanta të kualifikimit për kapacitetin teknik.Kjo mangësi nuk respekton kriteret e 

përcaktuara në pikën 2.3.5, të kritereve të vecanta të kualifikimit për kapacitetin teknik. 

Operatori ekonomik ka paraqitur vërtetimin e gjendjes financiare nga një bankë që vërteton se 

shoqëria ka në llogari rrjedhëse një shumë jo më pak se 10 % e fondit limit për lotin që 

prokurohet, lëshuar në datë 12.04.2016, pra me vonë se 10 ditë përpara hapjes së ofertave.  

Të kualifikuar: 

1. OE “S.” me ofertë ekonomike 107,003,378 lek 

Më datë 13.05.2016 KVO, me shkresën nr.1657/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Po në këtë datë titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.1657/4 prot. 

Më datë 13.05.20176 është shpallur fitues OE “S.” me vlerë pa TVSH 107 003 378 (njëqind e 

shtatë milion e tre mijë e treqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë dhe me TVSH 128 404 053 (njëqind e 

njëzet e tetë milion e katërqind e katër mijë e pesëdhjetë e tre) lekë. 

Më datë 31.05.2016 OE “S.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Nuk është bërë oponenca teknike për objektike prokurimit në kundërshtim me VKM nr. 1055, 

datë 22.12.2010 të Këshillit të Ministrave “Për vendosjen e oponencës teknike për projektet e 

veprave të ndërtimit”, duke qënë se investimi i kalon vlerën 100,000,000 lekë. 

2. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 
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3. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar një inxhinie topograf në staf drejtues dhe 2 ing. 

topograf në staf, 1 inxhinier elektrik dhe 1 saldator”. Për zbatimin e këtij kriteri Operatorët 

Ekonomikë duhet të paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe CV përkatëse. 

-Në DST kërkohet në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve një numër i lart 

makinerish si, 5 autboetonier me kapacitet 8 m3, 8 vetshkarkues 10 ton, 5 vibrator sipërfaqësor, 

4 rrul vibrues mbi 3.5ton, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

Njëherazi konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e 

vendosura në DST janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma 

c, ç dhe d, dhe Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” 

në të cilën thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, 

që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis 

furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika 1, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të 

tenderit”, pika 2. 

Observacioni subjektit të audituar: 1. Ne lidhje me numrin mesatar të fuqisë punëtore,  të paktën 

100 punonjësve, me këtë konstatim të KLSH sqarojmë se NJP ka gjykuar se ky objekt është një 

nga objektet më të rëndësishme jo vetëm për nga madhësia e fondit limit por edhe për natyrën e 

shumtë të punimeve ndërtimore, arkitekturore, hidroteknike dhe elektrike, rrjetëzim i terminalit i 

autobuzëve, i cili është me pamje ballore nga qëndra e qytetit. Pra është një objekt realizimi i të 

cilit kërkon kapacitete teknike, njerëzore, personel të konsiderueshme, me një performancë 

shumë të lartë të kandidatëve pjesëmarrës të ineteresuar për këtë procedurë.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: observacioni për këtë kritere të vendosur merret në konsideratë 

dhe pasqyrohet në raportin përfundimtar të auditimit. Për kriteret e tjera observacioni nuk 

merret në konsideratë si i paargumentuar me prova dhe argumente ligjore. 

 

15. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Loti 3-Rehabilitim i rrjetit ujitës me kanalin 

Vjosë-Levan Fier” - Rehabilitim i kanalit Sekondar -Dega e Martinës: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 35, datë.30.06.2016, me 

nr.4400 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 35, datë 30.06.2016 me 

nr.4400 prot. 

N. Ç. 

L. Z.  

E. B. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 4400/1 prot., datë 

30.06.2016 

O. Z. 

R. H. 

R. P. 

Fondi Limit (pa tvsh) 129 362 130 (njëqind e njëzet e nentë milion e 

treqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e njëqind e tridhjetë) lekë 

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

25.07.2016 

OE Pjesëmarës 3 OE 

Skualfikkuar - 2 OE 

Kualifikuar – 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

120 686 108 lekë 

Diferenca me fondin limit 

8 676 022 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 4400/10  

prot., datë 12.10.2016 

Ankime 

AK-ka;APP–s’ka;KPP-ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 4400/12, datë 21.10.2016 

Afati kontratës  

2 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 144 823 330 (njëqind e dyzet e katër milion e 

tetëqind e njëzet e tremijë e treqind e tridhjetë) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

Me Urdhër nr. 35, datë 30.06.2016 dhe me nr.4400 prot, është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Loti 3-Rehabilitim i rrjetit ujitës me kanalin Vjosë Levan Fier”- 

Rehabilitim i kanalit Sekondar - Dega e Martines” me fond limit 129 362 130 lekë pa tvsh vënë 
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në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është 

përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr. 4400/1 prot., dt.30.06.2016. 

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me dt.30.06.2016.  

Me datë 25.07.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 3 OE, konkretisht:1. BOE "Sh. & B. B. & C.”; 2. BOE "B-93 & E. C. C.”; 

3. BOE "B. & B.”. 

Më datë 07.08.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 

1. BOE "Sh. & B. B & C.” me ofertë ekonomike 114,374,116 lek për arsye se: Operatori 

ekonomik “B. B” nuk ka paraqitur vërtetim nga Bashkia Fier /ose deklaratë noteriale që nuk ka 

detyrime ndaj Bashkisë Fier. Operatori ka paraqitur një deklaratë jonoteriale ku deklaron se nuk 

ka asnjë detyrim ndaj Bashkisë Fier, por kjo shoqëri rezulton debitore ndaj Bashkisë në kohën që 

ka bërë këtë deklaratë. 

2. BOE "B-93 & E. C. C.” me ofertë ekonomike 115,773,708 lek për arsye se: Bashkimi i 

operatorëve në kontratën e bashkëpunimit të nënshkruar para noterit, ka përcaktuar mënyrën e 

bashkëpunimit të operatorëve ekonomikë (70% “B-93” dhe 30% “E. K.”). Në këtë kontratë janë 

përcaktuar zërat konkretë të punimeve që do të zbatojë secili nga operatorët, ku shoqëria “B-93” 

ka marrë përsipër të gjithë zërat e punimeve (100%) dhe shoqëria “E. K.” ka marrë përsipër 30% 

të zërave të punimeve, duke tejkaluar vlerën e preventivit në 130%. Pra ndarja e punimeve në 

këtë kontratë bashkëpunimi ngelet e paqartë. Bashkimi i operatorëve nuk ka paraqitur mjetet e 

përcaktuara në shtojcën 9, të DST. 

Të kualifikuar: 

1. BOE "B. & B.” me ofertë ekonomike 120,686,108 lek 

Më datë 12.08.2016 pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Fier është paraqitur ankesa e BOE "Sh. 

& B. B&C.”, me nr.5352 prot., datë 12.08.2016, në lidhje me vlerësimin e ofertave për 

procedurën e prokurimit me mjete elektronike me objekt “Loti 3-Rehabilitim i rrjetit ujitës me 

kanalin Vjosë Levan Fier”- Rehabilitim i kanalit Sekondar -Dega e Martinës ”.  

Titullari i AK ka nxjerrë Urdhërin nr.5352/1 prot. datë 12.08.2016 për pezullimin e procedurës.  

Me urdhër nr. 5352/2 prot., datë 15.08.2016 nxjerrë nga Titullari i AK, për shqyrtimin e kësaj 

ankese është ngarkuar Komisioni i Shqyrtimit te Ankesës. 

Në përfundim të këtij procesi shqyrtues, Komisioni i Shqyrtimit te Ankesës i ka komunikuar 

Titullarit të Autoritetit Kontraktor, nëpërmjet shkresës, datë 17.08.2016, me nr.5352/3 prot., 

vendimin për refuzimin e ankesës.  

Me shkresën nr. 5352/4 prot.,datë 17.08.2016 i është kthyer përgjigje BOE "Sh. & B.B & C.”  

Më datë 26.08.2016 pranë Autoritetit Kontraktor është paraqitur për dijeni, ankesa e BOE "Sh. & 

B. B & C.” drejtuar Komisionit te Prokurimit Publik. 

Më datë 29.08.2016 pranë Autoritetit Kontraktor është kërkuar pezullimi i procedurës nga 

Komisioni i Prokurimit Publik me vendim nr.1900/1 Protokolli datë 26.08.2016, me nr.5711 

prot.,te AK datë 29.08.2016.  

Më datë 31.08.2016 AK me shkresën nr. 5711/1 prot., i ka dërguar KPP gjithë informacionin e 

kërkuar në lidhje me procedurën e tenderit me objekt “Loti 3-Rehabilitim i rrjetit ujitës me 

kanalin Vjosë Levan Fier”- Rehabilitim i kanalit Sekondar -Dega e Martinës”. 

Më datë 12.10.2016 pranë AK është protokolluar me nr.5711/2, vendimi i Komisionit te 

Prokurimit Publik nr.778/2016 prot., datë 07.10.2016 për mospranimin e ankesës dhe lejimin e 

AK për vazhdimin me hapat e mëtejshem të procedurës së prokurimit. 
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Me shkresën nr.5352/5 prot., datë 12.10.2016, bazuar edhe në Vendimin e Komisionit te 

Prokurimit Publik nr.778/2016 prot., datë 07.10.2016, protokolluar pranë Bashkise Fier me 

nr.5711/2 prot., datë 12.10.2016, Titullari i AK ka urdheruar heqjen e pezullimit dhe vazhdimin e 

mëtejshem të procedurës. 

Më datë 12.10.2016 KVO, me shkresën nr.4400/9 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Po në këtë datë titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.4400/10 prot. 

Më datë 12.10.2016 është shpallur fitues BOE "B. & B.” me vlerë oferte pa TVSH 120 686 108 

lekë (njëqind e njëzet milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashte mije e njeqind e tete) dhe me 

TVSH 144 823 330 lekë (njeqind e dyzet e kater milion e tetëqind e njëzet e tremijë e treqind e 

tridhjetë). 

Më datë 21.10.2016 B.O "B. & B.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Nuk është bërë oponenca teknike për objektike prokurimit në kundërshtim me VKM nr. 1055, 

datë 22.12.2010 të Këshillit të Ministrave “Për vendosjen e oponencës teknike për projektet e 

veprave të ndërtimit”, duke qënë se investimi i kalon vlerën 100,000,000 lekë. 

2. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

3. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar një inxhinie topograf në staf drejtues dhe 2 ing. 

topograf në staf, 1 inxhinier elektrik dhe 1 saldator”. Për zbatimin e këtij kriteri Operatorët 

Ekonomikë duhet të paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe CV përkatëse. 

4. Në DST kërkohet në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve një numër i lart 

makinerish si, 5 autboetonier me kapacitet 8 m3, 8 vetshkarkues 10 ton, 5 vibrator sipërfaqësor, 

4 rrul vibrues mbi 3.5ton, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

Njëherazi konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e 

vendosura në DST janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma 

c, ç dhe d, dhe Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” 

në të cilën thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, 

që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis 

furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika 1, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të 

tenderit”, pika 2. 

Njëherazi konstatohet se kriteret e vendosura në DST janë bërë shkak për skualifikimin 

skualifikimi për BOE "B-93 & E. C. C.” me ofertë ekonomike më të favorshme në vlerën 

115,773,708, konkretisht numri i lartë i mjeteve të kërkuara, ndërsa për arsyen e dytë, në 

kontratën e bashkpunimit janë përcaktuar zërat konkretë të punimeve që do të zbatojë secili nga 

operatorët, ku shoqëria “B-93” ka marrë përsipër të gjithë zërat e punimeve (100%) dhe shoqëria 

“E. K.” ka marrë përsipër 30% të zërave të punimeve, duke tejkaluar vlerën e preventivit në 

130%, KVO duhet të kishte kërkuar sqarime BOE-s dhe njëherazi duhet të kishte kualifikikuar 

BOE si ofertë ekonomike më e favorshme me devijime të vogla, vlerësimi i KVO ka sjell 
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përdorim me mosefektivitet në vlerën 4,912,400 lekë të buxhetit të njësisë të vetëqeverisjes 

vendore. 

Observacioni subjektit të audituar: 1. Ne lidhje me numrin mesatar të fuqisë punëtore,  të paktën 

100 punonjësve, me këtë konstatim të KLSH sqarojmë se NJP ka gjykuar se ky objekt është një 

nga objektet më të rëndësishme jo vetëm për nga madhësia e fondit limit por edhe për natyrën e 

shumtë të punimeve ndërtimore, arkitekturore, hidroteknike dhe elektrike, rrjetëzim i terminalit i 

autobuzëve, i cili është me pamje ballore nga qëndra e qytetit. Pra është një objekt realizimi i të 

cilit kërkon kapacitete teknike, njerëzore, personel të konsiderueshme, me një performancë 

shumë të lartë të kandidatëve pjesëmarrës të ineteresuar për këtë procedurë.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: observacioni për këtë kritere të vendosur merret në konsideratë 

dhe pasqyrohet në raportin përfundimtar të auditimit. Për kriteret e tjera observacioni nuk merret 

në konsideratë si i paargumentuar me prova dhe argumente ligjore. 

 

16. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rikonstruksion i rrugës Daullas – Grecalli-

Mujalli, Njësia Administrative Qënder, Fier”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr.73, datë 29.12.2016 me 

nr.8823 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr.73, datë 29.12.2016 me 

nr.8823 prot. 

N. Ç. 

L. Z. 

E. B. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 8823/1 prot., datë 

29.12.2016 

O. Z. 

T. I. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 127,025,351 (njëqind e njëzet e shtatë milion e 

njëzet e pesë mijë e treqind e pesëdhjetë e një) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

10.02.2017 

OE Pjesëmarës 4 OE 

Skualfikkuar - 3 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

125 134 525 lekë 

Diferenca me fondin limit 

1 890 826 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 8823/3 prot., 

datë 07.04.2017 

Ankime 

AK-ka;APP–s’ka;KPP-ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 5823/6 prot., datë 14.04.2017 

Afati kontratës  

3 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 150,161,430 (njëqind e pesëdhjetë milion e 

njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e katërqind e tridhjetë), lekë 

Titullari AK  

A. S. 

Me Urdhër nr. 73, datë 29.12.2016 dhe me nr.8823 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Rikonstruksion i rrugës Daullas – Grecalli-Mujalli, Njësia 

Administrative Qënder, Fier” me fond limit 127 025 351 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga 

Buxheti i Shtetit. Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr. 8823/1 prot., dt.29.12.2016. 

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me dt.29.12.2016.  

Me datë 10.02.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 4 OE, konkretisht:1. OE “Sh.”; 2. BOE “B-93&E. K.”; 3. OE “A. C.” dhe 

4. OE “G.P.G. C.”. 

Më datë 18.02.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar: 

1. OE “Sh.” me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Mungon i gjithë dokumentacioni ligjor, 

teknik, ekonomik dhe financiar. I mungon formulari i ofertës dhe preventivi i punimeve. 

2. OE “G.P.G. C.” me ofertë ekonomike 112,846,480 lek për arsye se: Shoqëria G.P.G ka 

paraqitur si Ing. Pyjesh me kontratën e punës Nr. Rep 106 dhe Nr. Kol 55/1 datë 23/01/2017 dhe 

si Ing. Gjeoteknik me kontratën e punës Nr. Rep 107 dhe Nr. Kol 56/1 datë 23/01/2017. Në DST 

është kërkuar që edhe këta Ing duhet të jenë në listë pagesat e shoqërisë për periudhën Janar-
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Nëntor te vitit 2016. Nga verifikimi rezulton se këta punonjës nuk janë në listëpagesat e vitit 

2016, kjo në kundërshtim me kërkesat e pikës 2.3/2 të DST. Nisur nga vendndodhja e fabrikës së 

asfaltit me adresë Lagjja 18 Tetori, pranë rrotondos së Plukut, Lushnjë, rezulton që kjo është në 

kundërshtim me rrezen e kërkuar në kushtet e pikës 2.3/4 të DST. 

3. BOE “B-93&E. K.” me ofertë ekonomike 97,777,777 lek për arsye se: Nisur nga verifikimi i 

dokumentacionit të paraqitur rezulton se B.O “B-93 dhe E. K.” ka paraqitur me kontrata pune 

Ing. Pyjesh dhe Ing Gjeoteknik të cilët nuk janë ne listë pagesat Janar-Qershor 2016. Këta 

punonjës figurojnë vetëm listëpagesat në muajin Korrik-Nëntor 2016. Kjo ne kundërshtim me 

kërkesat e kërkuara në pikën 2.3/2 te DST. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se Ing i 

pyjeve ka një kontratë pune me page 30.000, nga verifikimi i listë pagesave rezulton se ai per 

muajin Korrik-Nëntor është i siguruar mbi pagën 22.000 lekë dhe jo mbi pagën që është lidhur 

kontrata. Kjo përbën fshehje të të ardhurave dhe shmangieje të detyrimeve. Në DST pika 2.3/2 b 

kërkohet që shoqëritë të kenë një mjek në përbërje të stafit të tyre në zbatim të VKM Nr. 692, 

datë 13.12.2001. Nga verifikimi, mjek ka paraqitur vetëm shoqëria B 93. Nga verifikimi i 

dokumentacionit rezulton se mjekja ka kontratë pune me shoqërinë B 93 që daton me 

21.10.2016, ndërsa shoqëria E. nuk ka paraqitur mjek në stafin e vet. Nga aktmarrëveshja 

rezulton se shoqëria E. ka marrë përsipër të kryejë 25% te punimeve dhe të përfaqësohet me 25 

punonjës në bazë të aktmarrëveshjes. Kjo në kundërshtim me kërkesat e DST pika 2.3/2 b, dhe te 

VKM nr.914 date 29.12.2014 nenin 74 pika 3. Nga verifikimi i listë pagesave të shoqërise B 93 

rezulton se një pjesë e stafit të vet nuk janë të siguruar me kohe të plotë pune si kërkohet në DST 

por janë të siguruar me nga një dite pune në muaj duke berë kështu rritjen fiktive të numrit të 

punonjësve. Kjo në kundërshtim me pikën 2.3/3 te DST. Nga verifikimi i dokumentacionit të 

paraqitur në ketë procedurë rezulton që këto shoqëri kanë paraqitur 6 emra si shofera. Në DST 

janë kërkuar 6 makina transporti si dhe lejet e drejtimit për drejtuesit e mjeteve të transportit. 

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se B.O nuk plotëson numrin e nevojshëm të shoferëve 

për makinat e transportit, pasi vetëm 3 prej punonjësve të paraqitur plotësojnë kushtet për mjetet 

e transportit ndësa tre punonjësit e tjerë nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se kanë 

dëshmi e aftësisë profesionale për eskavator dhe jo për makinat e transportit si është kërkuar në 

pikën 2.3/4 a) te DST. 

Të kualifikuar: 

1. OE “A. C.” me ofertë ekonomike 125,134,525 lek 

Më datë 24.02.2017 ka paraqitur ankesë B.O "B-93 & E. C.”, me nr.1514 Prot., për arsyet e 

skualifikimit nga KVO. 

Në zbatim të nenit 63 të ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik”, i ndryshuar, 

Kreut IX Shqyrtimi i Ankesave, në VKM-në Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për rregullat e Prokurimit 

Publik”, me urdhër nr.1514/1 prot., datë 27.02.2017, titullari i AK ka pezulluar procedurën e 

prokurimit dhe me urdhër nr.1514/2 prot., datë 27.02.2017, ka ngritur Komisionin e Shqyrtimit 

të Ankesave.  

K.SH.A. më datë 27.02.2017 ka marrë vendimin përkatës nr.1514/3 prot., datë 27.02.2017, të 

cilin ia komunikuar Titullarit të Autoritetit Kontraktor. 

Ankimuesi është njoftuar me shkresën nr.1514/4 prot., datë 27.02.2017, në lidhje me ankesën e 

paraqitur prej tij për vendimin e marrë për të, bashkë me argumentimin përkatës.  

Pas dërgimit të përgjigjes palës ankimuese, në zbatim të pikës 6, neni 63, te LPP, procedura ka 

vazhduar me statusin ‘pezulluar‘ deri në ezaurimin e afateve ligjore.  

Më datë 15.03.2017 pranë AK është depozituar me nr.2086 prot., vendimi i KPP nr.406/1 datë 

10.03.2017 me objekt: Urdhër për pezullim procedure prokurimi dhe shqyrtim në themel”. 
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Me shkresën nr.2086/1 prot., datë 15.03.2017 AK, Bashkia Fier ka dërguar informacion të 

hollesishëm KPP-së, në lidhje me zhvillimin e procedurës sipas vendimit nr.406/1 datë 

10.03.2017. 

Më datë 06.04.2017 pranë AK Bashkia Fier është protokolluar me nr.2086/3 prot., Vendimi i 

Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 190/2017 prot., datë 04.04.2017 ku citohet: Autoriteti 

Kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit. 

Me shkresën nr.1514/5 prot., datë 06.04.2017, mbeshtetur ne ligjinnr.9643 datë 20.11.2006 “Per 

prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe në Vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik nr. 

190/2017 prot., datë 04.04.2017, protokolluar pranë Bashkisë Fier me nr. 2086/3 datë 

06.04.2017, Titullari i AK ka urdhëruar heqjen e pezullimit dhe vazhdimin e mëtejshëm të 

procedurës. 

Më datë 07.04.2017 KVO, me shkresën nr.8823/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Po në këtë datë titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.8823/4 prot. datë 07.04.2017. 

Më datë 07.04.2017 është shpallur fitues O.E. “A. C.” me vlerë pa TVSH 125 134 525 (njëqind e 

njëzet e pesëmilion e njëqind e tridhjetë e katër mijë e pesëqind e njëzet e pesë) lekë dhe me 

TVSH 150,161,430 (njëqind e pesëdhjetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e katërqind 

e tridhjetë), lekë. 

Më datë 14.04.2017 OE “A.C.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar një inxhinie topograf në staf drejtues dhe 1 ing. 

topograf në staf, 1 inxhinier gjeolog dhe 1 ing. gjeoteknik”. Për zbatimin e këtij kriteri 

Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe CV përkatëse, në 

kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

Konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e vendosura në DST 

janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma c, ç dhe d, dhe 

Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” në të cilën 

thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, që lidhet 

me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo 

kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, dhe VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat 

për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të tenderit”, pika 2. 

Njëherazi konstatohet se kriteret e vendosura në DST janë bërë shkak për skualifikimin e OE 

“G.P.G.C.” me ofertë ekonomike më të favorshme 112,846,480 në vlerë për arsyen se ing.pyjesh 

dhe ing gjeoteknik nuk janë në listpagesat e 2016 dhe se fabrika e asfaltit është më larg se 15 km 

e kërkuar  DST, duke sjell përdorim me mosefektivitet në vlerën 12,288,045 lekë të buxhetit të 

njësisë të vetëqeverisjes vendore. 

Për sa trajtuar, vërehen veprime në papajtueshmëri me nenin 1, pika 2, gërma c, ç dhe d, nenin 2, 

gërma a, b dhe c, nenin 20, nenin 46 pika 1, nenin 53  të ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 
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prokurimin publik”, të ndryshuar, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi 

dhe publikimi i dokumentëve të tenderit”, pika 2. 

Observacioni subjektit të audituar: 1. Oponenca  teknike për këtë objekt prokurimi është  

miratuar në Institutin e Ndërtimit dhe është bërë dhe pagesa përkatesë nga Bashkia Fier  për 

oponencën e kryer. Oponenca teknike nuk është bërë pjesë e dosjes së tenderit por ka qëndruar 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Zhvillimit dhe Planifikimit të Territorit të Bashkisë Fier. 2. 

Ne lidhje me numrin mesatar të fuqisë punëtore,  të paktën 100 punonjësve, me këtë konstatim të 

KLSH sqarojmë se NJP ka gjykuar se ky objekt është një nga objektet më të rëndësishme jo 

vetëm për nga madhësia e fondit limit por edhe për natyrën e shumtë të punimeve ndërtimore, 

arkitekturore, hidroteknike dhe elektrike, rrjetëzim i terminalit i autobuzëve, i cili është me pamje 

ballore nga qëndra e qytetit. Pra është një objekt realizimi i të cilit kërkon kapacitete teknike, 

njerëzore, personel të konsiderueshme, me një performancë shumë të lartë të kandidatëve 

pjesëmarrës të ineteresuar për këtë procedurë. 3. Njësia e prokurimit në vendosjen e kritereve të 

vecanta të kualifikimit është mbështetur jo vetëm në kërkesat e ligjit të prokurimeve por edhe në 

natyrën, vlerën, zërat e punimeve dhe projektin e saj. Nga përllogaritjet e kryera referuar VKM 

Nr. 629 dt.15/07/2015 "Për miratimin e manualeve teknike të chmimeve të punimeve të ndërtimit 

dhe analizave teknike të tyre, si dhe VKM Nr. 628 datë 15.07.2015 “Për miratimin e Rregullave 

Teknike të Projektimit dhe Ndërtimit të Rrugëve”.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: observacioni për këto kritere të vendosur merret në konsideratë 

dhe pasqyrohet në raportin përfundimtar të auditimit. Për kriteret e tjera observacioni nuk 

merret në konsideratë si i paargumentuar me prova dhe argumente ligjore. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi sipas rastit, në cilësinë e anëtarit të Njësisë së Prokurimit zj. 

L. Z., Zj. N. Ç., Zj. D. S., Z. E.B., Z. B. Dh..  

Përsa më lart është mbajtur aktkonstatimi nr. 4, datë 20.04.2018. 

 

Për procedurat e prokurimit publik të vitit 2017 

1. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rikonstruksion i rrugës ’Qëndër-Cakran-

Autostradë’, Njësi Administrative e Bashkisë Fier”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 4, datë 18.01.2017 me Nr.419 

prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 4, datë 18.01.2017 me 

Nr.419 prot. 

N. Ç. 

B. Dh. 

E. B. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 419/1 prot., datë 

18.01.2017 

O. Z. 

R. M. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 43 799 550 (dyzet e tre milion e shtatëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e pesëdhjetë) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

27.02.2017 

OE Pjesëmarës  9 OE 

Skualfikkuar - 8 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

31 734 593 lekë 

Diferenca me fondin limit 

12 064 957 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 419/3 prot., 

16.03.2017 

Ankime 

AK-ka;APP–s’ka;KPP-ka 

Lidhja e kontratës 

nr.419/6 prot., datë 24.03.2017 

Afati kontratës  

2 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 38 081 511(tridhjetë e tetë milion e tetëdhjetë 

e një mijë e pesëqind e njëmbëdhjetë )lekë 

Titullari AK  A.S. 

