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Për periudhën nga data 01.06.2014 deri me datë 30.09.2017.

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe projektvendimin e paraqitur nga Grupi i
Auditimit të Departamentit të Auditimit të Shoqërive Publike, shpjegimet e dhëna nga subjekti i
audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i
Departamentit të mësipërm, Drejtori i Departamentit Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të
Standardeve dhe Etikës, si dhe Drejtori i Përgjithshëm, në mbështetje të nenit 10, 15, 25 dhe 30
të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të
Shtetit”, nga auditimi i ushtruar në Shoqërinë “Porti Detar” SHA Sarandë rezultoi që, ka
devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të cilat nuk janë të përhapura dhe nuk janë
materiale.

V E N D O S A:
I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe
rregullshmërisë së veprimtarisë ekonomiko-financiare” të ushtruar në Shoqërinë “Porti Detar”
SHA Sarandë, për veprimtarinë nga data 01.06.2014 deri me datë 30.09.2017.
II. Të miratoj rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj marrjen e masave sa
vijon:
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A. MASA ORGANIZATIVE
1. Gjetje nga auditimi:-Nga auditimi i kryer për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi
i mëparshëm rezulton se nga 47 (dyzet e shtatë) masa të rekomanduara, janë marrë në
konsideratë dhe realizuar plotësisht 40 masa, 4 masa janë realizuar pjesërisht apo janë në proces
realizimi dhe 3 masa nuk janë realizuar (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 8-10 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Drejtoria e Shoqërisë të marrë masa për zbatimin e plotë të rekomandimeve të
lëna në auditimin paraardhës me veprime konkrete dhe duke ngritur grupe pune për realizimin
në afat të tyre.
Në vazhdimësi
2. Gjetje nga auditimi: -Administratori dhe sektori i financës në përgatitjen e pasqyrave
financiare, kanё pёrdorur norma për llogaritjen e shpenzimeve të amortizimit tё aktiveve
afatgjata materiale, specifike të veprimtarisë portuale, të pa vlerësuara dhe aprovuara nga
Këshilli Mbikëqyrës, nё kundёrshtim me Ligjin Nr. 9228, datë 29.4.2004, “Për kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare” Neni 5, 9, “Mbajtja e kontabilitetit”, ku citohet se “Të gjitha njësitë
ekonomike e organizojnë mbajtjen e kontabilitetit mbi bazën e parimeve dhe të metodave, që
përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit; “Respektimi i standardeve kontabël”,1.
Pasqyrat financiare paraqesin me vërtetësi dhe besueshmëri gjendjen financiare, performancën,
ndryshimet në gjendjen financiare dhe rrjedhjen e parasë së njësive ekonomike. Pasqyrat
financiare përgatiten dhe paraqiten në përputhje me standardet kontabël” dhe Standardin
Kombëtar tё Kontabilitetit nr.1, pika 103, ku citohet se: Disa të dhëna financiare, të paraqitura
në pasqyrat financiare, bazohen në vlerësime të bëra nga drejtuesit e njësisë ekonomike,...” dhe
Standardi Kombëtar i Kontabilitetit nr.5, “Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata
jomateriale”, pika 39 citon se “Çdo njësi ekonomike cakton metodat e amortizimit dhe normat e
amortizimit në politikat dhe procedurat e saj kontabël, të cilat duhet të përdoren për amortizimin
e aktiveve afatgjata materiale” (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 34-55 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Nga Drejtimi i shoqërisë të merren masa për aprovimin e normave
menaxheriale, të mbështetura këto në studime dhe vlerësime për jetëgjatësinë e aktiveve
afatgjata materiale, nga specialistët e fushës dhe brenda limiteve ligjore.
Vazhdimisht
3. Gjetje nga auditimi:-Nga sektori i financës detyrimet fiskale për shpërblimet e vitit janë
llogaritur duke mbajtur tatim në burim, jo konform ligjit dhe udhëzimeve përkatëse, nё
kundёrshtim me ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për Tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar (Në
mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 34-55 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Nga dega e financës të marren masa për llogaritjen e drejtë të detyrimeve
fiskale konform ligjeve dhe udhëzimeve përkatëse, me qëllim shmangien e praktikave të
parregullta.
Vazhdimisht
4. Gjetje nga auditimi:-Nga sektori i financës shpenzimet e kryera për riparimin e automjetit tip
Volfsvagen, në vlerën 359,900 lekë nuk janë evidentuar si shpenzime të periudhës por janë
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kontabilizuar në vlerën totale të automjetit, për tu amortizuar në periudhat e tjera. Ky veprim ka
sjellë rritjen e pajustifikuar të fitimit të shoqërisë, duke u kryer në kundërshtim me Standardet
Kombëtare të Kontabilitetit, si dhe ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të
ardhurat”, i ndryshuar. Në pasqyrat financiare të vitit 2016, janë klasifikuar si shpenzime të
periudhave të ardhshme, faturimet e OSHEE-së në vlerën 330,420 lekë. Këto faturime shtesë
janë korrigjime për periudhat e mëparshme deri në vitin 2015 dhe duhej të njiheshin si
shpenzime në periudhën kur u faturuan nga OSHEE (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet
34-55 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Sektori i financës së shoqërisë të paraqesë shpenzimet e kryera në përputhje me
standartet kontabël përkatës duke pasqyruar në mënyrë të saktë e të besueshme rezultatin
financiar të shoqërisë, si dhe të merren masa për korrigjimin e zërit të shpenzimeve të shtyra,
duke i pasqyruar në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit.
Vazhdimisht
5. Gjetje nga auditimi:-Grantet me vlerë 322,242,000 lekë janë pasqyruar si detyrime afatgjata,
nё kushtet kur u ka kaluar periudha e njohjes. Llogaritja e të ardhurave nga grantet është kryer jo
konform me SKK nr. 10, “Grantet dhe format e tjera të ndihmës”, duke mos u rakorduar me
amortizimet përkatëse të aseteve të përfituara nga këto grante (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar
në faqet 34-55 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Nga sektori i financës së shoqërisë të bëhen rregullimet për të pasqyruar drejt
grantet dhe të ardhurat përkatëse.
Brenda datës 31.03.2018
6. Gjetje nga auditimi:-Porti Detar SHA, Sarandё nuk ka plotёsuar regjistrin e aktiveve që ka
në pronësi apo posedim, në vlerën 764,644,469 lekë, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë
27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, në lidhje me kërkesat
minimale që duhet të përmbajë ky regjistër si datën e hyrjes ose marrjes nё dorëzim, përshkrimin
e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes nё përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve
kapitale tё mëpasshme qё sjellin rritje tё vlerës sё aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës,
vlerën e akumuluar tё amortizimit, kohёn e shërbimeve tё mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar tё
shpenzimeve tё mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në
faqet 56-61 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Shoqëria duhet të marrë masa për plotësimin e regjistrit të aktiveve, si një pjesë
e rëndësishme e menaxhimit të aktiveve.
Vazhdimisht
7. Gjetje nga auditimi:-Inventarizimet e fund vitit nuk janё kryer në përputhje me formën e
përcaktuar nga udhёzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik”, nenet 83 e 85. Nga komisioni i inventarizimit janë mbajtur fletë inventarizimi me sasitë
e kontrolluara pa u bërë krahasimi me të dhënat përkatëse të librave që mbahen nga punonjësit
me përgjegjësi materiale e që janë të përputhura me sektorin e financës. Komisioni i vlerësimit
për nxjerrje jashtë përdorimit, në proces verbalet e mbajtura në vitet 2015, 2016 nuk ka
argumentuar arsyet për vlerësimin e tyre për nxjerrje jashtë përdorimi, veprime kryer në
kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik”, nenin 104. Për vitet 2015, 2016 pёrbёrja e komisionit për kryerjen e
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inventarizimit fizik të aktiveve ka qenё e njëjtë me atë të viteve të mëparshëm, veprim në
kundërshtim me nenin 84 të udhëzimit nr.30 i cili citon se “inventarizimi periodik i aktiveve nuk
mund të bëhet dy herë me radhë në të njëjtin vend nga i njëjti komision”. Pёr vitet 2015, 2016,
numri i anёtarёve tё komisionit tё asgjёsimit tё aktiveve qё kanё dalё jashtё përdorimit ka qenё
me përbërje tre anëtarë, nё kundërshtim me nenin 100 të udhëzimit nr. 30 datë 27.11.2011, “Për
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, ku citohet se: “Komisioni i nxjerrjes nga
përdorimi përbëhet nga jo më pak se 5 vetë...”(Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 56-61
të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Shoqëria Porti Detar Sarandë, SHA duhet të marrë masa për kryerjen e
inventarizimit të fund vitit sipas udhëzimeve përkatëse, shoqëruar me relacionet dhe
argumentimet përkatëse. Titullari i shoqërisë duhet të marrë masa që përbërja e komisionit për
kryerjen e inventarizimit fizik të aktiveve të jetë e ndryshme nga viti në vit. Numri i anëtarëve të
komisionit të nxjerrjes nga përdorimi të jetë jo më pak se 5 persona, sipas udhëzimit përkatës.
