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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIV 

II.a. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 

Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr1417/1, datë 07.01.2019 miratuar 

nga Kryetari i KLSH, nga data 09/01/2019 deri në datë 28/02/2019, në subjektin Ministria e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës” për periudhën nga  fillimi i projektit deri ne  31.12.2018 u krye 

auditimi “Mbi përputhshmërinë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për 

projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”. Objektivat dhe 

qëllimi: Dhënia e opinioni nëse Performanca financiare dhe është kryer përdorimi i 

përshtatshëm i fondeve, procese specifike të aktivitetit dhe operacioneve të subjektit të 

auditimit të sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e 

përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret. Raportimi mbi gjetjet, konkluzionet dhe 

rekomandimet e auditimit. 

Për realizimin e projektit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” është 

lidhur marrëveshja e ratifikuar me Ligjin nr. 9617, datë 16.10.2006 për ratifikimin e 

"Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar 

nga Ministria e Mbrojtjes dhe Qeverisë së Republikës së Italisë, të përfaqësuar nga Ministria 

e Punëve të Jashtme, për realizimin e programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës"", në formën e kredisë ndihmëse në shumën 5,000,000 Euro dhe një 

donacion në shumën 150,000 Euro. 

Bazuar në këtë marrëveshje është nënshkruar Marrëveshja Financiare midis Ministrisë së 

Financave dhe Artigiancassa Spa ratifikuar me Ligjin nr.9656, datë 11.12.2006 për 

ratifikimin e "Marrëveshjes Financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Artigiancassa spa për financimin e 

programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës". 

Programi përmban dy objektiva bazë (Objektivat e Programit) të cilët janë: 

1. Objektivi i përgjithshëm i Programit është i vetëm dhe qëndron në përmirësimin e gjendjes 

së shëndetit të popullsisë shqiptare, në mënyrë të veçantë të popullsisë së prekur nga trauma, 

si dhe  

2. Objektivat specifik të cilët kërkojnë të bëjnë më efiçentë e më efikasë veprimtarinë 

terapeutike të Qendrës Traumatologjike Kombëtare, duke rritur në këtë mënyrë ndikimin mbi 

shëndetin e popullsisë dhe njëkohësisht për të përmirësuar prognozën quod valitudinem të 

pacientëve politraumatikë me pasojë uljen e paaftësive të përkohshme dhe të përhershme dhe 

të kostove që lidhen me to. 

Programi synon të arrijë pajisjen e Qendrës Traumatologjike Kombëtare me aparaturat e 

duhura mjekësore dhe ta bëjë atë të përshtatshme për rolin që ajo ka si pikë referimi 

kombëtare për pacientët e traumatizuar. 

Nga auditimi u konstatua se nuk ka një ndarje të qartë në lidhje me shumat që janë akorduar 

për secilin nga komponentët e sipërpërmendur, pasi nuk është hartuar raporti përfundimtar i 

vlerësimit të projektit dhe nuk mund te evidentohet ndarja e këtyre zërave sipas kontratave të 

lidhura, pasi në një prej kontratave të lidhura mund të jene përfshirë 2 ose më shumë lote të 

cilat në vetvete përfshinë pajisje që mund ti përkasin komponentëve të ndryshëm. Edhe pse 

implementimi dhe marrja në dorëzim e pajisjeve ka përfunduar nuk mund të specifikojmë 

arritjen e këtij objektivi. 

Programi përbëhet nga tri elemente (elementi i kredisë): 

A. Furnizimi i aparaturave biomjekësore dhe orendive 
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Kooperacioni italian financon, me kredi ndihmëse, aparaturat biomjekësore dhe orenditë e 

nevojshme për ndihmën e shpejtë, bllokun operator, reanimacionin, shtrimet sipas 

specialiteteve të ndryshme kirurgjikale dhe morgun. 

Furnizimi do të përfshijë edhe një shërbim diagnostikimi me imazh që do të përbëhet nga një 

njësi radiologjie dhe në njësi për rezonancën magnetike. Duke pasur parasysh specifikën e 

shërbimit të ofruar nga Qendra Traumatologjike Kombëtare, vendosja e shërbimit të 

rezonancës magnetike në këtë Qendër në fazën e nënshkrimit të marrëveshjes është 

konsideruar shumë e rëndësishme për rritjen e cilësisë dhe efikasitetit terapeutik të Qendrës, 

si dhe për rritjen e treguesit të mbulimit në nivel kombëtar të këtij shërbimi diagnostikues. 

Njësitë që do të pajisen me financimin italian do të jenë: 

- Ndihma e shpejtë, furnizimi i së cilës do të konsistonte në pajisjen e një mjedisi për 

pranimin dhe ndjekjen e pacientëve, dy salla operacioni për pranimin dhe ndjekjen e 

pacientëve, dy salla operacioni për trajtimin e pacientëve politraumatikë (sallat trauma), një 

sallë operacioni për ndërhyrje të kirurgjisë së përgjithshme, një laborator për analiza klinike 

të urgjencës, një sistem informacioni për menaxhimin e pranimeve dhe të gjitha mjediseve të 

shërbimit shtesë për funksionimin e rregullt të shërbimit të urgjencës. 

-Blloku operator ku duhej të përbëhej nga pesë salla operacioni të pajisura sipas tipologjive të 

ndryshme të ndërhyrjeve kirurgjikale dhe me mjediset e nevojshme për funksionimin e 

rregullt të tij si: filtra, hapësira për përgatitjen e pacientëve, sterilizimin, nënsterilizimin dhe 

mjedise shërbimi për stafin e sallës së operacionit. Sallat e operacionit që parashikohen të 

pajisen janë: një sallë për ndërhyrjet ortopedike, një sallë për ndërhyrjet neurokirurgjike dhe 

tri salla për ndërhyrjet në urologji, gastroenterologji, kirurgji vaskulare, gjinekologji, 

otorinolaringoiatri dhe okulistikë. 

-Terapi intensive (reanimacion) do të organizohej në tre sektorë kryesorë: zona e terapisë 

intensive (8 shtretër, 1 prej të cilëve për pacientë të infektuar dhe 2 për pacientë me djegie), 

zona e terapisë subintensive (8 shtretër), dhoma e kontrollit. 

-Diagnostikimi me imazh do të përbëhej nga një njësi radiologjike dhe një rezonancë 

magnetike. Shërbimi i radiologjisë do të përbëhet nga një aparaturë radiologjike fikse dhe nga 

një sistem për fluoroskopinë. Ky shërbim do të pajisej me të gjithë aksesorët dhe mjediset e 

nevojshme për funksionimin e tij. Rezonanca magnetike që mendohej të ofrohej do të ishte e 

llojit me "magnet fiks" për aplikime ortopedike dhe traumatologjike. Ky furnizim duhet të 

përfshijë të gjitha hollësitë e nevojshme për funksionimin e rregullt të impiantit. 

-Shtrimet do të pajiseshin me gjithë sa është e domosdoshme. Parashikohej të furnizoheshin 

shtretërit për shtrimet dhe orenditë më të nevojshme përkatëse për të gjithë 120 shtretërit në 

repartet e ndryshme. 

-Salla e morgut parashikonte pajisjen e sallës për ruajtjen e kufomave, sallën për autopsinë 

dhe pajisjen e mjediseve ndihmëse, si ato të përgatitjes së mjekëve dhe sterilizimit. 

Një zë shpenzimi është parashikuar për (a.7 Energji elektrike e vazhdueshme) për blerjen e 

aparaturave që janë në gjendje të sigurojnë vazhdimësinë e shërbimit të energjisë elektrike, 

sidomos për njësitë operative, funksionimi i të cilave është kritik për shëndetin e pacientit ose 

ruajtjen e aparaturave. Për këtë arsye parashikohej furnizimi i grupeve statike të rrymës së 

vazhdueshme (UPS), vendosja dhe përdorimi i të cilave do të përcaktohej gjatë hartimit të 

planit të përgjithshëm për pajisjet. Në mbështetje të këtyre grupeve do të shihej mundësia për 

të përfshirë furnizimin e një gjeneratori.  

Në bazë të nenit 5 “Burimet financiare dhe Modalitetet e përdorimit të kredisë së ndihmës”, 

parashikohet: 

a) Burimet financiare të nevojshme për realizimin e Programit janë si vijon: 

Kredia ndihmëse prej 5,000,000 Euro për realizimin e të gjitha veprimtarive të parashikuara 

në Program. 
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Donacion prej 150,000 euro për veprimtaritë e kontrollit dhe asistencës teknike si gjatë 

shpalljes së tenderave, ashtu dhe gjatë zbatimit të veprimtarive të Programit. 

b) Afatet dhe kushtet e kredisë ndihmëse janë si vijon: 

- periudha e kthimit të kredisë: 19 vjet 

- periudha e faljes (për kthimin e kredisë): 8 vjet 

- përqindja e interesit vjetor: 0.20%. 

Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit- 

Objekt i këtij auditimi është dhënia e opinioni nëse Performanca financiare dhe është kryer 

përdorimi i përshtatshëm i fondeve, procese specifike të aktivitetit dhe operacioneve të 

subjektit të auditimit të sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe 

vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret. Raportimi mbi gjetjet, konkluzionet 

dhe rekomandimet e auditimit. 

Qëllimi i auditimit: është dhënia e opinionit apo hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e 

vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime  

Fushëveprimi- me auditimim janë përfshirë 100% e transaksioneve të financuara nga kredia 

(13 transaksione), 100% e procedurave të prokurimit (1 procedurë me 7 lote) dhe 75% 

zbatimi i kontratave. 

 

 

II.b Një përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve nga auditimi 

GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

1.  

Nga shqyrtimi i 

dokumentacionit konstatohet 

se Ministria e Shëndetësisë dhe 

Ministria e Mbrojtjes nuk kanë 

zbatuar përcaktimet e 

marrëveshjeve për fuqizimin e 

Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës lidhur 

me institucionin kompetent për 

zhvillimin e procedurave të 

prokurimit dhe ato lidhur me 

përqindjen e kredisë së 

ndihmës që do të përdorej për 

kosto lokale dhe/ose në vendet 

në zhvillim, por kanë zbatuar 

ndryshimet e marrëveshjes 

qeveritare ende pa hyrë në fuqi 

këto ndryshime. 

Konstatohet se procedurat e 

prokurimit (1 procedurë me 7 

lote) janë zhvilluar nga 

Ministria e Shëndetësisë e cila 

bazuar në ligjet në fuqi në 

kohën e zhvillimit të 

procedurave, nuk e kishte një 

kompetencë të tillë, si dhe në 

dokumentet që përcaktojnë 

kriteret dhe procedurën e 

prokurimit është përcaktuar një 

përqindje më e lartë e kredisë 

së ndihmës për kosto lokale 

dhe/ose në vendet e OECD-së, 

31-39 i lartë 

Para zbatimit të marrëveshjeve 

ndërkombëtare dhe ndryshimeve 

të tyre duhet të merret konfirmim 

nga sektori përkatës 

i këshillimit ligjor të Ministrisë 

së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale lidhur me momentin e 

hyrjes në fuqi të dispozitave 

përkatëse që ju kalojnë ose heqin 

strukturave të tyre kompetencat 

juridike lidhur me zbatimin e 

projekteve, me qëllim shmangien 

e këtyre praktikave në të 

ardhmen. 
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GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

duke zbatuar, pa hyrë ende në 

fuqi, parashikimet e 

ndryshimeve të marrëveshjes 

qeveritare, të cilat u ratifikuan 

nga Kuvendi i Republikës së 

Shqipërisë më datë 21.12.2015 

dhe u botuan në fletoren 

zyrtare nr. 246, datë 

21.01.2016, ndërkohë që 

njoftimi për fillimin e 

procedurave të prokurimit u bë 

më 29.07.2017 dhe akti i 

fitimit provizor të këtyre 

procedurave u lëshua më 

26.11.2015. 

2.  

Nga auditimi rezultoi se ka pas 

vonesa të shumta në 

implementimin e programit të 

cilat kanë ardhur kryesisht nga 

pala shqiptare pasi, nga fillimi 

i tij deri në vitin 2014 për 

projektin nuk rezulton të jetë 

zhvilluar asnjë aktivitet për të 

vënë në lëvizje strukturat 

kompetente të cilat do të 

siguronin zbatimin e 

detyrimeve që rrjedhin nga 

marrëveshja pra, mund të 

themi se ky projekt për një 

periudhë të gjatë nuk ka 

funksionuar duke rezultuar në 

gjendje të fjetur edhe pse një 

vonese e tillë nuk ka pasur 

efekt financiar ka ndikuar në 

arritjen në kohë të objektivit 

kryesor të tij i cili është i 

vetëm dhe qëndron në 

përmirësimin e gjendjes së 

shëndetit të popullsisë 

shqiptare, në mënyrë të 

veçantë të popullsisë së prekur 

nga trauma, si dhe objektivave 

specifik të cilët kërkojnë të 

bëjnë më efiçentë e më efikasë 

veprimtarinë terapeutike të 

Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare, duke rritur në këtë 

mënyrë ndikimin mbi 

shëndetin e popullsisë dhe 

njëkohësisht për të përmirësuar 

prognozën shëndetësore të 

pacientëve politraumatikë me 

pasojë uljen e paaftësive të 

përkohshme dhe të përhershme 

dhe të kostove që lidhen me to. 

Referuar shkresës nr. 1179/29 

39-48 i lartë 

Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale/Njësia e 

Zbatimit të Projektit në 

bashkëpunim me Spitalin 

Universitar të Traumës, të marri 

masa për hartimin e një raporti 

përfundimtar të implementimit të 

projektit, ku të analizohen 

realizimi i objektivave specifik 

dhe ku të përcaktohen me hollësi 

shkaqet, arsyet dhe të jepen 

argumentet për vonesën e 

realizimit të projektit, si dhe të 

nxirren përgjegjësitë përkatëse 

dhe të përcaktohen masat e 

nevojshme dhe përgjegjësit 

konkret për përfundimin e gjithë 

aktiviteteve të mbetura të 

projektit.  
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GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

datë 23.11.2016, implementimi 

real i tij ka filluar në vitin 

2014 kur janë evidentuar 

nevojat fillestare të spitalit nga 

eksperti italian i Cooperacione 

Italiana, ndërsa realizimi i 

procedurave të prokurimit ka 

filluar në vitin 2015. Nga ky 

moment deri në momentin e 

auditimit ka kaluar një 

periudhë më shumë se 4 vjet 

dhe rezultati i arritur nga 

projekti është i ndarë në 

përpjesëtim të zhdrejtë në vite, 

pasi edhe gjatë fazës së 

zbatimit të kontratave me 

operatorët ekonomik fitues, 

projekti nuk ka vazhduar për 

shkak të rikonstruksionit të 

Spitalit Universitar të Traumës. 

Fakt i cili ka ndikuar në një 

tjetër vonesë për realizimin sa 

më të shpejt të tij, e cila ka 

ndikuar drejtpërdrejtë në 

synimin kryesorë të Programit, 

pajisjen e Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare 

me aparaturat e duhura 

mjekësore për ta bërë të 

përshtatshme për rolin që ajo 

ka si pikë referimi kombëtare 

për pacientët e traumatizuar 

3.  

Nga auditimi u konstatua se 

nuk ka një ndarje të qartë në 

lidhje me shumat që janë 

akorduar për secilin nga 

komponentët e projektit, nuk 

është hartuar raporti 

përfundimtar i vlerësimit të 

projektit dhe nuk mund te 

evidentohet ndarja e këtyre 

zërave sipas kontratave të 

lidhura, pasi në një prej 

kontratave të lidhura mund të 

jene përfshirë pajisje që u 

shërbejnë 2 ose më shumë 

loteve të cilat në vetvete 

përfshinë pajisje që mund t’i 

përkasin komponentëve të 

ndryshëm. Edhe pse 

implementimi dhe marrja në 

dorëzim e pajisjeve ka 

përfunduar nuk mund të 

specifikojmë arritjen e 

objektivit specifik të projektit 

39-48 i lartë 

Ministra e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale/Njësia e 

Zbatimit të Projektit në 

bashkëpunim me spitalin e 

traumës të ngrejë një grup pune i 

cili të ndajë sipas komponentëve 

të projektit të gjitha pajisjet 

mjekësore në bazë të kontratave 

të lidhura, me qëllim evidentimin 

e saktë të tyre për të qartësuar 

përmbushjen e komponentëve 

dhe objektivave specifik të 

programit. 

 

4.  Programi referuar 39-48 i lartë MSHMS për të gjitha projektet 
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marrëveshjes duhet të 

monitorohej përmes një 

komiteti drejtues, i përbërë nga 

dy anëtarë të caktuar, njëri nga 

MPJ/DPKZH dhe tjetri nga 

MM (ndryshuar në MSH sipas 

marrëveshjeve të 

sipërpërmendura).Nga 

auditimi rezultoi se një 

komitetit i tille nuk është 

ngritur dhe për pasoje asnjë 

nga detyrat të cilat citohen në 

nenin 6 të marrëveshjes së 

programit nuk rezulton të jetë 

kryer. Ka munguar monitorimi 

dhe vlerësimi i programit në të 

gjitha fazat e tij. Nuk ka 

takime pune ku te evidentohen 

propozimet e bëra për 

realizimin e programit dhe nuk 

ka vendime të këtij komiteti në 

lidhje me faza të ndryshme të 

ecurisë së programit. Nuk 

rezulton asnjë analizë 

përfundimtare të kontrollit të 

veprimtarive të programit. Si 

rrjedhojë sistemi i monitorimit 

të programit nuk ka 

funksionuar. 

me financime të huaja të cilat do 

të administrohen nga ana e saj në 

të ardhmen t’i përmbahet 

marrëveshjeve bazë financiare si 

dhe programit të financimit duke 

ngritur strukturat përkatëse të 

monitorimit të përcaktuara në to 

me qëllim vlerësimin dhe 

monitorimin e projektit si dhe 

evidentimin e problemeve në 

faza të ndryshme të programit 

me qëllim rritjen e efektivitetit të 

projekteve me financime të 

huaja. 

5.  

Në lidhje me këtë projekt 

ekziston një boshllëk në 

dokumentimin e të gjitha 

fazave të implementimit të tij, 

në ruajtjen e dokumentacionit, 

si dhe në ndjekjen dhe 

monitorimin e projektit nga 

ana e personave përgjegjës të 

ngarkuar për menaxhimin e tij, 

në përputhje me përcaktimin e 

sanksionuar në Marrëveshjen 

bazë, ku përcaktohet se MSH 

duhet të kujdeset për 

koordinimin e funksioneve të 

natyrës teknike dhe 

menaxhuese të nevojshme për 

realizimin e programit. Detyrat 

për menaxhimin e projektit nuk 

ka qenë e deleguar dhe e mirë 

përcaktuar nga ana e 

institucioneve shqiptare të 

përfshira në implementimin e 

tij (MM dhe MSH), ky projekt 

ka mangësi të theksuar si në 

dokumentacionin e fazave të 

zhvillimit ashtu edhe në 

mbledhjen, ruajtjen dhe 

39-48 i lartë 

MSHMS për të gjitha projektet 

me financime të huaja të cilat do 

të administrohen nga ana e saj në 

të ardhmen t’i përcaktojë qartë 

detyrat dhe përgjegjësitë e stafit 

të përfshirë në implementimin e 

projektit në përputhje me 

marrëveshjet përkatëse, me 

qëllim monitorimin e projektit 

dhe nxjerrjen e përgjegjësive në 

rastet e vonesave të mundshme si 

dhe dorëzimi i dokumentacionit 

në rastet e ndërrimit të stafit të 

dokumentohet sipas 

përcaktimeve ligjore në fuqi 
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administrimin e dokumenteve 

fizik dhe letrave të punës për 

periudhën nga fillimi i tij deri 

më datë 11.11.2014, kur me 

urdhrin e MSH është ngritur 

njësia për procedurën e 

prokurimit dhe KVO. Edhe 

gjatë fazës së implementimit të 

tij nga Ministria e Shëndetësisë 

kur janë caktuar drejtuesit e 

programit, nuk janë caktuar 

qartë detyrat dhe përgjegjësitë 

e stafit të përfshirë në 

implementimin e projektit dhe 

dorëzimi i dokumentacionit 

nga njëri staf në tjetrin nuk 

është dokumentuar dhe 

zhvilluar sipas procedurave të 

kërkuara nga aktet ligjore në 

fuqi, konkretisht VKM nr. 124 

datë 17.02.2016, i ndryshuar, 

në nenet 27,28,29,30 të tij. 

6.  

Nga palët përgjegjëse për 

zbatimin e projektit, nuk është 

përcaktuar një afat për 

përfundimin e projektit, si dhe 

një grafik kohe për 

jetëgjatësinë dhe ecurinë në 

vite, nuk është hartuar një 

dokument i vlerësimit të 

projektit (PAD), veprime të 

cilat kanë sjellë një zvarritje të 

tij (projektit). Midis dy palëve 

MSHMS dhe palës italiane, për 

ndalimin e projektit nuk është 

bërë një riaktivizim i projektit 

apo një program që cakton 

radhën e veprimeve në 

vazhdimësi, veprim ky në 

kundërshtim me nenin 12 të 

Marrëveshjes së kredisë, ku 

përcaktohet se nëse zgjatja e 

pengesave është më e madhe 

se 24 muaj, palët janë të 

detyruara të bien dakord mbi 

vazhdimin e projektit dhe të 

caktojnë radhën e veprimeve. 