 

Me Urdhër Nr. 4, datë 18.01.2017 me Nr.419 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Rikonstruksion i rrugës ’Qëndër - Cakran – Autostradë’, Njësi 
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Administrative e Bashkisë Fier” me fond limit 43 799 550 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga 

Buxheti i Shtetit. Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për ngritjen e KVO-së Nr. 419/1 prot., dt. 18.01.2017. 

Procesverbali i arsyetimit të kritereve është mbajtur më datë 18.01.2017. 

Më datë 27.02.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 9 OE, konkretisht: 1. OE "G.P.G. C.”; 2. OE “Sh.”; 3. OE “B-93”, 4. OE 

“B. B “, 5. OE “L. K.”, 6. BOE “C.R.2008 & K.”, 7. BOE “E. & B.”, 8. OE “S.” dhe 9. OE “C.”. 

Më datë 11.07.2016 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar 

1. OE “Sh.” me ofertë ekonomike 38,75,32 lek për arsye se: Nga verifikimi i dokumentacionit të 

paraqitur nga shoqëria rezulton se numri mesatar i punonjësve për vitet e kërkuara është 74 në 

kundërshtim me pikën 2.3/3 te DST. 

2. OE "L. K.” me ofertë ekonomike 38,935,219 lek për arsye se: Shoqeria ka paraqitur kontratë 

noteriale me Nr. 569 Rep. dhe Nr. 215 Kol dt. 23/02/2016 me shoqërinë Rosi për marrjen me 

qera të impiantit asfalto betonit me vendndodhje Gjirokaster. Shoqeria gjithashtu ka paraqitur 

kontrate noteriale me Nr. 763. Rep dhe Nr. 269 Kol ne dt. 28/07/2016 me shoqërinë Varaku E, 

nga e cila merr me qera impjantin për prodhimin e asfalto betonit me vendndodhje Durres, 

Xhafzotaj. Të dyja kontratat noteriale të paraqitura rezultojnë që nuk plotesojnë pikën 2.3/4, të 

kritereve të veçanta të kualifikimit në DST. 

3. OE “B. B” me ofertë ekonomike 40,702,341 lek për arsye se: Operatori ekonomik ka paraqitur 

kontratë furnizimi me nr. rep.2582 dhe nr. kol. 1496, datë 22.07.2014, me shoqërinë "A. A. C." 

me objekt "furnizim me binder dhe asfalto beton". Kjo kontratë nuk e plotëson kriterin e kërkuar 

në pikën 2.3/4, të kritereve të veçanta të kualifikimit të DST-së.  

4. OE “G.P.G. C.” me ofertë ekonomike 41,915,232 lekpër arsye se: Nga verifikimi i 

dokumentacionit te paraqitur per fabriken e asfaltit nga shoqeria G.P.G rezulton qe te jete me 

vend ndodhje ne Lushnje, prane rotondos te Plukut. Vendndodhja e saj nuk e plotëson kriterin e 

kërkuar në pikën 2.3/4, të kritereve të veçanta të kualifikimit të DST-së. 

5. BOE “E. & B.” me ofertë ekonomike 32,273,290 lek për arsye se: Shoqëria E. ka paraqitur 

pranë Bashkisë Fier kërkesën për tu tërhequr nga kjo procedure. 

6. OE “B-93” me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Mungon i gjithë dokumentacioni ligjor, 

teknik, financiar dhe ekonomik. Mungon formulari i ofertës dhe preventivi 

7. OE “C.” me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Mungon i gjithë dokumentacioni ligjor, 

teknik, financiar dhe ekonomik. Mungon formulari i ofertës dhe preventivi 

8. OE “S.” me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Mungon i gjithë dokumentacioni ligjor, 

teknik, financiar dhe ekonomik. Mungon formulari i ofertës dhe preventivi 

Të kualifikuar 

1. BOE “C. R. 2008 & K.” me ofertë ekonomike 31,734,593 lek. 

Më datë 16.03.2017 KVO, me shkresën nr. 419/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Më datë 17.03.2017 titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr. 419/4 prot. 

Më datë 20.03.2017 është shpallur fitues BOE “C. R. 2008 & K.” me vlerë pa tvsh 31 734 593 

(tridhjetë e një milion e shtatëqind e tridhjetë e katër mijë pesëqind e nëntëdhjetë e tre) lekë dhe 

meTVSH 38 081 511 (tridhjetë e tetë milion e tetëdhjetë e një mijë e pesëqind e njëmbëdhjetë) 

lekë. 

Më datë 24.03.2017 BOE “C. R. 2008 & K.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 
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1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

Konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e vendosura në DST 

janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma c, ç dhe d, dhe 

Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” në të cilën 

thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, që lidhet 

me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo 

kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, dhe VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat 

për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të tenderit”, pika 2. 

Observacioni subjektit të audituar: 1. Ne lidhje me numrin mesatar të fuqisë punëtore,  të paktën 

80 punonjësve, me këtë konstatim të KLSH sqarojmë se NJP ka gjykuar se ky objekt është një 

nga objektet më të rëndësishme jo vetëm për nga madhësia e fondit limit por edhe për natyrën e 

shumtë të punimeve ndërtimore, arkitekturore, hidroteknike dhe elektrike, rrjetëzim i terminalit i 

autobuzëve, i cili është me pamje ballore nga qëndra e qytetit. Pra është një objekt realizimi i të 

cilit kërkon kapacitete teknike, njerëzore, personel të konsiderueshme, me një performancë 

shumë të lartë të kandidatëve pjesëmarrës të ineteresuar për këtë procedurë. 2. Njësia e 

prokurimit në vendosjen e kritereve të vecanta të kualifikimit është mbështetur jo vetëm në 

kërkesat e ligjit të prokurimeve por edhe në natyrën, vlerën, zërat e punimeve dhe projektin e saj. 

Nga përllogaritjet e kryera referuar VKM Nr. 629 dt.15/07/2015 "Për miratimin e manualeve 

teknike të chmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre, si dhe VKM Nr. 628 

datë 15.07.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe Ndërtimit të Rrugëve”. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: observacioni për këtokritere të vendosur merret në konsideratë 

dhe pasqyrohet në raportin përfundimtar të auditimit. Për kriteret e tjera observacioni nuk 

merret në konsideratë si i paargumentuar me prova dhe argumente ligjore. 

 

2. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Blerje karburanti” (me 2 Lote, e përqëndruar): 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 12, datë 15.02.2017, me 

nr.1257 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 12, datë 15.02.2017 me 

nr.1257 prot. 

N. Ç. 

B. Dh. 

E. B. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 1257/1 prot., datë 

15.02.2017 

O. Z. 

A. D. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 54 297 992 lekë (pesëdhjetë e katër milion e 

dyqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E Hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë 

Data e hapjes së tenderit 

10.03.2017 

OE Pjesëmarës 

Loti 1: 2 OE 

Skualfikkuar - 1 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Loti 2: 1 OE  

Skualifikuar- s’ka 

Kualifikuar – 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

Loti 1: 52 845 422 lekë 

Loti 2: 1 372 635 lekë 

Diferenca me fondin limit 

79 935 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës nr.1257/3 prot, 

datë 31.03.2017 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

Nr. 1257/6 prot, date 06.04.2017 

Afati kontratës  

Deri më datë 31.12.2017 
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Vlera kontratës (me tvsh) 65 061 668 (gjashtëdhjetë e pesë milion e 

gjashtëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

Me Urdhër nr. 12, datë 15.02.2017 dhe me nr.1257 prot., është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Blerje karburanti” (me 2 lote, e perqëndruar) me fond limit 54 297 

992 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë. Procedura e përcaktuar për 

prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për KVO është me Nr1257/1 prot., datë 15.02.2017,  

Procesverbali arsyetimit të kritereve është mbajtur me datë 15.02.2017.  

Me datë 10.03.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 2 OE per Lotin 1, konkretisht:1. OE “A.-1” dhe OE “E.”. Ndërsa për Lotin 

2 ka paraqitur ofetë vetëm 1 OE, konkretisht: OE “A.-1” 

Më datë 23.03.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar për Lotin 1: 

1. OE “E.” për arsye se: Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore në të gjitha 

vendet e ushtrimit të aktivitetit sipas QKR. 

.Për Lotin 2 nuk ka të skualifikuar 

Të kualifikuar për të dy Lotet: 

1. OE “A.-1”  

Më datë 31.03.2017 KVO, me shkresën nr.1257/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Po në këtë datë titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr.1257/4 prot.  

Më datë 31.03.2017 është shpallur fitues OE “A.-1” për të dy lotet me vlerë pa TVSH 54 218 

057 (pesëdhjetë e katër milion e dyqind e tetëmbëdhjetë mije e pesëdhjetë e shtatë) lekë dhe me 

TVSH 65 061 668 (gjashtëdhjetë e pesë milion e gjashtëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e tetë) lekë. 

Më datë 06.04.2017 OE “A.-1” ka nënshkruar kontratën e shitblerjes për të dy lotet. 

 

3. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rikonstruksion i ujësjellsave të Njësisë 

Administrative Cakran”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 15, datë 17.02.2017 me 

Nr.1347 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 15, datë 17.02.2017 me 

Nr.1347 prot. 

N. Ç. 

L. Z. 

E. B. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 1347/1 prot., datë 

17.02.2017 

O. Z. 

E. M. 

T. I. 

Fondi Limit (pa tvsh) 30 898 314 (tridhjetë milion e tetëqind e 

nëntëdhjetë e tetë mijë e treqind e katërmbëdhjetë) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë 

Data e hapjes së tenderit 

20.03.2017 

OE Pjesëmarës 4 OE 

Skualfikkuar – 2 OE 

Kualifikuar - 2 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

26 463 616 lekë 

Diferenca me fondin limit 

4 434 698 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 1347/3 prot., 

21.04.2017 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

nr.1347/6 prot., datë 05.05.2017 

Afati kontratës  

2 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 31 756 339 (tridhjetë e një milion e shtatëqind 

e pesëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e tridhjetë e nëntë) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

 

Me Urdhër Nr. 15, datë 17.02.2017 me Nr.1347 prot. është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Rikonstruksion i ujësjellsave të Njësisë Administrative Cakran” 
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me fond limit 30 898 314 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë. Procedura e 

përcaktuar për prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për ngritjen e KVO-së Nr. 1347/1 prot., dt. 17.02.2017. 

Procesverbali i arsyetimit të kritereve është mbajtur më datë 17.02.2017. 

Më datë 20.03.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 4 OE, konkretisht:1. OE "Sh.”; 2. OE “B. B”; 3. BOE "H. &M./S” dhe 4. 

OE “A. – S. “. 

Më datë 10.04.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar 

1. OE “Sh.” me ofertë ekonomike 25,547,271 lek për arsye se: Nga verifikimi që iu bë 

dokumentacionit të paraqitur, rezulton se OE nuk ka asnjë dokument që të vërtetojë se ka në 

pronësi ose me qera aparaturat e kërkuara për bashkim tubacionesh, kjo në kundërshtim me 

kerkesat e DST. Nuk ka asnjë dokument që të vërtetojë se OE disponon certifikate EN 12201 dhe 

certifikate DIN 8074/8075 per tubacionet PEHD, ne kundershtim me kerkesat e DST. 

2. OE “B. B” me ofertë ekonomike 26,178,919 lekpër arsye se: Nga verifikimi që iu bë 

dokumentacionit të paraqitur, rezulton se OE nuk ka asnjë dokument që të vërtetojë se ka në 

pronësi ose me qera aparaturat e kërkuara për bashkim tubacionesh, kjo në kundërshtim me 

kerkesat e DST. Nuk ka asnjë dokument që të vërtetojë se OE disponon certifikate EN 12201 dhe 

certifikate DIN 8074/8075 per tubacionet PEHD, ne kundershtim me kerkesat e DST. 

Të kualifikuar 

1. BOE “H. &M./S” me ofertë ekonomike 26,463,616 lek. 

2. OE “A.– S.” me ofertë ekonomike 29,050,099 lek. 

Më datë 21.04.2017 KVO, me shkresën nr. 1347/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Po në këtë datë titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr. 1347/4 prot. 

Më datë 20.04.2017 është shpallur fitues BOE “H. &M./S” me vlerë pa TVSH 26 463 616 

(njëzet e gjashtë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë) 

lekë dhe me TVSH 31 756 339 (tridhjetë e një milion e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e 

treqind e tridhjetë e nëntë) lekë. 

Më datë 05.05.2017 BOE “H. &M./S” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar 2 specialist të certifikuar për montim të tubove 

PEHD”. Për zbatimin e këtij kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi/çertifikatë, 

në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

3. Në DST është kërkuar: 2 aparatura “Butt Fusion Joint”, 1 aparaturë “Elektrefusion” duke mos 

argumentuar domosdoshmërinë e ketyrë metodave, në kundërshtim me nenin 1 dhe 2 të LPP. 

Konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e vendosura në DST 

janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma c, ç dhe d, dhe 
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Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” në të cilën 

thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, që lidhet 

me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo 

kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, dhe VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat 

për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të tenderit”, pika 2. 

Observacioni subjektit të audituar: 1. Ne lidhje me numrin mesatar të fuqisë punëtore,  të paktën 

50 punonjësve, me këtë konstatim të KLSH sqarojmë se NJP ka gjykuar se ky objekt është një 

nga objektet më të rëndësishme jo vetëm për nga madhësia e fondit limit por edhe për natyrën e 

shumtë të punimeve ndërtimore, arkitekturore, hidroteknike dhe elektrike, rrjetëzim i terminalit i 

autobuzëve, i cili është me pamje ballore nga qëndra e qytetit. Pra është një objekt realizimi i të 

cilit kërkon kapacitete teknike, njerëzore, personel të konsiderueshme, me një performancë 

shumë të lartë të kandidatëve pjesëmarrës të ineteresuar për këtë procedurë.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: observacioni për këto kritere të vendosur merret në konsideratë 

dhe pasqyrohet në raportin përfundimtar të auditimit. Për kriteret e tjera observacioni nuk 

merret në konsideratë si i paargumentuar me prova dhe argumente ligjore. 

 

4. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rehabilitim i fasadave dhe rikonstruksion i 

rrugës “Rauf Nallbani” si dhe rrjetëzimi i hapësirës së terminalit të autobuzave”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 32, datë 06.04.2017 me 

Nr.2858 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 32, datë 06.04.2017 me 

Nr.2858 prot. 

N. Ç. 

L. Z. 

E. B. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 2858/1 prot., datë 

06.04.2017 

O. Z. 

R. H. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 119 200 956 (njëqind e nëntëmbëdhjetë milion e 

dyqind e mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

08.05.2017 

OE Pjesëmarës 

3 OE 

Skualfikkuar – 2 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

118 674 808 lekë 

Diferenca me fondin limit 

526 148 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 2858/5 prot., 

29.05.2017 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

nr.2858/7 prot., datë 07.06.2017 

Afati kontratës  

6 muaj 

Vlera kontratës (me tvsh) 142 409 769 (njëqind e dyzet e dy milion e 

katërqind e nëntë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

 

Me Urdhër Nr. 32 datë 06.04.2017 me Nr.2858 prot. është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Rehabilitim i fasadave dhe rikonstruksion i rrugës “Rauf Nallbani” 

si dhe rrjetëzimi i hapësirës së terminalit të autobuzave” me fond limit 119 200 956 lekë pa tvsh 

vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është 

përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për ngritjen e KVO-së Nr. 2858/1 prot., dt. 06.04.2017. 

Procesverbali i arsyetimit të kritereve është mbajtur më datë 06.04.2017. 

Më datë 08.05.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 3 OE, konkretisht:1. OE "Sh.”; 2. OE “B. B” dhe 3. BOE "A. A. & E. N. 

2000”. 

Më datë 19.05.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 
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Të skualifikuar 

1. OE “Sh.” me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Mungon i gjithë dokumentacioni ligjor, 

teknik, ekonomik e financiar i kërkuar nga AK. Mungon formulari i ofertës dhe preventivi i 

punimeve. 

2. OE “B. B” me ofertë ekonomike 110,455,262 lek për arsye se: Operatori ekonomik ka 

paraqitur kontratë furnizimi me nr. rep.2582 dhe nr. kol. 1496, datë 22.07.2014, me shoqërinë 

"A. A.C." me objekt "furnizim me binder dhe asfalto beton". Kjo kontratë nuk e plotëson kriterin 

e kërkuar në pikën 2.3/4, të kritereve të veçanta të kualifikimit të DST-së. Shoqëria në asnjë nga 

punët e ngjashme të paraqitura nuk dëshmon se ka kryer pune për zërin shtrim asfalto betoni. Pra 

OE nuk plotëson piken 2.3 të kapacitetit teknik të DST. Vërtetimi bankar i paraqitur nga OE nuk 

është në shumën e kërkuar në DST. Nuk ka paraqitur asnjë dokument ku të vërtetoj se ka pjesë të 

stafit një inxhinier të pajisur me certifikatë për auditimin e energjisë. Nuk ka paraqitur asnjë 

dokument që të vërtetojë se zotëron certifikatat e kërkuara në pikën 2.3.5 të DST.  

Të kualifikuar 

1. BOE “A.-A. & E. N. 2000” me ofertë ekonomike 118,674,808 lek. 

Më datë 29.05.2017 KVO, me shkresën nr. 2858/5 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Më datë 30.05.2017 titullari ka miratuar procedurën. 

Më datë 30.05.2017 është shpallur fitues BOE “A. A. & E. N. 2000” me vlerë pa TVSH 118 674 

808 (njëqind e tetëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tetë) 

lekë dhe me TVSH 142 409 769 (njëqind e dyzet e dy milion e katërqind e nëntë mijë e 

shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë. 

Më datë 07.06.2017 BOE “A.-A. &E. N. 2000” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

3. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar një Arkitekt, inxhinier pyjesh dhe inxhinier 

mjedisi, inxhinier auditues energjie, inxhinier elektrik dhe 15 bojaxhi, elektricist, hidraulik, 

murator etj”. Për zbatimin e këtij kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin diplomat, 

kontratat e punës dhe CV përkatëse dhe dëshmi kualifikimi për 15 bojaxhit, elektricistet, 

hidrauliket, muratoret, etj. 

4. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në staf ose të ketë të punësuar 3 punonjës të certifikuar për punime në lartësi”, të lëshuara 

nga Institucione të certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. Për zbatimin e këtij 

kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga Institucione të 

certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. 

5. Në DST janë kërkuar Certifikatë ISO 9001:2008, ISO 14001 për tregtim fidanësh, Certifikate 

0407-CPD-515(IG036-2012) për shtyllat, krahët e ndricimit) 

Në këtë procedurë konstatohet se termat e referencës të përcaktuara në kriteret e veçanta të DST i 

janë referuar plotësisht kapaciteteve të OE që është shpallur fitues, duke e bërë këtë procedurë 

prokurimi të paracaktuar. 
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Njëherazi konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e 

vendosura në DST janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma 

c, ç dhe d, dhe Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” 

në të cilën thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, 

që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis 

furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika 1, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të 

tenderit”, pika 2. 

Observacioni subjektit të audituar: 1. Oponenca  teknike për këtë objekt prokurimi është  

miratuar në Institutin e Ndërtimit dhe është bërë dhe pagesa përkatesë nga Bashkia Fier  për 

oponencën e kryer. Oponenca teknike nuk është bërë pjesë e dosjes së tenderit por ka qëndruar 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Zhvillimit dhe Planifikimit të Territorit të Bashkisë Fier. 2. 

Ne lidhje me numrin mesatar të fuqisë punëtore,  të paktën 100 punonjësve, me këtë konstatim të 

KLSH sqarojmë se NJP ka gjykuar se ky objekt është një nga objektet më të rëndësishme jo 

vetëm për nga madhësia e fondit limit por edhe për natyrën e shumtë të punimeve ndërtimore, 

arkitekturore, hidroteknike dhe elektrike, rrjetëzim i terminalit i autobuzëve, i cili është me pamje 

ballore nga qëndra e qytetit. Pra është një objekt realizimi i të cilit kërkon kapacitete teknike, 

njerëzore, personel të konsiderueshme, me një performancë shumë të lartë të kandidatëve 

pjesëmarrës të ineteresuar për këtë procedurë. 3. Njësia e Prokurimit  sqaron se për vendosjen e 

katergorive të punimeve të zbatimit në ndërtim i është referuar  Vendimit nr.42, datë 16.1.2008 

“Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të 

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” 

duke i përputhur me natyrën e punimeve të të gjithë preventivave për chdo objekt që ka 

prokuruar. 4. Njësia e prokurimit në vendosjen e kritereve të vecanta të kualifikimit është 

mbështetur jo vetëm në kërkesat e ligjit të prokurimeve por edhe në natyrën, vlerën, zërat e 

punimeve dhe projektin e saj. Nga përllogaritjet e kryera referuar VKM Nr. 629 dt.15/07/2015 

"Për miratimin e manualeve teknike të chmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike 

të tyre, si dhe VKM Nr. 628 datë 15.07.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit 

dhe Ndërtimit të Rrugëve”. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: observacioni për këto kritere të vendosur merret në konsideratë 

dhe pasqyrohet në raportin përfundimtar të auditimit. Për kriteret e tjera observacioni nuk 

merret në konsideratë si i paargumentuar me prova dhe argumente ligjore. 

 

5. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Shërbim i mirëmbajtjes së varrezave publike 

dhe varrezave të dëshmorëve”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 42, datë 15.05.2017 me 

Nr.4014 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 42, datë 15.05.2017 

me Nr.4014 prot. 

N. Ç. 

B.Dh. 

L. Z. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 4014/1 prot., datë 

15.05.2017 

O. Z. 

E. Ll. 

A. H. 

Fondi Limit për 5 vjet (pa tvsh) 37 657 204 (tridhjetë e shtatë 

milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e katër) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë 

Data e hapjes së tenderit 

13.06.2017 

OE Pjesëmarës 2 OE 

Skualfikkuar – 1 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

37 477 104 lekë 

Diferenca me fondin limit 

180 100 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK Raport 

Përmbledhës 4014/6 prot., 03.07.2017 

Ankime Lidhja e kontratës nr.4014/11 Afati kontratës  
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AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka prot., datë 06.07.2017 5 vjet 

Vlera kontratës (me tvsh) 44 972 525 (dyzet e katër milion e 

nëntëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e pesëqind e njëzet e pesë)lekë 

Titullari AK  

A. S. 

 

Me Urdhër Nr. 42 datë 15.05.2017 me Nr.4014 prot. është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Shërbim i mirëmbajtjes së varrezave publike dhe varrezave të 

dëshmorëve” me fond limit 37 657 204 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë. 

Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për ngritjen e KVO-së Nr. 4014/1 prot., dt. 15.05.2017. 

Procesverbali i arsyetimit të kritereve është mbajtur më datë 15.05.2017. 

Më datë 13.06.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 2 OE, konkretisht:1. OE "D. J.” dhe 2. OE “T. –C.”. 

Më datë 23.06.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar 

1. OE “D. J.” me ofertë ekonomike 0 lek për arsye se: Mungon i gjithë dokumentacioni ligjor, 

teknik, ekonomik e financiar i kërkuar nga AK. Subjekti ka paraqitur vetëm Liçensën e 

shoqërisë.  

Të kualifikua 

1. BOE “T. -Co” me ofertë ekonomike 37,477,104 lek. 

Më datë 03.07.2017 KVO, me shkresën nr. 4014/6 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Më datë 03.07.2017 titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr. 4014/7 prot. 

Më datë 03.07.2017 është shpallur fitues OE “T. -Co” me vlerë pa TVSH 37 477 104 (tridhjetë e 

shtatë milion e katërqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e katër) lekë dhe me TVSH 44 

972 525 (dyzet e katër milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e pesëqind e njëzet e pesë) 

lekë. 

Më datë 06.07.2017 OE “T. -Co” ka nënshkruar kontratën e shërbimit. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj 

AK(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Në DST kërkohet Licensë KAT 14-A dhe KAT 14-C, këto licensa jepen nga bashkia dhe 

velrësojmë se është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së procedurës së 

prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender duke bërë që të 

cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me njëri-tjetrin për 

tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur konkurrencën, 

në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

Në këtë procedurë konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e 

vendosura në DST janë të ekzagjeruara, duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma 

c, ç dhe d, dhe Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” 

në të cilën thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, 

që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis 

furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 
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pika 1, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të 

tenderit”, pika 2. 

  

6. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rikonstruksion i shkollës artistike Jakov Xoxa 

Fier”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 43, datë 01.06.2017 me 

Nr.4681 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 43, datë 01.06.2017 

me Nr.4681 prot. 

N. Ç. 

E. B. 

L. Z. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 4681/1 prot., datë 

01.06.2017 

O. Z. 

E. M. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 90 458 341 (nëntëdhjetë milion e katërqind e 

pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e dyzet e një ) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

13.06.2017 

OE Pjesëmarës 

4 OE 

Skualfikkuar – 3 OE 

Kualifikuar - 1 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

87 710 792 lekë 

Diferenca me fondin limit 

2 747 549 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK 

Raport Përmbledhës 4681/5 prot., 

07.08.2017 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

nr.4681/8 prot., datë 08.08.2017 

Afati kontratës  

182 ditë 

Vlera kontratës (me tvsh) 105 252 950 (njëqind e pesë milion e 

dyqind e pesëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

 

Me Urdhër Nr. 43 datë 01.06.2017 me Nr.4681 prot. është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Rikonstruksion i shkollës artistike Jakov Xoxa Fier” me fond limit 

90 458 341 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. Procedura e përcaktuar për 

prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për ngritjen e KVO-së Nr. 4681/1 prot., dt. 01.06.2017. 

Procesverbali i arsyetimit të kritereve është mbajtur më datë 01.06.2017. 

Më datë 03.07.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 4 OE, konkretisht: 1.OE "A.–I. G. C.”, 2.OE “A. K.”, 3.OE “ K. I.”, dhe 

4.BOE “B-93 & B. B”. 

Më datë 28.07.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 
Të skualifikuar 

1.OE “A.–I. G. C.” me ofertë ekonomike 81,936,094 lek për arsye se: Nuk ka paraqitur asnjë 

dokument ku të vërtetoj se ka kryer punë të ngjashme sipas kërkesave të DST në pikën 2.3 të saj. 

Shoqëria A. I. dega Kosove ka paraqitur 3 ekspert të mbrojtjes kundra zjarrit të certifikuar por 

nuk ka paraqitur asnjë dokument ku të vërtetoj se kjo shoqëri apo dega e saj në Shqiperi ose 

ekspertet të jenë të pajisur me QKL kodi 1.2A. Shoqëria ka paraqitur dokumente që vërteton se 

disponon 2000 m
2
 skelë, si dhe ka paraqitur një kontratë qeraje për skeleri por pa shënuar sasinë 

e skelave me qera duke dështuar të vërtetojë që disponon sasinë e kërkuar prej 3500 m
2
. Pra nuk 

plotëson një nga kriteret e kërkuara në pikën 2.3.3 të DST. 