Vazhdimisht
8. Gjetje nga auditimi:- Gjendja e debitorëve nuk ka ndryshuar nga periudhat e mëparshme.
Shoqëria ka lidhur marrëveshje për likuidimin e debive por këto marrëveshje nuk janë zbatuar.
Agjencitë detare për likuidimin e detyrimeve ndaj shoqërisë nuk i kanë kryer pagesat përkatëse
me transferta bankare por duke i derdhur cash në llogarinë bankare të shoqërisë duke mos
specifikuar shpeshherë detajet e faturave në likuidim, veprime nё kundёrshtim me Udhëzimin
nr.24, datë 02.09.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pika
nr.59. Pagesat me para në dorë janë realizuar dhe në rastet kur vlera i kalonte shumën 150,000
lekë (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 34-55 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Shoqëria duhet të marrë masat e duhura që likudimet e detyrimeve nga
marëdhëniet kontraktuale të shoqërisë gjatë aktivitetit të saj, të kryhen ndërmjet transfertave
bankare. Në kontratat e lidhura me agjencitë detare të specifikohet saktë mënyra e pagesës dhe
të dhënat e llogarive bankare që do të përdoren për likuidimet.
Vazhdimisht
9. Gjetje nga auditimi:-Nga komisioni i prokurimit me vlera të vogla në 7 procedura prokurimi
të audituara, me vlerë 2,048,000 lekë, është vepruar në kundërshtim me udhëzimet përkatëse,
duke mos hartuar specifikimet teknike për mallrat e prokuruara. Nё praktikat e blerjeve me vlera
tё vogla u konstatuan shkelje të procedurave të marrjes në dorëzim të mallrave, pasi mallrat e
blera ishin marrë në dorëzim nga anëtari i komisionit të blerjeve të vogla dhe jo nga komisioni i
marrjes në dorëzim të aktiveve të furnizuara që duhej të ngrihej për këtë qëllim, veprime nё
kundёrshtim me Ligjin Nr.10 296, datë 8.7.2010"Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”,
Neni 22, pika 3 (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 89-99 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
Rekomandimi:-Titullari i shoqërisë duhet të marrë masat e duhura që gjatë procedurave të
blerjeve me vlera të vogla të përcaktohen saktë specifikimet teknike për mallrat që do
prokurohen për rritjen e efektivitetit dhe efiçencës. Titullari i shoqërisë duhet të marrë masat për
ngritjen e komisionit të marrjes në dorëzim të mallrave si dhe implementimin e procedurave për
menaxhimin financiar dhe veprimtaritë e kontrollit.
Vazhdimisht
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10. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje karburanti” datë
08.05.2017 me fond limit 1,200,000 lekë pa TVSH, specifikimet teknike të hartuar nga Njësia e
Prokurimit nuk janë në përputhje me nenet 1 dhe 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” i ndryshuar, duke shtuar kërkesa të pa nevojshme të cilin ulin konkurencën.
Për përcaktimin e fondit limit për këtë procedurë, Njësia e prokurimit nuk ka dokumentuar
procedurën e ndjekur, pasi prokurimi i karburanteve është specifik dhe mënyra e përllogaritjes së
çmimit dhe vlerës së kontratës është e caktuar në VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Rregullat e
Prokurimit" (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 62-88 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor, në vijim duhet të hartojë kërkesa të veçanta për
kualifikim, që të sigurojë konkurrencën e nevojshme, si një nga parimet bazë të prokurimit në
blerjen e mallrave, shërbimeve dhe punëve civile, për të arritur rezultate të dëshirueshme në
efektivitetin e përdorimit të fondeve. Ky rekomandim mbështetet në frymën e ligjit për prokurimin
publik si dhe në rregullat e prokurimit publik.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
11. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje karburanti” datë
08.05.2017, kualifikimi i operatorit ekonomik nga KVO, shpallja fitues nga autoriteti kontraktor
si dhe lidhja e kontratës, është kryer në mënyrë të padrejtë, veprim në kundërshtim me nenet 53 e
54 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, VKM nr. 914, datë
29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe dokumenteve standarde të
tenderit, pasi mungon marrëveshja midis operatorit fitues dhe furnizuesit me karburant sipas
certifikatës së analizave të dorëzuar si dhe dokumenti i pronësisë apo marrjes me qira të pikave
të karburantit ku do ofrohet shërbimi (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 62-88 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Nga shoqëria t`i kushtohet vëmendje e duhur institucionale procesit të
shqyrtimit dhe vlerësimit të kryer nga komisionet e vlerësimit të ofertave, të dokumentacionit
ligjor dhe administrativ të operatorëve ekonomik dhe ofertave të ofertuesve, me qëllim
shmangien e vlerësimeve e shqyrtimeve jo korrekte.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të vlerësojë drejtë kërkesat për kualifikim dhe specifikimet
teknike të miratuara në dokumentet e tenderit, duke u mbështetur në dokumente zyrtare dhe fletë
analiza të lëshuara nga organet kompetente, për përfitimin e një malli sa më cilësorë në
përputhje me standartet shtetërore.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
12. Gjetje nga auditimi: Në 2 raste, për procedurat e prokurimit me vlerë të vogël “Blerje vegla
pune” dhe “Riparim dhe ndërrimi i pjesëve për automjetin “JETTA”, me vlerë të kontraktuar prej
549,500 lekë, grupet e marrjes në dorëzim të mallrave të prokuruar nuk kanë ndjekur procedurat
ligjore për verifikimin e kryerjes së shërbimit dhe të kolaudimit. Aktet e marrjes në dorëzim të
shërbimeve apo mallrave, edhe pse nuk përmbushin specifikimet teknike janë kolauduar dhe
marrë në dorëzim nga grupet përkatës duke lënë mundësinë e abuzimit nga operatorët ekonomik
në kundërshtim me kontratat përkatëse (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 62-88 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
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Rekomandimi:-“Porti Detarë SHA” Sarandë, përpara marrjes në dorëzim të mallrave të
prokuruar duhet të kryej verifikimet dhe testimet e plota të tyre, për të shmangur mundësinë e
abuzimit nga operatorët ekonomik si dhe për të arritur cilësinë dhe sasinë e kërkuar, për rritjen
e efektivitetit, eficiencёs dhe ekonomicitetit nё mirë administrimin e aseteve të shoqërisë si dhe
për realizimin me sukses të procedurës.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të strukturës organizative, marrëdhënieve të
punës dhe pagave është konstatuar se:
-Struktura organizative e shoqërisë nuk pasqyron qartë pagën e pozicioneve, shtesat që përfitojnë
punonjësit në bazë të kritereve përkatëse por paraqitet në vlera bruto. Për pozicione pune të
ngjashme nuk shënohen të gjithë elementët përbërës të pagës në strukturë, si dhe ka paga të
ndryshme. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Kodin e Punës, Neni 115, “Barazia në
shpërblim”.
-Këshilli Mbikëqyrës nuk ka marrë parasysh relacionet e pagave të hartuara nga grupet përkatëse
të punës të ngritura nga Administratori, të cilat kanë kryer studimin e niveleve referuese të
pagave në referencë të Kodit të Punës.
-Nga 11 dosje të audituara, në 6 raste mungon përditësimi i pozicionit të punës në librezën e
punës (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 21-33 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:-13.1. Në çdo rast, të merren masa që punonjësit të cilët kryejnë punë të
ngjashme të paguhen me të njëjtin nivel referues page për të eliminuar diskriminimin në punë
dhe punësimi i tyre të kryhet konform strukturës së miratuar me të gjithë elementët përkatës të
pagës sipas Kodit të Punës.
13.2. Nga Sektori i Financës të “Portit Detar” SHA Sarandë të merren masa që të ristrukturohet mënyra e përllogaritjes së pagave për çdo të punësuar në “Portin Detar” SHA,
Sarandë, duke pasqyruar të gjithë komponentët sipas Kodit të Punës.
13.3 Të merren masa që të bëhet plotësimi i regjistrit të punonjësve si dhe librezave të punës me
lëvizjet përkatëse dhe periudhat përkatëse për çdo të punësuar si edhe plotësimi i dosjeve për
çdo të punësuar sipas inventarit të dosjes.