Nga situata dhe nga ecuria e 

projektit, mund të gjykojmë se 

për këtë projekt koha e 

implementimit dhe rezultatet e 

prekshme, janë në raport të 

zhdrejtë me njëri-tjetrin 

39-48 i lartë 

MSHMS për të gjitha projektet 

me financime të huaja të cilat do 

të administrohen nga ana e saj në 

të ardhmen t’i përmbahet 

marrëveshjeve bazë financiare si 

dhe programit të financimit si 

dhe të caktojnë një afat kohor ku 

të përcaktohen radha e 

veprimeve në vazhdimësi, 

veçanërisht në rastet e 

riaktivizimit të kredisë. 

 

7.  

Për realizimin e projektit 

“Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të 

48-61 i lartë 

Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale në 

bashkëpunim me gjithë 
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Tiranës” është lidhur 

marrëveshja e ratifikuar me 

Ligjin nr. 9617, datë 

16.10.2006 për ratifikimin e 

"Marrëveshjes ndërmjet 

Këshillit të Ministrave të 

Republikës së Shqipërisë, të 

përfaqësuar nga Ministria e 

Mbrojtjes dhe Qeverisë së 

Republikës së Italisë, të 

përfaqësuar nga Ministria e 

Punëve të Jashtme, për 

realizimin e programit 

"Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të 

Tiranës"", në formën e kredisë 

ndihmëse në shumën 

5,000,000 Euro dhe një 

donacion në shumën 150,000 

Euro. 

Bazuar në këtë marrëveshje 

është nënshkruar Marrëveshja 

Financiare midis Ministrisë së 

Financave dhe Artigiancassa 

Spa ratifikuar me Ligjin nr. 

9656, datë 11.12.2006 për 

ratifikimin e "Marrëveshjes 

Financiare ndërmjet Këshillit 

të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë, përfaqësuar nga 

Ministria e Financave dhe 

Artigiancassa spa për 

financimin e programit 

"Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të 

Tiranës". 

Në nenin 9 “Detyrime të 

Qeverisë Shqiptare” 

parashikohet që Qeveria 

Shqiptare merr përsipër: 

- të vërë në dispozicion 

burimet financiare në 

kompetencë të saj, të barabarta 

me rreth 1,000,000.00 Euro të 

barasvlershme; 

- t'i bëjë operative të gjitha 

veprimet, veprimtaritë dhe 

aktet zyrtare të domosdoshme 

për përfundimin me sukses të 

Programit; 

- të bashkëpunojë me 

MPJ/DPKZH për veprimtaritë 

e monitorimit të Programit, 

sipas nenit 6, edhe që kjo e 

fundit të mund të ketë akses 

ndaj dokumentacionit ekzistues 

dhe në hapësirat ku ai vepron. 

institucionet e përfshira për 

realizimin e projektit “Fuqizimi i 

Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës” të marrë 

masa që të administrojë të gjithë 

dokumentacionin e projektit si 

dhe në mënyrë të veçantë gjithë 

dokumentacionin në lidhje me 

plotësimin e detyrimeve të 

Republikës së Shqipërisë për të 

evidentuar qartë hyrjen në fuqi të 

marrëveshjes financiare dhe 

shkakun e vonesave, duke krijuar 

një kuadër të plotë dokumentar 

dhe arkivor për projektin 
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PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

Gjatë periudhës së auditimit 

edhe pse ka pasur kërkesa të 

vazhdueshme grupit të 

auditimit nuk ju vendosë në 

dispozicion dokumentacion i 

mësipërm me qëllim 

vlerësimin e plotësimit të 

kërkesave nga ana e qeverisë 

shqiptare dhe afatet e 

plotësimit 

8.  

Për të rregulluar të drejtat dhe 

detyrimet që rrjedhin nga 

Marrëveshja e Programit dhe 

mënyrën sesi do të zbatohet 

financimet që lidhen me huanë 

e butë është nënshkruar 

marrëveshja financiare 

ratifikuar me Ligjin nr. 9656, 

datë 11.12.2006 për ratifikimin 

e "Marrëveshjes Financiare 

ndërmjet Këshillit të 

Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë, përfaqësuar nga 

Ministria e Financave dhe 

Artigiancassa Spa për 

financimin e programit 

"Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të 

Tiranës"" ku janë përcaktuar 

më qartë termat e financimit të 

kredisë dhe shlyerja e saj, 

konkretisht shuma maksimale 

e kredisë 5,000,000 Euro me 

kohëzgjatje 19 vjet dhe 

shlyerja e kredisë në 22 këste 

të principalit të barabarta 

gjysmë-vjetore të 

njëpasnjëshme, i pari i të cilëve 

bëhet i pagueshëm 102 

(njëqind e dy) muaj prej datës 

së disbursimit të parë me 

normë interesit nominale 

0.20% në vit (zero pikë njëzet 

për qind) e pagueshme në fund 

të çdo periudhe të 6 (gjashtë) 

muajve prej datës së çdo 

tërheqjeje. Në zbatim të këtij 

neni të marrëveshjes deri në 

fund të 31.12.2018 u konstatua 

se janë disbursuar 

4,053,612.95 Euro dhe interesi 

i paguar për këtë shumë është 

3,648.52 Euro. Referuar nenit 

4 “Hyrja në fuqi e 

Marrëveshjes financiare” 

4.1 Kjo Marrëveshje do të 

48-61 i lartë 

Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale në 

bashkëpunim me Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë të 

marrë masa që të administrojë të 

gjithë dokumentacionin e 

projektit si dhe në mënyrë të 

veçantë gjithë dokumentacionin 

në lidhje me anën financiare dhe 

institucionet agjente në Shqipëri 
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bëhet efektive pasi 

Artigiancassa të ketë marrë 

prej Huamarrësit dokumentet e 

mëposhtme përmes Ambasadës 

Italiane - Ambasada/Zyra e 

bashkëpunimit: 

i) Një deklaratë nga autoriteti 

kompetent i Këshillit të 

Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë, duke pasqyruar 

autoritetin e Huamarrësit për të 

nënshkruar në emër të Këshillit 

të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë këtë Marrëveshje 

nga një person i autorizuar në 

përputhje me ligjet dhe 

rregullat në fuqi dhe vepruese 

në Shqipëri dhe të marrë 

përsipër detyrimet e lindura 

nga kjo Marrëveshje; 

ii) Emërimin me shkrim nga 

autoriteti kompetent i 

Ministrisë së Financave të 

Republikës së Shqipërisë të 

personit/personave të 

autorizuar në mënyrë të 

rregullt për të nënshkruar këtë 

Marrëveshje (të vërtetuar nga 

Ambasada Italiane në Tiranë – 

Ambasada/Zyra e 

bashkëpunimit), kërkesa për 

financim e kontratës së 

furnizimit në formularin e 

shtojcës A) dhe njohjen e 

borxhit në formularin e 

shtojcës C) referuar nenit 10 

më poshtë. Ky përcaktim do të 

specifikojë emrin dhe zyrën e 

këtij personi/personave dhe të 

përmbajë “modelin” e 

përditësuar të firmave të tyre. 

Ndonjë ndryshim i kësaj (nëse 

ka) do të transmetohet në kohë 

nga Ministria e Financave e 

Republikës së Shqipërisë tek 

Artigiancassa; 

iii) Një deklaratë nga autoriteti 

kompetent i Ministrisë së 

Financave të Republikës së 

Shqipërisë në lidhje me 

caktimin e Bankës Agjente 

Shqiptare, duke i kërkuar 

autoritetit të Bankës Agjente 

Shqiptare të veprojë në emër 

dhe për Ministrinë e Financave 

të Republikës së Shqipërisë.  

4.2 Pasi të ketë marrë 
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dokumentet e lartpërmendura 

dhe të jetë në pajtim të plotë 

me to, Artigiancassa do të 

njoftojë Ministrinë e Financave 

të Republikës së Shqipërisë 

dhe Bankën Shqiptare Agjente 

me anë të një letre ose faksit, 

që më pas do të konfirmojë me 

anë të letrës, datën në të cilën 

kjo Marrëveshje do të hyjë në 

fuqi. 

Dokumentacioni i mësipërm, 

nuk ju vendos në dispozicion 

grupit të auditimit për të 

gjykuar mbi plotësimin e 

kushteve dhe saktësimin e 

datës së bërjes efektive të 

kredisë, me gjithe insistimin 

dhe kërkesën zyrtare për 

dokumentacion të grupit të 

auditimit protokolluar në 

Ministri me nr. 05/3, datë 

17.01.2019. Ministria dhe PIU 

komunikojnë me Bankën 

Agjente, por nuk ka asnjë 

dokument zyrtar që përcakton 

këtë Bankë. 

9.  

Nga auditimi rezulton se për 

periudhën objekt auditimi 

personat e autorizuar për të 

firmosur janë ndryshuar pesë 

herë dhe me shkresat përkatëse 

janë përcjell në Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë. 

Grupit të auditimit deri në fund 

të periudhës së auditimit (datë 

28.02.2019) nuk ju vendosën 

në dispozicion shkresat e 

Ministrisë së Financave për 

përcjelljen e firmave të 

deleguara në Bankë, por 

konstatohet nga komunikimi 

elektronik me Bankën që 

vonesat e përcjelljes së firmave 

të personave të autorizuar janë 

deri në 4 muaj. Vonesa të tilla 

kanë sjell edhe vonesa në 

kryerjen e pagesave dhe për 

rrjedhojë rritjen e riskut për 

penalizime të mundshme për 

palën shqiptare, për vonesa në 

pagesat e kontraktorëve sipas 

kushteve të kontratave të 

lidhura 

48-61 i lartë 

Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale në 

bashkëpunim me Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë të 

marrin masa që në të ardhmen 

për projektin “Fuqizimi i 

Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës” dhe për të 

gjitha projektet me financimet e 

huaja të përshpejtojnë 

depozitimin e firmave të 

personave të autorizuar duke 

eliminuar riskun e penalizimeve 

si pasojë e pagesave të vonuara. 

 

10.  
Referuar Nenit 3 të Ligjit nr. 

9656, datë 11.12.2006 për 
48-61 i lartë 

Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale të marrë masa 
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ratifikimin e "Marrëveshjes 

Financiare ndërmjet Këshillit 

të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë, përfaqësuar nga 

Ministria e Financave dhe 

Artigiancassa Spa për 

financimin e programit 

"Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të 

Tiranës"" huaja e butë nuk 

mund të përdoret për të 

financuar taksat lokale, taksat 

doganore dhe TVSH-në. 

Për këtë qëllim Ministria e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale ka paguar TVSH në 

doganë për të gjitha dërgesat e 

kryera nga kompanitë italiane 

në Republikën e Shqipërisë. 

Deri në fund të periudhës së 

auditimit janë kryer gjithsej 34 

pagesa për TVSH në total 

129,214,756 lekë. 

Nga auditimi u konstatua se 

Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale i ka paguar 

direkt në doganë detyrimet për 

TVSH në emër dhe për llogari 

të kontraktorëve, ndërkohë që 

nuk është siguruar që TVSH e 

mallrave që Ministria po 

paguan është për mallrat që 

janë objekt i kontratës dhe që 

janë sipas specifikimeve të 

kontratave. TVSH duhet të 

paguhej nga vetë kontraktorët 

duke hapur një NIP-t sekondar 

ose duke e deleguar tek një 

përfaqësues tatimor në 

Republikën e Shqipërisë, dhe 

vetëm pas instalimit dhe 

marrjes në dorëzim dhe 

konfirmimit bankar për 

pagesën e kryer të TVSH 

Ministria duhet të rimbursonte 

pagesën e kryer, veprimet e 

mësipërme janë në 

kundërshtim me nenet 86, 87 

dhe 88 të Ligjit Nr. 92/2014 

“Për tatimin mbi vlerën e 

shtuar në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

që mos të kryejë asnjë pagesë për 

TVSH në doganë për projektet 

me financime të huaja, por ta 

rimbursojë pagesën e saj vetëm 

pas marrjes në dorëzim të 

mallrave duke u siguruar që 

mallrat e ardhur përputhen me 

mallrat e kërkuara në kontratë. 

 

11.  

Nga auditimi rezultuan shkelje 

të parashikimeve juridike 

lidhur me dokumentimin e 

veprimtarisë, marrjen në 

61-76 i lartë 

MSHMS/Drejtoria Përkatëse e 

Menaxhimit të Projektit të marrë 

masa për inventarizimin dhe 

arkivimin e dosjeve dhe 
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dorëzim të dokumentacionit, 

arkivimin e dokumentacionit. 

Rezultoi se nuk disponohet 

asnjë lloj dokumentacioni nga 

fillimi i projektit deri në fazën 

e tenderit. Në MSHMS nuk 

disponohet asnjë 

dokumentacion i cili të sqaroje 

procedurën e ndjekur për 

hartimin e nevojave të qendrës 

së traumës. Përgatitja e 

dokumentacionit të tenderit do 

të duhej të ishte bërë nga MM 

(ndryshuar në MSH me ligjin 

153/2015) e cila duhet të 

përgatiste dokumentacionin e 

tenderit për përzgjedhjen e 

fituesve dhe t'ia 

përcillte/ambasadës/ZTL me 

kërkesën për të botuar 

shpalljen e tenderëve në 

gazetat italiane. Grupi i 

auditimit në lidhje me 

dokumentacionin e hershëm të 

projektit u interesua edhe në 

Ministrinë e Mbrojtjes si dhe 

në Arkiven Qëndrore të 

Forcave të Armatosura pranë 

Ministrisë së Mbrojtjes nga ku 

rezultoi se, nuk disponohej 

asnjë dokumentacion nga këto 

organe në lidhje me projektin 

“Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtar 

të Tiranës”. Nga auditimi 

rezultoi se përgatitja e 

dokumenteve të tenderit është 

bërë nga ekspert italian, por, 

nuk na u vu në dispozicion 

asnjë dokumentacion për të 

evidentuar punën e tyre, se cili 

është produktiviteti i tyre si 

konsulent mbi hartimin e 

nevojave pë realizimin e 

programit 

Në dosjen e vlerësimit të 

procedurës së garës mungojnë 

formularët e vlerësimit sipas 

kërkesave bazë të 

dokumenteve standard (dossier 

di gara) të cilët duhet të ishin 

bashkëlidhur me 

procesverbalet e mbajtur dhe të 

firmosur nga KVO si dhe 

mungojnë e-mail-et me të cilat 

personi i ngarkuar nga KVO i 

është drejtuar subjekteve të 

dokumenteve të procedurave të 

prokurimit publik për procedurat 

e zhvilluara për projektin 

“Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtarë të 

Tiranës”, në zbatim të Normave 

Tekniko Profesionale dhe 

Metodologjisë të Shërbimit 

Arkivor në Republikën e 

Shqipërisë, të respektohen në 

çdo rast nga Ministria e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale parashikimet juridike 

lidhur me arkivimin e 

dokumentacionit, si dhe të 

vendosen në çdo rast në 

dispozicion të grupeve të 

auditimit të Kontrollit të Lartë të 

Shtetit dokumentacioni i 

kërkuar.  
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ndryshme duke i kërkuar 

dokumentacion sqarues në 

lidhje me formularët e 

dorëzuar, veprime të cilat janë 

në kundërshtim me 

marrëveshjet e financimit të 

projektit të ndryshuara dhe 

Dokumentet e Tenderit, neni 

12 seksioni C.  

 

12.  

1.Nga auditimi i zbatimit të 

kuadrit ligjor tatimor të 

Republikës së Shqipërisë u 

konstatua se asnjë nga 

kontraktorët nuk ka paguar 

detyrimet për tatimin e fitimit 

në Republikën e Shqipërisë 

dhe as nuk kanë aplikuar dhe 

dorëzuar për eliminimin e 

tatimit të dyfishtë sipas 

përcaktimeve të pikës 4.3 të 

Udhëzimit nr. 6, datë 

10.02.2004 “Për marrëveshjet 

bilaterale për shmangien e 

taksimit te dyfishte dhe 

parandalimin e evazionit 

fiskal” dhe shtojcave 

përkatëse, konfirmuar kjo edhe 

nga komunikimi zyrtar me e-

mail me Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë, 

veprim i cili është në 

kundërshtim me nenin 17 të 

Ligjit nr. 8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të 

ardhurat”, i ndryshuar. 

2.-Kontrata e lidhur me I SIS 

S.p.a për projektin "Fuqizimin 

e Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare, Tiranë" lotet 1,3,5 

dhe 6 sipas kontratës nr. 

1179/16 datë 30.03.2016 me 

vlerë kontrate 2,313,621.95 

Euro, me certifikate marrje në 

dorëzim të përkohshme nr. 

2612/15 datë 15.11.2017. Me 

shtesën e kontratës nr. 970/4 

datë 07.03.2017 është miratuar 

shtesa në vlerën prej 

571,712.29 euro ose 24.71 % e 

kontratës bazë, me certifikate 

marrje në dorëzim të 

përkohshme nr. 3251/3 datë 

14.06.2018. Deri në fund të 

periudhës objekt auditimi 

pagesa e kryer është 2,313,621 

48-61 i lartë 

Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale të marrë masa 

duke ndjekur të gjitha rrugët 

administrative dhe shkallët e 

gjykimit për arkëtimin e vlerës 

608,041.95 Euro ndaj 

kontraktorëve si pagesë e 

munguar për tatim fitimin për të 

ardhurat e realizuara në 

Republikën e Shqipërisë dhe ta 

derdhi këtë shumë pranë 

organeve tatimore, konkretisht 

sipas vlerave të mëposhtme: 

-I SIS S.p.a në vlerën 347,043.3 

Euro 

-A Italy S.p.a në vlerën 81,880.5 

Euro 

-A  s.r.l (ex CATSpa), Itali në 

vlerën 95,512.5 Euro 

-V  s.r.l & T  s.r.l në vlerën 

83,605.65 Euro 
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Euro. Totali i detyrimit për të 

ardhurat e krijuara në 

Republikën e Shqipërisë dhe të 

papaguara është 347,043.3 

Euro. 

1. - Kontrata e lidhur me A 

Italy S.p.a për projektin 

"Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare, 

Tiranë" loti 7 sipas kontratës 

nr. 1179/18 datë 11.04.2016 

me vlerë kontrate 455,230 

Euro, me certifikate marrje në 

dorëzim të përkohshme nr. 

2612/15 datë 15.11.2017. Me 

shtesën e kontratës nr. 970/3 

datë 24.02.2017 është miratuar 

shtesa në vlerën prej 90,640 

Euro ose 19.9 % e kontratës 

bazë, me certifikate marrje në 

dorëzim të përkohshme nr. 

3251/1 datë 16.05.2018. Deri 

në fund të periudhës objekt 

auditimi pagesa e kryer është 

545,870 Euro. Totali i 

detyrimit për të ardhurat e 

krijuara në Republikën e 

Shqipërisë dhe të papaguara 

është 81,880.5 Euro. 

2. -Kontrata e lidhur me A  

s.r.l (ex CATSpa), Itali për 

projektin "Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare, 

Tiranë" loti 4 sipas kontratës 

nr. 1179/13 datë 25.03.2016 

me vlerë kontrate 636,750 

Euro, me certifikate marrje në 

dorëzim të përkohshme nr. 

3826/2 datë 22.06.2018. Me 

shtesën e kontratës nr. 970/2, 

datë 23.02.2017 është miratuar 

shtesa në vlerën 124,350 Euro 

ose 19.5% e kontratës. Deri në 

fund të periudhës objekt 

auditimi pagesa e kryer është 

636,750 Euro. Totali i 

detyrimit për të ardhurat e 

krijuara në Republikën e 

Shqipërisë dhe të papaguara 

është 95,512.5 Euro. 

3. -Kontrata e lidhur me V   

s.r.l & T  s.r.l për projektin 

"Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtarë, 

Tiranë" loti 2 sipas kontratës 

nr.1179/15 datë 30.03.2016 me 

vlerë kontrate 557,371 Euro, 



  

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale për projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare 

të Tiranës” 
 

17 
 

GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

me certifikate marrje në 

dorëzim të përkohshme nr. 

3826 datë 14.06.2018. Me 

shtesën e kontratës nr. 970/1 

datë 21.02.2017 është miratuar 

shtesa në vlerën prej 250,325.5 

euro ose 44.91 % e kontratës 

bazë, me certifikate marrje në 

dorëzim të përkohshme nr. 

3826/3 datë 24.09.2018. Deri 

në fund të periudhës objekt 

auditimi pagesa e kryer është 

557,371 Euro. 

4. Totali i detyrimit për të 

ardhurat e krijuara në 

Republikën e Shqipërisë dhe 

të papaguara është 83,605.65 

Euro. 

5.  