2. OE “A. K.” me ofertë ekonomike 72,161,937 lekpër arsye se: Shoqëria ka paraqitur ekspert të 

mbrojtjes kundra zjarrit të pajisur me leje për ushtrimin e profesionit të lëshuar nga PMNZSH 

por nuk ka paraqitur asnjë dokument ku të vërtetoj se kjo shoqëri apo ekspertja të jenë të pajisur 

me QKL 1.2A. Ne sistemin elektronik të APP si dhe me shkresë dt. 17.07.2017 me nr. 5912 Prot. 

Shoqërisë A. K.i është kërkuar sqarime mbi certifikatën ISO 3834-2:2005 dhe 3834-2:2006 pasi 

këto certifikata mbajnë të njëjtin numër identifikimi. Shoqërisë A. K. i është lënë afat për të 
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prurë të dyja certifikatat origjinale brenda datës 19.07.2017 ora 10
00

, por nga shoqëria A. K. nuk 

është paraqitur asnjë person që të paraqiste certifikatat origjinale.  

3. BOE “B-93 & B. B” me ofertë ekonomike 80,010,399 lek për arsye se: Në sistemin 

elektronik të APP si dhe me shkresë dt. 20.07.2017 me nr. 5912/1 Prot. Shoqërisë B-93 dhe B. B 

i është kërkuar sqarime mbi certifikatën 3834-2:2006. BOE i është lënë afat për të prurë të dyja 

certifikatat origjinale brenda datës 21.07.2017 ora 10
00

, por nga shoqëritë nuk është paraqitur 

asnjë person që të paraqiste certifikatat origjinalenë afatin e kërkuar. Në datën 24.07.2017 në 

Bashkinë Fier është paraqitur përfaqësues i bashkimit të operatorëve me certifikatën EN ISO 

3834-2:2006 të shoqërisë B-93. Edhe pse jashtë afati të kërkuar në shkresën e dërguar si dhe në 

sistemin elektronik (APP) nga komisioni është administruar dokumentacioni i paraqitur nga i cili 

rezultojë se nuk ishte paraqitur certifikata EN ISO 3834-2:2006 e shoqërisë B. B. Në shkrësën e 

dërguar është kërkuar që të paraqitet certifikatat nga të dy shoqëritë. Nga verifikimi i 

dokumentacionit të paraqitur rezulton se BOE “B-93 & B. B” kanë paraqitur një elektricist me 

kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi. Në DST është kërkuar që shoqëritë të paraqesin 3 

elektricistë me kontrata pune dhe me dëshmi kualifikimi duke mos plotësuar kërkesën e pikës 

2.3.3 te DST. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se shoqëria B-93 ka paraqitur kontratë 

pune për ekspert te mbrojtjes kundra zjarrit. Dokumentat e tjera të paraqitura si leje e ushtrimit te 

profesionit apo QKL nuk janë origjinale apo kopje të noterizuara ku të jenë te njësuara me 

origjinalin. Nga shoqëria B. B, eksperti i mbrojtjes kundër zjarrit rezulton se nuk është i pajisur 

me licencë 1.2A të lëshuar nga QKL. Përsa i përket punëve të ngjashme BOE ka paraqitur 

kontrata të cilat nuk arrijnë të plotësojnë vlerën ë kërkuar në pikën 2.3 të kritereve të veçanta në 

DST. Shoqëria B. B nuk ka paraqitur asnjë kontratë të vetme që të jetë me vlere sa 50% e fondit 

limit. Edhe vlera e të gjitha punëve të ngjashme që janë të vlefshme për objektin e prokurimit 

nuk kapin një vlere sa dyfishi i fondit limit. Shoqëria B-93 ka paraqitur 3 kontrata për punë të 

ngjashme, nga të cilat 1 kontrate është puneë që nuk plotëson kriterin e pikës 2.3 të DST, pasi 

është për sistemime rruge e ndriçim rrugor. Kësaj kontrate i mungon edhe akti i dorëzimit të 

punimeve. Ndërsa 2 kontratat e tjera të cilat janë rikonstruksione dhe ndërtime shkolle, kapin 

vlerën 43279417 leke. Të gjitha kontratat e marra së bashku nuk e plotësojnë as pikën 3.2 pika 2 

(dyfishin e vlerës së fondit limit). Kjo në kundërshtim me pikën 2.3 te DST. 

Të kualifikuar 

1. OE “K. I.” me ofertë ekonomike 87,710,792 lek. 

Më datë 07.08.2017 KVO, me shkresën nr. 4681/5 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Më datë 07.08.2017 titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr. 4681/6 prot. 

Më datë 07.08.2017 është shpallur fitues OE “K. I.” me vlerë pa TVSH 87 710 792 (tetëdhjetë e 

shtatë milion e shtatëqind e dhjetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë dhe me TVSH 105 

252 950 (njëqind e pesë milion e dyqind e pesëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë. 

Më datë 08.08.2017 OE “K. I.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj AK 

(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar një Arkitekt, dhe inxhinier mjedisi, inxhinier 
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auditues energjie, inxhinier mekanik,ing. hidroteknik dhe ekspert PMNZSH me license 1.2A”. 

Për zbatimin e këtij kriteri O. E duhet të paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe CV përkatëse 

dhe dëshmi kualifikimi për 15 bojaxhit, elektricistet, hidrauliket, muratoret, etj. 

3. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në staf ose të ketë të punësuar 5 punonjës të certifikuar për punime në lartësi”, të lëshuara 

nga Institucione të certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. Për zbatimin e këtij 

kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga Institucione të 

certifikuara/akredituara në Shqipëri ose ndërkombëtare”. 

Njëherazi konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e 

vendosura në DST janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma 

c, ç dhe d, dhe Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” 

në të cilën thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, 

që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis 

furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, 

pika 1, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të 

tenderit”, pika 2. 

Observacioni subjektit të audituar: 3. Njësia e Prokurimit  sqaron se për vendosjen e 

katergorive të punimeve të zbatimit në ndërtim i është referuar  Vendimit nr.42, datë 16.1.2008 

“Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të 

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” 

duke i përputhur me natyrën e punimeve të të gjithë preventivave për chdo objekt që ka 

prokuruar. 4. Njësia e prokurimit në vendosjen e kritereve të vecanta të kualifikimit është 

mbështetur jo vetëm në kërkesat e ligjit të prokurimeve por edhe në natyrën, vlerën, zërat e 

punimeve dhe projektin e saj. Nga përllogaritjet e kryera referuar VKM Nr. 629 dt.15/07/2015 

"Për miratimin e manualeve teknike të chmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike 

të tyre, si dhe VKM Nr. 628 datë 15.07.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit 

dhe Ndërtimit të Rrugëve”. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: observacioni për këto kritere të vendosur merret në konsideratë 

dhe pasqyrohet në raportin përfundimtar të auditimit. Për kriteret e tjera observacioni nuk 

merret në konsideratë si i paargumentuar me prova dhe argumente ligjore. 

 

7. Auditim i prokurimit publik me objekt: “Rikonstruksion i rrugës ‘Pishporo –Bregdet’ 

Njësia Adminstrative Levan”: 
Urdhër Prokurimi 

Nr. 44, datë 09.06.2017 me 

Nr.4898 prot. 

Njësia Prokurimit 

Urdhër Nr. 44, datë 09.06.2017 

me Nr.4898 prot. 

N. Ç. 

B. Dh. 

L. Z. 

Komisioni Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 4898/1 prot., datë 

09.06.2017 

O. Z. 

E. M. 

A. H. 

Fondi Limit (pa tvsh) 83 321 329 (tetëdhjetë e tre milion e treqind e 

njëzet e një mijë e treqind e njëzet e nëntë) lekë  

Procedura Prokurimit  

“E hapur” 

Burimi Financimit  

Buxheti i Shtetit 

Data e hapjes së tenderit 

20.07.2017 

OE Pjesëmarës 8 OE 

Skualfikkuar – 6 OE 

Kualifikuar - 2 OE 

Oferta fituese(pa tvsh) 

77 156 850 lekë 

Diferenca me fondin limit 

6 164 479 lekë 

Miratimi Procedurës nga AK Raport 

Përmbledhës 4898/3 prot., 14.09.2017 

Ankime 

AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

Lidhja e kontratës 

nr.4898/6 prot., datë 26.09.2017 

Afati kontratës  

4 muaj 
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Vlera kontratës (me tvsh) 92 588 220 (nëntëdhjetë e dy milion e 

pesëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind e njëzet) lekë 

Titullari AK  

A. S. 

 

Me Urdhër Nr. 44 datë 09.06.2017 me Nr.4898 prot. është urdhëruar fillimi i procedurës së 

prokurimit publik me objekt “Rikonstruksion i rrugës ‘Pishporo –Bregdet’ Njësia Adminstrative 

Levan” me fond limit 83,321,329 lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 

Procedura e përcaktuar për prokurimin publik është përcaktuar “E Hapur”. 

Urdhëri për ngritjen e KVO-së Nr. 4898/1 prot., dt. 09.06.2017. 

Procesverbali i arsyetimit të kritereve është mbajtur më datë 09.06.2017. 

Më datë 20.07.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, ku ka rezultuar se 

kanë paraqitur ofertë 8 OE, konkretisht: 1.OE "A.–I. G. C.”, 2.OE “A. C.”, 3. OE “B.-I.”, 4. BOE 

“B-93 & N.”, 5.BOE “E. & A. K.”, 6. OE “G.P.G C.”, 7.OE “H.”, 8.OE “Sh.”. 

Më datë 28.07.2017 nga KVO është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave, ku ka 

vlerësuar: 

Të skualifikuar 

1. OE “A.–I. G. C.” me ofertë ekonomike 77,720,400 lek për arsye se: Nga dokumentacioni i 

paraqitur për kontratën e furnizimit rezultoi se fabrika e asfaltit në pronësi të shoqërisë C. R. 

2008 është me vendndodhje: “Rruga Nacionale Fushë Krujë – Laç, Fshati Fushë Mamurras”, 

duke mos plotësuar pikën 2.3.4 të kapaciteteve teknike për disponimin e fabrikës së asfaltit ose të 

një kontrate furnizimi që të jetë brenda rrezes së kërkuar. Operatori nuk rezulton të ketë paraqitur 

dokumente për të vërtetuar se ka si pjese te stafit te vet një Ing. Gjeoteknik. Kjo ne kundërshtim 

me kërkesat e pikës 2.3.2 te DST.  

2. OE ” B.-I.” me ofertë ekonomike 82,230,350 lek për arsye se: Operatori nuk rezulton të ketë 

paraqitur dokumente për të vërtetuar se ka si pjese te stafit te vet një Ing. Gjeoteknik. Kjo ne 

kundërshtim me kërkesat e pikës 2.3.2 te DST.  

3. BOE “E. & A. K.” me ofertë ekonomike 57,313,844 lek për arsye se: Shoqëria ka paraqitur 

pranë Komisionit të Vlerësimit të Ofertave kërkesën për tërheqje nga kjo procedurë me Nr. 6643 

Prot., date 17/08/2017. 

4. OE “G.P.G C.” me ofertë ekonomike 78,681,000 lek për arsye se: Inxhinieri i Mjedisit nuk 

figuron në licencën e shoqërisë (nuk është drejtuese teknike). Shoqëria GPG nuk ka paraqitur 

asnjë dokument tjetër ku të vërtetoj se ka si pjesë të stafit të vetë drejtuese teknike të shoqërisë 

një Ing. Mjedisi, kjo në kundërshtim me kërkesat e pikës 2.3.2 të DST. Inxhinieri Gjeoteknik nuk 

figuron në listëpagesat e shoqërisë për periudhën Janar-Dhjetor 2016 dhe Janar-Maj 2017, kjo në 

kundërshtim me kërkesat e pikës 2.3.2/a të DST. Operatori ka paraqitur fabrikën e asfaltit ne 

pronësinë e vetë. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se vendndodhja e fabrikës se asfaltit 

është me adrese: “Lushnje, Lagjja 18 Tetori, pranë rrotonit të Plukut”, duke mos plotësuar pikën 

2.3.4 të kapaciteteve teknike për disponimin e fabrikës së asfaltit ose të një kontrate furnizimi që 

të jetë brenda rrezes së kërkuar. 

5. OE “H.” me ofertë ekonomike 79,203,700 lek për arsye se: Vërtetimi i Debisë i paraqitur në 

sistemin elektronik nga Operatori ekonomik nuk vërteton shlyerjen e të gjitha detyrimeve të 

maturuara të energjisë elektrike për periudhën më të fundit para hapjes së ofertave që tashmë 

ishte maturuar për proçedurën e prokurimit të zhvilluar më datë 20.07.2017. duke mos plotësuar 

Kriteret e Veçanta për Kualifikim pika 2 gërma “e” të vendosur në DST, c’ka bie në kundërshtim 

me VKM-në Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu 

III, Seksioni II, Neni 26, pika 7 gërma “c” ku ndër të tjera citohet se “Mos shlyerja e detyrimeve 

të energjisë elektrike përbën shkak për s’ kualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur 

rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar 

nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë”. Vërtetimi bankar nuk është në shumën e 
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kërkuar, si dhe është lëshuar përpara 10 ditëve nga hapja e procedurës se tenderit, kjo në 

kundërshtim me kërkesën e pikës 2.2 të DST.  

6. OE “Sh.” me ofertë ekonomike 0 lekpër arsye se: Nuk ka paraqitur asnjë dokument të kërkuar 

nga Autoriteti Kontraktor në DST. 

Të kualifikuar 

1. OE “A. C.” me ofertë ekonomike 81,843,425 lek 

2. BOE “B-93 & N.” me ofertë ekonomike 77,156,850 lek 

Më datë 14.09.2017 KVO, me shkresën nr. 48981/3 prot., nëpërmjet Raportit Përmbledhës mbi 

zhvillimin e procedurës, i drejtohet titullarit për miratimin e saj. 

Më datë 14.09.2017 titullari ka miratuar procedurën me shkresën nr. 4898/4 prot. 

Më datë 14.09.2017 është shpallur fitues BOE “B-93 & N.” me vlerë pa TVSH 77 156 850 

(shtatëdhjetë e shtatë milion e njëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e pesëdhjetë) lekë 

dhe me tvsh 92,588,220 (nëntëdhjetë e dy milion e pesëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind e 

njëzet) lekë. 

Më datë 26.09.2017 BOE “B-93 & N.” ka nënshkruar kontratën e sipërmarrjes. 

Nga auditimi i procedurës prokurimit, vendosjes së kritereve nga NJP dhe vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, rezulton: 

1. Në DST është kërkuar “Vërtetim nga Bashkia, se ofertuesi nuk ka detyrime debie ndaj AK 

(Bashkisë Fier), ky kriter është një kriter që cënon sekretin dhe konfidencialitetin e garës së 

procedurës së prokurimit, pasi zbulohet cilët operator ekonomik kanë interes për këtë tender 

duke bërë që të cënohet edhe konkurrenca e lirë, pasi operatorët mund të bëjnë kompromise me 

njëri-tjetrin për tërheqje nga gara apo për bashkim të tyre në një ofertë të vetme, duke shmangur 

konkurrencën, në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të LPP. 

2. Është kërkuar në mënyrë të paargumentuar me volumet e punimeve që: “Kandidati /ofertuesi 

të ketë në stafin teknik ose të ketë të punësuar një e inxhinier mjedisi, inxhinier topograf 2, dhe 

ing. gjeoteknik”. Për zbatimin e këtij kriteri Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin diplomat, 

kontratat e punës dhe CV përkatëse. 

Konstatohet se për përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit kriteret e vendosura në DST 

janë të ekzagjeruara duke vepruar në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, gërma c, ç dhe d, dhe 

Neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, gërma a, b dhe c, Neni 20, “Mosdiskriminimi” në të cilën 

thuhet: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, që lidhet 

me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo 

kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, dhe VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat 

për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të tenderit”, pika 2. 

Për sa trajtuar, vërehen veprime në papajtueshmëri me nenin 1, pika 2, gërma c, ç dhe d, nenin 2, 

gërma a, b dhe c, nenin 20, nenin 46 pika 1, nenin 53 të ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar,  

dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 26 

“Kontratat për punë publike”, pika 5, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentëve të 

tenderit”, pika 2. 

Observacioni subjektit të audituar: 1. Njësia e prokurimit në vendosjen e kritereve të vecanta të 

kualifikimit është mbështetur jo vetëm në kërkesat e ligjit të prokurimeve por edhe në natyrën, 

vlerën, zërat e punimeve dhe projektin e saj. Nga përllogaritjet e kryera referuar VKM Nr. 629 

dt.15/07/2015 "Për miratimin e manualeve teknike të chmimeve të punimeve të ndërtimit dhe 

analizave teknike të tyre, si dhe VKM Nr. 628 datë 15.07.2015 “Për miratimin e Rregullave 

Teknike të Projektimit dhe Ndërtimit të Rrugëve”. 
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Qëndrimi i grupit të auditimit: observacioni për këto kritere të vendosur merret në konsideratë 

dhe pasqyrohet në raportin përfundimtar të auditimit. Për kriteret e tjera observacioni nuk 

merret në konsideratë si i paargumentuar me prova dhe argumente ligjore. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi sipas rastit, në cilësinë e anëtarit të Njësisë së Prokurimit zj. 

L. Z., Zj. N. Ç., Zj. D. S., Z. E. B., Z. B. Dh..  

Përsa më lart është mbajtur aktkonstatimi nr. 4, datë 20.04.2018. 

 

1.4. Hartimi, zbatimi i kontratave deri në marrjen në dorëzim të mallrave dhe shërbimeve 

dhe zbatimit i kontratave të punëve publike, kolaudimi dhe marrja në dorëzim e punimeve. 

1. Mbi auditimin e kryer në zbatimin e punimeve në objektin “Rehabilitim i rrjetit ujitës me 

kanalin Vjosë – Levan - Fier”, Rehabilitim i kanalit sekondar – Dega e Martinës”, Bashkia Fier. 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 4400 prot datë 

21.10.2016 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Fier, të përfaqësuar nga Titullari z. A. S. 

dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “B.” Sh.p.k me nr. licence për zbatim punimesh 

NZ.2835/17 datë 07.07.2016, me përfaqësues ligjor E.S. & “B.” shpk, me përfaqësues ligjor T. 

V.. Vlera e kontratës është 144,823,330 lekë me tvsh. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar 

periudha kohore 2 (dy) muaj.  

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 6185/6 prot., datë 26.10.2016, është 

lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me shoqërinë “Z.-06” Sh.p.k me drejtues ligjor R. T., 

me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1208/8 dhe me vlerë të kontratës së 

shërbimit 540,000 lekë me tvsh.  

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit pa nr. prot., datë 03.11.2016, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me ing. P. Gj., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim 

punimesh MK.1554/5 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 5,880 lekë me tvsh.  

Zbatimi i punimeve 

Me shkresën e Autoritetit Kontraktor (AK) nr. 7344/1, datë 04.11.2016, drejtuar, i kthehet 

përgjigje shkresës së Sipërmarrrësit të Punimeve BEAN shpk, për mospërputhje të projektit me 

faktin. Në këtë shkresë AK ka kërkuar fillimin e punimeve sa më shpejt të jetë e mundur, me 

premtimin se ndryshimet do të merren në konsideratë pasi të argumentohen nga mbikëqyrësi i 

punimeve. Në dosje administrohet vetëm një preventiv i ripunuar, i firmosur nga Titullari i 

Autoritetit Kontraktor Bashkia Fier, z. A. S.. Nuk administrohet asnjë amendament, në 

kundërshtim me kapitullin III, pika 8 e kontratës nr. 4400, datë 26.10.2016, të lidhur mes 

Autoritetit Kontraktor Bashkia Fier dhe BOE “B.” Sh.p.k & “B.” shpk. 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet, sipas njoftimeve përkatëse kanë 

nisur me datë 04.11.2016 dhe kanë përfunduar me datë 15.05.2017, ose 133 ditë pas afatit 

kontraktual.  

Në zbatim të autorizimit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit, projektpreventivi i rishikuar, situacion 

përfundimtar, libri masave. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
  a.Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rehabilitim i rrjetit ujitës me kanalin Vjosë – Levan - Fier”, Rehabilitim i 

kanalit sekondar – Dega e Martinës”, Bashkia Fier 

14.Lidhja e kontratës 

nr. 4400 prot datë 21.10.2016 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 

144,823,330 lekë  

16.Likuiduar deri datë 

19.05.2017, vlera 116,684,460 

leke me tvsh, Pa likuiduar 

28,138,870 lekë me tvsh 

17- Situacioni Përfundimtar  dt 

20.06.2017 

-Vlera  me tvsh 144,822,322 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  60 ditë,   Zbatuar  193 ditë. 

Fillimi punimeve: 04.11.2016 

19. Zgjatja e kontratës   

Amendim nr. 7769/3, datë 

30.12.2016 
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-Vlera pa tvsh 120,685,268 lekë Perfundimi punimeve : 15.05.2017 133 ditë 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

 “Zenit 06” shpk 

Licenca 

Nr: MK 1208/8 

Kontrata nr 6185/6 

prot., datë 26.10.2016 

Likuiduar   

0 lekë 

Pa likuiduar  

28,138,870 lekë 

21. Kolaudatori i punimeve 

  Emri  Mbiemri: P. Gj.  

Licenca 

Nr: MK 1554/5 

Kontrata pa nr. prot., 

datë 03.11.2016 

Likuiduar  

(......lekë) 

Pa likuiduar 

(........ lekë) 

22.Akt Kolaudimi   

Datë 14.06.2017 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt 

14.06.2017 

24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  

.......lekë (për mallrat) 

U konstatua se në preventivin e hedhur në tender, është ndryshuar diametri i hekurbetonit të 

parashikuar në projekt, nga 8 mm në 10 mm, duke shtuar fiktivisht në preventiv 53.8 ton hekur, 

ose e llogaritur me çmimin e preventivit fillestar 5,742,666 lekë  më tepër. Përsa sipër, ngarkohet 

me përgjegjësi preventivuesi ing. V.A., përfaqësues i shoqërisë projektuese S. shpk, Tiranë. 

Nga verifikimi i projektpreventivit me volumet e punës të situacionuara, rezultuan diferenca në 

volume me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 3,573,691 

lekë pa tvsh, sipas tabelës së mëposhtme: 

Tabela nr. 1 
 

Nr Zëri i punimeve Njësia 
Çmimi 

i ofertës 

Situacioni 

përfundim 

Libri i 

masave 
Fakti 

Diferenca në + 

Vol. Vlera 

1 
Gërmim për skarifikim, 

prerje e shkulje bime të vogla 
m

2 
10 20786 20786 0 20786 207,860 

5 

Gërmim dheu për 

riseksionimin e kanalit me 

ngarkim në mjet 

m
3
 245 7724 8057 0 7724 1,892,331 

11 
FV hekur d=10 mm  për 

përforcimin e veshjes 
ton 100,000 246.417 246.5 232.042 14.375 1,473,500 

 Total  3,573,691 

Diferencat e mësipërme argumentohen si më poshtë: 

 

Zëri 1. Gërmim për skarifikim, prerje e shkulje bime të vogla. Në situacionin përfundimtar 

sasia e këtij zëri pune është 20786 m
2
. Libri i masave paraqet 20786 m

2
. Nga verifikimi i 

projektit dhe librit të masave, ky zë pune nuk duhej situacionuar pasi në këtë sipërfaqe është 

situacionuar gërmimi, i cili e përfshin edhe këtë zë pune. Për pasojë vlera e volumit prej  20786 

m
2
 është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

Zëri 5. Gërmim dheu për riseksionimin e kanalit me ngarkim në mjet. Në situacionin 

përfundimtar sasia e këtij zëri pune është 7724 m
3
. Libri i masave paraqet 8057 m

3
. Nga 

verifikimi i projektit të zbatimit, projektit të azhurnuar dhe librit të masave, rezulton se volumet e 

gërmimit dhe të mbushjes në të dy projektet janë njësoj, por nga ana e sipërmarrësit, është shtuar 

fiktivisht (me shifër shtesë) volum gërmimi në kanal. Për pasojë vlera e volumit prej  7724 m
3
 

është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

Zëri 11. FV hekur betoni Φ 10 mm për përforcimin e veshjes. Në situacionin përfundimtar 

sasia e këtij zëri pune është 246.417 ton. Libri i masave paraqet 246.5 ton. Nga verifikimi i librit 

të masave dhe i fotove të administruara në dosje, rezultoi se është shtuar fiktivisht gjatësia e 

shufrave punuese me 55 cm (2 x (17.5+10)). Nga rillogaritja rezulton se volumi i këtij zëri pune 

është 232.042 ton dhe vlera e diferencës prej 14.375 ton është përfituar padrejtësisht nga 

sipërmarrësi i punimeve. 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 

3,573,691 pa tvsh (4,288,429 lekë me tvsh) sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, 

vlerë kjo e cila përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. 

Me shkresën nr. 7769/3, datë 30.12.2016 është bërë amendim kontrate “Për shtyrjen e afatit të 

përfundimit të punimeve të ndërtimit”, në nenin 2 të të cilës është përcaktuar shtyrja e këtij afati 

me 133 ditë, deri në datën 15.05.2017. 
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Nga auditimi i dosjes së zbatimit të kontratës, rezulton se sipërmarrësi i punimeve, deri në datën 

e amandamentit ka punuar 30 ditë. Në përkufizimet e kontratës, “Llogaritja e afateve”, 

përcaktohet që “...referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike...”. Nisur nga ky përkufizim, 

deri në datën e amendamentit ka përfunduar afati i zbatimit të kontratës. Shtyrja e këtij afati me 

133 ditë është e paargumentuar, pasi nuk mund të shtyhet afati i punimeve (pas përfundimit të tij 

sipas kontratës), me më shume se dy herë nga afati kontraktual. Nga verifikimi i ditarit të 

punimeve, sipërmarrësi ka bërë 60 ditë pune, në datën 24.03.2017, ose 52 ditë para përfundimit 

të punimeve. Nëse nuk do të ishte bërë ky amendim, nga ana e AK duhet të ishin aplikuar 

penalitete për sipërmarrësin, në zbatim të kapitullit V “Të tjera”, pika 8 e kontratës, në vlerën 

ditore 0.004 të vlerës së korresponduese të mbetur pa u zbatuar, e cila nga llogaritjet do të ishte: 

0.004 x 107,879,614 lekë (vlera e kontratës 144,823,330 – 36,943,716 shuma e situacioneve 

1+2) x 52 ditë = 22,438,960 lekë, e cila përbën të ardhur të munguar në Bashkinë Fier. 