Menjëherë dhe vazhdimisht
14. Gjetje nga auditimi: “Porti Detar” SHA Sarandë nuk ka zbatuar shkronjën “b” të nenit 1 të
ligjit nr. 7598, datë 01.09.1992 “Për krijimin e fondit të veçantë monetar për ish-të dënuarit e të
përndjekurit politikë” dhe VKM nr. 392, datë 12.08.1999 “Për administrimin e fondit të veçantë
monetar, të krijuar sipas ligjit nr. 7598, datë 01.09.1992 “Për krijimin e fondit të veçantë monetar
për ish-të dënuarit e të përndjekurit politikë”, derdhur në Institutin e Integrimit të ish-të
Përndjekurve Politikë për të arkëtuar për llogari të Institutit të Integrimit të ish-të Përndjekurve
Politikë shumën 1% të fondit të pagave për vitin 2014-2017, në vlerë totale 1,058,680 lekë (Në
mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 21-33 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:-14.1 Nga Administratori i “Portit Detar” SHA Sarandë të merren masa çdo
fillim viti“Për krijimin e fondit të veçantë monetar për ish-të dënuarit e të përndjekurit politikë”
dhe të kryhet raportimi i saktë në pasqyrat financiare, në përputhje me standardet dhe politikat
kontabël të miratuara nga vetë institucioni.
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14.2 Nga Administratori i “Portit Detar” SHA Sarandë dhe sektori i financës të merren masa që
shuma e identifikuar të mund të paguhet me këste sipas një skeduli të detajuar për llogari të
Institutit të Integrimit të ish-të Përndjekurve Politikë.
Menjëherë dhe vazhdimisht
15. Gjetje nga auditimi: Në tenderin “Hartimi i projektit për zgjerimin e kalatës së re, të
trageteve, në drejtim të jugut”, me fond limit 4,000,000 lekë, me vlerë të kontratës 3,300,000
lekë, propozimi teknik i paraqitur nga Shoqëria “D.P” e cila është shpallur fituese, ka mangësi si
më poshtë:
Dokumentacioni është hartuar referuar në propozime të mëparshme dhe jo aktuale apo të
referuara për zonën e projektit.
Në pikën 2.2 “Kriteret e projektimit”, faqe 9, përshkruhet: “Strukturat dhe urat e propozuara për
programin e rrugëve. Brenda programit nuk ka struktura të mëdha...”. Në këtë pikë është
përcaktuar edhe periudha e projektimit e cila i referohet drenazheve tërthore në tokë, lugina
përgjatë lumit etj., që nuk kanë të bëjnë me objektin e projektimit.
Në pikën 2. “Hartimi i Projektit të zbatimit”,faqe 10, përshkruhet: “Mbi bazën e variantit
përfundimtar të miratuar të projektidesë nga KT i ARSH...”.
Sa më sipër rezulton se nuk kemi paraqitje të një propozimi teknik korrekt, por të hartuar mbi
bazën e detyrave të mëparshme të shoqërisë konsulente.
-Në pikën e mësipërme faqe 16, përcaktohet: “Projektzbatimi do të përmbajë Raportin
Topografik, Raportin Gjeologjik, Raport Mjedisor, Metodologjinë e punimeve të ndërtimit,
vizatimet, volumin paraprak të punimeve dhe preventivin”. Nga auditimi i dokumentacionit nuk
rezultoi të jetë pjesë e dosjes teknike raporti mjedisor dhe Metodologjia për punimet e
ndërtimit”.
- Bazuar në dokumentacionin e projektit, kryesisht prerjeve tërthore mbi të cilat është bazuar
thellësia e pilotave dhe materiali përkatës i cili do të gërmohet nëpërmjet sondave rezulton se
afërsisht 20 % e thellësisë së pilotave do të vendosen në material shkëmbor ndërsa 80 % e
thellësisë së tyre do të vendosen në shtresë zhavorri ose material tjetër jo shkëmbor, sipas të cilit
çmimi për njësi duhet të ishte i ndryshëm. Në këto kushte, çmimi i aplikuar dhe ai që duhet të
aplikohej për 80 % të gjatësisë së tyre duhet të ishte si më poshtë:
-“Shpim me sonda “UKS” 1 m, - 20 m, tokë shkëmbore”, për sasinë 22824 m, me çmim 32,072
lekë dhe jo 41,826 lekë.
-“Shpim me sonda “UKS” 1.5 m, - 20 m, tokë shkëmbore”, për sasinë 4979 m, me çmim 49,064
lekë dhe jo 84,748 lekë.
-“Shpim me sonda “UKS” 2 m, - 20 m, tokë shkëmbore”, për sasinë 2876 m, me çmim 49,064
lekë dhe jo 84,748 lekë.
Nga përllogaritjet rezulton se, preventivit të hartuar i është shtuar padrejtësisht vlera
422,864,596 lekë.
U verifikuan sasitë e përshkruara në preventiv si më poshtë:
Seksioni 1 “Nënstruktura”, pika 1.3.457 “Shpim me sonda “UKS” 1 m, - 20 m, tokë shkëmbore”
sasia 10496 ml, i korrespondon sasia e betonit në shumën 8239 m3 beton.
Seksioni 1 “Nënstruktura”, pika 1.3.457/8 “Shpim me sonda “UKS” 1.5 m, - 20 m, tokë
shkëmbore” sasia 2610 ml,i korrespondon sasia e betonit në shumën 1468 m3 beton.
Seksioni 1 “Nënstruktura”, pika 5 “Beton me çakëll C 35/45 për pilota rezistente ndaj ujit të
detit” është përshkruar sasia 23139 m3, me diferencë 13432 m3 (23139 m3 – 8239 m3 – 1468 m3).
Vlera e përfshirë më tepër në preventiv është 268,640,000 lekë (13432 m3 x 20,000 lekë/m3).
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Vetëm sa më sipër, në rastin e një prokurimi të mundshëm për këtë investim, fondi limit do të
ishte më i lartë se sa fakti me vlerë afërsisht 691,504,596 lekë (422,864,596 lekë + 268,640,000
lekë).
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 19.10.1998 "Për kontrollin
dhe mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit" neni 5.
Preventivi është përcaktuar me vlerë 6,318,031,166 lekë. Bazuar në sa më sipër, vlera e
preventivit duhet të jetë 5,626,526,570 lekë (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 62-88 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
-Rekomandimi:-15.1. Drejtoria e Shoqërisë të marrë masa duke i kërkuar projektuesit
Shoqërisë “D & C P” zbritjen nga preventivi të vlerës 691,504,596 lekë dhe rishikimin me
korrektësi të gjithë zërave të tjerë, me synim paraqitjen e saktë të volumeve që dalin nga
vizatimet si dhe vendosjen e vlerave sa më ekonomike në përputhje me manualet e çmimeve të
ndërtimit.
Brenda muajit mars 2018
-Rekomandimi:- 15.2. Drejtoria e Shoqërisë të mos ndërmarrë iniciativa për hartim projektesh
për investime të cilat tejkalojnë disa herë mundësitë dhe fondet në dispozicion, duke marrë në
konsideratë edhe mungesën e kapaciteteve teknike për monitorimin dhe pranimin e projekteve të
tilla.
Vazhdimisht
16. Gjetje nga auditimi:
Për periudhën objekt auditimi, nga Administratori i shoqërisë si dhe nga Këshilli Mbikëqyrës
është miratuar dhënia e shpërblimit të fund vitit me vlerë 2,254,000 lekë para daljes së rezultatit
financiar vjetor në kundërshtim me Ligjin nr. 10405 datë 24.03.2011 “Për kompetencat e
përcaktimit të pagave dhe shpërblimeve” neni 6 pika b, për periudhën 2014-2016 (Në mënyrë të
detajuar, pasqyruar në faqet 21-33 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i Shoqërisë të marrin masa që
shpërndarja e shpërblimeve për punonjësit të kryhet pas daljes dhe miratimit të rezultatit
ekonomiko-financiar të shoqërisë. Të merret miratimi nga aksionari i vetëm, Ministria e
Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës sipas kritereve të përcaktuara në ligj, dhe duke respektuar
parimet e efektivitetit dhe efiçencës së shoqërisë aksionare.