Në total 608,041.95 Euro, 

përbën dëm ekonomik si 

detyrim i papaguar për 

buxhetin e shtetit për 

përfitimin e të ardhurave të 

realizuara në Republikën e 

Shqipërisë deri në 31.12.2018, 

theksojmë që janë edhe tre 

pagesa për shtesat e kontratave 

që ende nuk janë paguar, 

detyrim i cili në qoftë se nuk 

paguhet nga ana e 

kontraktorëve do t’i ngarkohet 

MSHMS në bazë të ligjit të 

tatimeve të cituar më sipër. 

13.  

Nga auditimi i zërave të 

kontratës nr. 1179/18 datë 

11.04.2016 lidhur ndërmjet 

operatorit ekonomik A Italy Srl 

dhe Ministrisë së Shёndetёsisё 

dhe Mbrojtjes Sociale, për 

Lotin VII si dhe nё Adendum 

Nr. 970/3 datë 24.02.2017 me 

vlerë 90,640 Euro u konstatua 

se nё dokumentacionin e vёnё 

nё dispozicion nuk gjendet 

asnjë relacion nga ana e 

MSHMS apo nga ana e Spitalit 

Universitar të Traumës (SUT) 

pse lindi nevoja për këto 

pajisje shtesë e jo tё tjera edhe 

pse nё takimet me drejtorin e 

këtij spitali na u bë me dije se 

përzgjedhja e pajisjeve pёr 

kontratat shtesë u bë nga ana e 

ing. Italian i caktuar nga 

Coperazione Italiana pёr 

76-99 i lartë 

Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale të marrë masa 

duke ndjekur të gjitha rrugët 

administrative dhe shkallët e 

gjykimit për arkëtimin e vlerës 

32,000 Euro ndaj kontraktorit A 

Italy Srl si përfitim i paligjshëm.  
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përzgjedhjen e nevojave pёr 

SUT. Nga auditimi i zërave nё 

Adendum u verifikua se 4 nga 

zërat e kësaj shtese nuk gjendet 

nё kontratën bazë, si dhe njëri 

nga zërat SOFTWARE 

9733686 S7 SYNERGY 

SPINE ёshtё dubluar me 

kontratën bazë duke sjellë njё 

dёm ekonomik nё vlerёn 

32,000 Euro dhe keq 

menaxhim tё fondeve tё 

kredisё nr. 8098.6 “Fuqizimi i 

Qendrёs Kombëtare tё 

Traumës” mes Shtetit Shqiptar 

dhe atij Italian.  

 

14.  

Nga auditimi i kontratёs nr. 

1179/13 datё 25.03.2016 lidhur 

ndёrmjet operatorit ekonomik 

A  s.r.l (ex CATSpa) dhe 

Ministrisё sё Shёndetёsisё me 

Mbrojtjes Sociale pёr Lotin IV, 

pёr produkte Radiologjie, u 

konstatua se: 

Nga auditimi afateve tё 

lёvrimit tё mallit referuar nenit 

4 tё kontratёs pika 7) Dizenjo 

dhe kronogram pёr paisjet me 

kod i.01, i.02, i.03, i.06 dhe 

i.08 sipas kёtij dokumenti afati 

maksimal pas bërjes aktive tё 

kontratës e cila sipas shkresës 

nr. 1179/29 datё 29/12/2016 

datё fillimi ёshtё 13.01.2017 

dhe nga kjo datё operatori 

ekonomik sipas Kronogramёs 

ka 40 ditё kohё maksimale pёr 

dërgimin e mallit nё Shqipëri, 

praktikat doganore sё bashku 

me transportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё 

praktikёn e pagesёs malli ka 

mbёrritur dhe ka dalё nga 

dogana Shqiptare mё 

11.03.2017 pra 56 ditё pas 

datёs 13.01.2017 ose 16 mё 

vonё se afati maksimal i 

pёrcaktuar nga operatori 

ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes 

palёve pika 7 “Afati i 

dorëzimit dhe penalitetet nё 

vonesa” si dhe kushteve 

speciale tё kontratёs Aneksi III 

parashikuar nё nenin 21 

76-99 i lartë 

Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale të marrë masa 

duke ndjekur të gjitha rrugët 

administrative dhe shkallët e 

gjykimit për arkëtimin e vlerës 

11,434.76 Euro ndaj kontraktorit 

A  s.r.l (ex CAT Spa) si 

penalitete tё pa llogaritura 
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“Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorëzimin e 

mallit, duke respektuar afatet e 

nёnshkruara, operatori i 

paguan autoriteti kontraktorё 

njё penalitet vonese nё vlerёn 

(0.20%) tё vlerёs sё pajisjeve 

tё pa furnizuara nё kohё pёr 

çdo ditё vonesё deri sa tё 

furnizohen. 

Penaliteti i pa llogaritur dhe 

mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerën prej 

357,336.25 Euro x 0.20% = 

11,434.76 Euro e cila pёrbёn 

dёm ekonomik dhe duhet 

kërkuar operatorit ekonomik A  

s.r.l (ex CATSpa). 

15.  

Nga auditimi i zbatimit të 

kontratës nr. 1179/15, datë 

30.03.2016, lidhur midis BO V  

Srl & T  S.r.l dhe Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale, u konstatuan mangësi 

në lidhje me zbatimin e afateve 

të lëvrimit të mallrave të 

kontratës konkretisht: 

- Sipas dokumentacionit tё 

praktikёs së pagesёs, malli ka 

mbёrritur dhe ka dalё nga 

dogana Shqiptare mё 

22.03.2017 pra 69 ditё pas 

datёs 13.01.2017 ose 25 ditё 

mё vonё se afati maksimal i 

pёrcaktuar në kronogramë. 

Nё respektim të nenit 4 të 

kontratës, tё dokumentacioni 

shoqёrues tё mallit si dhe 

referuar Kronogramёs tё cilat 

kanё njё afat maksimal 

furnizimi prej 44 ditёsh 

konstatohet se malli është 

lëvruar me 25 ditё vonesё kanё 

sjellё njё penalitet tё pa 

llogaritur dhe mbajtur ndaj 

operatorit ekonomik nё vlerёn 

prej 220,647 Euro x 0.20% x 

25 ditë = 11,032.35 Euro. 

- Sipas dokumentacionit 

shoqërues të pagesës mallrat 

janë furnizuar ditёn e 75 ose 

me 31 ditё vonesё duke kanё 

sjellё njё penalitet tё pa 

llogaritur dhe mbajtur ndaj 

operatorit ekonomik nё vlerёn 

76-99 i lartë 

Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale të marrë masa 

duke ndjekur të gjitha rrugët 

administrative dhe shkallët e 

gjykimit për arkëtimin e vlerës 

27.859.35 Euro ndaj 

kontraktorëve V  Srl & T  S.r.l si 

penalitete tё pa llogaritura dhe pa 

mbajtura. 
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prej 49,357 Euro x 0.20% x 

31 ditë = 3,030.13 Euro. 
- Sipas dokumentacionit 

shoqërues të pagesës mallrat 

janë furnizuar ditёn e 91 ose 

me 47 ditё vonesё kanё sjellё 

njё penalitet tё pa llogaritur 

dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej 

48,547.5 Euro x 0.20% x 47 

ditë = 4,563.4 Euro 
- Sipas dokumentacionit 

shoqërues të pagesës mallrat 

janë furnizuar ditёn e 111 ose 

me 67 ditё vonesё kanё sjellё 

njё penalitet tё pa llogaritur 

dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej 

41,997 Euro x 0.20% x 67 

ditë = 5,627.6 Euro 

- Sipas dokumentacionit 

shoqërues të pagesës mallrat 

janë furnizuar ditёn e 111 ose 

me 67 ditё vonesё kanё sjellё 

njё penalitet tё pa llogaritur 

dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej 

26,912 Euro x 0.20% x 67 

ditë = 3,606.2 Euro 

Nё zbatim tё kontratёs mes 

palёve pika 7 “Afati i 

dorëzimit dhe penalitetet nё 

vonesa” si dhe kushteve 

speciale tё kontratёs Anksi III 

parashikuar nё nenin 21 

“Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

“Nё rast vonese nё dorëzimin e 

mallit, duke respektuar afatet e 

nёnshkruara, operatori i 

paguan autoriteti kontraktor 

njё penalitet vonese nё vlerёn 

(0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё 

pa furnizuara nё kohё pёr cdo 

ditё vonesё deri sa tё 

furnizohen.” 

 

16.  

Nga auditimi i kontratёs nr. 

1179/16 datё 30.03.2016 lidhur 

ndёrmjet operatorit ekonomik I 

S.p.a dhe Ministrisё sё 

Shёndetёsisё dhe Mbrojtjes 

Sociale pёr Lotin I, LOTIN III, 

LOTIN V dhe LOTIN VI, pёr 

aparatura mjekësore tё 

ndryshme me njё vlerё 

76-99 i lartë 

Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale të marrë masa 

duke ndjekur të gjitha rrugët 

administrative dhe shkallët e 

gjykimit për arkëtimin e vlerës 

56,945.8 Euro ndaj kontraktorit 

I s.p.a si penalitete tё pa 

llogaritura.  
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GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

kontrate prej 2,313,621.95 

euro, u konstatuan mangësi në 

lidhje me zbatimin e afateve të 

lëvrimit të mallrave të 

kontratës konkretisht: 

- Nga auditimi afateve tё 

lёvrimit tё mallit referuar nenit 

4 tё kontratёs pika 7) Dizenjo 

dhe kronogram pёr paisjet e 

furnizuara me faturёn 

komerciale nr. 201705000008 

datё 24.02.2017 sipas kёtij 

dokumenti afati maksimal pёr 

furnizim ёshtё 60 ditё, nga datё 

13.01.2017 operatori ekonomik 

sipas Kronogramёs ka 60 ditё 

kohё maksimale pёr dёrgimin e 

mallit nё Shqipёri, praktikat 

doganore sё bashku me 

trasportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё 

praktikёn e pagesёs, malli ka 

mbёrritur dhe ka dalё nga 

dogana Shqiptare mё 

22.03.2017 pra 69 ditё pas 

datёs 13.01.2017 ose 9 ditё mё 

vonё se afati maksimal i 

pёrcaktuar nga në kronogram 

kjo vonesё ka sjellё njё 

penalitet tё pa llogaritur dhe 

mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej 

642,652.43 Euro x 0.20% x 9 

ditë = 11,567.7 Euro e cila 

pёrbёn dёm ekonomik dhe 

duhet kёrkuar operatorit 

ekonomik I s.p.a. 

- Sipas dokumentacionit 

shoqërues të pagesës mallrat 

janë furnizuar ditёn e 88 ose 

me 28 ditё vonesё kanё sjellё 

njё penalitet tё pa llogaritur 

dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej 

530,781.36 Euro x 0.20% x 

28 ditë = 29,723.7 Euro. 
- Sipas dokumentacionit 

shoqërues të pagesës mallrat 

janë furnizuar ditёn e 96 ose 

me 36 ditё vonesё kanё sjellё 

njё penalitet tё pa llogaritur 

dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej 

217,423.14 Euro x 0.20% x 

36 ditë = 15,654.4 Euro. 
Nё zbatim tё kontratёs mes 

palёve pika 7 “Afati i 
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GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

dorëzimit dhe penalitetet nё 

vonesa” si dhe kushteve 

special tё kontratёs Aneksi III 

parashikuar nё nenin 21 

“Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorëzimin e 

mallit, duke respektuar afatet e 

nënshkruara, operatori i 

paguan autoriteti kontraktorё 

njё penalitet vonese nё vlerёn 

(0.20%) tё vlerёs sё pajisjeve 

tё pa furnizuara nё kohё pёr 

cdo ditё vonesё deri sa tё 

furnizohen. 

 

17.  

Nga auditimi i kontratёn nr. 

1179/13 datё 25.03.2016 lidhur 

ndërmjet operatorit ekonomik 

CAT Spa (sot A ) dhe 

Ministrisё sё Shёndetёsisё dhe 

Mbrojtjes Sociale pёr Lotin IV, 

pёr pajisje radiologjie, nisur 

nga instalimi pёrdorimi 

eficenca dhe mirë administrimi 

apo mbarëvajtja e pajisjeve pёr 

kёtё kontratё. 

Duke marrё parasysh situatёn 

fillestare tё krijuar edhe nga 

mos marrja nё dorëzim tё 

pajisjeve nga ana e MSHMS 

nga e cila ngarkohet me 

pёrgjegjёsi njёsia zbatuese e 

projektit pёr vonesat e 

shkaktuara pёrsёri ёshtё e pa u 

justifikuar vonesa nё ofrimin e 

shërbimit tё riparimit pёr 6 

muaj rresht tё kёtyre paisjeve. 

Gjatё verfikimit tё datёs 26 

Shkurt 2019 pajisjet e 

konstatuar me defekt ishin 

riparur dhe nga ana e stafit na 

u bё me dije se janё riparuar 

mё 21.02.2019. 

Nё zbatim tё nenit 21 “Vonesa 

nё ekzekutim tё kontratёs dhe 

penalitetet” nё paragrafin 3 

shprehet se: Pёr çdo ditё 

vonesё nё kryerjen e 

ndërhyrjeve nё asistencё dhe 

mirëmbajtje tё artikujve dhe 

aparaturave tё furnizuara, nё 

respektim tё cka ёshtё 

deklaruar nё ofertё, ofertuesi 

duhet t’i paguaj njё penalitet 

deri nё 1,000 euro nё ditё. 

99-103 i lartë 

Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale të analizojё 

situautёn dhe tё marrë masa duke 

ndjekur të gjitha rrugët 

administrative dhe shkallët e 

gjykimit për arkëtimin e vlerës 

59,070 Euro ndaj kontraktorit A  

s.r.l. si penalitete tё pa 

llogaritura.  
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GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

-Nё respektim tё kёtij neni nga 

njёsia e projektit, duhet të 

llogariten penalitet e krijuara 

nga vonesat nё ofrimin e 

shёrbimit ndaj kompanisё 

Italiane A , si dhe 

përfaqësuesit tё saj pёr 

ofrimin e shёrbimeve pas 

shitjes A.T . 

Penaliteti shkon deri nё 1000 

euro/ditё sipas kontratës, nё 

kёtё rast duke qenё se kontrata 

bazё ёshtё nё vlerёn prej 

636,750 euro dhe nga kёto 

vetёm njё pjesё tё paisjeve 

kanё paraqitur probleme nё 

vlerёn 214,000 euro, ose 33% 

e kontratёs, atёhere dhe vlera 

pёr pёrllogaritjen e penalitetit 

do merret 33% e 1000 

eurove/dita ose 330 Euro nё 

ditё. Gjithashtu nё respektim tё 

nenit 32 detyrimet dhe 

garancitё pika 32.3 ndër tё 

tjera citon: Kompania merr 

masa me shpenzimet e saj pёr 

tё riparuar defektet dhe 

problemet nё kohёn mё tё 

shpejt tё mundshme, pёr tё 

minimizuar nё maksimum 

pakёnaqёsitё pёr pacientёt dhe 

specialistët e SUT, por 

maksimalisht jo mё tepёr se 

30 ditё nga njoftimi i 

defektit. 

-Nga mos llogaritja e 

penaliteteve nё ofrimin e 

shёrbimeve pas shitjes nё 

riparime mirëmbajtje dhe 

asistencё teknike pёr 6 muaj 

rresht, vёnia nё vёshtirёsi tё 

stafit tё SUT nё ofrimin e 

shёrbimeve dhe rritjen e 

pakёnaqёsisё ndaj pacientёve, 

kёto vonesa kanё sjellё njё 

penalitet tё pa llogaritur dhe pa 

mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej 179 

ditё x 330 Euro dita = 59,070 

Euro dёm ekonomik i cili i 

duhet mbajtur operatorit 

ekonomik A  s.r.l.  
 

 

III.c. Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit.  
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Nga auditimi i ushtruar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për projektin 

“Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” rezultoi që, projekti ka patur 

vonesa në implementimin e programit të cilat kanë ardhur kryesisht nga pala shqiptare pasi, 

nga fillimi i tij (viti 2006) deri në vitin 2014 për projektin nuk rezulton të jetë zhvilluar asnjë 

aktivitet për të vënë në lëvizje strukturat kompetente të cilat do të siguronin zbatimin e 

detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja si dhe as nuk rezulton të jetë nxitur bashkëpunimi me 

institucionet e huaja në mbështetje të programit. Gjithashtu mangësi u konstatuan edhe në 

zbatimin e kontratave si dhe në mbajtjen e detyrimeve tatimore të cilat rrjedhin nga 

veprimtaria e zhvilluar në Republikën e Shqipërisë.  

Opinion i auditimit 

 

Baza për opinionin mbi përputhshmërinë janë ISSAI 4000 dhe 41001, ligji nr. 154/2014 

“Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 

 

Opinion i kualifikuar mbi përputhshmërinë për implementimin e projektit “Fuqizimi i 

Qendrës Traumatologjike Kombëtare, Tiranë” në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale.  

 

Nga auditimi mbi Perputhshmerise, sa i takon shkallës se ndjekjes nga subjekti te rregullave, 

ligjeve dhe rregulloreve, politikave, termave dhe kushteve, mbi te cilat është rene dakord 

(kriteret e auditimit te Perputhshmerise), u konstatuan devijime dhe mungese e ndërveprimit 

te strukturat të përcaktuar në Marrëveshjen Financiare për zbatimin dhe monitorimin e te 

gjitha fazave te projektit, te cilat kane sjell si pasoje mos përfundimin e projektit brenda afatit 

te përcaktuar.  

 

Nga auditimi i Perputhshmerise, i mbështetur ne standardet INTOSAI dhe ne manualet e 

auditimit te Perputhshmerise se KLSH-se, i Kryer ne subjektin Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale, për projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare, Tiranë” , 

rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator ne fuqi (kriteret), qe nen gjykimin 

profesional te audituesit të pavarur janë te përhapura dhe ndonjë rast edhe material, efektet e 

te cilave justifikojnë dhënien e një opinioni te kualifikuar.  

 

                                                           
1 ISSAI 4000 – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i 

takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi 
bëhet lidhur me pasqyrave financiare çështje të veçanta. 
1 ISSAI 4100 – Objektivi i auditimit  të përputhshmërisë është te jap siguri te arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çështje 

te veçante është ne përputhje ne te gjitha aspektet materiale me kuadrin ligjor dhe rregullator ne fuqi, kur auditimi behet lidhur me çështje 
te veçanta. 
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HYRJA  
 

Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 1417/1 prot., datë 

07.01.2019 miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 09.01.2019 deri në datë 28.02.2019, 

në subjektin Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për projektin “Fuqizimi i 

QendrësTraumatologjike Kombëtare të Tiranës” për periudhën nga  fillimi i projektit deri 

ne  31.12.2018 u krye  auditimi “Mbi përputhshmërinë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale për projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të 

Tiranës” nga Grupi i Auditimit me përbërje:  

 

1.  I.S, Përgjegjës Grupi 

2. A.B, Auditues 

3. S.H, Auditues  

4. A.H, Auditues 

 

a) Titulli:. Mbi përputhshmërinë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

për projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” 

 

b) Marrësi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

 

c) Objektivat dhe qëllimi: Dhënia e opinioni nëse Performanca financiare dhe është 

kryer përdorimi i përshtatshëm i fondeve, procese specifike të aktivitetit dhe 

operacioneve të subjektit të auditimit të sistemeve financiare dhe transaksionet, 

duke përfshirë edhe vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret. 

Raportimi mbi gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e auditimit. 

 

d) Identifikimi i çështjes. Për realizimin e projektit “Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” është lidhur marrëveshja e ratifikuar me 

Ligjin nr. 9617, datë 16.10.2006 për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet 

Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e 

Mbrojtjes dhe Qeverisë së Republikës së Italisë, të përfaqësuar nga Ministria e 

Punëve të Jashtme, për realizimin e programit "Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"", në formën e kredisë ndihmëse në 

shumën 5,000,000 Euro dhe një donacion në shumën 150,000 Euro. Bazuar në 

këtë marrëveshje është nënshkruar Marrëveshja Financiare midis Ministrisë së 

Financave dhe Artigiancassa Spa ratifikuar me Ligjin nr.9656, datë 11.12.2006 

për ratifikimin e "Marrëveshjes Financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të 

Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe 

Artigiancassa spa për financimin e programit "Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës". 

 

Programi përmban dy objektiva bazë (Objektivat e Programit) të cilët janë: 

1. Objektivi i përgjithshëm i Programit është i vetëm dhe qëndron në 

përmirësimin e gjendjes së shëndetit të popullsisë shqiptare, në mënyrë të veçantë 

të popullsisë së prekur nga trauma, si dhe  

2. Objektivat specifik të cilët kërkojnë të bëjnë më efiçentë e më efikasë 

veprimtarinë terapeutike të Qendrës Traumatologjike Kombëtare, duke rritur në 

këtë mënyrë ndikimin mbi shëndetin e popullsisë dhe njëkohësisht për të 
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përmirësuar prognozën quod valitudinem të pacientëve politraumatikë me pasojë 

uljen e paaftësive të përkohshme dhe të përhershme dhe të kostove që lidhen me 

to. 