Përsa sipër, ngarkohet me përgjegjësi Autoriteti Kontraktor. 

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon: 

Nga ana e mbikëqyrësit të punimeve Zenit 06 nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore dhe 

kontraktuare të bëra në: 

Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 

ndryshuar, Kreu III, neni 7, ku përcaktohet se: 

“Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, 

librin e kantierit dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e 

punimeve të ndërtimit.” 

Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 6185/6 prot., datë 26.10.2016. 

Nga ana e kolaudatorit të punimeve ing. P. Gj. nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore dhe 

kontraktuare të bëra në: 

Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 

ndryshuar, Kreu III, neni 12, ku përcaktohet se: 

“Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko ekonomik, 

i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet teknike; 2. objekti është 

realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet e aplikuara janë sipas 

përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat e zbatuesit të paraqitura gjatë 

zbatimit të punimeve” 

Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e 

konkretisht Kreu II, Pika 3 ku përcaktohet se: 

Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi: 

a. Realizimin e objektit, në përputhje me projektin, lejen e ndërtimit, standardet dhe rregullat 

teknike. 

b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar. 

c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi. 

ç. Përputhjen e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në situacionin 

përfundimtar, si dhe sqarimet përkatëse, në rastet e mospërputhjes. 

Vlera prej 4,288,429 lekë me tvsh, e cila përfaqëson likuidimin e punimeve të pakryera, do të 

konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Shtetit. 

Vlera prej 5,742,666 lekë, e cila përfaqëson rritjen fiktive të preventivit, do të konsiderohet si 

përdorim pa ekonomicitet të fondeve të njësisë vendore. 

Vlera prej 22,438,960 lekë, e cila përfaqëson mosaplikimin e penaliteteve, do të konsiderohet si 

të ardhura të munguara në Bashkinë Fier. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

Z. R. T. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 
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Z. P. Gj. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

Z. V.A., hartues i projektpreventivit të objektit; 

 

2. Mbi auditimin e kryer në zbatimin e punimeve të kontratës me objekt “Rikonstruksion i 

rrugës Qendër – Cakran - Autostradë”. 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 419 prot datë 24.03.2017 

të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Fier, të përfaqësuar nga Titullari z. A. S. dhe 

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “C. R. 2008” Sh.p.k me nr. licence për zbatim punimesh 

NZ.5942/4, datë 11.05.2017, me përfaqësues ligjor A. K. & “K.” shpk, me përfaqësues ligjor S. 

K.. Vlera e kontratës është 38,081,511 lekë me tvsh. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar 

periudha kohore 60 ditë nga lidhja e kontratës.  

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit pa nr. prot., datë 16.02.2017, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me shoqërinë “A. MK” Sh.p.k me drejtues ligjor E. M., me 

nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 2892, datë 13.06.2016 dhe me vlerë të 

kontratës së shërbimit 81,840 lekë me tvsh.  

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit pa nr. prot., datë 27.07.2017, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE GB. C. E. shpk, me vlerë të kontratës së shërbimit 

62,653 lekë me tvsh.  

Për këtë objekt është dhënë leja e ndërtimit me Vendimin nr. 124, datë 11.05.2017. 

Me procesverbalin, datë 29.05.2017, Bashkia Fier, ka miratuar preventivin e ripunuar, me 

tabelën e punimeve që hiqen dhe punimeve që shtohen.  

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet, sipas njoftimeve përkatëse kanë 

filluar në datën 16.05.2017 dhe kanë përfunduar me datë 14.07.2017, konform afatit kontraktual.  

Në zbatim të autorizimit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekti i zbatimit, preventivi i rishikuar, situacion 

përfundimtar, libri masave, etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
a.Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion i rrugës Qendër – Cakran - Autostradë”, Bashkia Fier 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 419 prot datë 24.03.2017 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 

38,081,511 lekë 

16.Likuiduar deri datë 

20.02.2018, vlera  38,081,511 

lekë me tvsh 

17- Situacioni Përfundimtar  datë 

14.08.2017 

-Vlera  me tvsh 38,081,511 lekë 

-Vlera pa tvsh 31,734,592 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  60 ditë, Zbatuar  60 ditë. 

Fillimi punimeve: 16.05.2017 

Perfundimi punimeve: 14.07.2017 

19. Zgjatja e kontratës  nuk ka 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

 “A. MK” shpk 

Licenca 

Nr: MK 2892 

Kontrata pa nr. prot., 

datë 16.02.2017 

Likuiduar   

lekë 

Pa likuiduar  

21. Kolaudatori i punimeve Emri 

Mbiemri: GB Civil Engineering 

Licenca Nr: 

MK 1811/6 

Kontrata pa nr. prot., 

datë 27.07.2017 

Likuiduar  

(......lekë) 

Pa likuiduar 

(........ lekë) 

22.Akt Kolaudimi   

Datë 14.08.2017 

23.Akt i marrjes në dorëzim  

Dt. 14.08.2017 

24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  

..................lekë  (për mallrat) 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit të administruar në dosjen teknike të zbatimit, lidhur me 

volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume 

apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga 

Autoriteti Kontraktor me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në 

vlerën 482,147 lekë pa tvsh. 
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Tabela nr. 2 

 

Nr Zëri i punimeve Njësia 

Çmimi 

i 

ofertës 

Situacioni 

përfundimtar 

Libri i 

masave 
Fakti 

Diferenca në + 

Vol. Vlera 

13 
Spërkatje me emulsion 

bituminoz 0.5 l/m
2
 

m
2 

92 7670 7866 5093 2577 237,084 

15 
Struktura monolite betoni C 

7/10 (nën bordurë) 
m

3
 6924 30 33 22.4 7.6 52,622 

16 
Struktura monolite betoni C 

16/20 (kuneta) 
m

3
 8258 50 52.7 37.4 12.6 104,051 

 Kanalizimi i ujrave të shiut        

1 
FV tuba PVC me Φ 200 mm 

i brinjëzuar 
ml 1617 429 429 406 23 37,191 

5 Shtresë rëre m
3
 1094 130 130.8 83.2 46.8 51,199 

 Total  482,147 

Diferencat e mësipërme janë të argumentuara si më poshtë: 

Zëri 13. Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m
2
. Në situacionin përfundimtar sasia e këtij 

zëri pune është 7670 m
2
. Libri i masave paraqet 7866 m

2
 gjithsej. Nisur nga fakti që ky zë pune, 

në analizat teknike të punimeve të ndërtimit (manuali i çmimeve) është i përfshirë në  zërat e 

punës “shtresë binderi”, apo “shtresë asfaltobetoni”, ky zë pune nuk duhej situacionuar, për 

pasojë vlera e volumit prej 7670 m
2
, është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

Zëri 15. Struktura monolite betoni C 7/10 (nën bordurë). Në situacionin përfundimtar sasia e 

këtij zëri pune është 30 m
3
. Libri i masave paraqet 33 m

3
. Në librin e masave, rezulton se janë 

vendosur 747 ml gjithsej. Duke e llogaritur këtë gjatësi me betonin 0.3 m x 0.1 m (sipas projektit 

dhe librit të masave), volumi i këtij zëri pune është  22.4 m
3
. Për pasojë, vlera e volumit prej 7.6 

m
3
, është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

Zëri 16. Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta). Në situacionin përfundimtar sasia e këtij 

zëri pune është 50 m
3
. Libri i masave paraqet 52.7 m

3
. Në librin e masave, rezulton se janë 

vendosur 747 ml gjithsej. Duke e llogaritur këtë gjatësi me përmasat e kunetës të marra në librin 

e masave 0.5 m x 0.1 m, volumi i këtij zëri pune është  37.4 m
3
. Për pasojë, vlera e volumit prej 

12.6 m
3
, është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

Kanalizimi i ujërave të shiut 

Zëri 1. FV tuba PVC me Φ 200 mm i brinjëzuar. Në situacionin përfundimtar sasia e këtij zëri 

pune është 429 ml. Libri i masave paraqet 429 ml. Në projektin e zbatimit dhe librin e masave, 

rezulton se tubacioni është vendosr nga prog. 0850 – prog. 1256, pra gjithsej 406 ml. Për pasojë, 

vlera e volumit prej 23 ml, është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

Zëri 5. Shtresë rëre. Në situacionin përfundimtar sasia e këtij zëri pune është 130 m
3
. Libri i 

masave paraqet 130.8 m
3
, si prodhim të gjatësisë 429 ml dhe 150 ml me përmasat e mbushjes me 

rërë 0.5 m x 0.55 m. Në relacionin teknik të projektit, faqe 8, citohet që “...tubat e brinjëzuar 

shtrohen mbi një shtresë të hollë rëre...” , ndërsa në projekt është menduar të vendoset  në një 

shtresë rëre 40 cm. Nga rillogaritja për gjatësi tubi 406 ml dhe 150 ml dhe me përmasa të 

mbushjes 0.5 m x 0.4 m, volumi i këtij zëri pune është 83.2 m
3
. Për pasojë, vlera e volumit prej 

46.8 m
3
 është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 

578,576 lekë me tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

 

Në observacionin e ardhur nga mbikëqyrësi i punimeve citohet: 

1. Ju sqarojme se ky objekt(rruga) , eshte nje objekt egzistues qe rikonstruktohet dhe 

zgjerohet sipas detajeve te dhena ne projektin perkates .Ndaj duke qene se pjesa me e 
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madhe e tij eshte objekt qe rikonstruktohet ku konktretisht kemi skarifikim shtresash asfalti 

egzistuese, nga projektuesi ne projekt +specifikime + prevcentiv eshte parashikuar sperkatje 

me emulsion bitumi 0.5 l/m
2
  si zë me vete pasi normativa qe ka zeri shtres asfaltobetoni 

nuk mjafton dhe vlen vetem per ndertimet e reja, per rikonstruksionet  e shtrresave 

ekzistues eshte e nevojshme nje normative me e madhe materiali (emulsion bitumi). Sasia e 

hedhur eshte realizuar ne vellim dhe siperfaqe sipas librezes se masave dhe per kete jane 

mbajtur edhe fotot e procesverbalet perkatese te punimeve . 

2. Per sa i perket zerit 15 .”Struktura monolite betoni C7/10(nen bordure”  te situacionit 

perfundimtar te kapitullit “Punime ndertimi” ,  në Akt Kostatimi Nr.6 thuhet: 

 Per kete ze ju sqarojme se sasia e bordures se vendosur ne objekt dhe te paraqitur edhe ne 

librezen e masave te objektit per kete ze nuk eshte 747ml por 918ml per kete shiko edhe 

librezen e meposhteme. (shih librezen bashkengjitur)   

Kjo sasi dmth 747ml eshte sasia per te cilen subjekti eshte paguar ne situacionin 

perfundimtar , vlera e se ciles eshte rivleresuar ne perputhje me nje procedure ndryshimi te 

miratuar per kete ze pune . Pra sasia te ciles ju i referoheni ka rezultuar pas rivleresimit qe i 

eshte bere ketij zeri pune . Ndaj per zerin “Struktura monolite betoni C7/10(nen bordure)” 

volumi eshte  sic ai eshte paraqitur ne libreze dhe paguar ne situacionin perfundimtar te 

objektit. 

3. Per sa i perket zërit 1,  “F V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar”, te kapitullit 

“Kanalizimi i Ujerave të Shiut”  , te situacionit perfundimtar, në Akt Kostatimin Nr.6 

thuhet:se rezulton nje diference prej 23ml te cilen e mbeshtetni ne peshkrimin e piketave ku 

shtrihet ky tub te bere ne librezen e masave qe jane Prog.0850 ÷1256dmth 1256-850=406ml 

ndaj ju sqarojme se ky tub fillon shtrirjen e tij ne te dyja segmentet rrugore qe dalin nga 

rruga e qendres per nedrejtim te autostrades(deri tek ura) ndaj kjo zbritje svlen pasi 

progresivet e dhene ne libreze jane vetem orientuese. Per saktesine e ketij tubi po ju nisim 

matjet e detajuara qe jane sipas librezes se meposhteme (shih librezen bashkengjitur ) 

4. Nisur nga sa me siper bien edhe diferencat ne zerin 5. “Shtrese rere per KUB” , per kete 

llogaritjet e detajuara jane me poshte (shih librezen bashkengjitur )  

 5. Per sa i perket zerit te situacionit perfundimtar me numer rendor 16.“Struktura monolite 

betoni C16/20(kuneta)”, te kapitullit “Punime ndertimi”  , në Akt Kostatimin Nr.6 thuhet:se 

rezulton nje diference prej 12.6m3 te cilen e mbeshtetni ne barazine midis bordures se 

vendosur dhe kunetes Nisur nga shpjegimet e mesiperme bordura e betonit rezulton 918 ml 

ndaj po kaq rezulton edhe gjatesia e kunetes se ndertuar ne objekt.  

Nga vleresimet tona (matjet) kjo sasi rezulton 916.6ml x0.5x0.125 =55.5m3 dhe eshte 

brenda sasise per te cilen subjekti eshte paguar ne situacionin perfundimtar . Pra gjatesia e 

kunetes te ciles ju i referoheni per kete ze pune nuk eshte e sakte. Ndaj per zerin 16. 

“Struktura monolite betoni C16/20 (kuneta)”, te kapitullit “Punime ndertimi” volumi eshte  

sic ai eshte paraqitur ne libreze dhe i paguar ne situacionin perfundimtar te objektit. Për 

saktesine e gjatesise se kunetes referoju librezes se masave te bordures te betonit e cila 

shtrihet paralel me kete kunete e per kete po ju nisim matjet e detajuara qe jane sipas 

librezez se meposhteme(shih librezen bashkengjitur ) 

Si përfundim, nga sipërmarrësi “C. R. 2008” Shpk nuk janë situacionuar vlera punimesh të 

tepërta e të pamerituara  . 

 

Opinioni i grupit të auditimit: 

1. Në lidhje me pikën e parë të observacionit për zërin e punimeve “Spërkatje me emulsion 

bituminoz 0.5 l/m
2
”, argumentet e paraqitura në observacion dhe në takimin e mirëkuptimit 

të kryer në zyrat e KLSH-së në datën 04.06.2018, merren pjesërisht në konsideratë. Do të 
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konsiderohet vlerë e përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi, vlera e volumit të punës, e 

kryer mbi shtresën e re të stabilizantit në sasinë 2577 m
2
, e cila do të reflektohet në tabelën 

e diferencave të volumeve. 

2. Argumentet e sjella në observacion për pikën 2, 3, 4 dhe 5 nuk qëndrojnë dhe nuk ka 

dokumentacion shtesë (siç u premtua në në takimin e mirëkuptimit të kryer në zyrat e 

KLSH-së në datën 04.06.2018) që të justifikojë ndryshimet në projekt, për pasojë këto 

pretendime nuk merren në konsideratë. 

 

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon: 

Nga ana e mbikëqyrësit të punimeve A. MK nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore dhe 

kontraktuare të bëra në: 

Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 

ndryshuar, Kreu III, neni 7, ku përcaktohet se: 

“Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, 

librin e kantierit dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e 

punimeve të ndërtimit.” 

Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa nr. prot., datë 16.02.2017. 

Nga ana e kolaudatorit të punimeve “GB. C. E.” shpk nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore dhe 

kontraktuare të bëra në: 

Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 

ndryshuar, Kreu III, neni 12, ku përcaktohet se: 

“Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko ekonomik, 

i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet teknike; 2. objekti është 

realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet e aplikuara janë sipas 

përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat e zbatuesit të paraqitura gjatë 

zbatimit të punimeve” 

Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e 

konkretisht Kreu II, Pika 3 ku përcaktohet se: 

Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi: 

a. Realizimin e objektit, në përputhje me projektin, lejen e ndërtimit, standardet dhe rregullat 

teknike. 

b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar. 

c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi. 

ç. Përputhjen e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në situacionin 

përfundimtar, si dhe sqarimet përkatëse, në rastet e mospërputhjes. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

Z. E. M. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

“GB C. E.” shpk me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

D.  Mbi vlerësimin e auditimit të brendshëm publik. 

 

Në zbatim të pikës “D” të programit të auditimit nr. 245/1 prot., datë 5.03.2018, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

-  Një vlerësim paraprak për Njësinë e Auditimit të Brendshëm  

Veprimtaria e NJAB është vlerësuar mbështetur në ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”, Manualin e Auditit të Brendshëm miratuar me Urdhrin e 

Ministrit nr. 100, datë 25.10.2016, ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar 
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dhe kontrollin”, Urdhër i Ministrit të Financave nr. 8980, datë 15.07.2010 “Manual për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

Sipas informacionit të kërkuar rezulton se fokusi i auditimit do të jetë tek çështjet e mëposhtme: 

 

1.1. Organizimi dhe funksionimi i njësisë së auditit të brendshëm publik. 

Njësia  e Auditimit te Brendshëm në Bashkinë  Fier funksionon në nivel Drejtorie, sipas  ligjit 

nr.114, date 22.10.2015 “Për AB në Sektorin Publik”,  kritereve te përcaktuara ne VKM nr. 83, 

date 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve te krijimit te njësive te auditimit te brendshëm ne 

sektorin publik” i ndryshuar dhe ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 

Për 5 mujorin e vitit 2017, struktura e AB është planifikuar me 4 punonjës ne organik, nga te 

cilët nje drejtor drejtorie dhe 3 specialist te nivelit te lartë, ndërsa mbas kësaj date kjo strukturë 

ka funksionuar me 3 punonjës, pasi ish-drejtuesja e kësaj njësie është trasferuar ne nje detyre 

tjetër dhe në vend të saj është komanduar ish-specialistja znj. F. D., pra më pas kjo struktutë ka 

funksionuar me 3 veta, nga të cilët 1 drejtor.  

Niveli profesional i audituesve, certifikimi i tyre dhe trajnimet e detyrueshme. 

Punonjësit e NjAB janë të diplomuar me arsim bazë ekonomist dhe kanë përvoje pune mbi 25 

vjet dhe me ekperiencë pune si auditues në sektorin publik mbi 10 vjet. Këto specialistë 

disponojnë certifikatën  profesionale të AB. 

Të dhenat mbi përbërjen dhe formimin e NjAB për vitin 2017 jepen ne tabelën e mëposhtme: 
Nr Emer mbiemer Pozicioni 

 

Arsimi baze Vite në 

punë 

Vitet si 

auditues 

Viti i 

certifikimit 

Orë 

trajnimi 

1 F. D. Drejtore Ek. Kontabël 36 11 2011 40 

2 M. L. Specialist Ekonomik 36 12 2005 40 

3 A. B. Specialiste Ek. Finance 30 13 2005 40 

 

1.2. Planifikimi dhe miratimi i programeve vjetore dhe strategjike të auditimeve, realizimi i 

programit vjetor të auditimit nga ana sasiore dhe analiza sipas llojeve dhe gjetjeve si dhe 

kapacitetet audituese të sektorit të auditimit.  

Në bazë të praktikave dokumentare del se NjAB Bashkia Fier ka bashkëpunuar rregullisht me 

Drejtorinë e Harmonizimit të Auditit të Brendshëm në Ministrinë e Financave, duke i dërguar me 

shkresë nr. 5803/2, datë 20.10.2016, planin vjetor të auditimit për vitin 2017 dhe planin strategjik 

për vitet 2018-2019, mbi veprimtarinë audituese të NjAB si dhe në fund të periudhës raportin 

mbi auditimet e kryera, masat e marra dhe rekomandimet e lëna.  

c) Realizimi i treguesve të planifikuar nga DAB. 

Për vitin 2017 nga NjAB janë parashikuar 8 misione angazhimi dhe për këtë vit janë perfunduar 

5 misione angazhimi dhe nje mision angazhimi është në proces (Shumsporti Fier), ndërsa dy të 

tjerat janë parashikuar sërish për vitin 2018. 

Shkaqet që kanë ndikuar në mosrealizimin e planit të angazhimeve në vitin 2017: 

Në  periudhën  Qershor – Dhjetor 2017, NjAB ka funksionuar me 3 punonjës, 

NjAB  me urdhërin nr. 515, datë 05.10.2017 te Kryetarit te Bashkise Fier, në bazë të shkresës nr. 

926/12, datë 22.09.2017 të KLSH, ka kryer auditimin tematik për 7 ish komuna me objekt: 

“Verifikimi i saktësisë së pagesave për ish-këshilltaret”, ne periudhën Janar 2013–Qershor 2015. 

 

1.3. Ndjekja e zbatimit të masave të rekomanduara nga Njësia e Audititi të Brendshëm 

publik të Bashkisë.  

Drejtoria e AB Bashkia Fier në zbatim nenit 43, të ligjit nr. Nr. 139/2015 “Vetëqeverisja 

Vendore”, ligjit nr. 114, datë 14.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, si dhe 

programit vjetor të vitit 2017, të miratuar nga titullari i organizatës sipas shkresë nr. 5803/2, datë 

201.10.2016 ka përfunduar 6 misione angazhimi në auditime dhe nga grupi i auditimit të KLSH-
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së janë audituar praktikat e përfunduara nga NjAB, mbi zbatimin e akteve ligjore të referuara, 

standartet dhe manualin e auditimit të brendshëm dhe konkretisht: 

1- Në subjektin: Ndërmarrja mbështetëse e Arsimit parashkollor, nëntëvjeçar e të mesëm Fier në 

bazë të programirt të auditimit nr. 3146, datë 18.04.2017, miratuar nga drejtuesja e NjAB znj. M. 

D., me objekt auditimi: Verifkimi i vlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm në fushat e 

planifikuara për t’u audituar, në Ndërmarrja mbështetëse e Arsimit parashkollor, nëntëvjeçar e të 

mesëm Fier, llojit të auditimit: Auditim i plotë me bazë sistemi i kombinuar dhe metoda e 

auditimit: Ekzaminimi e rishikimi analitik dhe ndjekje e dokumentacionit si dhe teknikat e 

auditimit si sontazhet, përzgjedhjet e testimet. 

Periudha që i nënshtrohet auditimit: 6 mujori dytë 2015 dhe viti 2016, 

Afati i auditimit: nga data 20 pril deri 19 maj 2017, 

Grupi i auditimit D. D. përgjegjëse grupi dhe anëtarët F. D., A. B. dhe M. L.. 

Pasi ka përfunduar auditimin në subjekt për plotësimin e Standartit 1, autorizim për fillimin dhe 

përgatitjen e e angazhimit, Standartit nr. 2 Deklarata e pavarësisë së audituesve për të 4 

punonjësit (auditues), Standartyi nr. 3 Njoftimit për fillimin e angazhimit të auditimit, datë 

03.04.2017, Standarit nr. 4 për vlerësimin e riskut për mjedisin e përgjithshëm të kontrollit, 

Standartit nr. 5 për vlerësimin e risqeve për sisteme/fusha të vecanta të llogarisë, Formati 

standart nr. 7, takimi fillestar, datë 13.04.2017, Formati standart nr. 9 Testet individuale të 

auditimit të brendshëm në sistemin e likujdimit  të shpenzimeve apo veprimeve të bankës 6 

mujorui dytë 2015 dhe viti 2016, në sistemin e procedurës së prokurimeve të ndryshme për 6 

mujorui dytë 2015 dhe viti 2016, në sistemin e menaxhimit të fondeve buxhetore për 6 mujorui 

dytë 2015 dhe viti 2016, në sistemin e veprimeve të magazinës si dhe inventarizimin  e pasurisë 

për 6 mujorui dytë 2015 dhe viti 2016, në sistemin e evidentimit të kontabilitetit për 6 mujorui 

dytë 2015 dhe viti 2016, në sistemin e strukturës organike dhe pagesat për 6 mujorui dytë 2015 

dhe viti 2016, Formati standard 10 plani i veprimit për rekomandimet paraprake të lëna nga 

auditi për ndërmarrjen mbështetëse të arsimit Fier si dhe procesverbal datë 19.05.2017 për 

konstatimin e diferencave në llogaritjen e pagave për periudhën Janar – Mars 2016, me një 

shumë prej 44,000 lekë. 

Nga ana e grupit të auditimit është mbajtur Projekt Raport Auditimi, dërguar Ndërmarrja 

mbështetëse e Arsimit parashkollor, nëntëvjeçar e të mesëm Fier me shkresë nr. 3146/1, datë 

05.06.2017, për tu analizuar dhe kthimi një kopje brenda 10 ditëve pranë NjAB së bashku me 

plan veprimin e subjektit. 

Nga NjAB bashkia Fier me shkresë nr. 3146/2, datë 19.06.2017, i është dërguar Raporti 

Përfundimtar i Auditimit. 

Nga NjAB bashkia Fier me shkresë nr. 3146/3, datë 22.06.2017, i është dërguar subjektit të 

audituar memorandumi për auditimin e plotë të kryer në Ndërmarrja mbështetëse e Arsimit 

parashkollor, nëntëvjeçar e të mesëm Fier. 

Nga NjAB bashkia Fier me shkresë nr. 3146/4, datë 28.06.2017, i është dërguar subjektit të 

audituar Ndërmarrja mbështetëse e Arsimit parashkollor, nëntëvjeçar e të mesëm Fier, mbi 

përfundimin e angazhimit të auditimit të plotë të kryer, duke u vënë në dijeni Drejtoritë  e 

Përgjithshme Ekonomike dhe e Zbatimit të Legjislacionit për 13 gjetje dhe rekomandime të 

konstatuara në këtë subjekt. 

Përsa trajtuar nga auditimi i praktikës del se janë zbatuar afatet në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 

114, datë 14.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, por u konstatua se: 

Nga subjekti i audituar “Ndërmarrja mbështetëse e Arsimit parashkollor, nëntëvjeçar e të mesëm 

Fier” nuk ndodhet në dosje shkresë për kthimin e Projektit të Raportit të Auditimit së bashku me 

planin e veprimit, si dhe nuk ndodhet shkresë për pranimin e Raportit dhe Rekomandimet e 

dërguara si dhe zbatimin e tyre nuk është bërë verifikimi në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 114, 
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datë 14.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”,ky auditim vlerësohet për punë 

të mirë të kryer nga auditët sipas programit. 

2- Në subjektin: Në Drejtorinë e Përgjithshme të Punëve Publike e Emergjencave  (Sektori i 

Mirmbajtjes së Varre Publike të Dëshmorëve Fier), në bazë të programirt të auditimit nr. 190, 

datë 11.01.2017, miratuar nga drejtuesja e NjAB znj. M. D., me objekt auditimi: Verifikimi e 

vlerësimi i sistemit të kontrollit të brendshëm në supervizionin mbi zbatimin e kontratës 

sipërmarrëse me firmën “T.-C.” me objekt mirmbajtje varre publike e të dëshmorëve në qytet 

Fier. 