Menjëherë dhe vazhdimisht

B.1 MASA SHPËRBLIM DËMI
1. Gjetje nga auditimi: Kontrata e punimeve civile “Zgjerimi i terminalit të trageteve” është
nënshkruar me datë 31.12.2015, me vlerë 50,161,780 lekë (me TVSH), me bashkimin e OE “M”,
“A” dhe “I”. Nga verifikimi i dokumentacionit të dosjes teknike për zbatimin e kontratës
“Zgjerimi i terminalit trageteve” rezulton se kontraktori ka paraqitur pretendimin se pesha e
konstruksioneve metalike të ndërtesës nuk është llogaritur saktë, si dhe nevojitet përmirësimi i
tij, duke shtuar disa elementë metalikë. Projektuesi i shtesës së godinës Shoqëria “D.P” sh.p.k, ka
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marrë në shqyrtim dokumentacionin dhe ka kthyer përgjigje sipas shkresës nr. 603, datë
21.01.2016. Sipas kësaj shkrese është rishikuar pesha e elementëve UPN 300 nga 31.8 kg/m në
46.2 kg/m me rritje të peshës me 3600 kg. Gjithashtu është shtuar sasia 1321 kg, për shtesën e 7
profileve RHS 50x50x6 mm, duke i shtuar preventivit sasinë 4.9 ton, me vlerë 701,566 lekë.
Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se sa i përket sasisë dhe peshës së konstruksionit
metalik, nuk është marrë në konsideratë libreza e masave që gjithsesi rezulton e pasaktë (pasi pa
ndryshime në projekt janë shtuar profile RHS 120x80x3, në sasinë 654 kg si dhe profilet RHS
50x50x3, në sasinë 322 ml, me peshë 1500 kg), por përllogaritjet si më sipër.
-Sa i përket profileve UPN 300 rezulton se është certifikuar sasia 192 ml. Pesha e profilit e
përllogaritur gabim është 2764 kg [192 ml x (46.2-31.8) kg] dhe jo 3600 kg sipas përcaktimit të
kontraktorit dhe projektuesit, nga e cila rezulton një diferencë në sasinë 836 kg (3600 kg – 2764
kg).
- Janë shtuar 7 profile metalikë RHS 50x50x6 mm, me gjatësi 20 m me peshë 1321 kg, për
lidhjen e panelit sanduiç, ndërkohe që sipas projektit këto profile duhet të kenë spesorë 3 mm
dhe jo 6 mm. Pesha e përcaktuar është 9.44 kg/ml, ndërkohë që duhej 4.72 kg/ml. Sasia e
përfshirë më tepër është 660 kg [140 ml x (9.44 kg - 4.72 kg)].
- Elementet 40x40x3 kanë peshën 3.24 ton/ml, ndërsa është shënuar 3.78 kg/ml. Sasia e
certifikuar është 1015 ml me peshë 3840 kg. Nga përllogaritjet rezulton se është përfshirë më
shumë sasia 567 kg [1015 ml x (3.78-3.24)].
Për të dy profilet si më sipër, pesha e përfshirë më tepër është 1.5 ton (836 kg + 660 kg).
Sa më sipër, vlera 213,892 lekë (1.5 ton x 118,829 lekë/ton + TVSH) është përfituar
padrejtësisht nga Kontraktori (bashkim operatorësh) “M/S, A, I.D” Sh.p.k dhe përbën dëm
ekonomik.
Veprimi i mësipërm është në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin
dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar.
Sipas përcaktimeve kontraktore punimet duhet të përfundonin me datë 31.05.2016, ndërkohë që
kanë përfunduar me datë 15.07.2016. Kontratës bazë i është bërë një shtesë me nr. 320, datë
30.05.2016, që ka të bëjë me afatin e përfundimeve për 45 ditë. Në këtë shtesë nuk është
përcaktuar asnjë argument që ka të bëjë me forcë madhore, sipas të cilës kontraktorit i lind e
drejta për shtesë në afatin e përfundimit të punimeve. Në praktikën e shtesës së afatit të
përfundimit të punimeve nuk ka ndonjë kërkesë drejtuar mbikëqyrësit të punimeve, apo ndonjë
shqyrtim nga ana e tij. Po ashtu, krahasuar me vitet paraardhëse nuk rezulton ndryshim i numrit
të pasagjerëve dhe se kontrata është parashikuar të zbatohet pa ndërprerjen e aktivitetit portual.
Shtesa e afatit të kontratës është në kundërshtim me kontratën e zbatimit, nenet 16, 28 pika 2, 28,
pika 4 dhe 28, pika 5, pasi nuk kemi të bëjmë me ngjarje të paparashikueshme, nuk janë bërë
njoftime në lidhje me ngjarjet e ndodhura në kohë por vetëm në fund të afatit të përfundimit
(pretendimi rritje e fluksit të pasagjerëve), si dhe nuk është marrë miratim paraprak nga
mbikëqyrësi i punimeve. Sa më sipër, shtesa e afatit të përfundimit të punimeve është bërë pa
asnjë argumentim apo justifikim. Bazuar në vlerën e punimeve të pa realizuara në datën e
parashikuar për përfundim, për dorëzim të vonuar Kontraktori (bashkim operatorësh) “M/S, A,
I.D” Sh.p.k duhet të penalizohej me vlerë 1,414,686 lekë (7,859.371 lekë x 4/1000 x 45 ditë),
(Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 62-88 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 1,628,578 lekë, nga bashkimi i
OE “M/S”, “A” dhe “I.D”, vlerë e cila përfaqëson penalitet të pambajtuar në shumën 1,414,686
lekë, si dhe përllogaritje të gabuar të peshës së konstruksioneve, në shumën 213,892 lekë.
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Menjëherë
2. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i dokumentacionit të dosjes teknike për zbatimin e
kontratës “Zgjerimi i terminalit trageteve” rezulton se kontraktori ka paraqitur pretendimin se
pesha e konstruksioneve metalike të ndërtesës nuk është llogaritur saktë, si dhe nevojitet
përmirësimi i tij, duke shtuar disa elementë metalikë. Projektuesi i shtesës së godinës Shoqëria
“D.P” sh.p.k, ka marrë në shqyrtim dokumentacionin dhe ka kthyer përgjigje sipas shkresës nr.
603, datë 21.01.2016. Sipas kësaj shkrese është rishikuar pesha e elementëve UPN 300 nga 31.8
kg/m në 46.2 kg/m me rritje të peshës me 3600 kg. Gjithashtu është shtuar sasia 1321 kg, për
shtesën e 7 profileve RHS 50x50x6 mm, duke i shtuar preventivit sasinë 4.9 ton, me vlerë
701,566 lekë.
Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se sa i përket sasisë dhe peshës së konstruksionit
metalik, nuk është marrë në konsideratë libreza e masave që gjithsesi rezulton e pasaktë (pasi pa
ndryshime në projekt janë shtuar profile RHS 120x80x3, në sasinë 654 kg si dhe profilet RHS
50x50x3, në sasinë 322 ml, me peshë 1500 kg), por përllogaritjet si më sipër.
-Sa i përket profileve UPN 300 rezulton se është certifikuar sasia 192 ml. Pesha e profilit e
përllogaritur gabim është 2764 kg [192 ml x (46.2-31.8) kg] dhe jo 3600 kg sipas përcaktimit të
kontraktorit dhe projektuesit, nga e cila rezulton një diferencë në sasinë 836 kg (3600 kg – 2764
kg).
- Janë shtuar 7 profile metalikë RHS 50x50x6 mm, me gjatësi 20 m me peshë 1321 kg, për
lidhjen e panelit sanduiç, ndërkohe qe sipas projektit këto profile duhet te kenë spesore 3 mm
dhe jo 6 mm. Pesha e përcaktuar është 9.44 kg/ml, ndërkohë që duhej 4.72 kg/ml. Sasia e
përfshirë më tepër është 660 kg [140 ml x (9.44 kg - 4.72 kg)].
- Elementet 40x40x3 kanë peshën 3.24 ton/ml, ndërsa është shënuar 3.78 kg/ml. Sasia e
certifikuar është 1015 ml me peshë 3840 kg. Nga përllogaritjet rezulton se është përfshirë më
shumë sasia 567 kg [1015 ml x (3.78-3.24)].
Për të dy profilet si më sipër, pesha e përfshirë më tepër është 1.5 ton (836 kg + 660 kg).
Sa më sipër, vlera 213,892 lekë (1.5 ton x 118,829 lekë/ton + TVSH) është përfituar
padrejtësisht nga Kontraktori (bashkim operatorësh) “M/S, A, I.D” Sh.p.k dhe përbën dëm
ekonomik.
Veprimi i mësipërm është në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin
dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në
faqet 62-88 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 213,892 lekë, nga Kontraktori
(bashkim operatorësh) “M/S, A, I.D” Sh.p.k, për përfitim të padrejtë nga përllogaritje të
gabuar të peshës së konstruksioneve, gjatë zbatimit të kontratës “Zgjerim i terminalit të
trageteve”.