Programi synon të arrijë pajisjen e Qendrës Traumatologjike Kombëtare me 

aparaturat e duhura mjekësore dhe ta bëjë atë të përshtatshme për rolin që ajo ka 

si pikë referimi kombëtare për pacientët e traumatizuar. 

Zbatimi i Programit shpie në furnizimin me: 

- pajisje mjekësore dhe orendi; 

- një shërbim asistence teknike, mirëmbajtje dhe trajnimi të specializuar; 

- përpos garancisë së zakonshme të pajisjeve; 

- një sasi të përshtatshme materialesh konsumi për QTK. 

Në bazë të nenit 5 “Burimet financiare dhe Modalitetet e përdorimit të kredisë së 

ndihmës”, parashikohet: 

a) Burimet financiare të nevojshme për realizimin e Programit janë si vijon: 

1. Kredia ndihmëse prej 5,000,000 Euro për realizimin e të gjitha veprimtarive të 

parashikuara në Program. 

2. Donacion prej 150,000 euro për veprimtaritë e kontrollit dhe asistencës teknike 

si gjatë shpalljes së tenderave, ashtu dhe gjatë zbatimit të veprimtarive të 

Programit. 

b) Afatet dhe kushtet e kredisë ndihmëse janë si vijon: 

- periudha e kthimit të kredisë: 19 vjet 

- periudha e faljes (për kthimin e kredisë): 8 vjet 

- përqindja e interesit vjetor: 0.20%. 

 

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen 

nën auditim: Strukturat në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale janë 

përgjegjëse për implementimin e projektit, mirëmenaxhimin dhe hartimin e 

dokumentacionit të nevojshëm për zbatimin e tij.  

Përgjegjësitë e audituesve: Përgjegjësia jonë është që të shprehim  një opinion në 

lidhje me implementimin e projektit shkallën e realizimit të objektivave etj.. 

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

ISSAI sipas INOTSAI, të cilat kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike 

dhe të planifikojë dhe kryeje auditimin me qëllim arritjen e një sigurie të 

arsyeshme në dhënien e opinionit, sipas evidencës së mbledhur të auditimit. 

Kriteret e vlerësimit.  

• Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t. 

• Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi  Organizimin dhe Funksionimit e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

• Manualet e Auditimit, Rregullat, Udhëzimet e KLSH. 

• Ligj nr. 9656, datë 11.12.2006 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes financiare 

ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga 

Ministria e Financave dhe Artigiancassa spa për Financimin e programit 

“Fuqizimi i qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”, 

• Ligji nr. 84/2017 “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes financiare 

ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga 

Ministria e Financave, dhe Artigiancassa, s.p.a., për financimin e programit 

“Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” 

• VKM nr. 116, datë 24.02.1997 “Për kompetencat, procedurat, nënshkrimin, 

lëvrimin, regjistrimin, zbatimin, shlyerjen dhe raportimin e huave, kredive dhe 

ndihmave të huaja që i jepen Qeverisë së Republikës së Shqipërisë”.  
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• VKM nr. 452, datë 01.07.1998 "Për disa masa në përmirësimin e punës për 

financimin e projekteve që financohen nga donatorë të huaj”;  

• VKM nr.600, datë 31.8.2006 Për miratimin, në parim, të marrëveshjes 

financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, 

përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Artigiancassa, spa për financimin e 

programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” 

• Udhëzim i Ministrisë së Financave nr. 8, datë 17.02.2003 “Për evidentimin, 

regjistrimin, përdorimin dhe raportimin e financimeve të huaja, në kuadrin e 

projekteve dhe marrëveshjeve me donatorët e huaj”; 

• Udhëzim i Ministrisë së Financave nr. 20, datë 24.12.2003 “Për përgatitjen e 

pasqyrave financiare vjetore të njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve dhe 

marrëveshjeve me donatorë të huaj”; 

• Udhëzuesit e prokurimit të huadhënësit për prokurimet e fondeve për mallra, 

punime dhe shërbime.  

Akte të tjera ligjore apo nënligjore që do të jenë të nevojshme gjatë auditimit. 

 

e) Standardet e auditimit Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të 

INTOSAI-t. 

 

I. PËRSHKRIMI AUDITIMIT 

 

1. Informacioni i përgjithshëm- Për realizimin e projektit “Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” është lidhur marrëveshja e ratifikuar me 

Ligjin nr. 9617, datë 16.10.2006 për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të 

Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe 

Qeverisë së Republikës së Italisë, të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, 

për realizimin e programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të 

Tiranës"", në formën e kredisë ndihmëse në shumën 5,000,000 Euro dhe një donacion 

në shumën 150,000 Euro. 

Bazuar në këtë marrëveshje është nënshkruar Marrëveshja Financiare midis Ministrisë 

së Financave dhe Artigiancassa Spa ratifikuar me Ligjin nr.9656, datë 11.12.2006 për 

ratifikimin e "Marrëveshjes Financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës 

së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Artigiancassa spa për 

financimin e programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës". 

Programi përmban dy objektiva bazë (Objektivat e Programit) të cilët janë: 

1. Objektivi i përgjithshëm i Programit është i vetëm dhe qëndron në përmirësimin e 

gjendjes së shëndetit të popqaullsisë shqiptare, në mënyrë të veçantë të popullsisë së 

prekur nga trauma, si dhe  

2. Objektivat specifik të cilët kërkojnë të bëjnë më efiçentë e më efikasë veprimtarinë 

terapeutike të Qendrës Traumatologjike Kombëtare, duke rritur në këtë mënyrë 

ndikimin mbi shëndetin e popullsisë dhe njëkohësisht për të përmirësuar prognozën 

quod valitudinem të pacientëve politraumatikë me pasojë uljen e paaftësive të 

përkohshme dhe të përhershme dhe të kostove që lidhen me to. 

Programi synon të arrijë pajisjen e Qendrës Traumatologjike Kombëtare me aparaturat 

e duhura mjekësore dhe ta bëjë atë të përshtatshme për rolin që ajo ka si pikë referimi 

kombëtare për pacientët e traumatizuar. 

Zbatimi i Programit shpie në furnizimin me: 

- pajisje mjekësore dhe orendi; 

- një shërbim asistence teknike, mirëmbajtje dhe trajnimi të specializuar; 
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- përpos garancisë së zakonshme të pajisjeve; 

- një sasi të përshtatshme materialesh konsumi për QTK. 

Programi parashikon pajisjen e plotë të Qendrës Traumatologjike Kombëtare me 

pajisjet e duhura mjekësore dhe orenditë nëpërmjet shumës së përgjithshme të kredisë 

prej 5 milionë euro e cila përfshin në vetvete furnizimin me: 

- aparatura biomjekësore dhe orendi (4.6 milionë euro); 

- asistencë, mirëmbajtje dhe trajnim (0.22 milionë euro); 

- materiale konsumi (0.18 milionë euro). 

Nga auditimi u konstatua se nuk ka një ndarje të qartë në lidhje me shumat që janë 

akorduar për secilin nga komponentët e sipërpërmendur, pasi nuk është hartuar raporti 

përfundimtar i vlerësimit të projektit dhe nuk mund te evidentohet ndarja e këtyre 

zërave sipas kontratave të lidhura, pasi në një prej kontratave të lidhura mund të jene 

përfshirë 2 ose më shumë lote të cilat në vetvete përfshinë pajisje që mund ti përkasin 

komponentëve të ndryshëm. Edhe pse implementimi dhe marrja në dorëzim e 

pajisjeve ka përfunduar nuk mund të specifikojmë arritjen e këtij objektivi. 

Programi përbëhet nga tri elemente (elementi i kredisë): 

A. Furnizimi i aparaturave biomjekësore dhe orendive 

Kooperacioni italian financon, me kredi ndihmëse, aparaturat biomjekësore dhe 

orenditë e nevojshme për ndihmën e shpejtë, bllokun operator, reanimacionin, 

shtrimet sipas specialiteteve të ndryshme kirurgjikale dhe morgun. 

Furnizimi do të përfshijë edhe një shërbim diagnostikimi me imazh që do të përbëhet 

nga një njësi radiologjie dhe në njësi për rezonancën magnetike. Duke pasur parasysh 

specifikën e shërbimit të ofruar nga Qendra Traumatologjike Kombëtare, vendosja e 

shërbimit të rezonancës magnetike në këtë Qendër në fazën e nënshkrimit të 

marrëveshjes është konsideruar shumë e rëndësishme për rritjen e cilësisë dhe 

efikasitetit terapeutik të Qendrës, si dhe për rritjen e treguesit të mbulimit në nivel 

kombëtar të këtij shërbimi diagnostikues. 

Njësitë që do të pajisen me financimin italian do të jenë: 

- Ndihma e shpejtë, furnizimi i së cilës do të konsistonte në pajisjen e një mjedisi për 

pranimin dhe ndjekjen e pacientëve, dy salla operacioni për pranimin dhe ndjekjen e 

pacientëve, dy salla operacioni për trajtimin e pacientëve politraumatikë (sallat 

trauma), një sallë operacioni për ndërhyrje të kirurgjisë së përgjithshme, një laborator 

për analiza klinike të urgjencës, një sistem informacioni për menaxhimin e pranimeve 

dhe të gjitha mjediseve të shërbimit shtesë për funksionimin e rregullt të shërbimit të 

urgjencës. 

-Blloku operator ku duhej të përbëhej nga pesë salla operacioni të pajisura sipas 

tipologjive të ndryshme të ndërhyrjeve kirurgjikale dhe me mjediset e nevojshme për 

funksionimin e rregullt të tij si: filtra, hapësira për përgatitjen e pacientëve, 

sterilizimin, nënsterilizimin dhe mjedise shërbimi për stafin e sallës së operacionit. 

Sallat e operacionit që parashikohen të pajisen janë: një sallë për ndërhyrjet 

ortopedike, një sallë për ndërhyrjet neurokirurgjike dhe tri salla për ndërhyrjet në 

urologji, gastroenterologji, kirurgji vaskulare, gjinekologji, otorinolaringoiatri dhe 

okulistikë. 

-Terapi intensive (reanimacion) do të organizohej në tre sektorë kryesorë: zona e 

terapisë intensive (8 shtretër, 1 prej të cilëve për pacientë të infektuar dhe 2 për 

pacientë me djegie), zona e terapisë subintensive (8 shtretër), dhoma e kontrollit. 

-Diagnostikimi me imazh do të përbëhej nga një njësi radiologjike dhe një rezonancë 

magnetike. Shërbimi i radiologjisë do të përbëhet nga një aparaturë radiologjike fikse 

dhe nga një sistem për fluoroskopinë. Ky shërbim do të pajisej me të gjithë aksesorët 

dhe mjediset e nevojshme për funksionimin e tij. Rezonanca magnetike që mendohej 
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të ofrohej do të ishte e llojit me "magnet fiks" për aplikime ortopedike dhe 

traumatologjike. Ky furnizim duhet të përfshijë të gjitha hollësitë e nevojshme për 

funksionimin e rregullt të impiantit. 

-Shtrimet do të pajiseshin me gjithë sa është e domosdoshme. Parashikohej të 

furnizoheshin shtretërit për shtrimet dhe orenditë më të nevojshme përkatëse për të 

gjithë 120 shtretërit në repartet e ndryshme. 

-Salla e morgut parashikonte pajisjen e sallës për ruajtjen e kufomave, sallën për 

autopsinë dhe pajisjen e mjediseve ndihmëse, si ato të përgatitjes së mjekëve dhe 

sterilizimit. 

Një zë shpenzimi është parashikuar për (a.7 Energji elektrike e vazhdueshme) për 

blerjen e aparaturave që janë në gjendje të sigurojnë vazhdimësinë e shërbimit të 

energjisë elektrike, sidomos për njësitë operative, funksionimi i të cilave është kritik 

për shëndetin e pacientit ose ruajtjen e aparaturave. Për këtë arsye parashikohej 

furnizimi i grupeve statike të rrymës së vazhdueshme (UPS), vendosja dhe përdorimi i 

të cilave do të përcaktohej gjatë hartimit të planit të përgjithshëm për pajisjet. Në 

mbështetje të këtyre grupeve do të shihej mundësia për të përfshirë furnizimin e një 

gjeneratori.  

 

Në bazë të nenit 5 “Burimet financiare dhe Modalitetet e përdorimit të kredisë së 

ndihmës”, parashikohet: 

a) Burimet financiare të nevojshme për realizimin e Programit janë si vijon: 

1. Kredia ndihmëse prej 5,000,000 Euro për realizimin e të gjitha veprimtarive të 

parashikuara në Program. 

2. Donacion prej 150,000 euro për veprimtaritë e kontrollit dhe asistencës teknike si 

gjatë shpalljes së tenderave, ashtu dhe gjatë zbatimit të veprimtarive të Programit. 

b) Afatet dhe kushtet e kredisë ndihmëse janë si vijon: 

- periudha e kthimit të kredisë: 19 vjet 

- periudha e faljes (për kthimin e kredisë): 8 vjet 

- përqindja e interesit vjetor: 0.20%. 

2. Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit- 

a)  Objekt i këtij auditimi është dhënia e opinioni nëse Performanca financiare 

dhe është kryer përdorimi i përshtatshëm i fondeve, procese specifike të 

aktivitetit dhe operacioneve të subjektit të auditimit të sistemeve financiare 

dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet 

dhe rregulloret. Raportimi mbi gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e 

auditimit. 

a. Qëllimi i auditimit: është dhënia e opinionit apo hartimi i raportit të auditimit 

mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për 

përmirësime  

b. Fushëveprimi- me auditimim janë përfshirë 100% e transaksioneve të 

financuara nga kredia (13 transaksione), 100% e procedurave të prokurimit (1 

procedurë me 7 lote) dhe 75% zbatimi i kontratave. 
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GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

Kjo është dhe pjesa më e rëndësishme e raportimit të auditimit. Pasqyrimi i gjetjeve do të 

ndjekë drejtimet sipas Programit të Auditimit. Brenda çdo drejtimi të auditimit gjetjet do të 

renditen sipas rëndësisë. 

 

1. Auditimi i zbatimit të detyrave të lëna në auditimet e mëparshme. 

Nga auditimi rezultoi se ky projekt nuk është audituar më parë 

2. Marrëveshjet e financimit të projektit me huadhënësit, ndryshimet, shkaqet dhe 

argumentimi i ndryshimeve.  

Titulli i gjetjes: Paligjshmëria e procedurave të kryera para hyrjes në fuqi të ndryshimeve të 

marrëveshjes qeveritare 

Situata:  
Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e 

Mbrojtjes nuk kanë zbatuar përcaktimet e marrëveshjeve për fuqizimin e Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës lidhur me institucionin kompetent për zhvillimin e 

procedurave të prokurimit dhe ato lidhur me përqindjen e kredisë së ndihmës që do të 

përdorej për kosto lokale dhe/ose në vendet në zhvillim, por kanë zbatuar ndryshimet e 

marrëveshjes qeveritare ende pa hyrë në fuqi këto ndryshime. 

Konstatohet se procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Ministria e Shëndetësisë e cila 

bazuar në ligjet në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurave, nuk e kishte një kompetencë të 

tillë, si dhe në dokumentet që përcaktojnë kriteret dhe procedurën e prokurimit është 

përcaktuar një përqindje më e lartë e kredisë së ndihmës për kosto lokale dhe/ose në vendet e 

OECD-së, duke zbatuar, pa hyrë ende në fuqi, parashikimet e ndryshimeve të marrëveshjes 

qeveritare, të cilat u ratifikuan nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë më datë 21.12.2015 

dhe u botuan në fletoren zyrtare nr. 246, datë 21.01.2016, ndërkohë që njoftimi për fillimin e 

procedurave të prokurimit u bë më 29.07.2017 dhe akti i fitimit provizor të këtyre 

procedurave u lëshua më 26.11.2015.  

Kriteri:1.Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 8417, datë 

21.10.1998 të Kuvendit Popullor, e ndryshuar; 

1. Ligji nr. 9617, datë 16.10.2006 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të 

Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe 

Qeverisë së Republikës së Italisë të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme me objekt 

realizimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës””; 

2. Ligji nr.9656, datë 11.12.2006 “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare ndërmjet 

Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave 

dhe Artigiancassa SPA për financimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës”. 

Ndikimi/Efekti: Rrezikimi i interesave të ligjshme të shtetit duke e futur atë në marrëdhënie 

juridike pa pasur kompetencat e duhura ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 

Vlerësohet me rëndësi të lartë për shkak se çështjet e mungesës së kompetencës, bazuar në 

parashikimet juridike në fuqi, janë shkak për pavlefshmëri absolute të akteve administrative. 

Rekomandimi: Para zbatimit të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe ndryshimeve të tyre duhet 

të merret konfirmim nga sektori përkatës i këshillimit ligjor të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale lidhur me momentin e hyrjes në fuqi të dispozitave përkatëse që ju kalojnë 

ose heqin strukturave të tyre kompetencat juridike lidhur me zbatimin e projekteve, me qëllim 

shmangien e këtyre praktikave në të ardhmen. 
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Menjëherë 

Më konkretisht, në zbatim të pikës 2 të programit të auditimit nr. 1417/1 prot., datë 

7.01.2019, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Marrëveshja qeveritare dhe ajo financiare të ratifikuara me ligjin nr. 9617,datë 16.10.2006 

“Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, 

të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Qeverisë së Republikës së Italisë të përfaqësuar 

nga Ministria e Punëve të Jashtme me objekt realizimin e programit “Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës””, si dhe me ligjin nr.9656, datë 11.12.2006 “Për 

ratifikimin e marrëveshjes financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Artigiancassa SPA për financimin e 

programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”; 

2. Ndryshimet e këtyre marrëveshjeve bazë me ligjin nr. 153, datë 21.12.2015 “Për 

ratifikimin e dokumenteve ndryshuese me shkëmbim notash, të marrëveshjes ndërmjet 

Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes 

dhe Qeverisë së Republikës së Italisë të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme me 

objekt realizimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës””, 

si dhe me ligjin nr. 84, datë 4.05.2017 “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes 

financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga 

Ministria e Financave dhe Artigiancassa SPA për financimin e programit “Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”; 

3. Dokumentet e prokurimeve; 

4. Shkresa të tjera. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

1. Nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes nuk janë zbatuar 

përcaktimet ligjore të bëra në Kushtetutën e Shqipërisë, ligjn nr. 9617, datë 16.10.2006, si 

dhe në ligjin nr.9656, datë 11.12.2006 përsa i përket zhvillimit të procedurave të prokurimit 

nga një institucion (Ministria e Shëndetësisë) i cili bazuar në marrëveshjet në fuqi në kohën e 

zhvillimit të procedurave, nuk e kishte një kompetencë të tillë, si dhe përcaktimi në 

dokumentet e që përcaktojnë kriteret dhe procedurën e prokurimit të një përqindje më të lartë 

të kredisë së ndihmës për kosto lokale dhe/ose në vendet e OECD-së, duke zbatuar në këtë 

mënyrë pa hyrë ende në fuqi parashikimet e ndryshimeve të marrëveshjes.  

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 të 

Kuvendit Popullor, e ndryshuar në nenet 116 paragrafi 1;117 paragrafi 3; 121 paragrafi 1 pika 

ç; 122 paragrafi 1 dhe 2, parashikon: 

 

Aktet normative që kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë janë:  

a)  Kushtetuta;  

b)  marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara;  

c)  ligjet;  

ç)  aktet normative të Këshillit të Ministrave. 

 

Marrëveshjet ndërkombëtare që ratifikohen me ligj, shpallen dhe botohen sipas procedurave 

që parashikohen për ligjet. 

 

Ratifikimi dhe denoncimi i marrëveshjeve ndërkombëtare nga Republika e Shqipërisë bëhet 

me ligj në rastet kur ato kanë të bëjnë me: 

ç) marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga Republika e Shqipërisë; 

 

1.  Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën pjesë të sistemit të brendshëm juridik 
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pasi botohet në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Ajo zbatohet në mënyrë të 

drejtpërdrejtë, përveç rasteve kur nuk është e vetëzbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon 

nxjerrjen e një ligji. Ndryshimi, plotësimi dhe shfuqizimi i ligjeve të miratuara me shumicën e 

të gjithë anëtarëve të Kuvendit për efekt të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare bëhet 

me të njëjtën shumicë.  

2.  Një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk 

pajtohen me të. 

Ligji nr. 9617, datë 16.10.2006 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të 

Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe 

Qeverisë së Republikës së Italisë të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme me objekt 

realizimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” në fuqi 

në kohën e zhvillimit të procedurave të prokurimit në nenet: 4 pika b, paragrafi i parë; 5, pika 

c, paragrafi 4,5; 6; 14; Aneksi 3, Seksioni I pika 1,3; Aneksi 3, Seksioni II pika 1,2,4, 

parashikon: 

 

Institucionet e përfshira në realizimin e Programit janë si vijon: 

b)  Për Palën Shqiptare: 

1.  MM, e cila do të sigurojë zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga kjo Marrëveshje, duke 

përfshirë strukturat e tjera kompetente shqiptare (në veçanti Ministrinë e Shëndetësisë) 

dhe do të kujdeset të bashkërendojë funksionet me karakter teknik dhe drejtues të 

nevojshme për realizimin e Programit. 