Qëllimi i auditimit: Të nxjerrë konkluzione në drejtim të zbatimit të kontratës sipermarrëse. Në 

këtë mënyrë NjAB ka qëllim të përcjell garanxi Menaxhimi të Lartë mbi zbatimin e kësaj 

kontrate 5 vjeçare.  

Lloji i auditimit: Auditim përputhshmërie. 

Metoda e auditimit: Me bazë sistemi me metodën e dokumentacionit e teknikën e testimet 100 % 

dhe sontazhe. 

Periudha që i nënshtrohet auditimit: viti 2015 dhe viti 2016, 

Afati i auditimit: Janar 2017, 

Grupi i auditimit: Audituese A. B.. 

Nga ana e grupit të auditimit në subjektin “Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Fier” ka marrë këto 

masa për plotësimin e letrave të punës: 

- Standarti nr. 1, autorizim për fillimin dhe përgatitjen e e angazhimit,  

- Standarti nr. 2, Deklarata e pavarësisë së auditues A Bizhyti, datë 11.01.2017, 

- Standarti nr. 3, Njoftimit për fillimin e angazhimit të auditimit, datë 04.01.2017,  

- Standarti nr. 4, për vlerësimin e riskut për mjedisin e përgjithshëm të kontrollit,  

- Standarti nr. 5,nuk ndodhet asnjë dokument për këtë standart,  

- Standarti nr. 6,nuk ndodhet asnjë dokument për këtë standart, 

- Standarti nr. 7, takimi fillestar, datë 09.01.2017,  

- Standarti nr. 8,nuk ndodhet asnjë dokument për këtë standart, 

- Standarti nr.9, Testet individuale të auditimit të brendshëm mbi zbatimin e kontratës për 

mirëmbajtjen e varrezave publike dhe të dëshmorëve, për periudhën viti  2015 dhe viti 2016. 

- Standarti nr. 10, nuk ndodhet asnjë dokument për këtë standart, 

- Standarti nr. 11, nuk ndodhet asnjë dokument për këtë standart, 

Nga ana e grupit të auditimit është mbajtur Projekt Raport Auditimi, dërguar Drejtorisë së 

Përgjithshme të Punëve Publike Fier me shkresë nr. 190/1, datë 8.02.2017, për tu analizuar dhe 

kthimi një kopje brenda 10 ditëve pranë NjAB së bashku me plan veprimin e subjektit. 

Nga ana e kësaj Drejtoria bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit ndodhet plani  i veprimit të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike (Supervizioni i Firmës sipërmarrëse “Tea – Co”), 

nga drejtori z. E. L., pa datë dhe nr. shkrese me të cilën është kthyer. 

Nga NjAB, me shkresë nr. 190/2, datë 20.02.2017, ka dërguar Raporti Final i Auditimit. 

Nga NjAB bashkia Fier me shkresë nr. 190/3, datë 22.02.2017, i është dërguar Kryetarit të 

Bashkisëmemorandumi mbi auditimin e kryer në subjektin Drejtoria e Shërbimeve Publike. 

Nga NjAB bashkia Fier me shkresë nr. 190/4, datë 22.02.2017, i është dërguar subjektit të 

audituar Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike Fier, mbi përfundimin e angazhimit të 

auditimit të plotë të kryer në këtë subjekt, duke kërkuar, në zbatyim të ligjit nr. 114, datë 

14.10.2015 “Për Auditin e Brendshëm në sektorin publik” të ndryshuar që Drejtoria e 

Shërbimeve Publike, Sektori i Supervizionit, Drejtoria e Financë Buxhetit të marrin masa të plota 

për zbatimin e rekomandimeve sipas kësaj shkrese, të njoftojë me shkrim NjAB Bashkia Fier, 

mbi realizimin e rekomandimeve, sipas afateve të përcaktuara, në lidhje me këtë shkresë nuk 

ndodhet prononcim nga kjo Drejtori. 
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Në këtë subjekt janë konstatuar4 gjetje dhe rekomandime. 

Përsa trajtuar nga auditimi i praktikës del se janë zbatuar afatet në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 

114, datë 14.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, por u konstatua se: 

Nga subjekti i audituar “Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike Fier” nuk ndodhet në dosje 

shkresë për kthimin e Projektit të Raportit të Auditimit, nuk ndodhet shkresë për pranimin e 

Raportit dhe Rekomandimet e dërguara si dhe zbatimin e tyre nuk është bërë verifikimi i tyre, në 

zbatim të kërkesave të ligjit nr. 114, datë 14.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik”, ky auditim vlerësohet për punë të mirë. 

3- Në subjektin: Ndërmarrja e Vaditjes dhe Kullimit Fier, në bazë të programirt të auditimit nr. 

2087, datë 10.03.2017, miratuar nga drejtuesja e NjAB znj. M. D., me objekt auditimi: 

Verifikimi e vlerësimi i sistemit të kontrollit të brendshëm në fushat e planifikuara për t’u 

audituar në Drejtorinë e Vaditjes dhe Kullimit në qytetin Fier. 

Qëllimi i auditimit: Të nxjerrë konkluzione në drejtim të funksionimit të sistemit të kontrollit të 

brendshëm në fushat e planifikuara për t’u audituar e kur konstatohen mangësi të lërë 

rekomandime për përmirësimin e sistemit.  

Në këtë mënyrë NjAB ka qëllim të përcjell Menaxhimtë Lartë mundësitë që ekzistojnë për 

përmirësimin e sistemit si dhe siguri për efektivitet e funksionimit të tij në të ardhmen. 

Lloji i auditimit: Auditim i plotë me bazë sistemi i kombinuar. 

Metoda e auditimit: Ekzekutimi i rishikimit analitik  me bazë sistemi me metodën e 

dokumentacionit si dhe teknika e testimit dhe sontazhe.  

Periudha që i nënshtrohet auditimit: viti 2016, 

Afati i auditimit: 15 – 31 Mars 2017, 

Grupi i auditimit: M. D. dhe auditueset F. D. dhe A. B.. 

Nga ana e grupit të auditimit në subjektin “Ndërmarrja e Vaditjes dhe Kullimit Fier” ka marrë 

këto masa për plotësimin e letrave të punës: 

- Standarti nr. 1, autorizim për fillimin dhe përgatitjen e e angazhimit,  

- Standarti nr. 2, Deklarata e pavarësisë nga grupi prej M. D., F. D. dhe A. B., 

- Standarti nr. 3, Njoftimit për fillimin e angazhimit të auditimit, datë 01.03..2017,  

- Standarti nr. 4, për vlerësimin e riskut për mjedisin e përgjithshëm të kontrollit,  

- Standarti nr. 5, nuk ndodhet asnjë dokument për këtë standart,  

- Standarti nr. 6, Vlerësimi i riskut gjatë auditimit në fushën e strukturës organike, 

- Standarti nr. 7, takimi fillestar, datë 10.03.2017,  

- Standarti nr. 8, nuk ndodhet asnjë dokument për këtë standart, 

- Standarti nr.9, nuk ndodhet asnjë dokument për këtë standart, 

- Standarti nr. 10, Plani i veprimit për rekomandimet e lëna nga auditi për t’u plotësuar nga nd/ja. 

- Standarti nr. 11, Testet individuale të auditimit të brendshëm nga audituesit për vitin 2016, 

Nga ana e grupit të auditimit është mbajtur Projekt Raport Auditimi, dërguar Drejtorisë Vaditjes 

dhe Kullimit Fier me shkresë nr.2087/1, datë 14.04.2017, për tu analizuar dhe kthimi një kopje 

brenda 10 ditëve pranë NjAB së bashku me plan veprimin e subjektit. 

Nga ana e kësaj Drejtorie bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit ndodhet plani  i veprimit të 

Drejtorisë së Vaditjes dhe Kullimitnr. 

Nga NjAB bashkia Fier me shkresë nr. 2087/2, datë 24.04.2017, ka dërguar Raporti Final i 

Auditimit. 

Nga NjAB bashkia Fier me shkresë nr. 2087/3, datë 26.04.2017, i është dërguar Kryetarit të 

Bashkisë memorandumi mbi auditimin e kryer në Drejtorinë e Vaditjes dhe Kullimit. 

Nga NjAB bashkia Fier me shkresë nr. 2087/4, datë 22.02.2017, i është dërguar subjektit të 

audituar Drejtorisë së Vaditjes dhe Kullimit Fier, mbi përfundimin e angazhimit të auditimit të 

plotë të kryer në këtë subjekt, duke kërkuar, në zbatyim të ligjit nr. 114, datë 14.10.2015 “Për 
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Auditin e Brendshëm në sektorin publik” të ndryshuar që Drejtoria e Vaditjes dhe Kullimit të 

marrë masa të plota për zbatimin e rekomandimeve sipas kësaj shkrese, të njoftojë me shkrim 

NjAB Bashkia Fier, mbi realizimin e rekomandimeve, sipas afateve të përcaktuara, në lidhje me 

këtë shkresë nuk ndodhet prononcim nga kjo Drejtori. 

Në këtë subjekt janë konstatuar 10 gjetje dhe rekomandime. 

Në Bashkinë Fier me datë 10.04.2017 është mbajtur procesverbali mbi takimin pajtues ndërmjet 

përfasqësuesve të Drejtorisë së Vaditjes dhe Kullimit mbi konkluzionet nga adutimi. 

Përsa trajtuar nga auditimi i praktikës del se janë zbatuar afatet në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 

114, datë 14.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, por u konstatua se: 

Nga subjekti i audituar “Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike Fier” nuk ndodhet në dosje 

shkresë për kthimin e Projektit të Raportit të Auditimit, nuk ndodhet shkresë për pranimin e 

Raportit dhe Rekomandimet e dërguara si dhe zbatimin e tyre nuk është bërë verifikimi i tyre, në 

zbatim të kërkesave të ligjit nr. 114, datë 14.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik”, ky auditim vlerësohet për punë të mirë të kryer nga auditët. 

4- Në subjektin: Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit Fier, në bazë të programirt të auditimit nr. 

6020, datë 20.07.2017, miratuar nga Kryetari i Bashkisë z. A. S., me objekt auditimi: Verifikimi 

e vlerësimi i sistemit të kontrollit të brendshëm në fushat e planifikuara për t’u audituar në 

Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit në qytetin Fier. 

Qëllimi i auditimit: Të nxjerrë konkluzione në drejtim të funksionimit të sistemit të kontrollit të 

brendshëm në fushat e planifikuara për t’u audituar e kur konstatohen mangësi të lërë 

rekomandime për përmirësimin e sistemit.  

Në këtë mënyrë NjAB ka qëllim të përcjell Menaxhim të Lartë mundësitë që ekzistojnë për 

përmirësimin e sistemit si dhe siguri për efektivitet e funksionimit të tij në të ardhmen. 

Lloji i auditimit: Auditim i plotë me bazë sistemi i kombinuar.  

Metoda e auditimit: Ekzekutimi i rishikimit analitik dhe ndjekje e dokumentacionit si dhe 

sontazhe  përzgjedhjen e sitemit dhe teknika e testimit.  

Periudha që i nënshtrohet auditimit: 6 mujori dytë viti 2015 dhe viti 2016, 

Afati i auditimit: 24 korrik deri 15 shtator 2017, 

Grupi i auditimit: F. D., M. L. dhe A.B.. 

Nga ana e grupit të auditimit në subjektin “Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit Fier” ishin marrë 

këto masa për plotësimin e letrave të punës: 

- Standarti nr. 1, autorizim për fillimin dhe përgatitjen e e angazhimit,  

- Standarti nr. 2, Deklarata e pavarësisë nga grupi i auditimit prej 3 veta, datë 20.07.2017, 

- Standarti nr. 3, Njoftimit për fillimin e angazhimit të auditimit, datë 07.07..2017,  

- Standarti nr. 4, për vlerësimin e riskut për mjedisin e përgjithshëm të kontrollit,  

- Standarti nr. 5, për vlerësimin e risqeve për sisteme/fusha të veçanta të llogarisë, mbajtja e 

kontabilitetit, magazinës. 

- Standarti nr. 6, Vlerësimi i riskut gjatë auditimit në fushën e strukturës organike, 

- Standarti nr. 7, takimi fillestar, datë 17.07.2017,  

- Standarti nr. 8, nuk ndodhet asnjë dokument për këtë standart, 

- Standarti nr.9, Teste individuale të auditimit të brendshëm, në sistemin e veprimeve të 

magazinës, 

- Standarti nr. 10, Plani i veprimit për rekomandimet e lëna nga auditi për t’u plotësuar nga nd/ja. 

- Standarti nr. 11, nuk ndodhet asnjë dokument për këtë standart, 

Nga ana e grupit të auditimit është mbajtur Projekt Raport Auditimi, dërguar Drejtorisë Vaditjes 

dhe Kullimit Fier me shkresë nr. 6020/1, datë 25.09.2017, për tu analizuar dhe kthimi një kopje 

brenda 10 ditëve pranë NjAB së bashku me plan veprimin e subjektit. 
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Nga ana e kësaj Drejtorie bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit ndodhet plani  i veprimit të 

Ndërmarrjes së Pastrim Gjelbërimit. 

Nga NjAB bashkia Fier me shkresë nr. 6020/2, datë 09.10.2017, ka dërguar Raporti Final i 

Auditimit. 

Nga NjAB bashkia Fier me shkresë nr. 6020/3, datë 11.10.2017, i është dërguar Kryetarit të 

Bashkisë memorandumi mbi auditimin e kryer në Drejtorinë Pastrim Gjelbërimit. 

Nga NjAB bashkia Fier nuk ka shkresë që i është dërguar subjektit të audituar Drejtorisë së 

Vaditjes dhe Kullimit Fier, mbi përfundimin e angazhimit të auditimit të plotë të kryer në këtë 

subjekt, duke kërkuar, në zbatim të ligjit nr. 114, datë 14.10.2015 “Për Auditin e Brendshëm në 

sektorin publik” të ndryshuar që Drejtoria e Vaditjes dhe Kullimit të marrë masa të plota për 

zbatimin e rekomandimeve sipas kësaj shkrese, të njoftojë me shkrim NjAB Bashkia Fier, mbi 

realizimin e rekomandimeve, sipas afateve të përcaktuara, në lidhje me këtë shkresë nuk ndodhet 

prononcim nga kjo Drejtori. 

Në këtë subjekt janë konstatuar 10 gjetje dhe rekomandime, por u konstatua se: 

Nga subjekti i audituar “Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike Fier” nuk ndodhet në dosje 

shkresë për kthimin e Projektit të Raportit të Auditimit, nuk ndodhet shkresë për pranimin e 

Raportit dhe Rekomandimet e dërguara si dhe zbatimin e tyre nuk është bërë verifikimi i tyre, në 

zbatim të kërkesave të ligjit nr. 114, datë 14.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik”, ky auditim vlerësohet për punë të mirë të auditëve. 

5- Në subjektin: Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Fier, në bazë të programirt të auditimit nr. 

753, datë 30.01.2017, miratuar nga drejtuesja e NjAB znj. M. D., me objekt auditimi: Verifikimi 

e vlerësimi i sistemit të kontrollit të brendshëm në fushat e planifikuara për t’u audituar në 

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike në qytetin Fier. 

Qëllimi i auditimit: Të nxjerrë konkluzione në drejtim të funksionimit të sistemit të kontrollit të 

brendshëm në fushat e planifikuara për t’u audituar e kur konstatohen mangësi të lërë 

rekomandime për përmirësimin e sistemit.  

Në këtë mënyrë NjAB ka qëllim të përcjell Menaxhim të Lartë mundësitë që ekzistojnë për 

përmirësimin e sistemit si dhe siguri për efektivitet e funksionimit të tij në të ardhmen. 

Lloji i auditimit: Auditim i plotë me bazë sistemi i kombinuar.  

Metoda e auditimit: Ekzekutimi i rishikimit analitik dhe ndjekje e dokumentacionit si dhe 

teknikat e auditimit si sontazhet  përzgjedhjen e sitemit dhe teknika e testimit.  

Periudha që i nënshtrohet auditimit: viti 2015 dhe viti 2016, 

Afati i auditimit: 1.02 deri 28.02.2017. 

Grupi i auditimit: Drejtuesja e NjAB M. D. dhe anwtarwt , F. D.dhe A. B..  

Nga ana e grupit të auditimit në subjektin “Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Fier” ishin marrë 

këto masa për plotësimin e letrave të punës: 

- Standarti nr. 1, autorizim për fillimin dhe përgatitjen e angazhimit, nga përgjegjsja M. Dano 

- Standarti nr. 2, Deklarata e pavarësisë nga grupi i auditimit prej 3 veta, datë 01.02.2017, 

- Standarti nr. 3, Njoftimit për fillimin e angazhimit të auditimit, datë 17.01..2017,  

- Standarti nr. 4, për vlerësimin e riskut për mjedisin e përgjithshëm të kontrollit,  

- Standarti nr. 5, për vlerësimin e risqeve për sisteme/fusha të veçanta të llogarisë, mbajtja e 

kontabilitetit, magazinës. 

- Standarti nr. 6, Vlerësimi i riskut gjatë auditimit në mbajtjen e dokumentacionit tëmagazinës, 

prokurimeve dhe organikës , 

- Standarti nr. 7, takimi fillestar, datë 26.01.2017,  

- Standarti nr. 8, nuk ndodhet asnjë dokument për këtë standart, 

- Standarti nr.9, nuk ndodhet asnjë dokument për këtë standart, 

- Standarti nr. 10, nuk ndodhet asnjë dokument për këtë standart, 
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- Standarti nr. 11, Testet individuale të auditimit të brendshëm nga audituesit për vitin 2016, në 

sistemin e likujdimit të shpenzimeve të bankës, në sistemin e procedurës së prokurimeve të 

ndryshme për vitin 2015, në sistemin e veprimeve të magazinës dhe inventarizimin en pasurisë 

për vitet 2015-2016, në sistemin  e evidentimit të kontabilitetit për vitet 2015-2016. 

Planifikimi i angazhimit të auditimit në subjektin ndërmarrja e shërbimve publike Fier. 

- Formati raporti dhe komunikimi i auditimit, sigurimi i cilësisë së punës nga përgjegjësja e 

Njësisë znj. M. D. 

- Standarti 15 i reagimit me shkresë përcjellse nga njësia e auditimit, nuk ndodhet në dosje, 

- standarti 16 Anketa për reagimet nga auditimi, është e pa plotësuar. 

Procesverbal datë 28.02.2017, mbledhje në subjektin e audituar për disa probleme të dala gjatë 

auditimit. 

Nga ana e grupit të auditimit është mbajtur Projekt Raport Auditimi, dërguar Drejtorisë Vaditjes 

dhe Kullimit Fier me shkresë nr. 753/1, datë 13.03.2017, për tu analizuar dhe kthimi një kopje 

brenda 10 ditëve pranë NjAB së bashku me plan veprimin e subjektit. 

Nga ana e kësaj Drejtorie bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit ndodhet plani  i veprimit të 

Ndërmarrjes Shërbimeve Publike. 

Nga NjAB bashkia Fier me shkresë nr. 753/2, datë 27.03.2017, ka dërguar Raporti Final i 

Auditimit. 

Nga NjAB bashkia Fier me shkresë nr. 753/3, datë 30.03.2017, i është dërguar Kryetarit të 

Bashkisë memorandumi mbi auditimin e kryer në Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike. 

Nga NjAB bashkia Fier me shkresë nr. 753/4, datë 31.03.2017, i është dërguar subjektit të 

audituar Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Fier, mbi përfundimin e angazhimit të auditimit të 

plotë të kryer në këtë subjekt, duke kërkuar, në zbatim të ligjit nr. 114, datë 14.10.2015 “Për 

Auditin e Brendshëm në sektorin publik” të ndryshuar që Ndërmarrja e Shërbimeve Publike të 

marrë masa të plota për zbatimin e rekomandimeve sipas kësaj shkrese, të njoftojë me shkrim 

NjAB Bashkia Fier, mbi realizimin e rekomandimeve, sipas afateve të përcaktuara, në lidhje me 

këtë me shkresë nr. 168/1, datë 4.04.2017, kjo ndërmarrje ka dërguar planin e veprimeve për 

rekomandimet e lëna. 

Në këtë subjekt janë konstatuar 8 gjetje dhe rekomandime, por u konstatua se: 

Nga subjekti i audituar “Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike Fier” nuk ndodhet në dosje 

shkresë për kthimin e Projektit të Raportit të Auditimit, nuk ndodhet shkresë për pranimin e 

Raportit dhe Rekomandimet e dërguara si dhe zbatimin e tyre nuk është bërë verifikimi i tyre, në 

zbatim të kërkesave të ligjit nr. 114, datë 14.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik”, 

Vo: Nga NjAB në lidhje me auditimin që do të kryhet në Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, me 

shkresë nr. 191, datë 11.01.2017 drejtuar Drejtorisë së Burimeve Njerëzore kërkesë për 

pjesmarrje në adutim të disa specialistëve brenda organikës inxhierndërtimi, mekanik, elektrik 

dhe specialistë të prokurimeve, pasi NjA nuk disponon specialistë të këtyre fushave. 

Përsa më sipër nga shqyrtimi i Projekt raportit të auditimit nuk del që të ketë specialistë të fushës 

së kërkuar,ky auditim vlerësohet për punë të mirë të kryer nga auditët sipas programit. 

6- Nga Njësia e Auditimit të Brendshëm Bashkia Fier bazuar në urdhërin e Kryetarit të Bashkisë 

nr. 7743/1, datë 05.10.2017, në zbatim të shkresës së KLSH-së nr. 926/12, datë 22.09.2017 dhe 

programit të auditimit nr. 7743/2, datë 5.10.2017, ka kryer një auditim tematik mbi pagesat e ish-

këshilltarëve në ish-komunat Libofshë, Qendër, Topojë, Levan, Frakull, Cakran për periudhën 

janar 2013 deri qershor 2015. 

Auditimi u krye nga data 22.09.2017 deri 20.11.2017. 
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Ky mision është realizuar nga grupi i auditimit F. D., M. L. dhe A. B., me qëllim verifikimi i 

pagesave të ish-këshilltarëve të ish-komunave të lartëpërmendura në përputhje me aktet ligjore 

në fuqi, krahasimi dhe saktësimi me shumat debitore që kanë dalë  nga auditimi i KLSH-së. 

Në këtë auditim është bërë saktësimi i pagesave të ish-këshilltaëve me metodën e ekzaminimit të 

dokumëentacionit bazë që janë procesverbalet e mbledhjeve, vendimet e këshillave të komunës, 

listë prezencat e sih-këshilltarëve, listë pagesat e tyre, urdhër shpenzimet e likujdimiit të 

pagesave të ish-këshilltarëve që janë evidentuar në ditarin e bankës, procesvrbaslet dhe anekset e 

grupit të auditimit të KLSH-së për çdo ish-komunë. 

Nga verifikimi ka rezultuar se janë paguar padrejtësisht ish-këshilltarë  të cilët kanë munguar në 

mbledhjet e këshillave të komunës, veprime në kuindërshtim me pikat 2 të nenve 29 dhe 31 të 

ligjit nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”. 

Në përfundim nga grupi i auditimit të NjAB për 3 vitet (2013, 2014 dhe 2015) kanë rerzultuar 

diferenca sipas pasqyrës. 
 

Nr. Ish-komunat Sipas KLSH-së Sipas NjAB Diferenca    Pasqyra e NjAB 

 1 Libofshë     1,687,500     1,998,000    + 310,500 Pasqyra nr. 2 

 2 Qendër        864,400        864,000 -    400 Pasqyra nr. 3 

 3 Topojë     1,275,750     1,350,000  +   74,250 Pasqyra nr. 4 

 4 Levan     1,312,740     1,530,360  + 217,620 Pasqyra nr. 5 

 5 Frakull     1,316,700     1,316,700        - Pasqyra nr. 6 

 6 Dermenas      1,744,844     1,909,317   + 164,473 Pasqyra nr. 7 

 7 Cakran     1,632,686     1,694,288   +   61,602 Pasqyra nr. 8 

 Totali     9,834,620   10,662,665   + 828,045  

 

Nga grupi i auditimit për verifkimin e pagesave të ish-këshilltarëve për periudhën janar 2013 deri 

qershor 2015, për çdo ish-komunë janë mbajtur procesverbalet së bashku më pasqyrat 

përmbledhëse të krahasuar dhe me pasqyrat dhe procesverbalet e KLSH, duke i verifikuar 

rastpasrasti emrat e ish-këshilltarëve shumat e ngarkuara dhe shumat që duhet të kthejnë dhe në 

përfundim duhet të ngarkohen në llogarinë e debitorëve shuma prej 828,045 lekë. 

Përsa më lart në lidhje me këtë auditim nuk është vënë në dijeni KLSH, për zbatimin e 

drekomandimeve të lëna. 

Nuk ndodhen në dosje dokumentacioni i mbajtur për këtë qëllim në ish-komunat (Njësitë 

administrative), ky auditim vlerësohet për punë të mirë të kryer nga grupi i auditëve. 

Sipas programeve të miratuara dhe auditimeve të përfunduara del se specialistët e NjAB janë të 

zënë me punë në afate kohore sipas pasqyrës së më poshtëme: 

 
Nr  Ndërmarrja apo institucioni Afati  Pjesmarrja në auditim 

 1 Drejtoria e Përgjithshme të Punëve Publike 

e Emergjencave  (Sektori i Mirmbajtjes së 

Varre Publike të Dëshmorëve Fier), 

 

Nga data 3.01.2017 deri 

31.01.2017 

 

A. B. 

 2 Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Nga data 102.2017 deri 

28.02.2017 

M. D., F. D., dhe A. B. 

 3 Drejtoria e Vaditjes dhe Kullimit Nga data 15.03.2017 deri 

31.03.2017 

M. D., F. D., dhe A. B. 

 4 Ndërmarrja mbështetëse e Arsimit 

parashkollor, nëntëvjeçar e të mesëm Fier 

Nga data 20.04.2017 deri 

19.05.2017 

M. D., F. D., M. L.  dhe 

A. B. 

 5 Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit Nga data 24.07.2017 deri 

15.09.2017  

F. D., M. L.  dhe A. B. 

 6 Kontroll tematik 7 ish-komunat  Nga data 9.9.2017 deri 

20.11.2017 

F. D., M. L.  dhe A. B. 
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Sipas kësaj pasqyre del se periudha e muajit janar 2017 për 2 punonjëse, muajët qershor korrik 

2017 për 3 punonjës dhe muaji dhjetor për 3 punonjës nuk ishin të programuar në auditime, pra 

nuk është bërë shfrytëzimi racional i kohës së punës nga kjo Njësi. 