Menjëherë
3. Gjetje nga auditimi: Kontrata furnizim vendosje shtylla furnizimi me energji elektrike dhe
ujë është nënshkruar me datë 14.11.2016 ndërmjet Kontraktorit “S” Sh.p.k dhe Shoqërisë me
vlerë 4,917,828 lekë. Bazuar në dokumentacionin në dispozicion, Kontrata është zbatuar brenda
afatit kohor të parashikuar prej 30 ditësh. Situacioni përfundimtar është hartuar me vlerë
4,911,108 lekë.
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Nga verifikimi i punimeve rezultuan diferenca të punimeve të realizuara krahasuar me ato të
situacionuara si më poshtë:
-Tub uji me ngjitje Ø 32 mm në sasinë 190 ml, me çmim 420 lekë/ml.
- Gërmim në shkëmb dhe beton në sasinë 48 m3, me çmim 1,250 lekë/m3.
- F.V shtresë rëre në sasinë 14.5 m3, me çmim 850 lekë/m3.
- Shtresë betoni në sasinë 22 m3, me çmim 9,800 lekë/m3.

Nga përllogaritjet rezulton se nga ana e Kontraktorit “S” Sh.p.k, është përfituar padrejtësisht
vlera 441,270 lekë (367,725 lekë + TVSH), vlerë e cila përbën dëm ekonomik. Ky veprim është
në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të
ndërtimit” i ndryshuar, neni 7.
(Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 62-88 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 441,270 lekë, nga Kontraktori
“S” Sh.p.k, për punime të likuiduara por të pa realizuara gjatë zbatimit të kontratës “Furnizim
vendosje të elementëve për rrethimin e zonës së kufizuar”.
Menjëherë
4. Gjetje nga auditimi: Bazuar në dokumentacionin e mbajtur për zbatimin e kontratës
“Furnizim vendosje të elementëve për rrethimin e zonës së kufizuar”, rezulton se ka diferenca të
punimeve të likuiduara, krahasuar me ato të realizuara në fakt si më poshtë:
Zëri nr. 5 i situacionit përfundimtar “Krahë hekuri kënd i pjerrët”, certifikuar në sasinë 73 ml me
vlerë 42,340 lekë (pa TVSH).
Zëri nr. 6 i situacionit përfundimtar “Rrathë me tela me gjemba”, certifikuar në sasinë 220 ml,
me vlerë 74,800 lekë (pa TVSH).
Zgarat metalike të parashikuara me dimensione 2m x 3m, në fakt janë realizuar me dimensione
2m x 2.5m, pra nga sipërfaqe të parashikuar 6 m2 për zgarë ato janë vendosur me sipërfaqe 5 m2.
Çmimi i paraqitur për 1 zgarë është 7,800 lekë për copë. Bazuar në sipërfaqen e reduktuar me 1
m2 për rrjetë, çmimi duhet të aplikohej i reduktuar ose në masën 6,500 lekë [7,800 lekë – (7,800
lekë/copë x 1/6)]. Janë likuiduar 66 zgara. Diferenca e vlerës për gjithë sasinë duhet të ishte
85,800 lekë [66 copë x (7,800 lekë/copë-6,500 lekë/copë)].
Sa më sipër vlera 243,528 lekë [42,340 lekë + 74,800 lekë + 85,800 lekë) + TVSH], është
përfituar padrejtësisht nga Kontraktori “S” Sh.p.k dhe përbën dëm ekonomik. Për këtë veprim
mbajnë përgjegjësi mbikëqyrësit e punimeve z. K.G dhe z. K.B (Në mënyrë të detajuar,
pasqyruar në faqet 62-88 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 243,528 lekë, nga Kontraktori
“S” Sh.p.k, për punime të likuiduara por të pa realizuara gjatë zbatimit të kontratës “Furnizim
vendosje të elementëve për rrethimin e zonës së kufizuar”.
Menjëherë
5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës “Skarifikim dhe suvatim i zonës
shkëmbore tek parkingu i automjeteve” konstatohet se lartësia maksimale e relievit të
skualifikuar dhe suvatuar është 7 ml, ndërkohë që në dokumentet e procedurës së prokurimit
është përcaktuar 12 ml. Nga matjet në terren rezulton se ka diferenca të punimeve të
situacionuara, krahasuar me ato të realizuara me vlerë 106,910 lekë (58 m2 x 909.1 lekë/m2 +
TVSH), vlerë e cila është përfituar padrejtësisht nga “J.C” Sh.p.k dhe përbën dëm ekonomik.
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Ky veprim është në kundërshtim me Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve” pika I.17 (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 62-88 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 106,910 lekë, nga Kontraktori
“J.C” Sh.p.k, për punime të likuiduara por të pa realizuara gjatë zbatimit të kontratës
“Furnizim vendosje të elementëve për rrethimin e zonës së kufizuar”.
Menjëherë
6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratës “Rrethimi i jashtëm i Portit Detar Sarandë”
nënshkruar me Kontraktorin “S” Sh.p.k me vlerë 477,600 lekë me TVSH, u konstatuan diferenca
të punimeve të likuiduara krahasuar me ato të realizuara në fakt, sa i takon Portit të Limionit si
më poshtë:
Nuk është vendosur rrjeta e telit me gjemba, nga 5 kolona hekuri ishin vendosur 4 copë, sasia e
hekurit nuk është përllogaritur saktë. Sasia e hekurit për rrethimin është përcaktuar në masën 0.5
ton, ndërsa nga përllogaritjet rezulton 0.25 ton, si më poshtë:
- F.V shufra Ø 20 mm të vjaskuara sasia 0.25 ton x 140,000 lekë/ton = 35,000 lekë.
- Kollona hekuri 2.3 m (10 x 10 x 3), copë 1 x 2,200 lekë = 2,200 lekë.
- Rrathë teli me xhumba ml 140 x 3.4 lekë/ml = 476 lekë.
Diferencat për punimet e parealizuar paraqitet me vlerë 45,211 lekë (48,236 lekë + TVSH), vlerë
e cila është përfituar padrejtësisht nga Kontraktori “S” Sh.p.k dhe përbën dëm ekonomik. Ky
veprim është në kundërshtim me Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve” pika I.17 (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 62-88 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 45,211 lekë, nga Kontraktori
“S” Sh.p.k, për punime të likuiduara por të pa realizuara gjatë zbatimit të kontratës “Furnizim
vendosje të elementëve për rrethimin e zonës së kufizuar”.
Menjëherë
7. Gjetje nga auditimi: Në procedurёn e prokurimi me vlerë të vogël me objekt “Riparim dhe
ndërrimi i pjesëve për automjetin “JETTA”datë 27.08.2014 me fitues operatorin ekonomik
“M.B”, rezulton se nga zbatimi i kontratës së nënshkruar mes palëve ky operatorë ka ofruar
mallra në mospërputhje me specifikimet teknike dhe kushtet e kërkuara nga Autoriteti
Kontraktor. Vlera prej 27,500 lekë me TVSH në total konsiderohet dëm ekonomik dhe do të
kthehet nga përfituesit “M.B” person fizik (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 62-88 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme
administrative, si edhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 27,500 lekë, nga operatori
ekonomik “M.B” person fizik e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt “Riparim dhe
ndërrimi i pjesëve për automjetin “JETTA”.
Menjëherë
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B. 2 MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICIENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE.
1. Gjetje nga auditimi:
Për periudhën objekt auditimi, si rezultat i largimeve nga puna pa shkaqe të arsyeshme, Shoqëria
“Porti Detar” Sh.a Sarandë është penalizuar në vlerën prej 3,778,990 lekë.
Pavarësisht ndjekjes në të gjitha shkallët e gjykimit dhe kontestimeve nga shoqëria të vendimeve të
gjykatave, për dëmshpërblimet, si pasojë e zgjidhjes së marrëdhënieve të punës, konstatohet se
vendimet janë në shumicën e rasteve në favor të punonjësve të larguar, për të cilët janë marrë 8
vendime të formës së prerë në vitet 2014-2017 me vlerë 3,778,990 lekë e cila përbën efekt
negativ financiar për shoqërinë dhe në të ardhmen do të shkaktojnë rëndim të situatës financiare
të shoqërisë, duke cënuar zhvillimin normal të aktivitetit ekonomiko-financiar (Në mënyrë të
detajuar, pasqyruar në faqet 21-33 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:1.1 Nga Administrimi i Shoqërisë “Portit Detar SHA” Sarandë dhe dega e
financës të merren masa për shqyrtimin e efektit financiar në vlerën totale 3,778,990 lekë, të
ardhur si pasojë e mos-ndjekjes së procedurave ligjore në largimin e punonjësve nga puna, të
evidentohen përgjegjësitë individuale të drejtuesve të shoqërisë e të merren masat përkatës, si
dhe nga Juristi të merren masa për ndjekjen e të gjitha çështjeve gjyqësore, në të gjitha shkallët
e gjykimit për shmangien e kostove shtesë nga proceset gjyqësore.