 

Në bazë të procedurave në fuqi pranë MPJ/DPKZH, fazat kryesore, që duhen ndjekur për 

përdorimin e fondeve të kredisë ndihmëse, janë si më poshtë (më mirë specifikuar në aneksin 

3): 

4.  përgatitja e dokumenteve të tenderit dhe zhvillimi i tenderit, për të përcaktuar ata që do 

të ofrojnë furnizimet, shërbimin e asistencës, mirëmbajtjes dhe trajnimit me shpalljen e 

tenderit në Itali (në ngarkim të MPJ/DPKZH) dhe në Shqipëri (në ngarkim të MM); 

5.  vlerësimi i ofertave nga ana e komisionit të ngritur nga MM dhe shpallja, me klauzolë 

pezulluese, e fituesit të tenderit; 
 

 Palët munden në çdo kohë të propozojnë ndryshime në përmbajtjen e kësaj 

marrëveshjeje përmes rrugëve diplomatike. Amendamentet a ndryshimet e mundshme, 

për të cilat Palët bien dakord, do të hyjnë në fuqi sipas procedurave të parashikuara 

për këtë qëllim. 

 

1.  Përgatitja e dokumentacionit të tenderit 

 MM do të përgatisë dokumentacionin e tenderit për përzgjedhjen e fituesve (punime 

dhe supervizion punimesh) dhe do t'ia përcjellë/ambasadës/ZTL me kërkesën për të 

botuar shpalljen e tenderëve në gazetat italiane. 

3.  Botimi i shpalljes së tenderit 

 Në rast përfundimi pozitiv të kontrollit, shpalljet e tenderëve do të botohen nga ana e 

MPJ/DPKZH në gazetat e përditshme italiane, në buletinin e kooperacionit dhe në 

faqet e internetit të MPJ. MM do të procedojë njëkohësisht me botimin e shpalljes së 

tenderëve në gazetat e përditshme kombëtare. 

 

1.  Shqyrtimi i ofertave të paraqitura për çdo tender do të kryhet nga një komision 

vlerësimi i ngritur enkas nga MM. Në hapjen e ofertave do të marrë pjesë në cilësinë e 

vëzhguesit një përfaqësues i caktuar nga ambasada/ZTL. 
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2.  Për çdo tender, MM do t'i përcjellë ambasadës /ZTL dokumentacionin që përmban 

aktet e komisionit, së bashku me kontratën që duhet të lidhet, duke kërkuar të jepet 

miratimi për lidhjen e saj. Ky dokumentacion do të përcillet nga ambasada/ZTL pranë 

MPJ/DPKZH me komentet e rastit. 

4.  Në rast se verifikimi do të ketë rezultat pozitiv (nuk ka asnjë pengesë), MM do të 

procedojë me lidhjen e kontratave me shoqëritë e shpallura fituese. 

 

Ligji nr.9656, datë 11.12.2006 “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare ndërmjet Këshillit 

të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe 

Artigiancassa SPA për financimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës””, në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurave të prokurimit, në nenin 

1 të tij parashikon se: 
 

“MD” nënkupton Ministrinë e Mbrojtjes e cila do të sigurojë zbatimin e programit dhe do të 

nënshkruajë kontratën (kontratat) e furnizimit me eksportuesin (eksportuesit) italianë. 

 

Nga auditimi i zhvilluar, konstatojmë se Ministria e Mbrojtjes dhe ajo e Shëndetësisë kanë 

filluar zbatimin e ndryshimeve të marrëveshjes qeveritare ende pa u ratifikuar nga Kuvendi 

dhe hyrë në fuqi këto ndryshime, duke bërë që marrëveshja të implementohet nga një 

institucion, Ministria e Shëndetësisë, që nuk e kishte një kompetencë të tillë sipas të drejtës 

në fuqi. 

Më konkretisht, nga auditimi rezultoi që Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, më datë 

16.10.2006, me ligjin nr. 9617, ratifikoi marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të 

Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Qeverisë së 

Republikës së Italisë të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme me objekt realizimin e 

programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”. Kjo marrëveshje u 

botua në fletoren zyrtare nr.118, datë 17.11.2006. 

Ligji nr.9617, datë 16.10.2006 Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të 

Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe 

Qeverisë së Republikës së Italisë të Përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, për 

realizimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”” 

parashikon se qeveria italiane merr përsipër të financojë një ndërhyrje për fuqizimin dhe 

përmirësimin e funksionalitetit të Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës duke 

përcaktuar për këtë qëllim një kredi ndihmëse në vlerën e 5,000,000.00 euro-ve për realizimin 

e të gjitha veprimtarive të parashikuara ne program dhe një donacion prej 150 000,00 euro-sh 

për veprimtaritë e kontrollit dhe asistencës teknike si gjatë shpalljes së tenderave, ashtu edhe 

gjatë zbatimit të veprimtarive të programit. Periudha e kthimit të kredisë parashikohet 19 vjet, 

periudha e faljes (për kthimin e kredisë) parashikohet 8 vjet dhe përqindja e interesit vjetor 

0.20%. 

Objektivi i përgjithshëm i Programit është përmirësimi i gjendjes së shëndetit të popullsisë 

shqiptare, në mënyrë të veçantë të popullsisë së prekur nga trauma. Ndërsa objektivat 

specifikë kërkojnë të bëjnë më efiçente e më efikase veprimtarinë terapeutike të Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare, duke rritur në këtë mënyrë ndikimin mbi shëndetin e popullsisë 

dhe njëkohësisht për të përmirësuar prognozën quod valitudinem të pacientëve politraumatikë 

me pasojë uljen e paaftësive të përkohshme dhe të përhershme dhe të kostove që lidhen me 

to. Programi synon të arrijë pajisjen e Qendrës Traumatologjike Kombëtare me aparaturat e 

duhura mjekësore dhe ta bëjë atë të përshtatshme për rolin që ajo ka si pikë referimi 

kombëtare për pacientët e traumatizuar. Zbatimi i Programit sjell furnizimin me pajisje 

mjekësore dhe orendi, një shërbim asistence teknike, mirëmbajtje dhe trajnimi të specializuar, 
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përpos garancisë së zakonshme të pajisjeve, një sasi të përshtatshme materialesh konsumi për 

Qendrën Traumatologjike Kombëtare. 

Për palën italiane, përveç Ministrisë së Punëve të Jashtme (Drejtoria e Përgjithshme për 

Bashkëpunim dhe Zhvillim) dhe Ambasadës italiane në Tiranë, institucion tjetër i përfshirë 

parashikohej dhe Artigiancassa S.P.A., e cila sipas udhëzimeve të Ministrisë së Punëve të 

Jashtme dhe të Ministrisë së Ekonomisë Italiane parashikohej të lidhte me Ministrinë e 

Financave Shqiptare një marrëveshje financiare që do të rregullonte përdorimin e fondeve të 

kredisë ndihmëse. Në kuadrin e kësaj Marrëveshjeje financiare, Artigiancassa S.P.A. do të 

kujdesej për lidhjen e kontratave të veçanta për lëvrimin e të mirave, shërbimeve dhe 

punimeve, përmes të cilave do të realizohen veprimtaritë e parashikuara në Program, si dhe 

do të kujdesej gjithashtu për të siguruar pagesën e shumave të kontratave në favor të 

organizmave realizues. 

Ndërsa për palën Shqiptare marrëveshja parashikon se institucionet e përfshira për realizimin 

e këtij program janë Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Financave. E para do të sigurojë 

zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga kjo Marrëveshje, duke përfshirë strukturat e tjera 

kompetente shqiptare (në veçanti Ministrinë e Shëndetësisë) dhe do të kujdeset të 

bashkërendojë funksionet me karakter teknik dhe drejtues të nevojshme për realizimin e 

Programit, ndërsa e dyta do të lidhë Marrëveshjen financiare me Artigiancassa S.P.A. dhe do 

të kujdeset për kontaktet operative me këtë të fundit. 

Lidhur me përcaktimin e zbatuesve të veprimtarive të programit, marrëveshja parashikon 

përzgjedhjen e tyre përmes kryerjes së tenderave të rregulluar nga dispozita që përmban 

Manuali i Procedurave (përftuar nga Komisioni Evropian më 23 dhjetor 2002), në lidhje me 

"Prokurime shërbimesh, furnizimesh dhe punimesh në kuadrin e bashkëpunimit të 

Komunitetit Evropian me vendet e treta", si dhe nga sa është saktësuar në aneksin 2 të 

marrëveshjes në fjalë.  

Përveç të tjerash, Aneksi 2 i marrëveshjes parashikon kryerjen e tenderave ku mund të marrin 

pjesë vetëm shoqëri italiane dhe përqindja e kredisë së ndihmës që mund të përdoret për 

kostot lokale dhe/ose në vendet në zhvillim nuk mund të jetë më e lartë se 40% e vetë 

kredisë. Përgatitja e dokumentacionit të tenderit për përzgjedhjen e fituesve (punime dhe 

supervision punimesh), bazuar në parashikimet e Aneksit 3 të marrëveshjes duhet të kryhej 

nga Ministria e Mbrojtjes dhe t’i përcillej Ambasadës Italiane në Tiranë me kërkesën për të 

botuar shpalljen e tenderave në gazetat italiane. Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë 

(Drejtoria e Përgjithshme për Bashkëpunim dhe Zhvillim) parashikohet ne marrëveshje të 

kryente kontrollin e përputhshmërisë së dokumentacionit të tenderit me parashikimet e 

marrëveshjes në fjalë. Ndërsa shqyrtimi i ofertave të paraqitura për çdo tender do të kryhet 

nga një komision vlerësimi i ngritur enkas nga Ministria e Mbrojtjes. Por, për çdo tender 

Ministria e Mbrojtjes duhet t’i përcillte Ambasadës Italiane në Tiranë dokumentacionin që 

përmban aktet e komisionit, së bashku me kontratën që duhet të lidhej, duke kërkuar të jepet 

miratimi për lidhjen e saj. Ky dokumentacion do të përcillet nga Ambasada pranë Ministrisë 

së Punëve të Jashtme të Italisë (Drejtoria e Përgjithshme për Bashkëpunim dhe Zhvillim) me 

komentet e rastit. Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë (Drejtoria e Përgjithshme për 

Bashkëpunim dhe Zhvillim) ka pasur të parashikuar kompetencën për të kontrolluar kryesisht 

përputhjen ligjore e teknike të vlerësimeve të kryera me procedurat e kriteret/parametrat e 

parashikuar në pjesën e posaçme të tenderit, dhe vetëm pasi të përfundonte verifikimet, 

Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë (Drejtoria e Përgjithshme për Bashkëpunim dhe 

Zhvillim) do të njoftonte Ambasadën Italiane në Tiranë për rezultatin e tyre.  

Vetëm në rast se verifikimi do të kishte rezultat pozitiv (pa asnjë pengesë), Ministria e 

Mbrojtjes do të procedonte me lidhjen e kontratave me shoqëritë e shpallura fituese. 

Marrëveshja e ratifikuar parashikon në mënyrë specifike edhe elementët përbërës të 

programit dhe shumat e planifikuara për t’u shpenzuar lidhur me secilin prej tyre.  
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Pas ratifikimit me ligjin nr. 9617 datë 16.10.2006 të “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të 

Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe 

Qeverisë së Republikës së Italisë të Përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, për 

realizimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës””, 

Kuvendi miratoi një tjetër marrëveshje lidhur me programin “Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”. Kjo marrëveshje u miratua me ligjin nr. 9656, datë 

11.12.2006 Për ratifikimin e "Marrëveshjes financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të 

Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Artigiancassa SPA për 

financimin e programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"". 

 

Kjo marrëveshje parashikon kushtet financiare të dhënies së huasë së butë në vlerën e 

5,000,000.00 euro-ve, duke përcaktuar Ministrinë e Financave të Republikës së Shqipërisë si 

autoritetin kompetent të huamarrësit. Shlyerja e huasë parashikohet në njëzetë e dy këste të 

principalit të barabarta gjysmëvjetore të njëpasnjëshme, i pari i të cilëve bëhet i pagueshëm 

njëqind e dy muaj pas disbursimit të parë. Në mënyrë më të detajuar se marrëveshja e 

ratifikuar me ligjin nr.9617, datë 16.10.2006, marrëveshja financiare ndërmjet Këshillit të 

Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe 

Artigiancassa SPA për financimin e programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës" parashikon se huaja e butë do të përdoret për sigurimin e mallrave dhe 

shërbimeve me origjinë italiane dhe se kontratat e furnizimit do të jenë në euro dhe huaja e 

butë nuk mund të përdoret për të financuar taksat lokale, doganore dhe TVSH-në. Gjithashtu 

parashikohet se periudha e disbursimit të huasë së butë do të jetë 36 muaj nga data e 

disbursimi të parë, si dhe kushtet dhe modalitetet për disbursimin e saj. 

Me Vendimin nr. 892, datë 24.12.2012 “Për ndryshimin e emërtimit të Spitalit Ushtarak 

Qendror Universitar në “Spitali Universitar i Traumës” dhe kalimin e përgjegjësisë së 

administrimit të tij nga Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Shëndetësisë, si dhe për një 

ndryshim në Vendimin Nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e 

listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi 

administrimi Ministrisë së Mbrojtjes””, Këshilli i Ministrave vendosi ndryshimin e emërtimit 

të Spitalit Ushtarak Qendror Universitar në “Spitali Universitar i Traumës” dhe kalimin e 

përgjegjësisë së administrimit të tij nga Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Shëndetësisë.  

Bazuar në këtë ndryshim të përgjegjësisë së administrimit me Notën Verbale të datës 

20.05.2014, Ambasada e Tiranës komunikon pranimin e ndryshimit të përfaqësimit të shtetit 

shqiptar në marrëveshjen qeveritare të ratifikuar me ligjin nr.9617, datë 16.10.2006, nga 

Ministria e Shëndetësisë dhe jo më nga Ministria e Mbrojtjes. 

Muaj më pas, me shkresën nr. prot. 4081/1, datë 15.12.2014, drejtuar Ambasadorit të Italisë 

në Tiranë si dhe Drejtorit të Kooperacionit Italian, Ministri i Shëndetësisë kërkon ndryshimin 

e aneksit 2 “Prokurim shërbimesh, furnizimesh dhe punimesh” të marrëveshjes qeveritare të 

miratuar me ligjin nr. 9617, datë 16.10.2006. Më konkretisht, Ministri i Shëndetësisë kërkon 

ndryshimin e parashikimit ““Përqindja e kredisë së ndihmës që mund të përdoret për kostot 

lokale dhe/ose në vendet në zhvillim nuk mund të jetë më e lartë se 40% e vetë kredisë”, me 

arsyetimin se “është vërtetuar se për shkak të karakteristikave aktuale të tregut italian, për 

sigurimin e pajisjeve biomjekësore, përqindja e pajisjeve të origjinës italiane, mesatarisht 

nuk e kalon 40% të totalit të specifikuar”, si dhe “për më tepër, për të siguruar cilësinë e 

duhur të pajisjeve dhe konkurrencën e ofertave, konsiderohet e përshtatshme që tregu i 

synuar të jetë ai vendeve të OECD-së, sesa ai i vendeve në zhvillim, siç përmendet në 

Marrëveshje.” 

Me Notën Verbale të datës 21.05.2015, nr. Prot.2528 pala italiane pranon këtë ndryshim të 

marrëveshjes. Këto ndryshime të marrëveshjes, ratifikohen nga Kuvendi i Republikës së 

Shqipërisë më datë 21.12.2015 dhe botohen në fletoren zyrtare nr.246, datë 21.01.2016.  
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Vetë nota verbale e datës 21.05.2015, nr. Prot.2528, si dhe më pas ligji që ratifikon 

ndryshimin e marrëveshjes ndërkombëtare parashikojnë se pasi qeveria italiane përmes kësaj 

note verbale shprehu vullnetin e saj për ndryshimin e marrëveshjes si më sipër, nota verbale e 

datës 21.05.2015, si dhe ajo Nota Verbale e përgjigjes me të njëjtin standard do të hyjnë në 

fuqi pasi Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë të ketë rënë dakord me propozimet 

e mësipërme dhe pasi të jetë marrë njoftimi i dytë, nga dy njoftimet e parashikuara me të cilat 

palët nënshkruese do të komunikojnë zyrtarisht përfundimin e procedurave kombëtare të 

ratifikimit të parashikuara.  

 

Duke u bazuar në sa më sipër, pas marrjes së Notës Verbale nga pala italiane, Ministria e 

Mbrojtjes dhe ajo e Shëndetësisë, si dhe nëpunësit e përfshirë në këto procedura prokurimi, 

për të filluar zbatimin e ndryshimeve të marrëveshjes qeveritare, jo vetëm që duhet të kishin 

marrë miratimin e Këshillit të Ministrave për këto ndryshime, por duhet edhe të prisnin derisa 

këto ndryshime të ratifikoheshin me ligj nga Kuvendi. Madje edhe pasi këto ndryshime të 

ishin ratifikuar me ligj nga Kuvendi dhe botuar në fletoren tonë zyrtare siç parashikon 

Kushtetuta, ende nuk mund të zbatoheshin, për sa kohë nota verbale e palës italiane e datës 

21.05.2015, e ratifikuar me ligj, parashikon se ndryshimet do të hyjnë në fuqi nga data e 

marrjes së njoftimit të dytë nga dy njoftimet e parashikuara me të cilat palët nënshkruese do 

të komunikojnë zyrtarisht përfundimin e procedurave kombëtare të ratifikimit të 

parashikuara. 

Ende pa hyrë në fuqi këto ndryshime, Ministria e Shëndetësisë, dhe jo Ministria e Mbrojtjes 

siç parashikonte marrëveshja në fuqi, publikon, më datë 29.07.2015 njoftimin për zhvillimin 

e procedurave të prokurimit me objekt “Fuqizimin e Qendrës Traumatologjike Kombëtare të 

Tiranës”.  

Në dokumentat e garës, konkretisht në dokumentin ku janë përcaktuar kriteret e prokurimit, 

të cilat grupi auditimit, për shkak të mos vendosjes në dispozicion të dokumentacionit, nuk ka 

mundur t’i identifikojë se kush dhe në bazë të cilit akt i ka hartuar, parashikohet se objekt i 

kontrave janë prodhimi, transportimi, dorëzimi, instalimi, testimi, trajnimi i personelit teknik 

dhe mjekësor dhe shërbimi pas shitjes i mallrave të mëposhtme, të ndara në 7 (shtatë) lote, 

për të cilat tregohet vlera maksimale në euro e paraqitjes së ofertave: 

Loti 1.  Monitoraggio/Pensili/Aria Medicale    1,260,000 

Loti 2.  Diagnostica/Miscellanea  830,000 

Loti 3.  Endoscopia    460,000 

Loti 4.  Radiologia/Ecografia   750,000 

Loti 5.  Laboratorio    335,000 

Loti 6.  Blocco Operatorio   840,000 

Loti 7.  Ausili Chirurgia   525,000  

Si dhe për secilin lot parashikohet, bazuar në ndryshimet e marrëveshjes qeveritare të cilat në 

atë periudhë ende nuk kishin hyrë në fuqi, përqindja lot për lot e kredisë së ndihmës që mund 

të përdoret për kostot lokale dhe/ose vendet e OECD-së, e cila në total nuk është 40% dhe 

nga vende në zhvillim siç parashikonte marrëveshja në fuqi, por 60% dhe nga vende të 

OECD-së, siç u dakordësua mes dy qeverive, ndryshime të cilat ende nuk mund të 

zbatoheshin sepse nuk ishin ratifikuar në Kuvend me ligj. 

Këto ndryshime u ratifikuan nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me ligjin nr.153, datë 

21.12.2015 “Për ratifikimin e dokumenteve ndryshuese, me shkëmbim notash, të 

marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga 

Ministria e Mbrojtjes, dhe qeverisë së Republikës së Italisë, përfaqësuar nga Ministria e 

Punëve të Jashtme, për realizimin e programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës", nënshkruar më 12.7.2006” dhe u botua në fletoren zyrtare nr.246, 

datë 12.01.2016. Më konkretisht, ndryshimi i marrëveshjes ndërqeveritare me ligjin nr.153, 
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datë 21.12.2015 është bazuar në nenin 14 të ligjit nr.9617, datë 16.10.2006 Për ratifikimin e 

“Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar 

nga Ministria e Mbrojtjes dhe Qeverisë së Republikës së Italisë të Përfaqësuar nga Ministria e 

Punëve të Jashtme, për realizimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës””, i cili në mënyrë eksplicite parashikon se: 

“Palët munden në çdo kohë të propozojnë ndryshime në përmbajtjen e kësaj Marrëveshjeje 

përmes rrugëve diplomatike”. 