Konkluzion: Në përfundim të auditimit të dosjeve të vitit 2017 puna e kryer nga specialitët e 

Njësisë së Auditimit të Bashkisë Fier vlerësohet e mirë, pasi janë zbatuar kërkesat e Manualit të 

vitit 2016. 

- 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 rrezikut, audituesi vlerëson nivelin e kontrollit të brendshëm, në mënyrë që të 

programojë procedura 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. 

Përsa me lart është mbajtur aktkonstatimi nr. 1, datë 19.04.2018 

 

E. Auditim mbi zbatimin e rekomandimeve në auditimin e mëparshëm. 

 

Grupi i auditimit kërkoi nga strukturat përgjegjëse informacion mbi shkallën e zbatimit të 

rekomandimeve sipas programit të auditimit të bërë prezent dhe verifikoi informacionin e 

përgatitur nga subjekti me evidencën mbështetëse që konsistonte më shumë në aktet 

administrative mbi masat e rekomanduara nga KLSH si dhe librat e llogarisë së subjektit. 

Verifikimi u krye në prezencë të Nëpunësit Zbatues znj. N. Ç., me detyrë Drejtore e Drejtorisë së 

Përgjithshme Ekonomike dhe strukturave të tjera përgjegjëse. 

Përsa më sipër në mbështetje të shkronjave (a) dhe (b) të nenit 15 “Të drejtat dhe detyrat e 

KLSH-së” të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin e funksionimin e Kontrollin 

të Lartë të Shtetit”, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit me vendimin nr. 3, datë 29.01.2018 ka 

vendosur ripërsëritjen e tyre, duke rikërkuar marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve.  

Për të gjitha rekomandimet që konsiderohen në proces sipas rezultateve të këtij auditimi, 

kërkojmë dhe inkurajojmë përshpejtimin e plan veprimit për realizimin e plotë tëe tyre brenda 20 

ditëve nga marrja e këtij Raporti Përfundimtar Auditimi. 

Pavarësisht auditimit që kemi kryer për zbatimin e rekomandimeve, ju kujtojmë që në mbështetje 

të nenit 30, pika 2 dhe 3 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, jeni të detyruar që brenda 20 ditëve nga data e 

marrjes së kërkesës, duhet të raportoni me shkrim pranë KLSH, mbi ecurinë e zbatimit të 

rekomandimeve. 

 

Nga auditimi rezultoi: 

1. Kryetari bashkisë ka nxjerr urdhërin nr. 72, datë 06.02.2018 me shkresë nr. 9188/4, datë 

06.02.2018 për zbatimine rekomandimeve të lëna nga KLSH me shkresë nr. 1153/42, datë 

31.01.2018. Programi i zbatimit të masave të rekomanduara sipas urdhërit të mësipërm është 

përcjell në KLSH me shkresë nr. 9188/5, datë 20.03.2018, jashtë afatit ligjor të përcaktuar, 

veprim në papajtueshmëri me kërkesat e pikave 2 dhe 3 të të nenit 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 

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

2. Për informimin në vazhdimësi në afatin 6/mujor të progresit të zbatimit të masave të 

rekomanduara bashkia Fier është në proces, pasi afati për përfundimin e informimit të KLSH
-së

 

është deri në datën 30.07.2018. 

3. Me shkresën nr. 1153/42, datë 31.01.2018, nga ana e KLSH janë rirekomandur për kontrollin 

financiar 3 masa organizative, statusi i zbatimit të të cilave nga verifikimi rezulton si më poshtë: 
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A. MASA ORGANIZATIVE: 

4. Gjetje nga auditimi: Në ish/komunat Qendër, Frakull, Cakran, Libofshë, Dërmenas dhe 

Topojë, nuk janë mbajtur evidencat debitor për detyrimet për taksën mbi tokën bujqësore, taksat 

mbi ndërtesat dhe taksat familjare, veprime në kundërshtim me kërkesat e nenit 14, të ligjit nr. 

9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar. 

4.1. Rekomandimi: Drejtoria e Taksave Vendore në Bashkinë Fier të marrë masat dhe krijojë 

bazën e të dhënave për taksat familjare, duke kaluar nga regjistrimi manual në bazën e të 

dhënave të programuara në mënyrë elektronike që vetë bashkia disponon. 

Brenda datës 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Nisur nga fakti që në ish-komunat, nuk janë mbajtur evidencat debitorë për detyrimet për taksën 

për tokën bujqësore, taksat mbi ndërtesat dhe taksat familjare, Drejtoria e Tatim Taksave të 

marrë masa për krijimin e bazës së të ardhurave për taksat familjare, duke kaluar nga regjistrimi 

manual në bazën e të dhënave në mënyrë elektronike që vetë Bashkia disponon, me afat deri 

30.03.2018. 

Koment: Ky rekomandim konsiderohet i pranuar, për të cilin nga drejtoria e të ardhurave  janë 

nxjerrë urdhër bllokimet sipas shkresë nr. 2729, datë 19.03.2018, janë grumbulluar të dhënat dhe 

po punohet për kalimin nga regjistrimi manual në bazë të dhënave të programuara në mënyrë 

elektronike, por pa efekte arkëtimi dhe pa dalë lista e debitorëve dhe tëpasqyruara në bilancin e 

mbylljes së vitit 2017. 

Në proces 

5. Gjetje nga auditimi: Në ish-komunën Portëz, aktualisht Njësi Administrative e Bashkisë 

Fier, nuk është vepruar për të lidhur kontratë qiraje me subjektet private të cilat janë pajisur me 

leje minerare nr. 718, datë 20.08.2003 (me objekt shfrytëzim minerar, rërë bituminoze), të 

miratuara nga Ministria e Energjetikës dhe Industrisë (MEI) si dhe Ministria e Mjedisit, për 

shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullosore ku ushtrojnë aktivitetin e tyre Për qëllime 

biznesi, veprime në shkelje 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", i ndryshuar me VKM nr. 434, datë 08.06.2016, si 

dhe VKM nr. 1374, datë 10.10. 2008 “Për rregullat dhe procedurat qe ndiqen per heqjen, shtimin 

dhe ndryshimin e destinacionit te fondit kullosor" i ndryshuar me VKM nr. 435, datë 08.06.2016. 

Nga këto subjekte nuk janë paguar detyrimet për sipërfaqen e shfrytëzueshme ne vlerën 

926,995,330 lekë, respektivisht; subjekti "R." Shpk nuk kanë paguar detyrimet Për sipërfaqen e 

shfrytëzueshme në shumën 573,310,624 lekë dhe subjekti "B.M." Shpk Për shumën 353,684,706 

lekë, në zbatim te VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 "Për disa ndryshime në VKM nr. 391, datë 

21.6.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin”. 

5.1. Rekomandimi: Drejtoria e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave në bashkëpunim me 

Drejtorinë Juridike, të marrë masa për lidhjen e kontratave tä qirasë me subjektet e pajisur me 

leje minerare dhe të kërkojë arkëtimin e të ardhura të munguara Për buxhetin e bashkisë ne 

vieren 926,995,330 lekë, nga Cilat Vlera 573,310,624lekë nga subjekti "I.” Shpk dhe 

353,684,706 lekë nga subjekti "B. M."Shpk, Për shfrytëzim të sipërfaqeve pyjore. 

Brenda datës 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Drejtoria e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, 

Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike të përgatisin një 
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materjal të hollësishëm mbështetur në konstatimet e raportit përfundimtar dhe hapat që duhet 

ndiqen nga Bashkia për zgjidhjen e këtij problemi me afat deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në këto drejtori doli se ky rekomandim konsiderohet i pranuar por pa 

masa konkrete nga drejtoritë e ngarkuara, pasi nuk ka njëmaterjal të hollësishëm dhe me 

argumente për këto subjekte dhe masat për lidhjene kontratave dhe arkëtimine vleftës së 

llogaritur nga KLSH, përsa më lart nga ana e Bashkisë u është kërkuar subjekteve për derdhjen e 

detyrimeve me shkresë nr. 3914, datë 19.04.2018, firmës “R.” shpk për derdhjen e detyrimit prej 

573,310,624 lekë dhe me shkresë nr. 3914/2, datë 19.04.2018, firmës “B. M.” shpk për derdhjen 

e detyrimit prej 353,684,706 lekë. 

Në proces 

8. Gjetje nga auditimi: Për periudhën e viteve 2013-2015, nga Inspektorati i Mbrojtjes se 

Territorit Vendor (IMTV) të ish Komunës Cakran janë konstatuar 9 raste të ndërtimeve pa leje 

Për të cilat janë mbajtur akte konstatime. 

Në këto konstatime për 5 raste është njoftuar Drejtoria e Policisë Qarkut Fier, kurse per 3 raste të 

tjera është marrë vendim për prishje të objektit, por vendimi nuk është ekzekutuar. 

Për shkeljet e konstatuara nuk është bërë kallëzim në Prokurori dhe nuk është dhënë masa 

“Gjobë” ndaj subjekteve per vlerën jo më pak se 500,000 lekë per secilin subjekt ose ne vlerën 

totale 4,500,000 lekë, e ardhur e munguar për Njësinë e Qeverisjes Vendore, në kundërshtim me 

kërkesat e ligjit nr. 9780, date 16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit" i ndryshuar neni 5, 

germat (b, d, dh ), ligjit nr. 107, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” i 

ndryshuar pika 52/1, germa e) 

8.1. Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtjes Territorit Vendor në Bashkinë Fier, marre masat 

dhe të ushtrojë kontrolle sistematike Për mbrojtjen e territorit nga ndërtimet pa leje ne gjithë 

juridiksionin e tij. Të identifikoj dhe vlerësojë 9 rastet e ndërtimeve pa leje sipas akteve të 

konstatimit të mbajtura nga IMTV-ja e Komunës Cakran dhe bazuar ne statusin juridik aktual të 

këtyre ndërtimeve, të procedojë sipas kërkesave ligjore për arkëtimin e vlerës së gjobës prej 

4,500,000 lekë. 

Brenda datës 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

IVMT të verifikojë të gjitha ndërtimet pa leje në juridiksionin e Bashkisë Fier. Gjithashtu  IVMT 

bazuar në konstatimet e IVMT e ish-komunës Cakran dhe bazuar në statusin juridik aktual të 

ndërtimeve pa leje, të procedojë sipas ligjit për arkëtimet e gjobave prej 4,500,000 lekë,  me afat 

deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në këto drejtori doli se ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe 

ngarkuar debitor në llogarinë 468 në numurat rendor të listës debitore nga 243 deri 251 që i 

bashkëlidhet bilancit 2017, por pa arkëtuar deri në momentin e mbajtjes së këtij akt verifkimi. 

Në proces 

Masa B/1 për shpenzime në fushën e prokurimeve me impakt negativ është zbatuar. Për masën 

B/2 janë rekomanduar 18 masa në shumën 51,317,100 lekë nga të cilat 15 masa ne shumën 

27,228,863 lekë (masat nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pavarësisht se janë me 

status në proces dhe janë kontabilizuar nuk është kryer asnjë arkëtim apo ndalesë nga paga për 

stafin e bashkisë dhe për shkak të sensivitetit dhe shumës rikërkohen për zbatîm, 2 masa është 

zbatuar dhe 1 masë (nr. l) nuk është zbatuar. 

 

B/2 MASA PER SHPËRBLIM DEMI 

2. Gjetje nga auditimi. Në ish Komunën Dërmenas në tenderîn me objekt "Riveshje e dy 

rrugëve paralele Hidrovor-Bregdet dhe hapja e trashjeje per rrugë paralele me bregdet”, të 
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zhvilluar me urdhër prokurimi nr. 01, datë 24.07.2014 dhe me fond limit 11,574,650 lekë, KVO 

ka s’kualifikuar OE me vlerë më të ulët dhe ka kualifikuar OE me vlerë më të lartë, në kushtet 

kur ky i fundit nuk plotëson kërkesat e veęanta per kualifikîm, duke përdorur dy standarde në 

klasifikimin e tyre, duke vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9643, date 20.11.2006 “Për 

Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni l, "Objekti dhe qëllimi”', pika 2, germa (a, b, d, dh), neni 2 

“Parimet e përzgjedhjes”, germa (a, b, c), nenin 46 pika l, nenin 53 pika 1 dhe 4, me pasojë 

dëmin ekonomik në diferencën e dy ofertave në shumën 3,085,240 lekë. 

2.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunîm me Drejtorînë Juridike ne Bashkinë 

Fier, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për 

arkëtim e shumës 3,085,240 lekë, ndaj anëtarëve të KVO, respektivisht: 

-vlera 1,028,413 lekë, ndaj z. D. B.me funksion ish-Përgjegjës i Zyrës së AMT, ne cilësinë e 

Kryetarit të KVO;  

-vlera 1,028,413 lekë, ndaj z. J. S. me funksion Specialist Finance, në cilësinë e anëtarit të KVO; 

-vlera 1.028.413 lekë, ndaj zj. K.B., në cilësinë e anëtarit te KVO; 

Brenda datës 30.09.2018 

3. Gjetje nga auditimi: Në ish Komunën Dërmenas në tenderin me objekt “Rikonstruksion i 

rrugëve të brendshme “Driza”, “Shpata”, “Fasko” në fshatin Radostinë”, të zhvîlluar me urdhër 

prokurimi nr. 234, datë 01.04.2015 dhe me fond limit 1,777,365 lekë, KVO ka s'kualifikuar OE 

me vlerë më të ulët dhe ka kualifikuar OE me vlerë më të lartë, në kushtet kur ky i fundit nuk 

plotëson kërkesat e veçanta për kualifikim, duke vepruar në kundërshtîm me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni l, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, grma (a, 

b, d, dh), neni 2 "Parimet e përzgjedhjes”, germa (a, b, c), nenin 46 pika l nenin 53 pika I dhe 4, 

me pasojë dëmin ekonomik në shumën 207,532 lekë.  

3.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike në Bashkinë 

Fier, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për 

arkëtim e shumës 207,532 lekë, respektivisht: 

-vlera 69,178 lekë, ndaj z. D. B. me funksion ish-Përgjegjës Zyrës se AMT, ne cilësinë e 

Kryetarit të KVO; 

-vlera 69,177 lekë, ndaj z. J.S. me funksion Specialist Finance, në cilësinë e anëtarit të KVO; 

-vlera 69,177 lekë, ndaj zj. K. B. në cilësinë e anëtarit të KVO. 

Brenda datës 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike, të ndjekin procedurat ligjore për arkëtimin e vlerës 3,292,772 lekë nga anëtarët e 

ish-komunës Dërmënas sipas gjetjeve nr.2 dhe 3 në masat për shpërblim dëmi, me afat deri 

30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në këto drejtori doli se ky rekomandim konsiderohet i pranuar si dhe 

pasqyrimin e shumës debitor të shumave në numurat rendor të listës debitore nga 253 deri 255 që 

i bashkëlidhet bilancit 2017, por pa arkëtuar deri në momentin e mbajtjes së këtij akt verifikimi.  

Në proces 

4. Gjetje nga auditimi: Në ish Komunën Qendër në tenderin me objekt “Rikonstruksion i rrugës 

së varrezave në fshatin Grecalli” të zhvilluar me urdhër prokurimi nr. 6, datë 30.06.2014 dhe me 

fond limit 1,210,000 lekë, KVO ka s'kualiflkuar OE me vlerë më të ulët dhe ka kualifikuar OE 

me vlerë më të lartë, në kushtet kur ky i fundit nuk plotëson kërkesat e veçanta për kualifikim, 

duke vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i 

ndryshuar, neni l , “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, germa (a, b, d, dh), neni 2 “Parimet e 
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përzgjedhjes”, germa (a, b, c), nenin 46 pika l , nenin 53 pika I dhe 4, me pasojë dëmin 

ekonomik në diferencën e dy ofertave në shumën 147,420 lekë. 

4.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike në Bashkinë 

Fier, të marrë masa duke ndjekur të giitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për 

arkëtim e shumës 147,420 lekë, respektivisht: 

-vlera 49,140 lekë, ndaj z. E. Q. me funksion ish Zv/Kryetar Komune, në cilësinë e Kryetarit të 

KVO; 

-vlera 49,140 lekë, ndaj z. O. Gj. me funksion ish P/Zyrës Urbanistikës (sot P ZHT), nä cilësinë 

e anëtarit të KVO; 

-vlera 49,140 lekë, ndaj z. E. Gj. me funksion ish 'inspektor i Zyrës së Urbanistikës, në cilësinë e 

anëtarit të KVO.   

                                                                                                             Brenda datës 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike, tëndjekin procedurat ligjore për arkëtimin e vlerës 147,420 lekë nga anëtarët e ish-

komunës Qëndër sipas gjetjes nr. 4 në masat për shpërblim dëmi, me afat deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në këto drejtori doli se ky rekomandim konsiderohet i pranuar si dhe 

pasqyrimin e shumës debitor të shumave në numurat rendor të listës debitore nga 256 deri 258 që 

i bashkëlidhet bilancit 2017, por pa arkëtuar deri në momentin e mbajtjes së këtij akt verifikimi.  

Në proces 

 6. Gjetje nga auditimi. Në objektin “Riveshje e Dy Rrugëve Paralele "Hidrovor - Bregdet" dhe 

Hapje Traseje pär Rrugën Paralel me Bregun”, ish-Komuna Dermenas, nga auditimi i 

dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes të punimeve të ndërtimit te administruara në 

dosjen teknike, si dhe verifikimi në terren rezultuan diferenca më tepër në vlerën 1,494,500lekë 

pa tvsh (dëm ekonomik), nga të cilat vlera 500,000 lekë pa Tvsh për punime të pakryera në fakt 

dhe vlera 994,500 lekë pa tvsh, si pasojë ndryshimit të zërave të punimeve pa u shoqëruar me 

gmimin përkatës, veprime në kundërshtim me nenin 7, të ligjit nr. 8402 "Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit", i ndryshuar, Udhëzimin nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa 

ndryshime ne udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të KM “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

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

ish-Komuna Dermenas, dhe mbikëqyrësit të punimeve ing. N. M., neni 4 dhe neni 6 pika l, të 

Udhëzimit nr. 3 datë 15.02.2001 "Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit", i 

ndryshuar, Kreu II, pika 8.1 dhe 8.3, Udhëzimin nr. 2 datë 13.05.2005 "Për zbatimin punimeve të 

ndërtimit" i ndryshuar, Kreu II, pikat 3. 

6.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Fier, të marrë masa duke ndjekur të gjitha 

procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 1,494,500 lekë pa tvsh nga subjekti 

"H.K." Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit ne kontraten nr. - prot, datë 03.09.2014. 

                                                                                                        Brenda datë 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike, tëndjekin procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 1,450,500 lekë 

nga H.-C. në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën lidhur me ish-komunën Dërmenës sipas gjetjes 

nr. 6 në masat për shpërblim dëmi,  me afat deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në këto drejtori doli se ky rekomandim konsiderohet i pranuar si dhe 

pasqyrimin e shumës debitor të shumave në numurat rendor të listës debitore nga 262 që i 

bashkëlidhet bilancit 2017, por pa arkëtuar deri në momentin e mbajtjes së këtij akt verifikimi.  
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Në proces 

7.Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksioni i Rrugës Topojë-Sheq-Marinëz-Seman”, 

ish-Komuna Topojë, nga auditimi i dokumentacionit teknik mbi hartimin e projektit të zbatimit 

dhe preventivit të punimeve te ndërtimit, të administruara në dosjen eknike rezulton se janë 

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

të çmimeve, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i 

ndryshuar, ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimneve të 

Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu I, VKM nr. 514, date 15.08 2007 “Për informatizimin e llogaritjes 

së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit, ndryshuar me 

vendim nr. 664, datë 26.09.2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 514, datë 

15.08.2007 të Këshillit të Ministrave “Për informatizimin e Ilogaritjes së kostos dhe hartimin e 

manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, pika 2, 3 dhe 9, si dhe VKM nr. 708, 

datë 12.10.201 1 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe 

analizave të tyre”, duke i shkaktuar buxhetit të ish-Komunës Topojë, dëm ekonomik në vlerën 

8,096,380 lekë pa tvsh. 

7.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Fier, të marrë masa duke ndjekur të githa 

procedurat administrative e ligjore per arkëtimin e vlerës 8,096,380 lekë pa Tvsh nga studio 

projektimit "S."Shpk, ne cilësinë e hartuesit të projekt, si rrjedhojë e rritjes fiktive të fondit limit. 

Brenda datë 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike, tëndjekin procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 8,096,380 lekë 

nga S. shpk në cilësinë e hartuesit të projektit, me pasojë rritjen e fondit limit, në kontratën lidhur 

me ish-komunën Topojë sipas gjetjes nr. 7 në masat për shpërblim dëmi,  me afat deri 

30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në këto drejtori doli se ky rekomandim konsiderohet i pranuar si dhe 

pasqyrimin e shumës debitor të shumave në numurat rendor të listës debitore nga 263 që i 

bashkëlidhet bilancit 2017, por pa arkëtuar deri në momentin e mbajtjes së këtij akt verifkimi.  

Në proces 

8. Gjetje nga auditimi. Në ish Komunën Cakran në auditimin e veprimeve me bankë, 

konstatohet se sipas urdhrit të titullarit nr. 151, datë 31.12.2014 është dhënë një rroge shpërblim 

page neto pär 6 punonjës për rezultate të mira, në kundërshtim me VKM nr. 929, datë 17.1 

1.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit te vegante”, i ndryshuar me VKM nr. 493, datë 

6.7.201 1, veprime me efekt negativ me dëm në buxhet për vlerën 180,154 lekë. 

8.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Fier, të marrë masat duke ndjekur të 

gjitha procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 180,154 lekë, ndaj ish 

punonjësve: 

-vlera prej 35, 281 lekë, ndaj ish punonjësit z. Q. C.me detyrë Përgjegjës i Zyrës së Gjendjes 

Civile Komuna Cakran; 

-vlera prej 35,281 lekë, ndaj ish punonjësit z. D. Ll. me detyrë nëpunësi i Zyrës së Gjendjes 

Civile Komuna Cakran; 

-vlera prej 26,640 lekë, ndaj ish punonjësit z. S. S. me detyrë ish-lnspektor kadastre; 

-vlera prej 29,672 lekë, ndaj ish punonjësit z. I. B. me detyrë ish Inspektor Finance; 

-vlera prej 26,640 lekë, ndaj ish punonjësit z. S. S. me detyrë punonjës mirëmbajtës objektesh; 

-vlera prej 26,640 lekë, ndaj ish punonjësit z. G. M.me detyrë ish arkëtar Ilogaritar. 

Brenda datës 30.09.2018 
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Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike, tëndjekin procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 180,154 lekë nga 

punonjësit e ish-komunës Cakran të cilët kanë përfituar shpërblim sipas gjetjes nr. 8 në masat për 

shpërblim dëmi,  me afat deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në drejtorinë ekonomike doli se ky rekomandim konsiderohet i pranuar, 

pasi është bërë pasqyrimi i shumës nëlistën debitore nga nr. 264 deri 269 që i bashkëlidhet 

bilancit 2017, por pa efekte arkëtimi deri në mbajtjes e këtij akt verifkimi.  

Në proces 

9. Gjetje nga auditimi. Në ish Komunën Libofshë, ka mangësi në rakordimet me Drejtorinë 

Arsimore Rajonale Fier per furnizimet që ju janë bërë shkollave, pasi nuk është vepruar me 

konformitet me Ilogarinë nr. 45 “Marrëdhënie me institucionet brenda dhejashtë sistemit”, 

veprime në kundërshti me ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, ligii nr. 10296, datë 8.07.2010 “Për menaxhimin financiarë dhe kontrollin”, neni 5, 

si dhe UMF nr. 26, datë, 27.12.2007 “Për disa shtesa e ndryshime në UMF nr. 14, datë, 

28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore për institucionet 

qendrore, organet e pushtetit vendorë dhe njësitë që varen prej tyre”, i ndryshuar. 

Nga verifikimi i inventarëve rezulton se Ish Drejtoresha e shkollës mesme Libofshë zj. A.Gj. nuk 

i ka përfshirë në inventarin e shkollës 4 laptop dhe 4 projektor në vlerën 393,393 lekë. 

9.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Fier, të marrë masa dhe të ndjek të gjitha 

procedurat ligjore për arkëtimin e vlerës prej 393,393 lekë, nga ish Drejtoresha e Shkollës 

Mesme Libofshë zj. A.Gj.. 

Brenda datës 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike, tëndjekin procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 393,393 lekë nga 

ish-drejtoria e shkollës mesme Libofshë znj. A.Gj. sipas gjetjes nr. 9 në masat për shpërblim 

dëmi,  me afat deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në këto drejtori doli se ky rekomandim konsiderohet i pranuar si dhe 

ishte bërë pasqyrimi i shumës debitorë në persona sipas listës të debitoreve nr. 270 që i 

bashkëlidhet bilancit 2017, por pa efekte arkëtimi deri në mbajtjes e këtij akt verifikimi.  

Në proces 

10. Gjetje nga auditimi. Në ish Komunën Dërmënas, u konstatuan se ish Drejtoresha e shkollës 

së mesme zj. N. V. nuk ka shlyer vlerën e detyrimit prej 739,663 lekë, si diferenca për 12 

kompjuterë në vlerë492,761 lekë, 16 karrige në vlerë 64,512 lekë,l I UPS në vlerë 59,043 lekë 

dhe l(një) kompjuterë e l(një) laptop me vlerë 123,347 lekë, e cila nuk është përfshirë në 

Ilogarinë nr. 468 “Debitor të ndryshëm”, konstatuar kjo nga Auditimi i Prefekturës sipas 

Programit nr. 1 134, datë 27.08.2014 “Për verifikimin e giendjes kontabël dhe fizike të Ilogarisë 

nr. 218, inventarë ekonomik për institucionet arsimore të rrethit Fier dhe Mallakastër në varësi të 

organeve të qeverisjes vendore”  

10.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Fier, të marrë masat duke ndjekur të 

gjitha procedurat administrative e ligjore për shlyerjen e detyrimit nga ish punonjësja zj. N. V. 

për vlerën 739,663 lekë. 

Brenda datës 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  
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Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike, tëndjekin procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 739,663 lekë nga 

ish-punonjësja në ish-komunën Dërmënas sipas gjetjes nr. 10 në masat për shpërblim dëmi,  me 

afat deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në këto drejtori i këtij rekomandimi konsiderohet i pranuar si dhe 

ngarkuar debitor detyrimi prej 739,663 lekë në listën e debitore nr. 271 që i bashkëlidhet bilancit 

2017, por pa efekte arkëtimi deri në momentin e mbajtjes së këtij akt verifikimi.  