1.2 Nga Administrimi i “Portit Detar SHA” Sarandë dhe Këshilli Administrativ, të analizohen në
mënyrë të detajuar rastet e largimit nga puna, si dhe krijimi i detyrimeve të shtuara
përmbarimore, duke evidentuar përgjegjësitë individuale, humbje të cilat janë në vlera të
konsiderueshme për shoqërinë.
Menjëherë dhe vazhdimisht
2. Gjetje nga auditimi:
Në procedurën e prokurimit me objekt “Blerje karburanti”, datë 08.05.2017 me fond limit
1,200,000 lekë, nga mos ndjekja e procedurave ligjore në përllogaritjen e vlerës së kontratës,
fondi limit për këtë procedurë prokurimi është rritur në mënyrë të pa justifikuar me 400,000 lekë,
vlerë e cila përbën efekt financiar negativ për shoqërinë “Porti Detar SHA” Sarandë (Në
mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 62-88 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- 2.1 “Porti Detarë SHA” Sarandë, përpara përcaktimit të sasive të nevojshme
për prokurim dhe përllogaritjes së vlerës së fondit limit, të kryejë një analizë të mirëfilltë dhe të
gjithanshme për rritjen e efektivitetit, eficiensёs dhe ekonomicitetit nё mirë administrimin e
fondeve të shoqërisë.
2.2 Nga zyra, ose personat e ngarkuar nga Administratori i Shoqërisë, përllogaritja e vlerës së
kontratës, të bëhet duke analizuar koston e mallrave që do të prokurohen duke respektuar
mënyrën dhe kushtet e miratuara.
Menjëherë dhe në vazhdimësi
3. Gjetje nga auditimi: Gjatë zbatim të procedurës së prokurimit “Zgjerimi i terminalit të
trageteve” bashkimi i OE “N”,“S”, K” ka dhënë dorëheqjen nga gara me shkresë nr. 87/1, datë
16.12.2015. Oferta ekonomike e këtij bashkimi OE është 40,510,870 lekë. Ndërkohë që është
nënshkruar kontrata me vlerë 41,801,483 lekë, me diferencë nga OE i tërhequr me vlerë
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1,290,613 lekë ose në masën 3 %. Ky veprim është në kundërshtim me Ligjin nr. Nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 58, pika 1 dhe 5.
Vlera 293,381 lekë[(1,290,613 lekë (diferenca e ofertave) - 997,231 lekë (vlera 2 % e fondit limit),
përbën vlerën e ofertës mbi masën 2 % të fondit limit, përbën efekt negativ financiar për
shoqërinë.
Po ashtu, gjatë zbatimit të procedurës së prokurimit “Furnizim vendosje të elementëve për
rrethimin e zonës së kufizuar” kanë marrë pjesë tre OE nga të cilët dy kanë paraqitur ofertë. Pas
vlerësimit nga KVO, është shpallur në vend të parë OE “N” Sh.p.k, me vlerë oferte 1,078,000
lekë dhe në vend të dytë “S” Sh.p.k, me vlerë oferte 1,247,110 lekë, ndërsa OE “T.D” Sh.p.k, me
vlerë oferte 1,250,000 lekë është skualifikuar për mungesa në dokumentacion.
Pas njoftimit përkatës të datës 13.08.2016, OE “N” Sh.p.k, nuk është paraqitur për lidhjen e
kontratës. Oferta ekonomike e këtij bashkimi OE është 1,078,000 lekë. Ndërkohë që është
nënshkruar kontrata me vlerë 1,247,110 lekë, me diferencë nga OE i tërhequr me vlerë 169,110
lekë ose në masën 11.2 %. Masa 2 % e fondit limit përbën vlerën 30,000 lekë. Vlera 139,000
lekë (169,110 lekë-30,000 lekë), përbën efekt negativ financiar për buxhetin e shoqërisë.
Ky veprim është në kundërshtim me Ligjin nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar, neni 58, pika 1 (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 62-88 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:-“Porti Detar” SHA Sarandë, gjatë zbatimit të procedurave të prokurimit të bëjë
vlerësimin e gjithë ofertave të paraqitura, pavarësisht ndonjë tërheqje të OE nga gara, në
mënyrë që të klasifikojë të gjithë operatorët në garë. Nëse diferenca e ofertave të OE kalon
masën 2 %, duhet të bëhet anulimi i procedurës së prokurimit, me qëllim mbrojtjen e interesave
të autoritetit kontraktor, nga ndonjë bashkëpunim i mundshëm ndërmjet OE pjesëmarrës në
prokurim.
Vazhdimisht
4. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i dokumentacionit të dosjes teknike për zbatimin e
kontratës “Zgjerimi i terminalit trageteve” rezulton se është bërë shtesë në sasinë e
konstruksioneve metalike për ndërtimin e çatisë. Elementët e shtuar janë përcaktuar me trashësi
më të madhe se ajo e projektit bazë, e cila është e pa nevojshme. Elementet 40x40x3 kanë peshën
3.24 ton/ml, ndërsa është shënuar 3.78 kg/ml. Sasia e certifikuar është 1015 ml me peshë 3840
kg. Nga përllogaritjet rezulton se në sasinë e mësipërme është përfshirë më shumë sasia 567 kg
[1015 ml x (3.78-3.24)], e cila është e pa nevojshme. Miratimi i profileve me spesor më të madh
se ai i parashikuar në projekt në sasinë 0.56 ton, me vlerë 79,853 lekë (0.56 ton x 118,829
lekë/ton + TVSH), përbën efekt negativ financiar për shoqërinë (Në mënyrë të detajuar,
pasqyruar në faqet 62-88 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:- Nga ana e Shoqërisë të tregohet kujdesi i duhur në lidhje me monitorimin e
zbatimit të kontratave për punimeve civile, mallra e shërbime, në mënyrë që të arrihet cilësia e
duhur e zbatimit të tyre, duke minimizuar rritjen e pa argumentuar të kostos së tyre.
Vazhdimisht
5. Gjetje nga auditimi: Shpenzimet e rimbursuara për udhëtime dhe dieta për datat 1516.09.2016 nga 4 punonjës të “Portit Detar” Sha Sarandë, për 2 ditë dieta të plota në shumën
totale prej 44,000 lekë pa dokumentacionin e plotë argumentues e justifikues përbën efekt
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financiarë negativ për shoqërinë. Veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010
“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 62-88 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
6. Gjetje nga auditimi: Shoqëria është penalizuar për deklarime të punësimeve të punonjësve jo
në afatet ligjore, veprime nё kundёrshtim me ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat
tatimore në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar”, neni 119, Mosdeklarimi i punonjёsve, ku
citohet “Nëse nga verifikimi dhe kontrolli në vendndodhjen e biznesit rezulton se tatimpaguesi
nuk ka deklaruar në organin tatimor çdo të punësuar rishtazi, të paktën një ditë kalendarike
përpara fillimit të punës, përveç detyrimit për pagimin e shumës së detyrimeve tatimore dhe
kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, të llogaritura nga data e konstatimit,
dënohet me gjobë për çdo punonjës të padeklaruar si më poshtë: (Ndryshuar me Ligj Nr. 10415,
dt. 7.04.2011. Botuar ne Fl.z. nr. 51. dt. 03.05.2011).Për rastet e konstatuara nga zyra të
shkeljes së afatit të deklarimit të punonjësve, sipas pikës 1 të këtij neni, tatimpaguesi dënohet me
gjobë 10,000 (dhjetë mijë) lekë për çdo deklaratë të padorëzuar apo të dorëzuar jashtë afatit.
Vlera 50,000 lekë përbën efekt negativ financiar për buxhetin e shoqërisë (Në mënyrë të
detajuar, pasqyruar në faqet 21-33 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
7. Gjetje nga auditimi:-Nga verifikimi i likuidimeve u konstatuan parregullsi në pagesat e
detyrimeve të krijuara nga agjencitë detare. Në rastet e mos shlyerjes në kohë të faturave, “Porti
Detar” SHA, Sarandë, ka të drejtë të ndërhyjë në garancinë kontraktore që subjekti ka depozituar
në formë ngurtësimi, në favor të shoqërisë. Kjo pikë e kontratës nuk është zbatuar në asnjë rast
dhe pse u konstatuan vonesa në likuidime duke shkaktuar tё ardhura tё munguara pёr shoqёrinё
nё vlerёn 220,000 lekё, veprime nё kundёrshtim me Kodin Civil i Republikës së Shqipërisë dhe
ligjin Nr.48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet Kontraktore e tregtare" ku citohet: “në
nenin 450, nenin 451 të kodit civil: ”Vonesa në Bërjen e Pagesës. Shpërblimi per dëmet e
shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë konsiston në kamaten e arritur nga data e fillimit te
vonesës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet
pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen
shumës totale, mbi të cilën është bërë llogaritja e tyre. Kamata ligjore paguhet pa qenë i
detyruar kreditori ( kontraktori) të provojë ndonjë dëm. Nëse kreditori (kontraktori) provon se ka
pësuar nje dëm më të madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor ) duhet të paguajë
pjesën e mbetur të dëmit” dhe nenin 5 tё ligjit Nr.48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet
Kontraktore e tregtare", llogaritja e kamatёvonesave.