 

Përfundimisht, nga përmbajtja e ligjit ratifikues evidentohet se marrëveshja ka pësuar këto 

ndryshime: 

1.Roli i kontraktuesit të marrëveshjes dy palëshe të Programit për palën shqiptare nga 

Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Shëndetësisë të Republikës së Shqipërisë. Ky ndryshim 

erdhi si pasojë e kalimit të përgjegjësisë së administrimit të Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës nga Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Shëndetësisë të Republikës së 

Shqipërisë; 

2.Parashikimi në Aneksin 2 të marrëveshjes ndërqeveritare se “Përqindja e kredisë së 

ndihmës që mund të përdoret për kostot lokale dhe/ose në vendet në zhvillim nuk mund të jetë 

më e lartë se 40% e vetë kredisë” u ndryshua duke u rritur në 60%, duke u zëvendësuar në 

mënyrë eksplicite me parashikimin “Përqindja e kredisë së ndihmës të përdorur për kostot 

lokale dhe/ose vendeve OCSE, nuk mund të kaloj 60 % të kredisë”. 

3.Afati i marrëveshjes ndërqeveritare, i parashikuar në nenin 15, pikën “b” të saj si një 

“marrëveshje me kohëzgjatje trevjeçare dhe qe do të ripërtërihet heshturazi për periudha të 

mëtejshme me të njëjtën kohëzgjatje” u zgjat në mënyrë të shprehur përmes parashikimit 

“shtyrje e afatit të marrëveshjes deri më 31 dhjetor 2015”. 

4.Emërtimi “Ministria e Punëve të Jashtme” (të Italisë) u zëvendësua me “Ministria e 

Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar”. Shkurtimi i saj nga “MAE” 

(anakronim i “Ministero degli Affari Esteri) zëvendësohet me “MAECI” (anakronim i 

“Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”). Konstatojmë se një 

ndryshim i tillë është diktuar nga nevoja për të reflektuar emërtimin institucional të kësaj 

Ministrie për shkak të ndryshimeve të pësuara në emërtimin e saj me Ligjin e 11 gushtit 

2014, n. 125 “Rregullorja e përgjithshme për bashkëpunimin ndërkombëtar për zhvillim”2. 

Pas ndryshimit të marrëveshjes ndërqeveritare në 2015, ndryshime pëson edhe marrëveshja 

tjetër, ajo financiare mes Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë të përfaqësuar 

nga Ministria e Financave dhe Artigiancassa për financimin e programit “Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”, përmes ligjit nr. 84, datë 4.05.2017, botuar në 

fletoren zyrtare nr.116, datë 23.05.2017. 

Konstatojmë se ndryshimet e marrëveshjes financiare, përmes ligjit nr. 84, datë 4.05.2017 

kanë një karakter formal dhe josubstancial, duke qenë se janë pasqyrim i ndryshimeve të bëra 

në marrëveshjen ndërqeveritare me ligjin nr. 153, datë 21.12 2015. Më konkretisht këto 

ndryshime konsistojnë në: 

1.Shtimin e përkufizimeve lidhur me anakronimet “MSH”, “MPJBN”, “Cassa depositi e 

prestiti S.p.A” dhe zëvendësimin në të gjithë marrëveshjen financiare të anakronimeve “MM” 

me “MSH”, “MPJ/DPBZ” me “MPJBN/DPBZ”.  

2.Zëvendësimin në të gjithë marrëveshjen financiare të “Artigiancassa me “Cassa depositi e 

prestiti S.p.A”. 

3.Në të njëjtën linjë me ndryshimin e marrëveshjes ndërqeveritare me ligjin nr. 153, datë 

21.12.2015 edhe këtu pasqyrohet rritja e përqindjes së huasë së butë e cila mund të përdoret 

                                                           
2 Legge dell’11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, publikuar në 

fletoren zyrtare nr.199, datë 28 gusht 2014. 
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për të mbuluar kostot lokale dhe të importimit të mallrave dhe shërbimeve me origjinë prej 

vendeve në zhvillim. Si pasojë e këtij ndryshim, "një shumë maksimale prej 60 % 

(gjashtëdhjetë për qind) e shumës së lidhur me huanë e butë mund të përdoret për të mbuluar 

kostot lokale dhe importet të mallrave dhe shërbimeve me origjinë nga vendet në zhvillim”, 

nga 40% që ishte përcaktuar kjo shumë në marrëveshjen bazë finaciare dhe atë 

ndërqeveritare. 

 

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: 

1. Janë zbatuar, nga ana e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Shëndetësisë, ende pa u 

ratifikuar nga Kuvendi dhe pa hyrë në fuqi, ndryshimet e marrëveshjes ndërkombëtare 

nr.9617, datë 16.10.2006 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të 

Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Qeverisë së 

Republikës së Italisë të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme me objekt realizimin e 

programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës””; 

2. Nuk janë zbatuar parashikimet e marrëveshjes qeveritare dhe asaj financiare në fuqi lidhur 

me organin kompetent që duhet të siguronte zbatimin e detyrimeve të marrëveshjes lidhur me 

pjesën e zhvillimit të procedurës së prokurimeve, si dhe parashikimin në dokumentet e 

tenderit të përdorimit të një përqindje të më të lartë të kredisë së ndihmës për kosto lokale 

dhe/ose të vendeve të OECD (dhe jo nga vendet në zhvillim), si dhe parashikimet lidhur me 

hyrjen në fuqi të ndryshimeve të marrëveshjes qeveritare.  

 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore të bëra në: 

1.  Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 të 

Kuvendit Popullor, e ndryshuar; 

2. Ligjin nr. 9617, datë 16.10.2006 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të 

Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe 

Qeverisë së Republikës së Italisë të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme me objekt 

realizimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”” 

3. Ligjin nr.9656, datë 11.12.2006 “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare ndërmjet 

Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave 

dhe Artigiancassa SPA për financimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës” 

 

3. Mbi shkallën e realizimit të objektivave dhe të komponentëve të projektit në 

krahasim me ato të përcaktuara në marrëveshjet me huadhënësit.  

1. Titulli i Gjetjes:  Vonesa në implementimin e projektit dhe realizimin e objektivave të tij.  

Situata:  Nga auditimi rezultoi se ka patur vonesa të shumta në implementimin e programit të 

cilat kanë ardhur kryesisht nga pala shqiptare pasi, nga fillimi i tij deri në vitin 2014 për 

projektin nuk rezulton të jetë zhvilluar asnjë aktivitet për të vënë në lëvizje strukturat 

kompetente të cilat do të siguronin zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja pra, 

mund të themi se ky projekt për një periudhë të gjatë nuk ka funksionuar duke rezultuar në 

gjendje të fjetur edhe pse një vonese e tillë nuk ka pasur efekt financiar ka ndikuar në arritjen 

e objektivit kryesor të tij i cili është i vetëm dhe qëndron në përmirësimin e gjëndjes së 

shëndetit të popullsisë shqiptare, në mënyrë të veçantë të popullsisë së prekur nga trauma, si 

dhe objektivave specifik të cilët kërkojnë të bëjnë më efiçentë e më efikasë veprimtarinë 

terapeutike të Qendrës Traumatologjike Kombëtare, duke rritur në këtë mënyrë ndikimin mbi 

shëndetin e popullsisë dhe njëkohësisht për të përmirësuar prognozën shëndetsore të 



  

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale për projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare 

të Tiranës” 
 

39 
 

pacientëve politraumatikë me pasojë uljen e paaftësive të përkohshme dhe të përhershme dhe 

të kostove që lidhen me to. 

Referuar shkresës nr. 1179/29 datë 23.11.2016, implementimi real i tij ka filluar në vitin 2014 

kur janë evidentuar nevojat fillestare të spitalit nga eksperti italian i Cooperacione Italiana, 

ndërsa realizimi i procedurave të prokurimit ka filluar në vitin 2015. Nga ky moment deri në 

momentin e auditimit ka kaluar një periudhë më shumë se 4 vjet dhe rezultati i arritur nga 

projekti është i ndarë në përpjesëtim të zhdrejtë në vite, pasi edhe gjatë fazës së zbatimit të 

kontratave me operatorët ekonomik fitues, projekti nuk ka vazhduar për shkak të 

rikonstruksionit të Spitalit Universitar të Traumës. Fakt i cili ka ndikuar në një tjetër vonesë 

për realizimin sa më të shpejt të tij, e cila ka ndikuar drejtpërdrejtë në synimin kryesorë të 

Programit, pajisjen e Qendrës Traumatologjike Kombëtare me aparaturat e duhura mjekësore 

për ta bërë të përshtatshme për rolin që ajo ka si pikë referimi kombëtare për pacientët e 

traumatizuar. 

Kriteri: Marrëveshjet financiare dhe objektivat e programit   

Ndikimi/Efekti: Vonesa në implementimin e programit, mosrealizim në kohë i procedurave 

të prokurimit dhe tej zgjatje e arritjes së rezultatit përfundimtar.    

Shkaku: Moszbatim i detyrimeve të cilat rrjedhin nga marrëveshja e financimit  

Rëndësia: I lartë  

Rekomandimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale/Njësia e Zbatimit të Projektit 

në bashkëpunim me Spitalin Universitar të Traumës, të marri masa për hartimin e një raporti 

përfundimtar të implementimit të projektit, ku të analizohen realizimi i objektivave specifik 

dhe ku të përcaktohen me hollësi shkaqet, arsyet dhe të jepen argumentet për vonesën e 

realizimit të projektit, si dhe të nxirren përgjegjësitë përkatëse dhe të përcaktohen masat e 

nevojshme dhe përgjegjësit konkret për përfundimin e gjithë aktiviteteve të mbetura të 

projektit.   

          Menjëherë  

 

Titulli i Gjetjes 2:   Mos evidentim i saktë i përmbushjes së objektivave specifik të 

projektit  
Situata: Nga auditimi u konstatua se nuk ka një ndarje të qartë në lidhje me shumat që janë 

akorduar për secilin nga komponentët e projektit, nuk është hartuar raporti përfundimtar i 

vlerësimit të projektit dhe nuk mund te evidentohet ndarja e këtyre zërave sipas kontratave të 

lidhura, pasi në një prej kontratave të lidhura mund të jene përfshirë 2 ose më shumë lote të 

cilat në vetvete përfshinë pajisje që mund t’i përkasin komponentëve të ndryshëm. Edhe pse 

implementimi dhe marrja në dorëzim e pajisjeve ka përfunduar nuk mund të specifikojmë 

arritjen e objektivit specifik të projektit. 

Kriteri: Komponentët e projektit  

Ndikimi/Efekti: Shkelje jo me ndikim financiar, mos evidentim i saktë i komponentëve 

specifik te projektit  

Shkaku: Mos ndarje e saktë e kontratave të lidhura sipas komponenteve të projektit 

Rëndësia: i mesëm  

Rekomandim: Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale/Njësia e Zbatimit të Projektit 

në bashkëpunim me spitalin e traumës të ngrejë një grup pune i cili të ndajë sipas 

komponentëve të projektit të gjitha pajisjet mjekësore në bazë të kontratave të lidhura, me 

qëllim evidentimin e saktë të tyre për të qartësuar përmbushjen e komponentëve dhe 

objektivave specifik të programit. 

Menjëherë 

 

Titulli i Gjetjes 3: Mos ngritja e Komitetit Drejtues i përcaktuar në marrëveshje  
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Situata: Programi referuar marrëveshjes duhet të monitorohej përmes një komiteti drejtues, i 

përbërë nga dy anëtarë të caktuar, njëri nga MPJ/DPKZH dhe tjetri nga MM (ndryshuar në 

MSH sipas marrëveshjeve të sipërpërmendura).Nga auditimi rezultoi se një komitetit i tille 

nuk është ngritur dhe për pasoje asnjë nga detyrat të cilat citohen në nenin 6 të marrveshjes së 

programit nuk rezulton të jetë kryer. Ka munguar monitorimi dhe vlerësimi i programit në të 

gjitha fazat e tij. Nuk ka takime pune ku te evidentohen propozimet e bëra për realizimin e 

programit dhe nuk ka vendime të këtij komiteti në lidhje me faza të ndryshme të ecurisë së 

programit. Nuk rezulton asnjë analizë përfundimtare të kontrollit të veprimtarive të 

programit. Si rrjedhojë sistemi i monitorimit të programit nuk ka funksionuar. 

Kriteri: Marrëveshja e financimit   

Ndikimi/Efekti: Nuk ka monitorime dhe vlerësime të programit që nga faza e fillimit të tij. 

Nuk ka takime pune ku te evidentohen propozimet e bëra për realizimin e programit dhe nuk 

ka vendime të këtij komiteti në lidhje me faza të ndryshme të ecurisë së programit. Nuk 

rezulton asnjë analizë përfundimtare të kontrollit të veprimtarive të programit. 

Shkaku: Mos ngritje e strukturave te përfshira në marrëveshje  

Rëndësia: i mesëm  

Rekomandime: MSHMS për të gjitha projektet me financime të huaja të cilat do të 

administrohen nga ana e saj në të ardhmen t’i përmbahet marrëveshjeve bazë financiare si 

dhe programit të financimit duke ngritur strukturat përkatëse të monitorimt të përcaktuara në 

to me qëllim vlerësimin dhe monitorimin e projektit si dhe evidentimin e problemeve në faza 

të ndryshme të programit me qëllim rritjen e efektivitetit të projekteve me financime të huaja. 

Në vazhdimësi 

Titulli i Gjetjes 4: Mungesë dokumentacioni  

Situata: Në lidhje me këtë projekt ekziston një boshllëk në dokumentimin e të gjitha fazave 

të implementimit të tij, në ruajtjen e dokumentacionit, si dhe në ndjekjen dhe monitorimin e 

projektit nga ana e personave përgjegjës të ngarkuar për menaxhimin e tij, në përputhje me 

përcaktimin e sanksionuar në Marrëveshjen bazë, ku përcaktohet se MSH duhet të kujdeset 

për koordinimin e funksioneve të natyrës teknike dhe menaxhuese të nevojshme për 

realizimin e programit. Detyrat për menaxhimin e projektit nuk ka qenë e deleguar dhe e mirë 

përcaktuar nga ana e institucioneve shqiptare të përfshira në implementimin e tij (MM dhe 

MSH), ky projekt ka mangësi të theksuar si në dokumentacionin e fazave të zhvillimit ashtu 

edhe në mbledhjen, ruajtjen dhe administrimin e dokumenteve fizik dhe letrave të punës për 

periudhën nga fillimi i tij deri më datë 11.11.2014, kur me urdhrin e MSH është ngritur njësia 

për procedurën e prokurimit dhe KVO. Edhe gjatë fazës së implementimit të tij nga Ministria 

e Shëndetësisë kur janë caktuar drejtuesit e programit, nuk janë caktuar qartë detyrat dhe 

përgjegjësitë e stafit të përfshirë në implementimin e projektit dhe dorëzimi i 

dokumentacionit nga njëri staf në tjetrin nuk është dokumentuar dhe zhvilluar sipas 

procedurave të kërkuara nga aktet ligjore në fuqi, konkretisht VKM nr. 124 datë 17.02.2016, i 

ndryshuar, në nenet 27,28,29,30 të tij. 

Kriteri: Marrëveshja e kredisë 

Ndikimi/Efekti: Mos ruajtje e saktë e dokumentacionit, si dhe mos ndjekje dhe monitorim i 

projektit nga ana e personave përgjegjës të ngarkuar për menaxhimin e tij 

Shkaku: Nuk janë caktuar qartë detyrat dhe përgjegjësitë e stafit të përfshirë në 

implementimin e projektit dhe dorëzimi i dokumentacionit nga njëri staf në tjetrin nuk është 

dokumentuar dhe zhvilluar sipas procedurave të ligjeve në fuqi për administratën publike. 

Rëndësia: i mesëm  

Rekomandime: MSHMS për të gjitha projektet me financime të huaja të cilat do të 

administrohen nga ana e saj në të ardhmen ti përcaktojë qartë detyrat dhe përgjegjësitë e stafit 
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të përfshirë në implementimin e projektit në përputhje me marrëveshjet përkatëse, me qëllim 

monitorimin e projektit dhe nxjerrjen e përgjegjësive në rastet e vonesave të mundshme si 

dhe dorëzimi i dokumentacionit në rastet e ndërrimit të stafit të dokumentohet sipas 

përcaktimeve ligjore në fuqi. 

Menjëherë  

 

Titulli i Gjetjes 5: Mos caktimi i një afati dhe grafiku për ecurinë e projektit  

Situata: Nga palët përgjegjëse për zbatimin e projektit, nuk është përcaktuar një afat për 

përfundimin e projektit, si dhe një grafik kohe për jetëgjatësinë dhe ecurinë në vite, nuk është 

hartuar një dokument i vlerësimit të projektit (PAD), veprime të cilat kanë sjellë një zvarritje 

të tij (projektit). Midis dy palëve Qeverisë Shqiptare dhe palës italiane, për stopimin e 

projektit nuk është bërë një riaktivizim i projektit apo një program që cakton radhën e 

veprimeve në vazhdimësi, veprim ky në kundërshtim me nenin 12 të Marrëveshjes së kredisë, 

ku përcaktohet se nëse zgjatja e pengesave është më e madhe se 24 muaj, palët janë të 

detyruara të bien dakord mbi vazhdimin e projektit dhe të caktojnë radhën e veprimeve. Nga 

situata dhe nga ecuria e projektit, mund të gjykojmë se për këtë projekt koha e implementimit 

dhe rezultatet e prekshme, janë në raport të zhdrejtë me njëri-tjetrin.  

Kriteri: Marrëveshja e kredisë  

Ndikimi/Efekti: Koha e implementimit dhe rezultatet e projektit janë zvarritur për një 

periudhë kohore të konsiderueshme duke ndikuar drejtpërsëdrejti në arritjen e objektivit 

kryesor të tij. 

Shkaku: Mos zbatim i saktë i marrëveshjes  

Rëndësia: i mesëm  

Rekomandime: MSHMS për të gjitha projektet me financime të huaja të cilat do të 

administrohen nga ana e saj në të ardhmen ti përmbahet marrëveshjeve bazë financiare si dhe 

programit të financimit si dhe të caktojnë një afat kohor ku të përcaktohen radha e veprimeve 

në vazhdimësi, veçanërisht në rastet e riaktivizimit të kredisë. 

Në vazhdimësi  

 

Në zbatim të pikës 3, të Programit të Auditimit “Nr. 1417/1, datë 07.01.2019” u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

1) Marrveshja, Ligji nr. 9617, datë 16.10.2006 për ratifikimin e “Marrëveshja ndërmjet 

Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes 

dhe Qeverisë së Republikës së Italisë, të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, për 

realizimin e programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"dhe 

ndryshimet përkatëse me Ligjin Nr. 153/2015 për ratifikimin e dokumenteve ndryshuese, me 

shkëmbim notash, të marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes, dhe Qeverisë së Republikës së Italisë, 

përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, për realizimin e Programit “Fuqizimi i 

Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”, nënshkruar më 12.7.2006  

2) Ligj Nr. 9656, datë 11.12.2006 për ratifikimin e "Marrëveshjes Financiare ndërmjet 

Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave 

dhe Artigiancassa Spa, për financimin e Programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare Të Tiranës"" 

3) Kontratat e lidhura ndërmjet firmave fituese 

4) Dokumentet e procesit të marrjes në dorëzim të pajisjeve 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
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Në mbështetje të Ligjit Nr. 9617, datë 16.10.2006 për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet 

Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes 

dhe Qeverisë së Republikës së Italisë, të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, për 

realizimin e programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës", qeveria 

Italiane ka marrë përsipër të financojë një ndërhyrje për fuqizimin e Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare për të përmirësuar funksionalitetin e saj, duke përcaktuar për këtë qëllim një kredi 

ndihmëse prej 5 000 000,00 euro dhe një donacion prej 150 000,00 euro për realizimin e 

ndërhyrjes "Fuqizim i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës", në vijim i quajtur 

Programi, parashtruar gjithë sa më sipër, qëllimi i marrëveshjes është të rregullojë 

angazhimet e ndërsjella të dyja palëve për zbatimin e saktë të Programit, duke iu referuar në 

veçanti modaliteteve të dhënies së kontratave, si dhe atyre të menaxhimit/llogaritjes/livrimit 

të fondeve të kredisë ndihmëse. Marrëveshja financiare e projektit është ndryshuar ndërsa 

marrëveshja e programit nuk është ndryshuar duke pasur objektivat e vendosur që në vitin 

2006.  

Programi përmban dy objektiva bazë (Objektivat e Programit) të cilët janë: 

1. Objektivi i përgjithshëm i Programit është i vetëm dhe qëndron në përmirësimin e gjendjes 

së shëndetit të popullsisë shqiptare, në mënyrë të veçantë të popullsisë së prekur nga trauma, 

si dhe  

2.Objektivat specifik të cilët kërkojnë të bëjnë më efiçentë e më efikasë veprimtarinë 

terapeutike të Qendrës Traumatologjike Kombëtare, duke rritur në këtë mënyrë ndikimin mbi 

shëndetin e popullsisë dhe njëkohësisht për të përmirësuar prognozën quod valitudinem të 

pacientëve politraumatikë me pasojë uljen e paaftësive të përkohshme dhe të përhershme dhe 

të kostove që lidhen me to. 