Në proces 

11.Gjetje nga auditimi: Në Ilogaritjen e fondit limit në vlerë 750,000 lekë në tenderin me 

objektit “Blerje karburanti”, NJP nuk ka respektuar buletinin e APP të datës 23 Maj 2013 me 

çmimet referuar bursës REUTERS për “gazoil (10 ppm ULSD)”, duke e Ilogaritur me shumë atë 

për vlerën 17.89 lekë/litri (180-162.11). Nisur nga sasia e karburantit të planifikuar për komunën 

në sasinë prej 5000 litra, diferenca e planiflkuar më shumë në Ilogaritjen e fondit limit për vlerën 

89,450 lekë. 

11.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike në Bashkinë 

Fier, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për 

arkëtim e shumës 89,450 lekë, respektivisht: 

-vlera 29,817 lekë, ndaj z. I. H. me funksion Jurist, në cilësinë Kryetarit të NJP;  

-vlera 29,816 lekë, ndaj zj. M. Z. me funksion P/Ndihmës Ekonomike, në cilësinë e anëtarit të 

NJP; 

-vlera 29,816 lekë, ndaj zj. L. M.me funksion specialiste në zyrën e urbanistikës, në cilësinë e 

anëtarit të NJP. 

Brenda date 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike, të ndjekin procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 89,450 lekë nga 

anëtarët e njësisë së prokurimit sipas gjetjes nr. 11 në masat për shpërblim dëmi,  me afat deri 

30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në këto drejtori doli se ky rekomandim konsiderohet i pranuar si dhe 

ngarkuar debitor detyrimi prej 89,450 lekë në listën e debitore nr. 272 deri 274 që i bashkëlidhet 

bilancit 2017, por pa efekte arkëtimi deri në mbajtjen e këtij akt verifkimi.  

Në proces 

12. Gjetje nga auditimi: Fondi limit në tenderin me objekt “Riparim mirëmbajtje e murit 

mbajtës tek përroi Levan” me vlere 2,093,452 lekë pa Tvsh, është rënduar padrejtësisht, pasi 

sipas këtij preventivi pasi është futur një zë punimesh në vlerën 170,000 lekë, ku megjithëse 

njësia paraqitet zero, sasia është zero dhe vlera është 170,000 lekë (punim i pakryer). 

Ne këto kushte nga hartuesi preventivit z. Z.T. është rënduar padrejtësisht fondi limit për vlerën 

170,000 lekë, me dëm në buxhetin e komunës, pasi kjo vlerë është hedhur per prokurim 

pavarësisht nga ofertat e paraqitura nga OE pjesëmarrës, veprime në kundërshtim me nenet 57 

dhe 59, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave te prokurimit public”. 

12.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike ne bashkëpunim me Drejtorinë Juridike ne Bashkinë 

Fier, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për 

arkëtim e shumës 170,000 lekë, ndaj hartuesit të preventivit z. Z. T.. 

Brenda datës 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  
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Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike, tëndjekin procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 170,000 lekë nga 

hartuesi i preventivit të objektit “Riparim dhe mirëmbajtje e murit mbajtës te prroi Levan” sipas 

gjetjes nr. 12 në masat për shpërblim dëmi,  me afat deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në këto drejtori i këtij rekomandimi konsiderohet i pranuar si dhe 

ngarkuar debitor detyrimi prej 170,000 lekë në listën e debitore nr. 275 që i bashkëlidhet bilancit 

2017, por pa efekte arkëtimi deri në momentin e mbajtjes së këtij akt verifikimi.  

Në proces 

13. Gjetje nga auditimi: Ne auditimin e dokumentacionit mbi likuidimin e kontratës së 

punimeve në ish Komunën Levan, u konstatua se në 2 raste nuk janë llogaritur kamatëvonesat 

per mos përfundimin në afat të punimeve me dëm ekonomik në vlerën 345,551 lekë, ne 

kundërshtim me ligjin nr. 7928 datë 27.04.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, 

neni 13, “Momenti i furnizimit” i ndryshuar me nenin 99, të ligiit nr. 92/2014, datë 24.07.2014, 

konkretisht: 

a- Në tenderin me objekti “Ndriçimi rrugor Levan Fier”, punimet nuk kanë përfunduar sipas 

afateve të përcaktuara ne kontratën nr. 588, datë 30.07.2014, pasi nga subjekti “N.” situacionet 

përfundimtarë është paraqitur me 42 ditë vonesë dhe nga zyra e financës nuk janë llogaritur 

penalitete për mos përmbushje të kontratës në vlerën 215,283 lekë, ndaj subjektit “N.”. 

b- Në tenderin me objekti “Riparim e mirëmbajtje të rrugëve të parcelave në fshatrat Bishan, 

Bashkim, Qarri”, punimet nuk kanë perfunduar sipas afateve të përcaktuara ne kontratën nr. 

589/4, datë 18.9.2014, pasi nga subjekti “F.” situacionet përfundimtarë është paraqitur me 28 

ditë vonesë dhe nga zyra e financës nuk janë Ilogaritur penalitete për mos përmbushje të 

kontratës në vlerën 130,269 lekë, ndaj subjekti “F.”. 

13.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike në Bashkinë 

Fier, të marrë masa duke ndjekur te gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për 

arkëtim e shumës 345,552 lekë, respektivisht:  

-vlera 215,283 lekë ndaj subjektit “N.”;  

-vlera 130,269 lekë ndaj subjektit “F.”. 

Brenda dates 30.09.2018  

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike, tëndjekin procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 215,283 lekë nga 

subjekti “F.” sipas gjetjes nr. 13 në masat për shpërblim dëmi,  me afat deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në këto drejtori i këtij rekomandimi konsiderohet i pranuar si dhe 

ngarkuar debitor detyrimi prej 345,552 lekë nënr. 277, 278tëlistësdebitore që i bashkëlidhet 

bilancit 2017, por pa efekte arkëtimi deri në mbajtjen e këtij akt verifikimi.  

Në proces 

14. Gjetje nga auditimi:  Në ish Komunën Topojë janë lidhur ne Vitin 2011 gjithsej 60 

kontrata për dhënien me qira të tokës bujqësore me afat përdorimi 30 vjeçar, nga këto 38 

kontrata janë anuluar me urdhër të Titullarit të Komunës nr. 5, datë 1 1.04.2013, pasi 

qiramarrësit nuk kanë paguar detyrimet kontraktuare për vitet 2012 dhe 2013, duke ngelur 

debitor 16 subjekte për vlerën 2,277,250 lekë, nga të cilat vlera e kontratës (principali) 789,000 

lekë dhe penaliteti 1,478,250 lekë me dëm ekonomik. 

Për 22 kontrata e tjera që janë në fuqi, nuk janë paguar detyrimet kontraktuare per 14 subjekte 

për vlerën totale 4,994,200 lekë, nga te cilët: detyrimi i kontratës (principali) 624,000 lekë dhe 

penaliteti (kamat vonesa) 4,370,200 lekë (me dëm ekonomik), duke mos zbatuar detyrimet të 
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vendosura në kontratat përkatëse dypalëshe, ne kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 7850, datë 

29.7.1994 “Për kodin Civil” i ndryshuar neni 850 dhe kushteve të kontratës. 

14.1.Rekomandimi: Bashkia Fier nëpërmjet strukturave përkatëse, të marrë masa dhe të 

procedojë sipas kërkesave ligjore për arkëtimin e shumës 7,271,450 lekëpër 30 subjekte 

qiramarrëse dhe në rast mos kryerje të pagesës të procedohet deri në anulimin e kontratave të 

qiradhënies së tokës bujqësore. 

Brenda datë 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Menaxhimit të 

Pronave, tëndjekin procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 7,271,450 lekë nga 

30 subjekte qiramarrëse të tokës bujqësore dhe në rast të mos kryerjes së pagesës të procedohet 

deri në anullimin e kontratave të qirave, sipas gjetjes nr. 14 në masat për shpërblim dëmi,  me 

afat deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në drejtorinë ekonomike doli se ështëngarkuar debitor detyrimi prej 

7,271,450 lekë në listën e debitore nr. 288 deri 316 që i bashkëlidhet bilancit 2017, por pa efekte 

arkëtimi deri në mbajtjen e këtij akt verifkimi.  

Sipas rekomandimit nr. 14 të KLSH nga ana e drejtorisë së pronave dhe legjislacionit është 

kërkuar arkëtimi i shumës prej 7,271,450 lekësipas pasqyrës për hapjen e proceseve gjyqësore 

është kërkuar arkëtimi i detyrimeve prej 7,043,400 lekë, sipas Aneksit nr.10 bashkëlidhur, pasi 

nga F. M. është paraqitur ankesë me nr. 8054/1, datë 25.10.2017,për verifikim të detyrimit të 

kërkuar me shkresë të Bashkisë Fier nr. 8054, datë 03.10.2017 për 27,900 lekë dhe shkresë nr. 

8595, datë 18.10.2017 për 179,400 lekë i cili pretendon se ka vetëm 1 kontratë dhe i ka paguar 

duke paraqitur fotokopje të mandateve si më poshtë:  

- Në praktikën dokumentare ndodhet një kontratë origjinale të lidhur nga Njësia Administrative 

Topojë me nr. 96/6, prot., datë 04.04.2011, për sipërfaqen 1 ha dhe një kontratë fotokopje të 

lidhur nga Njësia Administrative Topojë me nr. 96/6, prot., datë 04.04.2011, me sipërfaqe 2 ha 

aq sa është dhe vendimi i Bordit. Në lidhje me mandat arkëtimet e depozituara del se ka shlyer 

detyrimet e vitit 2011 me mandatet nr. 255, datë 26.05.2011 dhe nr. 603, datë 30.09.2011, 

gjithsej 6,000 lekë, detyrimet e vitit 2012 me mandatet nr. 15, datë 6.01.2012 me vlerë 3,000 

lekë dhe nr. 340, datë 23.04.2012, me vlerë 3,000 lekë, gjithsej 6,000 lekë si dhe për vitin 2013 

me mandatin nr. 178, datë 10.04.2013, me vlerë 12,000 lekë, pra rezulton e paguar vlera prej 

24,000 lekë, nga 207,300 lekë e kërkuar për arkëtin në emër të F. M.. Në lidhje me këtë shumë të 

kërkuar nga KLSH prej 207,300 lekë nuk është kundërshtuar nga ana e bashkisë dhe diferenca 

mbetur prej 183,300 lekë nuk ka delë në llogarinë debitore, pra duhet të kërkohet arkëtimi edhe 

për këtë shumë. 

- Proceset gjyqësore me palë Bashkia Fier dhe subjektet kontraktore të mësipërme janë në proces 

gjykimi (sipas aneksit nr. 10 ndodhur në faqen 168 bashkëlidhur Projekt Raportit). 

Në proces 

15.Gjetje nga auditimi: Për periudhën objekt auditimi (2013-30.06.2015), është miratuar dhënia 

e 13 lejeve zhvillimore, nga të cilat 8 leje për ndërtim banesash dhe 5 leje për qëllime biznesi. 

Miratimi i lejeve zhvillimore nga ish Komunat: Cakran për 1 leje, Qendër për 9 leje, Libofshë 

për një leje dhe Dërmënas për 2 leje, konstatohet se: 

Në 7 raste, lejet zhvillimore nuk është Ilogaritur saktë detyrimi për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë, duke evidentuar një dëm ekonomik në vlerën 3,338,053 lekë, veprim në 

kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i 

ndryshuar, nenet 27 dhe 46, të ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin e zhvillim territorit”, i 

ndryshuar, UKM nr. 2, datë 06.08.2014 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të 
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banesave nga Enti Kombëtar i Banesave për vitin 2014” dhe UKM nr. 4, datë 30.09.2015 “Për 

miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave për Vitin 

2015, respektivisht: 

-Objekti “Magazinë 1 kat për fabrikë për prodhimin e vajit të ullirit”, të miratuar me vendim të 

ish Kryetarit të Komunës Cakran nr. 76, datë 05.12.2014, me investitor subjektin ''S.” Shpk, për 

vlerën e detyrimit të pa Ilogaritur prej 39,927 lekë. 

-Objekti “Ndërtesë banimi 1 kat”, të miratuar me vendim të ish Kryetarit të Komunës Qendër nr. 

194/4, datë 07.08.2014, me investitor K. K., për vlerën e detyrimit të pa llogaritur prej 5,934 

lekë. 

-Objekti “Ndërtesë banim 1 kat” të miratuar me vendim të ish Kryetarit të Komunës Qendër nr. 

300/3, datë 07.08.2014, me investitor A. Z., për vlerën e detyrimit të pa llogaritur prej 135,649 

lekë. 

-Objekti “Ndërtesë banimi 1 kat”, të miratuar me vendim të ish Kryetarit të Komunës Qendër nr. 

208/2, datë 07.08.2014, me investitor K.M., për vlerën e detyrimit të pa llogaritur prej 70,184 

lekë. 

-Objekti “Stallë për bagëti, gropa silazhi dhe hangar për mjete bujqësore”, të miratuar me 

vendim të ish Kryetarit të Komunës Libofshë nr. 122, datë 25.06.2015, me investitor subjektin 

“T. A.” Shpk, për vlerën e detyrimit të pa Ilogaritur prej 478,758 lekë. 

-Objekti “Dy qendra prindërore për rritje zogj”, të miratuar me vendim të ish Kryetarit të 

Komunës Dërmënas nr. 524, datë 01.08.2014, me investitor subjektin “D.” Shpk, për vlerën e 

detyrimit të pa Ilogaritur prej 2,343,333 lekë. 

Objekti “Magazine bujqësore 1 kat Baltëz", të miratuar me vendim të ish Kryetarit të Komunës 

Dërmënas nr. 41, datë 02.06.2015, me investitor A. Gj., për vleren e detyrimit të pa llogaritur 

prej 264,268. 

15.1. Rekomandimi: Drejtoria e Planifikim Zhvillim Territorit ne Bashkin& Fier, të marrë masa 

duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore per arkëtimin e vlerës 3,338,053 lekë, 

respektivisht: 

-vlera 2,343,333 lekë, ndaj subjektit "D." Shpk; 

-vlera 478,758 lekë, ndaj subjektit "T. A." Shpk; 

-vlera 264,268 lekë, ndaj investitorit A.Gj.;  

-vlera 135,649 lekë, ndaj investitorit A. Z.; 

-vlera 70,184 lekë, ndaj investitorit K. M.;        

-vlera 39,927 lekë, ndaj subjektit "S." Shpk•, 

-vlera 5,934 lekë, ndaj investitorit K.K.. 

Brenda datë 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit Territorit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

të Legjislacionit, të ndjekin procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 3,338,053 

lekë subjektet që kanë marrë leje zhvillimore sipas gjetjes nr. 15 në masat për shpërblim dëmi,  

me afat deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në drejtorinë ekonomike doli se ështëngarkuar debitor detyrimi prej 

3,338,053 lekë në listën e debitore nr. 278 deri 284 që i bashkëlidhet bilancit 2017, por pa efekte 

arkëtimi deri në mbajtjen e këtij akt verifkimi, ndërsa nga drejtoritë e tjera nuk ka ndjekje të 

procedurave për njoftimin e subjekteve apo hapjen e proceseve gjyqësore për mos arkëtim të 

detyrimeve. 

Në proces 
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16.Gjetje nga auditimi: Në ish Komunën Libofshë, sipas Vendimit të Këshillit të Komunës ne 

Vitin 2013, janë lidhur 39 kontrata për dhënien me qira të tokës bujqësore të pa ndarë per 

sipërfaqen totale 308.429 m
2
, me afat përdorimi 1 vjeçar dhe 2 kontrata për dhënien me qira të 

pyjeve dhe kullotave me afat përdorimi 3 vjeçar. 

Nga personat qiramarrës nuk janë paguar detyrimet për 1 kontratë qiradhënie të tokës bujqësore 

për shumën 11,340 lekë dhe për 2 kontrata për pyje dhe kullota për shumën 144,000 lekë, 

gjithsej 155,340 lekë me dëm ekonomik, duke mos zbatuar detyrimet e vendosura ne kontratat 

përkatëse dypalëshe, në kundërshtim me nenin 850, të ligjit nr. 7850 datë 29.7.1994 “Për Kodin 

Civil”, i ndryshuar. 

16.1. Rekomandimi: Bashkia Fier, të marrë masa dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore per 

arkëtimin e shumës 155,340 lekë, respektivisht: 

-vlera 11,340 lekë ndaj qiramarrësit L. N.; 

-vlera 72,000 lekë ndaj qiramarrësit "B. B"' 

-vlera 72,000 lekë ndaj qiramarrësit Xh. T.. 

Brenda datës 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike, tëndjekin procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 155,340 lekë nga 

subjekte qiramarrëse në ish-komunën Libofshë sipas gjetjes nr. 16 në masat për shpërblim dëmi,  

me afat deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në drejtorinë ekonomike doli se ështëngarkuar debitor detyrimi prej 

155,340 lekë në listën e debitore nr. 285 deri 287 që i bashkëlidhet bilancit 2017, por pa efekte 

arkëtimi deri në mbajtjen e këtij akt verifkimi, ndërsa nga drejtoritë e legjislacionit nuk ka 

ndjekje të procedurave për njoftimin e subjekteve apo hapjen e proceseve gjyqësore për mos 

arkëtim të detyrimeve. 

Në proces 

17. Gjetje nga auditimi: Në ish Komunën Levan, ne periudhën e viteve 2009-2011, jane lidhur 

gjithsej 37 kontrata qiradhënie të tokës bujqësore me afat përdorimi 99 vjet. Nga këto kontrata 

nukjanë paguar detyrimet kontraktore per 9 kontrata me vlerë 1,514,736 lekë, nga të cilat: vlera 

prej 208, 114 lekë sipas vlerës së kontratës dhe 1,306,622 lekë vlera e penalitetit te llogaritur 

përsa nuk janë paguar detyrimet kontraktuare në afat, düke mos zbatuar detyrimet të vendosura 

në kontratat përkatëse dypalëshe, në kundërshtim me nenin 850, të ligjit nr. ligjit nr. 7850, datë 

29.7.1994 “Për Kodin Civil”, i ndryshuar. 

17.1. Rekomandimi: Bashkia Fier, të marrë masa dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore për 

arkëtimin e shumës 1,514,736 lekë për 9 subjekte qiramarrëse. 

Brenda datës 30.09.2018 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

Drejtoria e Përgjithshme e Legjislacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

Ekonomike, tëndjekin procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 1,514,736  lekë 

nga subjektet qiramarrëse në ish-komunën Levan sipas gjetjes nr. 17 në masat për shpërblim 

dëmi,  me afat deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në drejtorinë ekonomike doli se ështëngarkuar debitor detyrimi prej 

1,514,736 lekë në listën e debitore nr. 318 deri 326 që i bashkëlidhet bilancit 2017, por pa efekte 

arkëtimi deri në mbajtjen e këtij akt verifkimi, ndërsa nga drejtoritë e legjislacionit nuk ka 

ndjekje të procedurave ligjore për njoftimin e subjekteve apo hapjen e proceseve gjyqësore për 

mos arkëtim të detyrimeve. 
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Në proces 

“Janë rekomanduar 1 masë administrative nga IMTV Bashkia Fier e cila nuk është zbatuar dhe 

rikërkohet për zbatim. Gjithashtu janë rekomanduar APP masa për 12 punonjës për të cilët ende 

nuk është shprehur APP me vendim në kohën e verifikimit të rekomandimeve. 

 

D. MASA ADMİNİSTRATIVE: 

DA. Për Inspektoratin e Mbrojtjes Territorit, Bashkia Fier: 

Bashkia Fier të marrë masa që në mbështetje të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin 

dhe disiplinimin e punimeve të ndertımit”, i ndryshuar, Kreu III, nenet 15 e 16, Ligjit Nr. 

107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i ndryshuar, Kreu III neni 29 dhe Kreu 

IV, neni 52, ti kërkojë Inspektoratit të Mbrojtjes Territorit Vendor, Bashkia Fier (IMTV), 

të vendosë masë administrative me gjobë si më poshtë: 

-Për Ing. A. T. me detyrë përfaqësues ligjor i firmës projektuese “S.” Shpk, për shkeljet e 

konstatuara në procedurë e hartimit të projekt preventivit për objektin: “Rikonstruksioni i Rrugës 

Topojë-Sheq Marinëz-Seman” në ish-Komunën Topojë, ku si pasojë e vendosjes së çmimeve mbi 

ato të manualit teknik në fuqi, janë preventivuar më teper fond limit në vlerën 8,096,380lekë pa 

tvsh, veprim me efekt financiar me dëm ekonomik në buxhet. 

Kryetari Bashkisë me urdhërin nr. 72, datë 6.02.2018 për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH ka urdhëruar të zbatohen masat organizative si më poshtë:  

IVMT i bashkisë Fier të vendosë masën administrative gjobë për: ing. A. T. me detyrë 

pëerfaqësues ligjor i firmës S. shpk për shkeljet e konstatuara në procedurëën e hartimit të 

projek-preventivit për objektin “Rikonstruksion i rrugës Topojë-Sheq Marinës-Seman” në ish-

komunën Topojë,  me afat deri 30.03.2018. 

Koment: Nga verifikimi në drejtorinë ekonomike doli se është ngarkuar debitor detyrimi prej 

8,096,380 lekë në listën e debitore nr. 262 që i bashkëlidhet bilancit 2017, por pa efekte arkëtimi 

deri në mbajtjen e këtij akt verifkimi. 

Në lidhje rekomandimin e dhënies së masës administrative me gjobë nga anae Inspektoratit të 

Mbrojtjes Territorit Vendor, Bashkia Fier (IMTV), për Ing. A. T. me detyrë përfaqësues ligjor i 

firmës projektuese “S.” Shpk, për shkeljet e konstatuara në procedurë e hartimit të projekt 

preventivit për objektin: “Rikonstruksioni i Rrugës Topojë - Sheq Marinëz – Seman” në ish-

Komunën Topojë, ku si pasojë e vendosjes së çmimeve mbi ato të manualit teknik të çmimeve në 

fuqi, janë preventivuar më teper fond limit. Nga ana e IVMT për Ing. A.T. është marrë vendimi 

nr. 17, datë 18.04.2018 dhe është vendosur masa me gjobë 200,000 lekë, ndërsa  me shkresë nr. 

9188/6, datë 18.04.2018 është bërë njoftimi për vendimmarrjen. 

Në proces 

 

GJETJET DHE REKOMANDIMET 

A. MASA ORGANIZATIVE 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, në raportet e monitorimit për 4 mujorët e 

vitit 2017, institucioni ka paraqitur: raportin sipas tabelave standarde të miratuara në Udhëzimin 

e Ministrisë Financave nr. 22, datë 17.11.2016"Për procedurat standarte të monitorimit të 

buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore", relacionin shpjegues për mospërputhjet ndaj 

parashikimeve të periudhës raportuese; por nuk është shprehur mbi masat korrigjuese që duhen 

ndërmarrë, sikundër e kërkon Udhëzimi  i MF, nr. 22, datë 17.11.2016. 

- Performanca e produkteve duhet të paraqitej e lidhur me realizimin e objektivave dhe politikës 

së programit, ku të shpjegohej cilat ishin objektivat sipas PBA, politikat e programit si dhe si 

janë realizuar këto objektiva (Trajtuar më hollësisht në faqet 17-18 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
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NIVELI I PRIORITETIT  
I Lartë 

1.1. Rekomandimi: Në përfundim të raportit të monitorimit për 4 mujorin e fundit të vitit, 

anëtarët e EMP të shprehen mbi masat që duhet të merren për veprime korrigjuese në raste të 

mosrealizimit të planeve. Në rastet kur veprimet korrigjuese shkojnë përtej përgjegjësisë së 

anëtarëve të EMP, por brenda përgjegjësisë së anëtarëve të tjerë në institucion ose edhe jashtë, 

duhet të përfshihen si rekomandime në relacionin e raportit të performancës edhe argumentat 

mbështetës. Sa më sipër duhet t’i paraqiten koordinatorit të GMS-së, jo më vonë se 15.12.2017 

(jo më vonë se java e dytë mbas përfundimit të 4 mujorit), në përputhje me kërkesat e Udhëzimit 

të MF nr. 22, datë 17.11.2016 "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e 

qeverisjes qendrore". 

Brenda 30.10.2018 

2. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Fier dhe Njësitë Administrative Mbrostar, Qëndër, Portëz, 

Frakull, Dermenas, Levan, Cakran, Topojë dhe Libofshë, në fund të vitit 2017 janë debitorë për 

taksa dhe tarifa vendore 733 subjekte në shumën 45,501,623 lekë dhe familjarët në vlerën 

122,853,785 lekë (13,856 familje për taksë toke në vlerën 47,077,738 lekë, 14,033 familje për 

taksë ndërtese në vlerën 9,261,047 lekë dhe 30,771 familje për tarifa shërbimi (ndricim+ 

pastrim+ gjelbërim) në vlerën 66,515,000 lekë). Sektori i Tatim Taksave për arkëtimin e 

debitorëve nuk ka ndjekur procedurat e nevojshme ligjore, veprim në kundërshtim me nenin 4, 

26, 32, 34, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, nenet 90, 91, të 

ligjit nr. 9920 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar dhe Kreu i XI, 

neni 12 i Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 24, datë 02.09.2008.  

Në pasqyrat financiare pasqyrohet vetëm vlera e arkëtuar në total pa u pasqyruar detyrimi që 

kanë subjektet. Veprimet e arkëtimit mbahen jashtë kontabilitetit (Trajtuar më hollësisht në faqet 

8-18 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

NIVELI I PRIORITETIT  
I Lartë 

2.1. Rekomandimi: - Nga Bashkia Fier të merren masat për tu pasqyruar në kontabilitet, 

pasqyrat financiare vjetore të vitit ushtrimor, detyrimi i lindur i planifikuar i subjekteve të 

biznesit të vogël, subjekteve të biznesit të madh, i subjekteve familjar, për shlyerjen e taksave e 

tarifave vendore.  

Drejtoria e Tatim Taksave në Bashkinë Fier të marrë masa, për arkëtimin e detyrimeve tatimore 

dhe të bëhen njoftim vlerësimet tatimore, për 733 subjekte debitorë në shumën 45,501,623 lekë, 

bazuar në nenin 70 pika 3 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”, i 

ndryshuar, njëherazi:  

A- Të vendoset masa e detyrimit tatimorë, ashtu siç parashikohet në nenin 91, të ligjit nr 9920, 

”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet: “… nëse tatimpaguesi 

nuk paguan në datën e caktuar detyrimin tatimor, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, detyrimi 

tatimor i papaguar sigurohet në favor të administratës tatimore mbi të gjithë pasurinë e 

tatimpaguesit, në masën e nevojshme, për të përmbushur detyrimin tatimor të tij”.  