Vlera 220,000 përbën e ardhur e munguar për buxhetin e shoqërisë (Në mënyrë të detajuar,
pasqyruar në faqet 34-55 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
8. Gjetje nga auditimi: Shoqëria ka rimbursuar shpenzime për udhëtime dhe dieta, të miratuara
nga Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë, veprime nё kundërshtim me ligjin Nr. 10296, datë 8.7.2010
"Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, dhe “VKM nr. 997, datë 10.12.2010, “Për trajtimin
financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit”, i
ndryshuar, pika 3. Veprimet e mёsipёrme kanё shkaktuar efekt negativ financiar për shoqërinë
në vlerën 136,000 lekë (Në mënyrë të detajuar, pasqyruar në faqet 21-33 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi:-Nga shoqëria të merren masa për shqyrtimin e vlerës 136,000 lekë dhe
rimbursimin e shpenzimeve për udhëtime e djeta në përputhje me aktet ligjore në fuqi.
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Vazhdimisht.
C. MASA ADMINISTRATIVE
Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e ndërtimit, përcaktuar në nenit 5, 15 dhe 16, të ligjit
nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar,
mbështetur në nenin 5 shkronja (b) dhe nenin 9/1, shkronja (a) të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007,
i ndryshuar, nenin 12 të ligjit nr. 183/2014 datë 01.04.2013 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e
territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, bazuar në nenin 15 dhe nenin 30, të ligjit nr.
154/2014, datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”,
Shoqëria “Porti Detar” SHA Sarandë, t’i kërkojë Kryeinspektorit të Inspektoratit të
Mbrojtjes së Territorit Vendor Sarandë, të vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe të vendosë
masë administrative me gjobë në masën 200,000 lekë, për shoqërinë konsulente si më poshtë:
1. Shoqëria “D.C.P”, për arsye se:
- Në tenderin “Hartimi i projektit për zgjerimin e kalatës së re të trageteve, në drejtim të jugut”,
Si dhe në dokumentacionin e projektit të zbatimit, kryesisht prerjeve tërthore mbi të cilat është
bazuar thellësia e pilotave dhe materiali përkatës i cili do të gërmohet nëpërmjet sondave
rezulton se afërsisht 20 % e thellësisë së pilotave do të vendosen në material shkëmbor ndërsa 80
% e thellësisë së tyre do të vendosen në shtresë zhavorri ose material tjetër jo shkëmbor, sipas të
cilit çmimi për njësi duhet të ishte i ndryshëm. Në këto kushte, çmimi i aplikuar dhe ai që duhet
të aplikohej për 80 % të gjatësisë së tyre.
Nga përllogaritjet duke marrë në konsideratë sa më sipër, rezulton se, preventivit të hartuar i
është shtuar padrejtësisht vlera 422,864,596 lekë.
U verifikuan sasitë e përshkruara në preventiv si më poshtë:
Seksioni 1 “Nënstruktura”, pika 1.3.457 “Shpim me sonda “UKS” 1 m, - 20 m, tokë shkëmbore”
sasia 10496 ml, i korrespondon sasia e betonit në shumën 8239 m3 beton.
Seksioni 1 “Nënstruktura”, pika 1.3.457/8 “Shpim me sonda “UKS” 1.5 m, - 20 m, tokë
shkëmbore” sasia 2610 ml,i korrespondon sasia e betonit në shumën 1468 m3 beton.
Seksioni 1 “Nënstruktura”, pika 5 “Beton me çakëll C 35/45 për pilota rezistente ndaj ujit të
detit” është përshkruar sasia 23139 m3, me diferencë 13432 m3 (23139 m3 – 8239 m3 – 1468 m3).
Vlera e përfshirë më tepër në preventiv, për këtë zë punimi është 268,640,000 lekë (13432 m3 x
20,000 lekë/m3).
Vetëm sa më sipër, në rastin e një prokurimi të mundshëm për këtë investim, fondi limit do të
ishte më i lartë se sa fakti me vlerë afërsisht 691,504,596 lekë (422,864,596 lekë + 268,640,000
lekë). Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 19.10.1998 "Për
kontrollin dhe mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit" neni 5.
Preventivi është përcaktuar me vlerë 6,318,031,166 lekë. Bazuar në sa më sipër, vlera e
preventivit duhet të jetë 5,626,526,570 lekë.
-Gjatë zbatimit të kontratës “Zgjerimi i termilalit të trageteve”, dokumentacioni për ndryshimin e
konstruksionit të çatisë së ndërtesës ka mangësi në përllogaritjen e peshës së profileve metalike,
veprim në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e
punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, duke shkaktuar dëm ekonomik me vlerë 213,892 lekë.
D. MASA DISIPLINORE
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Mbështetur në nenin 37 të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr.
7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar, kontratat individuale të punës neni 11, kërkojmë nga Drejtori
i Përgjithshëm i Shoqërisë të fillojë procedurat për dhënien e masave disiplinore si më poshtë:
I. “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” për:
1. K.B, në cilësinë e anëtarëve të KVO, për arsye se:
Gjatë zbatimit të procedurës së prokurimit me objekt “Zgjerimi i terminalit të trageteve”,
pavarësisht se një OE është tërhequra nga gara, nga ana e KVO nuk është klasifikuar fitues dhe
pritjen për lidhjen e kontratës me këtë OE, por është vepruar duke shpallur fitues, OE pasues,
pavarësisht se diferenca e ofertave të tyre është më e madhe se 2 % e fondit limit, duke shkaktuar
efekt negativ financiar me vlerë 293,381 lekë.
Ka mbikëqyrur punimet e kontratës “Rrethimi i zonës së kufizuar”, ku janë situacionuar dhe
likuiduar punime të pa realizuara, duke shkaktuar dëm ekonomik me vlerë 243,528 lekë, po
ashtu në cilësinë e anëtarit të komisionit hartimit të dokumenteve të tenderit për kontratën
“Blerje e kolonave të furnizimit me energji elektrike dhe ujë”, në hartimin e specifikimeve
teknike nuk është vendosur kriteri “ose ekuivalent”.

Në cilësinë e anëtarit të KVO, për procedurën me Urdhër prokurimi nr. 1, datë
19.04.2017 me objekt “Blerje Karburanti”, ka kualifikuar në mënyrë të gabuar operatorin
ekonomik “A.T” shpk në kundërshtim me VKM 914 datë 29.12.2014, “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” Kreu VII, Neni 65.
2. z. T.Th, në cilësinë e anëtarit të njësisë së prokurimit, për arsye se:
Specifikimet teknike për kontratën “Blerje e kolonave të furnizimit me energji elektrike dhe ujë”
janë hartuar duke iu referuar një pajisje të caktuar, sidomos sa i përket përmasave, duke krijuar
mundësinë për ulje të pjesëmarrjes në tender, për subjekte të cilët disponojnë pajisje të tilla të
cilat kryejnë të njëjtin funksion por kanë përmasa të tjera. Nuk është vendosur termi “ose
ekuivalent”, në kundërshtim me Ligjin nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, neni 23, pika 5.
Në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve për kontratën “Rrethimi i zonës së kufizuar”, ka
situacionuar dhe likuiduar punime të pa realizuara, duke shkaktuar dëm ekonomik me vlerë
441,270 lekë.
Në cilësinë e anëtarit të komisionit të inventarizimit ka kyer jo në përputhje me formën e
përcaktuar nga udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik”, nenet 83 e 85. Nga komisioni i inventarizimit janë mbajtur fletë inventarizimi me sasitë
e kontrolluara pa u bërë krahasimi me të dhënat përkatëse të librave që mbahen nga punonjësit
me përgjegjësi materiale e që janë të përputhura me sektorin e financës.