Programi synon të arrijë pajisjen e Qendrës Traumatologjike Kombëtare me aparaturat e 

duhura mjekësore dhe ta bëjë atë të përshtatshme për rolin që ajo ka si pikë referimi 

kombëtare për pacientët e traumatizuar. 

Zbatimi i Programit shpie në furnizimin me: 

- pajisje mjekësore dhe orendi; 

- një shërbim asistence teknike, mirëmbajtje dhe trajnimi të specializuar; 

- përpos garancisë së zakonshme të pajisjeve; 

- një sasi të përshtatshme materialesh konsumi për QTK. 

Nga auditimi rezultoi se ajo ç’ka synohet të arrihet me anë të këtij programi, pra pajisja me 

aparatura mjekësore duke e bërë atë të përshtatshme si pikë referimi për pacientët e 

traumatizuar është realizuar edhe pse jo në kohë (me mbi 12 vjet vonesë nga marrëveshja 

fillestare). Mbi objektivat specifik të projektit nuk mund të shprehemi konkretisht pasi 

aktualisht projekti është në fazën e zbatimit të kontratave shtesë dhe në këtë fazë nuk kemi 

një raport vlerësimi përfundimtarë nga spitali i traumës si përfituesi direkt i kredisë së 

ndihmës, nuk kemi statistikat e nevojshme dhe të matshme mbi ndikimin në shëndetin e 

pacientëve politraumatik të cilët mund të jenë trajtuar mbas zbatimit të projektit, në mënyrë 

që të mund ti krahasonim ato.   

Institucionet e përfshira në realizimin e Programit 

Për Palën Italiane, për realizimin e projektit është MPJ/DPKZH (Ministria e Punëve të 

Jashtme/Drejtoria e Përgjithshme për Bashkëpunim për Zhvillim) e cila do të sigurojë 

livrimin e burimeve financiare me kredi, sipas mënyrave të parashikuara nga kuadri ligjor 

italian në fuqi. MPJ/DPKZH, në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes (MM) Shqiptare 

ndryshuar ne marrëveshjet e mëvonshme në ( MSH ), do të kenë gjithashtu për detyrë të 

kontrollojnë ecurinë e Programit dhe aftësinë e tij për të arritur rezultatet e treguara në nenin 

3 të marrëveshjes. MPJ/DPKZH do të veprojnë përmes zyrave kompetente për kryerjen e 

detyrave të veta. Në veçanti, Zyra Teknike Qendrore e MPJ/DPKZH, do të garantojë të gjitha 

funksionet me karakter teknik në mbështetje të realizimit të Programit ndërsa për Palën 
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Shqiptare, MM, e cila do të sigurojë zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga kjo Marrëveshje, 

duke përfshirë strukturat e tjera kompetente shqiptare (në veçanti Ministrinë e Shëndetësisë) 

dhe do të kujdeset të bashkërendojë funksionet me karakter teknik dhe drejtues të nevojshme 

për implementimin e programit.  

Nga auditimi rezultoi se vonesat në implementimin e programit kanë ardhur kryesisht nga 

pala shqiptare pasi nga fillimi i tij deri në vitin 2014 mbi projektin nuk rezulton të jetë 

zhvilluar asnjë aktivitet për të vënë në lëvizje strukturat kompetente të cilat do të siguronin 

zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja si dhe as nuk rezulton të jetë nxitur 

bashkëpunimi me institucionet e huaja në mbështetje të programit. Pra, mund të themi se ky 

projekt për një periudhë të gjatë nuk ka funksionuar duke rezultuar në gjendje të fjetur.    

Burimet financiare të nevojshme për realizimin e Programit janë: 

1. Kredia ndihmëse prej 5,000,000 euro për realizimin e të gjitha veprimtarive të parashikuara 

në Program. 

2. Donacion prej 150,000 euro për veprimtaritë e kontrollit dhe asistencës teknike si gjatë 

shpalljes së tenderëve, ashtu dhe gjatë zbatimit të veprimtarive të Programit. 

Pjesa e donacionit, prej 0.15 milion Euro që ka për qëllim veprimtarinë e asistencës teknike 

dhe të kontrollit në ministrinë përfituese, do të administrohet drejtpërsëdrejti nga DPKZH, siç 

sqaruar më mirë në marrëveshjen e programit. Nga auditimi rezulton se për këtë pjesë nuk 

disponohet asnjë dokumentacion si dhe personat të cilët janë aktualisht në ministri përgjegjës 

për menaxhimin e projektit, nuk kanë dijeni se si dhe nga kush janë menaxhuar fondet e 

pjesës së parë të donacionit, pasi këta janë bërë pjesë në një fazë shumë të vonshme të tij. 

Gjithashtu në ministri deri në procesin e hartimit të këtij projekt raporti nuk na u vu në 

dispozicion asnjë material i cili të kishte dal si rezultat i pjesës së parë të hartimit të nevojave 

të spitalit të traumës dhe asistencës teknike për ndihmën pasi furnizimi me aparaturat 

mjekësore bazohet në rilevimet e zhvilluara gjatë fazës së hartimit dhe në "Master Plan of 

Emergency Department and dhe Operation Unit of National Trauma Center". Ndërhyrja e 

financuar me kredi ndihme do të duhet të kishte një kohëzgjatje të përgjithshme prej 24 

muajsh. Gjatë periudhës së parë gjashtëmujore (viti 2006) në bazë të marrëveshjes së 

programit, duhet të kryhej puna përgatitore për tenderin, që duhej financuar nëpërmjet 

donacionit. 

Programi parashikon pajisjen e plotë të Qendrës Traumatologjike Kombëtare me pajisjet e 

duhura mjekësore dhe orenditë nëpërmjet shumës së përgjithshme të kredisë prej 5 milionë 

euro e cila përfshin në vetvete furnizimin me: 

- aparatura biomjekësore dhe orendi (4.6 milionë euro); 

- asistencë, mirëmbajtje dhe trajnim (0.22 milionë euro); 

- materiale konsumi (0.18 milionë euro). 

Nga auditimi u konstatua se nuk ka një ndarje të qartë në lidhje me shumat që janë akorduar 

për secilin nga komponentët e sipërpërmendur, pasi nuk është hartuar raporti përfundimtar I 

vlerësimit të projektit dhe nuk mund te evidentohet ndarja e këtyre zërave sipas kontratave të 

lidhura, pasi në një prej kontratave të lidhura mund të jene përfshirë 2 ose më shumë lote të 

cilat në vetvete përfshinë pajisje që mund ti përkasin komponentëve të ndryshëm. Edhe pse 

implementimi dhe marrja në dorëzim e pajisjeve ka përfunduar nuk mund të specifikojmë 

arritjen e këtij objektivi. 

Programi përbëhet nga tri elemente (elementi i kredisë): 

A. Furnizimi i aparaturave biomjekësore dhe orendive 

Kooperacioni italian financon, me kredi ndihmëse, aparaturat biomjekësore dhe orenditë e 

nevojshme për ndihmën e shpejtë, bllokun operator, reanimacionin, shtrimet sipas 

specialiteteve të ndryshme kirurgjikale dhe morgun. 

Furnizimi do të përfshijë edhe një shërbim diagnostikimi me imazh që do të përbëhet nga një 

njësi radiologjie dhe në njësi për rezonancën magnetike. Duke pasur parasysh specifikën e 
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shërbimit të ofruar nga Qendra Traumatologjike Kombëtare, vendosja e shërbimit të 

rezonancës magnetike në këtë Qendër në fazën e nënshkrimit të marrëveshjes është 

konsideruar shumë e rëndësishme për rritjen e cilësisë dhe efikasitetit terapeutik të Qendrës, 

si dhe për rritjen e treguesit të mbulimit në nivel kombëtar të këtij shërbimi diagnostikues. 

Njësitë që do të pajisen me financimin italian do të jenë: 

- Ndihma e shpejtë, furnizimi i së cilës do të konsistonte në pajisjen e një mjedisi për 

pranimin dhe ndjekjen e pacientëve, dy salla operacioni për pranimin dhe ndjekjen e 

pacientëve, dy salla operacioni për trajtimin e pacientëve politraumatikë (sallat trauma), një 

sallë operacioni për ndërhyrje të kirurgjisë së përgjithshme, një laborator për analiza klinike 

të urgjencës, një sistem informacioni për menaxhimin e pranimeve dhe të gjitha mjediseve të 

shërbimit shtesë për funksionimin e rregullt të shërbimit të urgjencës. 

-Blloku operator ku duhej të përbëhej nga pesë salla operacioni të pajisura sipas tipologjive të 

ndryshme të ndërhyrjeve kirurgjikale dhe me mjediset e nevojshme për funksionimin e 

rregullt të tij si: filtra, hapësira për përgatitjen e pacientëve, sterilizimin, nënsterilizimin dhe 

mjedise shërbimi për stafin e sallës së operacionit. Sallat e operacionit që parashikohen të 

pajisen janë: një sallë për ndërhyrjet ortopedike, një sallë për ndërhyrjet neurokirurgjike dhe 

tri salla për ndërhyrjet në urologji, gastroenterologji, kirurgji vaskulare, gjinekologji, 

otorinolaringoiatri dhe okulistikë. 

-Terapi intensive (reanimacion) do të organizohej në tre sektorë kryesorë: zona e terapisë 

intensive (8 shtretër, 1 prej të cilëve për pacientë të infektuar dhe 2 për pacientë me djegie), 

zona e terapisë subintensive (8 shtretër), dhoma e kontrollit. 

-Diagnostikimi me imazh do të përbëhej nga një njësi radiologjike dhe një rezonancë 

magnetike. Shërbimi i radiologjisë do të përbëhet nga një aparaturë radiologjike fikse dhe nga 

një sistem për fluoroskopinë. Ky shërbim do të pajisej me të gjithë aksesorët dhe mjediset e 

nevojshme për funksionimin e tij. Rezonanca magnetike që mendohej të ofrohej do të ishte e 

llojit me "magnet fiks" për aplikime ortopedike dhe traumatologjike. Ky furnizim duhet të 

përfshijë të gjitha hollësitë e nevojshme për funksionimin e rregullt të impiantit. 

-Shtrimet do të pajiseshin me gjithë sa është e domosdoshme. Parashikohej të furnizoheshin 

shtretërit për shtrimet dhe orenditë më të nevojshme përkatëse për të gjithë 120 shtretërit në 

repartet e ndryshme. 

-Salla e morgut parashikonte pajisjen e sallës për ruajtjen e kufomave, sallën për autopsinë 

dhe pajisjen e mjediseve ndihmëse, si ato të përgatitjes së mjekëve dhe sterilizimit. 

Një zë shpenzimi është parashikuar për (a.7 Energji elektrike e vazhdueshme) për blerjen e 

aparaturave që janë në gjendje të sigurojnë vazhdimësinë e shërbimit të energjisë elektrike, 

sidomos për njësitë operative, funksionimi i të cilave është kritik për shëndetin e pacientit ose 

ruajtjen e aparaturave. Për këtë arsye parashikohej furnizimi i grupeve statike të rrymës së 

vazhdueshme (UPS), vendosja dhe përdorimi i të cilave do të përcaktohej gjatë hartimit të 

planit të përgjithshëm për pajisjet. Në mbështetje të këtyre grupeve do të shihej mundësia për 

të përfshirë furnizimin e një gjeneratori.  

B. Furnizimi i një plani për asistencë dhe mirëmbajtje 

Për të siguruar funksionimin e plotë të aparaturave biomjekësore, Programi duhet të ofrojë 

furnizimin me aparatura, përveç trajnimit specifik, por edhe një plan asistence e mirëmbajtje 

për një shërbim të plotë e të përgjithshëm, që bën të mundur përballimin e nevojave që mund 

të lindin në fazën e parë të vënies në punë të aparaturave biomjekësore. Ky plan asistence dhe 

mirëmbajtje do të konsistonte në ndërhyrje si për ndreqjen, ashtu dhe për parandalimin e 

problemeve. Ky plan asistence përfaqëson një element thelbësor për qëndrueshmërinë e 

ndërhyrjes pasi, nëse do të menaxhohej ashtu siç duhet dhe do të shoqërohej nga personel 

teknik lokal, do të ishte një mundësi e mirë për transferimin e njohurive. Kohëzgjatja e këtij 

plani asistence dhe mirëmbajtjeje duhet të jetë njëvjeçar. Mendohet se kjo është kohëzgjatja e 

përshtatshme për të nisur këtë transferim të nevojshëm të kompetencave. 
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C. Furnizim i materialeve të konsumit 

Furnizimi i të mirave parashikonte një sasi të përshtatshme materialesh konsumi për 

aparaturat kryesore që shërbejnë për të kapërcyer fazën kritike të vënies në punë të njësive që 

do të pajiseshin. 

Për gjithë sa trajtohet më sipër nga auditimi rezultoi se për realizimin e këtij projekti është 

realizuar procedura e prokurimit e cila u nda në 7 lote dhe u zhvillua në datë 29.09.2015, 

mbas vlerësimit të ofertave të së cilës u lidhën kontratat përkatëse me katër operatorë, 

respektivisht I (për lotin 1,3,5,6) me vlerë 2.313.621,95 Euro, AV&T për Lotin 2 me vlerë 

557.371,00 Euro, CAT për Lotin 4 në vlerën 636.750,00 Euro dhe A për Lotin 7 në vlerën 

455.230,00 Euro si dhe shtesat për të katër kontratat të cilat janë në vlerën 1.037.028 Euro. 

Lotet përgjithësisht përfshinin të gjithë zërat e rënë dakord në marrëveshjen bazë të programit 

me përjashtim të rezonancës magnetike, e cila për shkak të vlerës të konsiderueshme është 

menduar të zëvendësohet me pajisje të tjera mjekësore që në fazën e hartimit të dokumenteve 

të tenderit.   

Për periudhën nga fillimi i projektit deri në vitin 2014, nuk është përmbushur asnjë nga 

komponentët e tij. Për periudhën objekt auditimi, kur projekti është në vitin e 13 të zbatimit 

janë furnizuar me pajisje pothuajse të gjitha njësitë dhe mjediset e cituar në marrëveshje, por 

me ndryshime të cilat nuk specifikohet se kush i ka kërkuar dhe me çfarë dokumentesh janë 

miratuar (pjesa para garës).   

Në zbatim të nenit 5 të marrëveshjes një Raporti Përfundimtar (RP) do të përgatitet nga 

Drejtoria e Spitalit Ushtarak të Tiranës në fund të projektit pasi të ketë marrë më parë 

miratimin e MSH, ai i dërgohet MPJ/DPKZH. RP do të ketë këtë strukturë të përgjithshme 

duke përfshirë një përmbledhje të përmbajtjes së projektit, përshkrim të modaliteteve të 

zbatimit të projektit (tenderët, kalendari, shumat, realizime e ndryshime, kosto, financimi, 

performancë e ndërmarrjeve dhe enti zbatues),  performancë e projektit (operative, 

institucionale e financiare),  ndikimet (ekonomike, shoqërore, mjedisore etj.), qëndrueshmëria 

e projektit, performancë e DPKZH dhe Qeverisë, performancë e përgjithshme, përfundime e 

rekomandime. Një raport i tillë nuk rezulton të jetë përgatitur për sa kohë që projekti 

konsiderohet në proces pasi aktualisht është në fazën e implementimit të shtesave të 

kontratave dhe dy pagesave.  

Në nenin 6 të marrëveshjes së programit sqarohet se programi do të monitorohet përmes një 

komiteti drejtues, i përbërë nga dy anëtarë të caktuar, njëri nga MPJ/DPKZH dhe tjetri nga 

MM   (ndryshuar në MSH sipas marrëveshjeve te sipërpërmendura).detyra kryesore e këtij 

komiteti do të ishte monitorimi i veprimtarive të përfshira në program, veçanërisht: - 

marrëdhëniet mes institucioneve të përfshira në të; - shqyrtimi i dokumentacionit të tenderit 

përgatitur nga përfituesi i tij dhe asistimi, nëse do të ishte i nevojshëm, i përgatitjes së tenderit 

në lidhje me procedurat e prokurimit;- dhënia e ndihmës për grupin e ekspertëve shqiptarë të 

përcaktuar nga MM, (aktualisht MSH);- si dhe monitorimi dhe vlerësimi i realizimit të 

Programit. Aktiviteti I këtij komiteti drejtues duhet të zhvillohej nëpërmjet mbledhjeve ku 

duhet të zhvilloheshin mendimet dhe të merreshin parasysh propozimet dhe masat e 

përbashkëta për fazat e mëtejshme të realizimit. Për çdo vendim në lidhje me programin 

duhet të merrej mendimi i komitetit dhe në përfundim të Programit duhet të thirrej një 

mbledhje për të bërë një analizë përfundimtare të kontrollit të veprimtarive të Programit.  

Nga auditimi rezultoi se një komitetit i tille nuk është ngritur dhe për pasoje asnjë nga detyrat 

të cilat citohen në program për të nuk rezulton të jetë kryer. Nuk ka monitorime dhe 

vlerësime të programit që nga faza e fillimit të tij. Nuk ka takime pune ku te evidentohen 

propozimet e bëra për realizimin e programit dhe nuk ka vendime të këtij komiteti në lidhje 

me faza të ndryshme të ecurisë së programit. Nuk rezulton asnjë analizë përfundimtare të 

kontrollit të veprimtarive të programit. 
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Përveç sa mësipër, në lidhje me këtë projekt ekziston një boshllëk në dokumentimin e fazave 

të tij, në ruajtjen e dokumentacionit, si dhe në ndjekjen dhe monitorimin e projektit nga ana e 

personave përgjegjës të ngarkuar për menaxhimin e tij, në përputhje me përcaktimin  e 

sanksionuar në Marrëveshjen bazë, ku përcaktohet se MSH duhet të kujdeset për 

koordinimin e funksioneve të natyrës teknike dhe menaxhuese të nevojshme për realizimin 

e programit. 
Detyrat për menaxhimin e projektit nuk ka qenë e deleguar dhe e mirë përcaktuar nga 

ministria e shëndetësisë për këtë projekt, ky projekt ka çeduar në mbledhjen e 

dokumentacioni dhe letrave të punës për periudhën nga fillimi i projektit deri më datë 

11.11.2014, kur me urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë është ngritur njësia për procedurën e 

prokurimit dhe KVO. Por, edhe gjatë fazës së implementimit të tij nga ministria e 

shëndetësisë kur janë caktuar drejtuesit e programit, nuk janë caktuar qartë detyrat dhe 

përgjegjësitë e stafit të përfshirë në implementimin e projektit dhe dorëzimi i 

dokumentacionit nga njëri staf në tjetrin nuk është dokumentuar dhe zhvilluar sipas 

procedurave të ligjeve në fuqi për administratën publike.  

Nga auditimi rezultoi se nga MSH nuk është ngritur një strukture/njësi e posaçme për 

implementimin e projektit, me qëllim koordinimin dhe funksionimin e natyrës teknike dhe 

menaxhuese të nevojshme për realizimin e programit në përputhje me marrëveshjen e 

financimit, por menaxhimi i projektit është bërë nga stafi i ministrisë në faza të ndryshme. Si 

person përgjegjës për projektin në dokumentet standarde të tenderit (documenti di gara), 

rezultojnë z. R.C për gjithë procedurën si dhe zj. L.P për procedurën e garës. E gjithë 

korrespondenca zyrtare në lidhje me projektin është e firmosur nga z. Cimbi si person 

përgjegjës për projektin nga MSH, sipas komunikimit dhe deklaratave verbale me stafin 

aktual të ministrisë (pasi nuk na u vu në dispozicion urdhri me të cilin z.Cimbi emërohet 

personi përgjegjës për projektin) rezulton se nga periudha e kalimit të projektit nga MM në 

MSH, ky ka qenë personi përgjegjës për projektin deri në datë 20.12.2017 ku person 

përgjegjës për projektin është caktuar z. D.S .  

Me urdhër të ministrit të Shëndetësisë nr. 533, datë 05.12.2016, është ngritur grupi që do të 

merret me koordinimin e funksioneve të natyrës teknike, financiare dhe menaxhuese të 

nevojshme për ndjekjen dhe zbatimin e kontratave që janë lidhur me operatorët ekonomikë 

fitues dhe Ministrisë së Shëndetësisë për realizimin e programit. Njësia përbëhet nga E.Z   

jurist, L.P inxhiniere biomedikale, S.Ç ekonomist, A.Z  zv. Drejtor i spitalit të traumës 

(aktualisht drejtor i SUT), ky urdhër ka ndryshuar me urdhrin nr. 102 datë 23.02.2017 ku 

është zëvendësuar z. E.Z me z. E.V, përgjegjës i sektorit të koncesioneve pranë drejtorisë së 

prokurimeve dhe më vonë me urdhrin nr. 153, datë 20.03.2017 ku z.V është ndryshuar me zj. 