-Nuk është vepruar me sekuestrimin e pasurive të subjekteve, siç parashikohet në nenin 93, të 

ligjit nr. 9920, ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” Pika 1 ku thuhet : “ Nëse 

tatimpaguesi nuk paguan detyrimin tatimor në datën e caktuar, në përputhje me nenin 89 të këtij 

ligji, për njoftimin dhe kërkesën për pagesë, administrata tatimore mund ta mbledhë detyrimin 

tatimor të papaguar nëpërmjet sekuestrimit, e më pas konfiskimit, të pasurisë së siguruar në 

favor të administratës tatimore, në pronësi të tatimpaguesit”.  

B - Për subjektet të cilët nuk paguajnë detyrimet tatimore në afat, të llogaritet kamat vonesa 

(gjobë në masën 0,06 % kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër se 365 ditë), bazuar në 
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nenin 114, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar. 

Brenda 30.10.2018 

3. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Fier për vitin 2017 janë debitor për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë 693 qytetar dhe subjekte, në vlerën 20,182,168 lekë, të pajisur me leje legalizimi 

nga zyra e ALUIZN-it e bazuar në VKM. Nr. 860, datë 10.12.2014 (Trajtuar më hollësisht në 

faqet 18 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

NIVELI I PRIORITETIT  
Të mesëm 

3.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Fier të meren  masa me Institucionin e ZVRPP për mos 

pajisjen me certifikate pronësi të 693 qytetar dhe subjekte në vlerën 20,182,168 lekë deri në 

likuidimin e plotë të kësaj vlere për taksën e ndikimit në infrastrukturë. 

Menjëherë 

4. Gjetje nga auditimi Nga auditimi rezulton se në Bashkinë Fier, nuk ishte arkëtuar taksa e 

ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje të pajisura me leje legalizimi nga Drejtoria e 

ALUIZ-it Fier për periudhën (gusht 2015 deri 31.12.2016) për 849 persona me një vlerë prej 

29,979,807 lekë shumë kjo e cila nuk është ngarkuar në llogarinë 468, debitor në persona, 

veprim në papajtueshmëri me pikën 5 të 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 (Trajtuar më hollësisht në faqet 17-18 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

NIVELI I PRIORITETIT  
Të mesëm 

4.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Fier të merren masat për tu pasqyruar në kontabilitet, pasqyrat 

financiare vjetore të vitit ushtrimor, të bashkëpunojë me ZVRPP Fier për parandalimin e 

regjistrimit dhe njoftimin e 849 qytetarëve dhe subjekte për pagesën në vlerën prej 29,979,807 

lekë deri në likuidimin e plotë të kësaj vlere për taksën e ndikimit në infrastrukturë. 

Brenda 30.10.2018 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në Bashkinë Fier rezulton se, NjAB nuk ka programuar 

kohë për verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna, gjithashtu nuk ka programuar kohën 

me efektivitet për çdo auditues dhe për çdo auditim, procedura 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 (Trajtuar më hollësisht në faqet 79-88 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

5.1. Rekomandimi: NjAB të programojë verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna, 

gjithashtu të programojë kohën me efektivitet për çdo auditim si dhe programet e auditimit të 

miratohen nga Kryetari i Bashkisë. 

Masa të marra gjatë auditimit: Nga auditimi i proces verbaleve rezultoi se në 56 raste nga ana 

e inspektorëve të taksave janë mbajtur proces- verbale në subjekte të ndryshme të cilat nuk janë 

kontabilizuar nga ana e inspektorëve të vlerësimit në shumën 2,929,968 lekë për vitin 2017. Nga 

ballafaqimi me inspektorët dhe Drejtorin e Taksave u pranua se në këto raste nuk janë hedhur në 

sistem dhe gjatë periudhës së auditimit këto raste dhe kjo shumë u pasqyruan në sistem dhe ju 

ngarkuan subjekteve për vitin 2018 (Trajtuar më hollësisht në faqet 8-17 të Projekt Raporit të 

Auditimit).  

Brenda 30.10.2018 

6. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2017 në fillim të vitit me miratimin e Buxhetit të Bashkisë janë 

alokuar fonde në masën 10,000,000 lekë të cilat me ndryshimet e mëvonshme të buxhetit janë 

shtuar edhe me 12,000,000 lekë. Gjithsej për vitin 2017 janë akorduar fonde K. F.A. shuma prej 
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22,000,000 lekë në artikullin 602 (Trajtuar më hollësisht në faqet 10 të Projekt Raporit të 

Auditimit).  

NIVELI I PRIORITETIT  
I Lartë 

6.1 Rekomandim: Bashkia Fier të marr masa që për vitin 2018, me Vendim të Këshillit 

Bashkiak, vlerën  e përcaktuar për zmadhim kapitali të K. F. A., ta kalojë në artikullin 231 dhe jo 

në artikullin 602 të Buxhetit të bashkisë dhe të pasqyrohet në pasqyrat financiare në aktiv të 

bilancit  ky kapital. 

Brenda 30.10. 2018 

7. Gjetje nga auditimi: Nga Zyra e Financës në Bashkinë Fier, konstatohet se janë detyrimet të 

prapambetura dhe vijues 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 152,107,854 

lekë, veprim në papajtueshmëri me shkronjën “gj” neni 12, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar. 

NIVELI I PRIORITETIT  
I Lartë 

7.1 Rekomandim: Zyra e Financës në Bashkinë Fier të marrë masa, për të shlyer detyrimet e 

faturave të prapambetura brenda afateve ligjore në vlerën 152,107,854 lekë, duke nxjerrë në çdo 

rast përgjegjësitë për këto detyrime të shtuara. 

7.2 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Fier dhe Këshilli bashkiak i Bashkisë Fier në lidhje me 

mos shlyerjen e detyrimeve të prapambetura brenda afateve ligjore për vlerën 152,107,854 lekë, 

të analizojnë dhe të nxjerrin përgjegjësinë rast pas rasti duke marrë masa edhe ndaj personave 

përgjegjës për mospërmbushjen e detyrës funksionale.  

Menjëherë 
 

C.I. MASA 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 shkronja (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH dhe mbështetur në nenet 98-

102, të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” 

dhe pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i njësisë publike, 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 

31,355,825 lekë nga të cilat: 4,055,836 lekë në zbatimin e kontratave për punë publike dhe 

27,299,989 lekë në procedurat e prokurimit. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin dhe të kryej 

regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 

4,055,836 lekë pa TVSH si më poshtë: 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rehabilitim i rrjetit ujitës me kanalin Vjosë – Levan - Fier”, Rehabilitim i kanalit sekondar – 

Dega e Martinës” Bashkia Fier, me vlerë të kontratës (me tvsh) 144,823,330 lekë, fituar nga 

subjekti Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “B.” Sh.p.k & “B.” shpk, rezultuan diferenca në 

volume pune të pakryera në fakt në vlerën 3,573,690 lekë pa TVSH.  Veprimet e mësipërme janë 

në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 4400 prot datë 21.10.2016 të lidhur 

mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Fier dhe BOE “B.” Sh.p.k & “B.” (Trajtuar më hollësisht në 

faqet 72 - 79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Fier të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 3,573,690 lekë 

pa TVSH nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “B.” Sh.p.k & “B.”, në cilësinë e 
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sipërmarrësit në kontratën nr. 4400 prot datë 21.10.2016 me objekt “Rehabilitim i rrjetit ujitës 

me kanalin Vjosë – Levan - Fier”, Rehabilitim i kanalit sekondar – Dega e Martinës” Bashkia 

Fier, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si 

rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i rrugës Qendër – Cakran - Autostradë”, Bashkia Fier, me vlerë të kontratës 

(me tvsh) 38,081,511lekë me tvsh, fituar nga subjekti Operatori Ekonomik “C. R. 2008” Sh.p.k, 

rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 482,146 lekë pa tvsh. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 419 

prot datë 24.03.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Fier dhe OE. “C. R.2008” 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 72 - 79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Fier të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 482,146 lekë pa 

TVSH nga Operatori Ekonomik “C. R. 2008”, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 419 

prot datë 24.03.2017 me objekt “Rikonstruksion i rrugës Qendër – Cakran - Autostradë”, vlerë 

kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë 

e likuidimit të punimeve të pakryera.  

Menjëherë  

3. Gjetje nga auditimi: Në prokurimin publik me objekt “Rikonstruksion i shkollës ‘Perikli 

Ikonomi” me fond limit 36,851,880 lekë pa tvsh, është skualifikiuar OE “L.K.” me ofertë më të 

favorshme ekonomike në vlerën 30,961,419 lekë, si pasojë e kritereve të vendosura në DST dhe 

devijimeve të vogla për dokumentacionin shoqërues, duke shkaktuar përdorimin e fondeve 

publike me efekt dëm ekonomik në vlerën 4,947,681 lekë në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 

46, 53 të ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 19-72 të Projekt Raporit të Auditimit). 

3.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak Fier, nëpërmjet strukturave 

përgjegjëse, të marrë masa për analizimin dhe nxjerrjen e përgjegjësisë për zhdëmtimin e vlerës 

4,947,681 lekë ndaj personave përgjegës për procedurën e prokurimit, duke u udhëhequr nga 

qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të 

fondeve të prokuruara, të cilat nuk cënojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri 

më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative. 

Brenda 30.10.2018 

4. Gjetje nga auditimi: Në prokurimin publik me objekt “Ndërtimi i tregut publik të produkteve 

bujqesore dhe blegtorale” me fond limit 45,974,536 lekë pa tvsh, si pasojë e kritereve të 

vendosura në DST, është skualifikiuar OE “B.B” me ofertë më të favorshme ekonomike në 

vlerën 42,584,083 lekë, duke shkaktuar përdorimin e fondeve publike me efekt dëm ekonomik në 

vlerën 3,129,573 lekë në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 46, 53 të ligjit Nr. 9643, date 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht në faqet 19-72 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak Fier, nëpërmjet strukturave 

përgjegjëse, të marrë masa për analizimin dhe nxjerrjen e përgjegjësisë për zhdëmtimin e vlerës 

3,129,573 lekë ndaj personave përgjegës për procedurën e prokurimit, duke u udhëhequr nga 

qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të 

fondeve të prokuruara, të cilat nuk cënojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri 

më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative. 

Brenda 30.10.2018 
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5. Gjetje nga auditimi: Në prokurimin publik me objekt “Rikonstruksion i rrjetit të 

kanalizimeve në lagjen Sheq i madh” me fond limit 30,274,239 pa tvsh, si pasojë e kritereve të 

vendosura në DST, është skualifikiuar OE “N.” me ofertë më të favorshme ekonomike në vlerën 

27,551,430 lekë, duke shkaktuar përdorimin e fondeve publike me efekt dëm ekonomik në vlerën 

2,022,290 lekë në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 46, 53 të ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 

“Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht në faqet 19-72të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 

5.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak Fier, nëpërmjet strukturave 

përgjegjëse, të marrë masa për analizimin dhe nxjerrjen e përgjegjësisë për zhdëmtimin e vlerës 

2,022,290 lekë ndaj personave përgjegës për procedurën e prokurimit, duke u udhëhequr nga 

qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të 

fondeve të prokuruara, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri 

më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative. 

Brenda 30.10.2018 

6. Gjetje nga auditimi: Në prokurimin publik me objekt “Loti 3-Rehabilitim i rrjetit ujitës me 

kanalin Vjosë-Levan”- Rehabilitim i kanalit Sekondar - Dega e Martinës” me fond limit 

120,686,108 lekë pa tvsh, është skualifikiuar BOE "B-93 & E. C. C.” me ofertë më të favorshme 

ekonomike në vlerën 115,773,708 lekë, si pasojë e kritereve të vendosura në DST dhe 

devijimeve të vogla për dokumentacionin shoqërues, duke shkaktuar përdorimin e fondeve 

publike me efekt dëm ekonomik në vlerën 4,912,400 lekë në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 

46, 53 të ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 19-72 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 6.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak Fier, nëpërmjet strukturave 

përgjegjëse, të marrë masa për analizimin dhe nxjerrjen e përgjegjësisë për zhdëmtimin e vlerës 

4,912,400 lekë ndaj personave përgjegës për procedurën e prokurimit, duke u udhëhequr nga 

qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të 

fondeve të prokuruara, të cilat nuk cënojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri 

më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative. 

Brenda 30.10.2018 

7. Gjetje nga auditimi: Në prokurimin publik me objekt “Rikonstruksion i rrugës Daullas – 

Grecalli-Mujalli, Njësia Administrative Qënder” me fond limit 127,025,351 lekë pa tvsh, si 

pasojë e kritereve të vendosura në DST, është skualifikiuar OE “G.P.G.C.” me ofertë më të 

favorshme ekonomike në vlerën 112,846,480 lekë, duke shkaktuar përdorimin e fondeve publike 

me efekt dëm ekonomik vlerën 12,288,045 lekë në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 46, 53 të 

ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht 

në faqet 19-72 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

7.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak Fier, nëpërmjet strukturave 

përgjegjëse, të marrë masa për analizimin dhe nxjerrjen e përgjegjësisë për zhdëmtimin e vlerës 

12,288,045 lekë ndaj personave përgjegës për procedurën e prokurimit, duke u udhëhequr nga 

qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të 

fondeve të prokuruara, të cilat nuk cënojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri 

më tani kanë sjellë pasoja me efekte negative. 

Brenda 30.10.2018 
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C.II. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE.  
 

1. Gjetje nga auditimi: Në prokurimin publik me objekt “Rivitalizim i Parkut pranë Bar Rinisë 

dhe rehabilitim i rrugës ’Dervish Hekali” me fond limit 122,915,736 lekë pa tvsh, si pasojë e 

kritereve të vendosura në DST, është skualifikiuar BOE “B-93&E. C. C.” me ofertë më të 

favorshme ekonomike në vlerën 112,258,012 lekë, duke shkaktuar përdorim me mosefektivitet të 

buxhetit të njësisë të vetëqeverisjes vendore në vlerën 7,517,688 lekë në papajtueshmëri me nenet 

1, 2, 20, 46, 53 të ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 19-72 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandim: Bashkia Fier nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të marrë masa për 

eliminimin e praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin e 

fondeve publike me impakt negativ për vlerën 7,517,688 lekë, duke u udhëhequr nga qëllimi 

kryesor i ligjit për prokurimet publike ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve të 

prokuruara, të cilat nuk cënojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani 

kanë sjellë pasoja me efekte negative. 

Brenda 30.10.2018 

2. Gjetje nga auditimi: Në prokurimin publik me objekt “Rikonstruksioni ujësjellësit 

Ndërnënas - Hasturkas” me fond limit 19,356,610.5 lekë pa tvsh, si pasojë e kritereve të 

vendosura në DST, është skualifikiuar OE “L. K.” me ofertë më të favorshme ekonomike në 

vlerën 15,210,551.7 lekë, duke shkaktuar përdorim me mosefektivitet të buxhetit të njësisë të 

vetëqeverisjes vendore në vlerën 2,757,931 lekë në papajtueshmëri me nenet 1, 2, 20, 46, 53 të 

ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht 

në faqet 19-72 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandim: Bashkia Fier nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të marrë masa për 

eliminimin e praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin e 

fondeve publike me impakt negativ për vlerën 2,757,931 lekë, duke u udhëhequr nga qëllimi 

kryesor i ligjit për prokurimet publike ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve të 

prokuruara, të cilat nuk cënojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani 

kanë sjellë pasoja me efekte negative. 

Brenda 30.10.2018 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në preventivin e hedhur në procedurën e 

prokurimit me objekt “Rehabilitim i rrjetit ujitës me kanalin Vjosë – Levan - Fier”, 

Rehabilitim i kanalit sekondar – Dega e Martinës” Bashkia Fier, është ndryshuar diametri i 

hekurbetonit nga d=8mm i parashikuar në projektin e zbatimit, në d=10 mm, duke shtuar 

fiktivisht në preventiv 53.8 ton hekur, ose e llogaritur me çmimin e preventivit fillestar 5,742,666 

lekë, e cila përbën përdorim pa ekonomicitet të shpenzimeve në Bashkinë Fier. (trajtuar më 

hollësisht në faqet 72-79 të Projekt Raportit të Auditimit). 

3.1 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor Bashkia Fier, të marrë masa nëpërmjet strukturave të 

prokurimit, që para publikimit të procedurës së prokurimit, të kontrollojë dhe analizojë 

projektpreventivin, në mënyrë që fondi limit të jetë në përputhshmëri me projektin dhe sa më 

afër kostos reale të zbatimit.  

Në vijimësi 
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C.III. TË ARDHURA TË MUNGUARA: 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave për arkëtimin e detyrimeve për taksat 

vendore, u konstatua se nga Bashkia Fier, nuk janë  marrë të gjitha masat e nevojshme 

shtrënguese në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore 

në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar nenet 70, 90, 91, 114, ligjit nr. 9482, datë 30.04.2006 

“Për Legalizimin Urbanizimin dhe Integrimin e Ndërtimeve pa Leje” i ndryshuar, neni 23 ligji 

nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”i ndryshuar, 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” i ndryshuar dhe Vendimi i Këshillit 

Bashkiak nr. 102, datë 23.12.2016 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore” të bashkisë për 

vitin 2017, miratuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkresë nr. 1305/1, datë 05.01.2017. 

Totali i të ardhurave të munguara nga mos vjelja e tatim taksave vendore, është në shumën 

218,517,383 lekë, nga të cilat:     

- 45,501,623 lekë, debitorë për taksa dhe tarifa vendore të pa paguara nga 733 subjekte, në 

Bashkinë Fier dhe Njësitë Administrative Mbrostar, Qëndër, Portëz, Frakull, Dermenas, Levan, 

Cakran, Topojë dhe Libofshë, në fund të vitit 2017. 

- 122,853,785 lekë, debitorë të pa paguar nga 13,856 familje për taksë toke në vlerën 47,077,738 

lekë, nga 14,033 familje për taksë ndërtese në vlerën 9,261,047 lekë dhe nga 30,771 familje për 

tarifa shërbimi (ndricim+pastrim+gjelbërim) në vlerën 66,515,000 lekë. 

- 50,161,975 lekë, detyrime të pa arkëtuara nga taksa e ndikimit në infrastrukturë dhe tarifat 

përkatëse për 1542 persona të pajisur me leje legalizimi nga të cilët për vitin 2017 për 693 

qytetar dhe subjekte, në vlerën 20,182,168 lekë dhe për periudhën gusht 2015 deri 31.12.2016 

për 849 persona me një vlerë prej 29,979,807 lekë (Trajtuar më hollësisht në faqet 8-18 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: Bashkia Fier nëpërmjet strukturave përkatëse të marrë masat e nevojshme 

shtërnguese për vjeljen e detyrimeve për tatim taksat lokale. 

Në rast se bizneset private dhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në 

bankë, nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, bazuar në nenin 182 të ligjit të Kodit Penal në RSH i 

ndryshuar, pasi të vendosen masa administrative, të bëhet kallëzim penal. 

Në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: - Nga auditimi i dosjes së zbatimit të kontratës me objekt “Rehabilitim i 

rrjetit ujitës me kanalin Vjosë – Levan - Fier”, Rehabilitim i kanalit sekondar – Dega e 

Martinës” Bashkia Fier, rezulton se sipërmarrësi i punimeve, deri në datën e amandamentit ka 

punuar 30 ditë. Në përkufizimet e kontratës, “Llogaritja e afateve”, përcaktohet që “...referencat 

e ditëve do të jenë ditë kalendarike...”. Nisur nga ky përkufizim, deri në datën e amendamentit ka 

përfunduar afati i zbatimit të kontratës. Shtyrja e këtij afati me 133 ditë është e paargumentuar, 

pasi nuk mund të shtyhet afati i punimeve (pas përfundimit të kontratës), me më shume se dy 

herë nga afati kontraktual. Nga verifikimi i ditarit të punimeve, sipërmarrësi ka bërë 60 ditë 

pune, në datën 24.03.2017, ose 52 ditë para përfundimit të punimeve. Nëse nuk do të ishte bërë 

ky amendim, nga ana e AK duhet të ishin aplikuar penalitete për sipërmarrësin, në zbatim të 

kapitullit V “Të tjera”, pika 8 e kontratës, në vlerën ditore 0.004 të vlerës së korresponduese të 

mbetur pa u zbatuar, e cila nga llogaritjet do të ishte: 0.004 x 107,879,614 lekë (vlera e kontratës 

144,823,330 – 36,943,716 shuma e situacioneve 1+2) x 52 ditë = 22,438,960 lekë, e cila përbën 

të ardhur të munguar në Bashkinë Fier.  

2.1 Rekomandim: Autoriteti Kontraktor, Bashkia Fier, të marrë masa që të kërkojë zbatimin me 

rigorozitet te afatit të përfundimit të punimeve në kontratat e zbatimit dhe të argumentojë 
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teknikisht shtyrjen potenciale të këtij afati, duke zbatuar penalitetet kontraktuale në rast të 

mosrespektimit të afatit. 

Menjëherë  

 

 

A. OPINIONI I AUDITIMIT  

 

Grup i auditimit tërheq vëmendjen për kualifikimin e opinionit (ISSAI 1705) për disa çështje 

të pazakonta të konstatuara, të cilat janë materiale, me ndikim në vendimmarrjen e përdoruesit 

të pasqyrave financiare si:  

Pasqyrat financiare të vitit 2017 nuk ishin pasqyruar në kontabilitet vlera e detyrimeve për tu 

arkëtuar nga subjektet e biznesit të vogël në vlerën 8,395,038 lekë, subjektet e biznesit të 

madh, në vlerën 15,814,229 lekë, detyrimet për shlyerjen e taksave e tarifave vendore nga 

subjektet familjarë për tokën në vlerën 47,077,738 lekë, tarifat e shërbimit në vlerën 66,515 

mijë lekë si dhe shlyerja e detyrimeve të taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa 

leje në vlerën 50,161,971 lekë, në total vlera 173,015,760 lekë.  

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit 

Publik (ISSAI 1700
1
 dhe ISSAI 1200

2
). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë 

përshkruar më hollësisht në seksionin“Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave 

Financiare”, pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të 

audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe 

ISSAI 30- Kodi Etik. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me 

standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë 

audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e 

opinionit të auditimit.  

Opinioni i kualifikuar i Grupit të Auditimit mbi pasqyrat financiare të Bashkisë Fier. 

Në opinionin tonë, Pasqyrat Financiare të Bashkisë Fier, përveç çështjeve të trajtuara në bazën 

për kualifikimin e opinionit, paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin 

financiar në 31 Dhjetor 2017, performancën e tij financiare dhe fluksin e parasë për vitin 

respektiv në përputhje me Kuadrin e Raportimit Financiar të Sektorit Publik.  

- Për procedurat e prokurimit publik 

Baza për opinionin mbi përputhshmërinë
2
 e veprimtarisë së Bashkisë Fier (ISSAI 4000 

“Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë”
3
). 

Nga auditimi mbi përputhshmërinë
4 

e procedurave të prokurimit publik, sa i takon shkallës së 

zbatueshmërisë nga subjekti- Bashkia Fier, të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, 

kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e 

auditimit të përputhshmërisë), bazuar në ISSAI 4000 “Standardet e Auditimit të 

Përputhshmërisë”, “Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë”, u evidentuan devijime nga 

kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të 

pavarur janë materiale, të cilat konsistojnë: 

- Shkelje të kuadrit rregullator në fuqi në fushën e zhvillimit të procedurave të prokurimit 

publik, lidhur me kritereve të vendosura në DST. Për arsye të skualifikimit të operatorëve 

                                                 
1 Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar në një vlerësim të përfundimeve 
të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë opinionin nëpërmjet një raporti të shkruar që shpjegon bazat e opinionit. 
2 Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali materiale, raste mashtrimi ose 
gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve nga auditimi. 
3 ISSAI 4000 – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë sigurie 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. 
4 Mbështetur mbi ligjin nr. 154/2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH-së”. 
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ekonomikë si pasojë e kritereve të vendosura në DST dhe devijimeve të vogla të parashikuara 

në ligj  kanë shkaktuar përdorimin e fondeve publike me efekt dëm ekonomik të paarkëtueshme 

në vlerën 27.3 milion lekë, dhe efekt financiar negativ në vlerën 10.3 milion lekë të cilat 

përbëjnë 7.3 % të vlerës së kontratave të lidhura. Në fushën e zbatimit të kontratave të 

punimeve, në 2 raste u konstatuan shkelje për volume pune të likuiduara por të pakryera në 

fakt dhe llogaritje të gabuar të fondit limit, të cilat kanë shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të 

njësisë vendore në vlerën totale 4.8 milionë lekë. 

Opinion: sipas mendimit tonë Nga auditimi i përputhshmërisë, i kryer në subjektin Bashkia 

Fier, u konstatuan devijime/shkelje materiale nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, për të 

cilat japim një opinioni të kualifikuar të përputhshmërisë
5
. 

 

 

 

A. ANEKSE  

Aneksi nr. 5 “Pasqyra e subjekteve debitorë të biznesit të vogël datë 31.12.2017, trajtuar faqja 

13 deri 14 të Projektraportit. 

Aneksi nr. 5/1 deri /10 “Pasqyra të subjekteve debitore në të gjitha njësitë e Bashkisë”, trajtuar 

faqja 13 deri 14 të Projektraportit. 

Aneksi nr. 7 dhe 7/1 “Lista e debitorëve për mospagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë 

për ndërtimet pa leje nga 15 gusht 2015 deri 31.12.2017, trajtuar në faqet 14-15 të Projekt 

Raportit , ndërsa anekset ndodhen në faqet 130-160 bashkalidhur Projektit.  

Aneksi nr. 8, Detyrime  te  subjekteve të pa vlerësuara dhe të pa hedhura në sistem. 

Aneksi nr.  dhe 9/1 Pasqyrat e prokurimeve vitet 2016 dhe 2017; 

 Aneksi nr. 10 Pasqyra e procesve gjyqësore të hapura për zbatimin e rekomandimeve të lëna 

nga KLSH. 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar i Auditimit. 
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5 ISSAI 4000-  4200 – Audituesi shpreh një konkluzion të kualifikuar kur në gjykimin profesional të tij, efekti ose efektet e mundshme të një 
çështjeje, nuk janë materiale sa të justifikojnë një konkluzion të kundërt ose një refuzim të konkluzionit. 

 

 

 