- Në cilësinë e anëtarit të njësisë së prokurimit, për procedurën me Urdhër prokurimi nr. 1, datë
19.04.2017 me objekt “Blerje karburanti”, nuk ka argumentuar në mënyrë të saktë përllogaritjen
e fondin limit, duke sjellë një rritje të pajustifikuar të tij me 400,000 lekë, në kundërshtim me
VKM Nr. 914 datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Si dhe pёr
hartimin e DST jo në përputhje me nenin 1 dhe 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” i ndryshuar nё kёtё procedurë prokurimi.
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II. “Vërejtje” për:
1. z. L.E, në cilësinë e hartuesve të dokumenteve të tenderit dhe shefes së financës, për
arsye se:
-Në përgatitjen e pasqyrave financiare, nga administratori dhe drejtoria ekonomike, normat për
llogaritjen e shpenzimeve të amortizimit tё aktiveve afatgjata materiale janë të pa vlerësuara dhe
aprovuara nga këshilli mbikëqyrës, veprime në kundërshtim me Ligjin Nr. 9228, datë 29.4.2004,
“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe Standardet Kombëtare të Kontabilitetit.
-Kontabilizimi i aktiveve në kundërshtim me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit. Shpenzimet
e kryera për automjetin Wolsvagen në vlerën 359,900 lekë janë kontabilizuar në rritjen e asetit
kur duhet të pasqyrohen në shpenzimet e periudhës. Kjo ka sjellë dhe rritjen e pajustifikuar të
fitimit. Llogaritja e amortizimit është kryer në bazë vjetore dhe jo sipas datës së hyrjes së aktivit
në përdorim.
-Grandet janë pasqyruar jo në klasën e grandeve por si detyrime afatgjata dhe nё kushtet kur u ka
kaluar periudha e njohjes.
Nga verifikimi i likuidimeve u konstatuan parregullsi në pagesat e detyrimeve të krijuara nga
agjencitë detare. Në kontratat e lidhura përcaktohet mënyra e likuidimit të faturave brenda datës
10 të muajit pasardhës. Në rastet e mos shlyerjes në kohë të faturave, “Porti Detar SHA”,
Sarandë, ka të drejtë të ndërhyjë në garancinë kontraktore që subjekti ka depozituar në formë
ngurtësimi, në favor të shoqërisë. Kjo pikë e kontratës nuk është zbatuar në asnjë rast dhe pse u
konstatuan vonesa në likuidime. Këto veprime kanë sjellë të ardhura ekonomike të munguara për
shoqërinë nё vlerën 220,000 lekë.
Kontabilizimi i tё ardhurave nga grantet është bërë jo konform me SKK nr. 10, “Grandet dhe
format e tjera të ndihmës”. Zëri kontabël të ardhura të tjera që përbëhet nga të ardhura nga
grandet nuk rakordon me amortizimet përkatëse të aseteve të përfituara nga këto grande.
Agjencitë detare për likuidimin e detyrimeve ndaj shoqërisë nuk i kanë kryer këto pagesa me
transferta bankare por duke i derdhur cash në llogarinë bankare të shoqërisë duke mos
specifikuar shpeshherë detajet e faturave në likuidim veprime në kundërshtime me Udhëzimin
nr.24, datë 02.09.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pika
nr. 59. Pagesat me para në dorë.
- Në cilësinë e anëtarit të njësisë së prokurimit, për procedurën me Urdhër prokurimi nr. 1, datë
19.04.2017 me objekt “Blerje karburanti”, nuk ka argumentuar në mënyrë të saktë përllogaritjen
e fondin limit, duke sjellё njё rritje të pajustifikuar të tij me 400,000 lekë, në kundërshtim me
VKM Nr. 914 datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Si dhe pёr
hartimin e DST jo në përputhje me nenin 1 dhe 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” i ndryshuar nё kёtё procedurë prokurimi.
2. z. A.H, në cilësinë e anëtarit të KVO, për arsye se:
Në cilësinë e anëtarit të KVO, për procedurën me Urdhër prokurimi nr. 1, datë 19.04.2017 me
objekt “Blerje Karburanti”, ka kualifikuar në mënyrë të gabuar operatorin ekonomik “A.T” shpk
në kundërshtim me VKM 914 datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Kreu VII, Neni 65.
3. znj. F.J, në cilësinë e anëtaërëve të KVO, për arsye se:
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Gjatë zbatimit të procedurës së prokurimit me objekt “Zgjerimi i terminalit të trageteve”,
pavarësisht se një OE është tërhequra nga gara, nga ana e KVO nuk është klasifikuar fitues dhe
pritjen për lidhjen e kontratës me këtë OE, por është vepruar duke shpallur fitues, OE pasues,
pavarësisht se diferenca e ofertave të tyre është më e madhe se 2 % e fondit limit, duke shkaktuar
efekt negativ financiar me vlerë 293,381 lekë.
znj. F J në cilësinë e anëtares së komisionit për inventarizimit e aktiveve të shoqërisë, ka kryer
inventarizimin në fund të vitit jo në përputhje me formën e përcaktuar nga udhëzimi nr. 30, datë
27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nenet 83 e 85. Nga
komisioni i inventarizimit janë mbajtur fletë inventarizimi me sasitë e kontrolluara pa u bërë
krahasimi me të dhënat përkatëse të librave që mbahen nga punonjësit me përgjegjësi materiale e
që janë të përputhura me sektorin e financës.
Në cilësinë e anëtarit të KVO, për procedurën me Urdhër prokurimi nr. 1, datë 19.04.2017 me
objekt “Blerje Karburanti”, ka kualifikuar në mënyrë të gabuar operatorin ekonomik “A.T” shpk
në kundërshtim me VKM 914 datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Kreu VII, Neni 65.
4. z. K.S, në cilësinë e anëtarit të komisionit për inventarizimit e aktiveve të shoqërisë, për
arsye se:
Inventarizimet e fund vitit janë kryer jo në përputhje me formën e përcaktuar nga udhëzimi nr.
30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nenet 83 e 85. Nga
komisioni i inventarizimit janë mbajtur fletë inventarizimi me sasitë e kontrolluara pa u bërë
krahasimi me të dhënat përkatëse të librave që mbahen nga punonjësit me përgjegjësi materiale e
që janë të përputhura me sektorin e financës.
5. z. A.I
6. z. P.J, në cilësinë e anëtarëve të komisionit për vlerësimin e aktiveve dhe për nxjerrjen
jashtë përdorimit, për arsye se:
Komisioni me datë 30.12.2016 ka mbajtur një proces verbal mbi vlerësimin e aktiveve në
ngarkim dhe përdorim të personelit duke propozuar për miratim listën e mjeteve për jashtë
përdorimit. Proces verbali i hartuar nga komisioni më datë 30.12.2016 mbi vlerësimin e aktiveve
në ngarkim dhe përdorimi të personelit është hartuar në kundërshtim me nenin 104 të të
udhëzimit nr. 30 datë 27.11.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.
Në proces verbal nuk janë argumentuar arsyet për vlerësimin e secilit të aktiveve të propozuara
për nxjerrje jashtë përdorimi, nuk kanë firmosur personat përgjegjës për aktivet e propozuara.
Komisioni nuk ka përpiluar relacionin e vlerësimit i cili përmban procedurën e ndjekur për
vlerësimin e aktiveve për nxjerrje nga përdorimi, arsyet, efektin ekonomik të masave për
riaftësimin e tyre dhe propozimin përkatës.
z. P.J në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve për zbatimin e kontratës “Rrethimi i zonës së
kufizuar”, nga ku ka rezultuar dëm ekonomik me vlerë 441,270 lekë.
7. z. L.M, në cilësinë e mbikëqyrësve të punimeve të kontratës, për arsye se:
Gjatë zbatimit të kontratës “Rrethimi i zonës së kufizuar”, kanë situacionuar dhe likuiduar
punime të pa realizuara, duke shkaktuar dëm ekonomik me vlerë 441,270 lekë.
8. znj. N.K, me detyrë juriste, për arsye se:
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- Në cilësinë e anëtarit të njësisë së prokurimit, për procedurën me Urdhër prokurimi nr. 1, datë
19.04.2017 me objekt “Blerje karburanti”, nuk ka argumentuar në mënyrë të saktë përllogaritjen
e fondin limit, duke sjellё njё rritje të pajustifikuar të tij me 400,000 lekë, në kundërshtim me
VKM Nr. 914 datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Si dhe pёr
hartimin e DST jo në përputhje me nenin 1 dhe 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” i ndryshuar nё kёtё procedurё prokurimi.
Shënim: Masa disipliniore “Paralajmërim për pushim nga puna” për z. K.G, konsiderohet e
ezauruar, pasi ka ndërprerë marrëdhëniet e punës me shoqërinë.
Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim
ngarkohet Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike.

Bujar LESKAJ
KRYETAR
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