A.A , përgjegjëse e sektorit të prokurimeve pranë drejtorisë së prokurimeve, investimeve dhe 

koncesioneve. Ndërsa mbas ristrukturimit të kabinetit  qeveritar në vitin 2017 ku Ministrisë 

së Shëndetësisë iu shtua edhe Mbrojtja Sociale, me urdhrin nr. 591, datë 20.12.2017 të 

ministrit është caktuar zj. D.S  si personi përgjegjës për ndjekjen e projektit. 

Nga auditimi u konstatua se projekti në bazë të marrëveshjes bazë ka nisur në vitin 2006, por 

konstatojmë se realizimi i procedurave të prokurimit është bërë me shumë vonesë, në vitin 

2015. Referuar citimeve të drejtorit aktual të traumës z. Z, si dhe përmbajtjes së shkresës nr. 

1179/29 datë 23.11.2016 të ministrit të kohës, implementimi real i tij ka filluar në vitin 2014 

kur janë evidentuar nevojat fillestare të spitalit nga ing.F.R ekspert biomedical, i 

Cooperacione Italiana. Nga ky moment deri në momentin e auditimit ka kaluar një periudhë 

më shumë se 4 vjet dhe rezultati i arritur nga projekti është i ndarë në përpjesëtim të zhdrejtë 

në vite, pasi gjatë fazës së zbatimit të kontratave me operatorët ekonomik fitues, projekti ka 

stopuar për shkak të rikonstruksionit të spitalit të traumës. Fakt i cili ka ndikuar në një tjetër 

vonesë për realizimin sa më të shpejt të tij.  

Kontratat shtesë të lidhura për sigurimin e pajisjeve janë në proces.  
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Nga sa më lart, konstatojmë se nga palët përgjegjëse për zbatimin e projektit, nuk është 

përcaktuar një afat për përfundimin e projektit, si dhe një grafik kohe për jetëgjatësinë dhe 

ecurinë në vite, nuk është hartuar një dokument i vlerësimit të projektit, veprime të cilat kanë 

sjellë një zvarritje të tij (projektit). 

Midis dy palëve MSH dhe palës italiane, për stopimin e projektit nuk është bërë një 

riaktivizim i projektit apo një program që cakton radhën e veprimeve në vazhdimësi, veprim 

ky në kundërshtim me nenin 12 të Marrëveshjes së kredisë, ku përcaktohet se nëse zgjatja e 

pengesave është më e madhe se 24 muaj, palët janë të detyruara të bien dakord mbi 

vazhdimin e projektit dhe të caktojnë radhën e veprimeve. 

Nga situata dhe nga ecuria e projektit, mund të gjykojmë se për këtë projekt koha e 

implementimit dhe rezultatet e prekshme, janë në raport të zhdrejtë me njëri-tjetrin. 

 

4. Mbi menaxhimin financiar të projektit, shkallën e realizimit të disbursimeve 

financiare të fondeve kundrejt nivelit të programuar. Raportimi i tyre në Ministrinë e 

Financave. 

 

1. Titulli i Gjetjes:  Mbi menaxhimin financiar të projektit, shkallën e realizimit të 

disbursmeve financiare të fondeve, kundrejt nivelit të programuar.  

Situata: Për realizimin e projektit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të 

Tiranës” është lidhur marrëveshja e ratifikuar me Ligjin nr. 9617, datë 16.10.2006 për 

ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të 

përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Qeverisë së Republikës së Italisë, të përfaqësuar 

nga Ministria e Punëve të Jashtme, për realizimin e programit "Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"", në formën e kredisë ndihmëse në shumën 

5,000,000 Euro dhe një donacion në shumën 150,000 Euro. 

Bazuar në këtë marrëveshje është nënshkruar Marrëveshja Financiare midis Ministrisë së 

Financave dhe Artigiancassa Spa ratifikuar me Ligjin nr. 9656, datë 11.12.2006 për 

ratifikimin e "Marrëveshjes Financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Artigiancassa spa për financimin e 

programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës". 

Në nenin 9 “Detyrime të Qeverisë Shqiptare” parashikohet që Qeveria Shqiptare merr 

përsipër: 

- të vërë në dispozicion burimet financiare në kompetencë të saj, të barabarta me rreth 

1,000,000.00 Euro të barasvlershme; 

- t'i bëjë operative të gjitha veprimet, veprimtaritë dhe aktet zyrtare të domosdoshme për 

përfundimin me sukses të Programit; 

- të bashkëpunojë me MPJ/DPKZH për veprimtaritë e monitorimit të Programit, sipas nenit 6, 

edhe që kjo e fundit të mund të ketë akses ndaj dokumentacionit ekzistues dhe në hapësirat ku 

ai vepron. 

Gjatë periudhës së auditimit edhe pse ka pasur kërkesa të vazhdueshme grupit të auditimit 

nuk ju vendosë në dispozicion dokumentacion i mësipërm me qëllim vlerësimin e plotësimit 

të kërkesave nga ana e qeverisë shqiptare dhe afatet e plotësimit.  

Kriteri: Ligjin nr. 9617, datë 16.10.2006 për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet Këshillit 

të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe 

Qeverisë së Republikës së Italisë, të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, për 

realizimin e programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës""  

Ndikimi/Efekti: nuk ka dokumentacionin e nevojshëm. 

Shkaku: Zgjatja në kohë e projektit dhe ndryshimi i institucioneve të përfshira 

Rëndësia: I mesëm 

Rekomandime:  
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Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në bashkëpunim me gjithë institucionet e 

përfshira për realizimin e projektit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të 

Tiranës” të marrë masa që të administrojë të gjithë dokumentacionin e projektit si dhe në 

mënyrë të veçantë gjithë dokumentacionin në lidhje me plotësimin e detyrimeve të 

Republikës së Shqipërisë, duke krijuar një kuadër të plotë dokumentar dhe arkivor për 

projektin. 

   

Menjëherë 

 

2. Titulli i Gjetjes: Mbi menaxhimin financiar të projektit, shkallën e realizimit të 

disbursimeve financiare të fondeve, kundrejt nivelit të programuar. 

Situata:  
Për të rregulluar të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja e Programit dhe 

mënyrën sesi do të zbatohet financimet që lidhen me huanë e butë është nënshkruar 

marrëveshja financiare ratifikuar me Ligjin nr.9656, datë 11.12.2006 për ratifikimin e 

"Marrëveshjes Financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, 

përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Artigiancassa Spa për financimin e programit 

"Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"" ku janë përcaktuar më qartë 

termat e financimit të kredisë dhe shlyerja e saj, konkretisht shuma maksimale e kredisë 

5,000,000 Euro me kohëzgjatje 19 vjet dhe shlyerja e kredisë në 22 këste të principalit të 

barabarta gjysmëvjetore të njëpasnjëshme, i pari i të cilëve bëhet i pagueshëm 102 (njëqind e 

dy) muaj prej datës së disbursimit të parë me normë interesit nominale 0.20% në vit (zero 

pikë njëzet për qind) e pagueshme në fund të çdo periudhe të 6 (gjashtë) muajve prej datës së 

çdo tërheqjeje. Në zbatim të këtij neni të marrëveshjes deri në fund të 31.12.2018 u konstatua 

se janë disbursuar 4,053,612.95 Euro dhe interesi i paguar për këtë shumë është 3,648.52 

Euro. Referuar nenit 4 “Hyrja në fuqi e Marrëveshjes financiare” 

4.1 Kjo Marrëveshje do të bëhet efektive pasi Artigiancassa të ketë marrë prej Huamarrësit 

dokumentet e mëposhtme përmes Ambasadës Italiane - Ambasada/Zyra e bashkëpunimit: 

i) Një deklaratë nga autoriteti kompetent i Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, 

duke pasqyruar autoritetin e Huamarrësit për të nënshkruar në emër të Këshillit të Ministrave 

të Republikës së Shqipërisë këtë Marrëveshje nga një person i autorizuar në përputhje me 

ligjet dhe rregullat në fuqi dhe vepruese në Shqipëri dhe të marrë përsipër detyrimet e lindura 

nga kjo Marrëveshje; 

ii) Emërimin me shkrim nga autoriteti kompetent i Ministrisë së Financave të Republikës së 

Shqipërisë të personit/personave të autorizuar në mënyrë të rregullt për të nënshkruar këtë 

Marrëveshje (të vërtetuar nga Ambasada Italiane në Tiranë – Ambasada/Zyra e 

bashkëpunimit), kërkesa për financim e kontratës së furnizimit në formularin e shtojcës A) 

dhe njohjen e borxhit në formularin e shtojcës C) referuar nenit 10 më poshtë. Ky përcaktim 

do të specifikojë emrin dhe zyrën e këtij personi/personave dhe të përmbajë “modelin” e 

përditësuar të firmave të tyre. Ndonjë ndryshim i kësaj (nëse ka) do të transmetohet në kohë 

nga Ministria e Financave e Republikës së Shqipërisë tek Artigiancassa; 

iii) Një deklaratë nga autoriteti kompetent i Ministrisë së Financave të Republikës së 

Shqipërisë në lidhje me caktimin e Bankës Agjente Shqiptare, duke i kërkuar autoritetit të 

Bankës Agjente Shqiptare të veprojë në emër dhe për Ministrinë e Financave të Republikës së 

Shqipërisë.  

4.2 Pasi të ketë marrë dokumentet e lartpërmendura dhe të jetë në pajtim të plotë me to, 

Artigiancassa do të njoftojë Ministrinë e Financave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankën 

Shqiptare Agjente me anë të një letre ose faksit, që më pas do të konfirmojë me anë të letrës, 

datën në të cilën kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi. 
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Dokumentacioni i mësipërm, nuk ju vendos në dispozicion grupit të auditimit për të gjykuar 

mbi plotësimin e kushteve dhe saktësimin e datës së bërjes efektive të kredisë, me gjithe 

insistimin dhe kërkesën zyrtare për dokumentacion të grupit të auditimit protokolluar në 

Ministri me nr. 05/3, datë 17.01.2019. Ministria dhe PIU komunikojnë me Bankën Agjente, 

por nuk ka asnjë dokument zyrtar që përcakton këtë Bankë.  

Ndikimi/Efekti: Mungesë dokumentacioni  

Shkaku: Tejzgjatja në kohë e projektit 

Rëndësia: I mesëm  

Rekomandime:Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në bashkëpunim me 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të marrin masa që në të ardhmen për projektin 

“Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” dhe për të gjitha projektet me 

financimet e huaja të përshpejtojnë depozitimin e firmave të personave të autorizuar duke 

eliminuar rriskun e penalizimeve si pasojë e pagesave të vonuara. 

 

Menjëherë dhe në Vijimësi 

 

3. Titulli i Gjetjes: Mbi menaxhimin financiar të projektit, shkallën e realizimit të 

disbursmeve financiare të fondeve, kundrejt nivelit të programuar. 

Situata: Nga auditimi rezulton se për periudhën objekt auditimi personat e autorizuar për të 

firmosur janë ndryshuar pesë herë dhe me shkresat përkatëse janë përcjell në Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë. Grupit të auditimit deri në fund të periudhës së auditimit (datë 

28.02.2019) nuk ju vendosën në dispozicion shkresat e Ministrisë së Financave për 

përcjelljen e firmave të deleguara në Bankë, por konstatohet nga komunikimi elektronik me 

Bankën që vonesat e përcjelljes së firmave të personave të autorizuar janë deri në 4 

muaj.Vonesa të tilla kanë sjell edhe vonesa në kryerjen e pagesave dhe për rrjedhojë lindjen e 

penalizimeve të mundshme për palën shqiptare, për vonesa në pagesat e kontraktorëve sipas 

kushteve të kontratave të lidhura.  

Kriteri: Detyrimet që  lindin nga kontratat 

Ndikimi/Efekti: Penalizimi i mundshëm i Ministrisë 

Shkaku: Vonesa në kryerjen e pagesave.  

Rëndësia: I mesëm  

Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në bashkëpunim me 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të marrin masa që në të ardhmen për projektin 

“Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” dhe për të gjitha projektet me 

financimet e huaja të përshpejtojnë depozitimin e firmave të personave të autorizuar duke 

eleminuar mundësinë e penalizimeve si pasojë e pagesave të vonuara. 

 Menjëherë dhe në Vijimësi 

 

4. Titulli i Gjetjes: Mbi menaxhimin financiar të projektit, shkallën e realizimit të 

disbursimeve financiare të fondeve, kundrejt nivelit të programuar. 

Situata: Referuar Nenit 3 të Ligjit nr. 9656, datë 11.12.2006 për ratifikimin e "Marrëveshjes 

Financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga 

Ministria e Financave dhe Artigiancassa Spa për financimin e programit "Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"" huaja e butë nuk mund të përdoret për të financuar 

taksat lokale, taksat doganore dhe TVSH-në. 

Për këtë qëllim Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka paguar TVSH në doganë 

për të gjitha dërgesat e kryera nga kompanitë italiane në Republikën e Shqipërisë. Deri në 

fund të periudhës së auditimit janë kryer gjithsej 34 pagesa për TVSH në total 129,214,756 

lekë. 
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Nga auditimi u konstua se Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i ka paguar direkt 

në doganë detyrimet për TVSH në emër dhe për llogari të kontraktorëve, ndërkohë që nuk 

është siguruar që TVSH e mallrave që Ministria po paguan është për mallrat që janë objekt i 

kontratës dhe që janë sipas specifikimeve të kontratave. TVSH duhet të paguhej nga vet 

kontraktorët duke hapur një NIP-t sekondar ose duke e deleguar tek një përfaqësues tatimor 

në Republikën e Shqipërisë, dhe vetëm pas instalimit dhe marrjes në dorëzim dhe 

konfirmimit bankar për pagesën e kryer të TVSH Ministria duhet të rimbursonte pagesën e 

kryer, veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenet 86, 87 dhe 88 të Ligjit Nr. 

92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.  

Kriteri: nenet 86, 87 dhe 88 të Ligjit Nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.  

Ndikimi/Efekti: Kryerja e pagesave  të TVSH pa u siguruar nëse mallrat pltësojnë 

specifikimet. 

Shkaku: Pagesa e TVSH në doganë   

Rëndësia: i mesëm 

Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa që mos të 

kryejë asnjë pagesë për TVSH në doganë për projektet me financime të huaja, por ta 

rimbursojë pagesën e saj vetëm pas marrjes në dorëzim të mallrave duke u siguruar që mallrat 

e ardhur përputhen me mallrat e kërkuara në kontratë. 

Menjëherë dhe në Vijimësi 

 

5. Titulli i Gjetjes: Mbi menaxhimin financiar të projektit, shkallën e realizimit të 

disbursmeve financiare të fondeve, kundrejt nivelit të programuar. 

1. Situata: Nga auditimi u konstatua se asnjë nga Kontraktorët nuk ka paguar detyrimet për 

tatimin e fitimit në Republikën e Shqipërisë dhe as nuk kanë aplikuar për eleminimin e tatimit 

të dyfishtë, konfirmuar kjo edhe nga komunikimi zyratar me email me Ministrinë e Financave 

dhe Ekonomisë veprim i cili është në kundërshtim me nenin 17 të Ligjit nr. 8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar 

Kontrata e lidhur me S.P.I.S S.p.a për projektin "Fuqizimin e qëndrës Kombëtar të Traumës 

Tiranë" lotet 1,3,5 dhe 6 sipas kontratës nr. 1179/16 datë 30.03.2016 me vlerë kontrate 

2,313,621.95 Euro, me certificate marrje në dorzim të përkohshme nr. 2612/15 datë 

15.11.2017. Me shtesën e kontratës nr. 970/4 datë 07.03.2017 është miratuar shtesa në vlerën 

prej  571,712.29 euro ose 24.71 % e kontratës bazë, me certificate marrje nëdorzim të 

përkohshme nr. 3251/3 datë 14.06.2018. Deri në fund të periudhës objekt auditimi pagesa e 

kryer deri në fund të periudhës objekt auditimi është 2,313,621 Euro. Totali i detyrimit për të 

ardhurat e krijuara në Republikën e Shqipërisë dhe të papaguara është  347,043.3 Euro. 

Kontrata e lidhur me A Italy S.p.a për projektin "Fuqizimin e qëndrës Kombëtar të Traumës 

Tiranë" loti 7 sipas kontratës nr. 1179/18 datë 11.04.2016 me vlerë kontrate 455,230 Euro, 

me certificate marrje nëdorzim të përkohshme nr. 2612/15 datë 15.11.2017. Me shtesën e 

kontratës nr. 970/3 datë 24.02.2017 është miratuar shtesa në vlerën prej  90,640 euro ose 19.9 

% e kontratës bazë, me certificate marrje në dorzim të përkohshme nr. 3251/1 datë 

16.05.2018. Deri në fund të periudhës objekt auditimi pagesa e kryer deri në fund të 

periudhës objekt auditimi është 545,870 Euro. Totali i detyrimit për të ardhurat e krijuara në 

Republikën e Shqipërisë dhe të papaguara është  81,880.5 Euro. 

Kontrata e lidhur me A s.r.l (ex CAT Spa), Itali për projektin "Fuqizimin e qëndrës 

Kombëtarë të Traumës Tiranë" loti 4 sipas kontratës nr. 1179/13 datë 25.03.2016 me vlerë 

kontrate 636,750 Euro, me certificate marrje në dorzim të përkohshme nr. 3826/2 datë 

22.06.2018. Me shtesën e kontratës nr. 970/2, datë 23.02.2017është miratuar shtesa në vlerën 

124,350 Euro ose 19.5% e kontratës. Deri në fund të periudhës objekt auditimi pagesa e kryer 
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deri në fund të periudhës objekt auditimi është 636,750 Euro. Totali i detyrimit për të 

ardhurat e krijuara në Republikën e Shqipërisë dhe të papaguara është  95,512.5 Euro. 

Kontrata e lidhur me V s.r.l & T  s.r.l për projektin "Fuqizimin e qëndrës Kombëtarë të 

Traumës Tiranë" loti 2 sipas kontratës nr. 1179/15 datë 30.03.2016 me vlerë kontrate 557,371 

Euro, me certificate marrje në dorzim të përkohshme nr. 3826 datë 14.06.2018. Me shtesën e 

kontratës nr. 970/1 datë 21.02.2017 është miratuar shtesa në vlerën prej  250,325.5 euro ose 

44.91 % e kontratës bazë, me certificate marrje në dorzim të përkohshme nr. 3826/3 datë 

24.09.2018. Deri në fund të periudhës objekt auditimi pagesa e kryer deri në fund të 

periudhës objekt auditimi është 557,371 Euro. 

Totali i detyrimit për të ardhurat e krijuara në Republikën e Shqipërisë dhe të papaguara është  

83,605.65 Euro. 

Në total 608,041.95 Euro, përbën dëm ekonomik si detyrim i papaguar për buxhetin e shtetit 

për përfititimin e të ardhurave të realizuara në Republikën e Shqipërisë deri në 31.12.2018, 

theksojmë që janë edhe tre pagesa për shtesat e kontratave që ende nuk janë paguar, detyrim i 

cili në qoftë se nuk paguhet nga ana e kontraktorëve do ti ngarkohet Ministrisë në bazë të 

ligjit të tatimeve të cituar mësipër. 

Kriteri: nenin 17 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i 

ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit 

Shkaku: Mos pagesa e tatim fitimit 

Rëndësia: i mesëm 

Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 608,041.95 Euro 

ndaj kontrakorëve si pagesë e munguar për tatim fitimin për të ardhurat e realizuara në 

Republikën e Shqipërisë dhe ta derdhi këtë shumë pranë organeve tatimore, konkretisht: 

S.P.I.SS.p.a në vlerën 347,043.3 Euro 

A Italy S.p.a në vlerën 81,880.5 Euro 

A  s.r.l (ex CATSpa), Itali në vlerën 95,512.5 Euro 

V  s.r.l & T  s.r.l në vlerën 83,605.65 Euro 

Menjëherë 

 

Mbi auditimin e ushtruar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në bazë të 

programit të auditimit nr. 1417/1, datë 7.01.2019 mbajtur në datë 28.02.2019 

Në zbatim të pikës 4 të programit të auditimit  nr. 1417/1, datë 7.01.2019 u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

1.  Përcaktimet e Ligjit nr. 9617, datë 16.10.2006 për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet 

këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes 

dhe Qeverisë së Republikës së Italisë, të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, për 

realizimin e programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"" 

2.  Përcaktimet e Ligjit nr.9656, datë 11.12.2006 për ratifikimin e "Marrëveshjes Financiare 

ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e 

Financave dhe Artigiancassa Spa për financimin e programit "Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"" 

3.  Urdhër shpenzimet për pagesat e TVSH. 

4.  Praktikat e pagesave të kryera. 

5.  Raportimet në MF. 

6.  Akte shkresore për komunikimin me donatorin. 

7.  Akte shkresore për komunikimi me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë 

8.  Akte Shkresore për komunikimin me Bankën Agjente në Shqipëri. 

9. Dokumentacioni shoqërues i pagesave 
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10. Etj.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

Për realizimin e projektit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” është 

lidhur marrëveshja e ratifikuar me Ligjin nr. 9617, datë 16.10.2006 për ratifikimin e 

"Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar 

nga Ministria e Mbrojtjes dhe Qeverisë së Republikës së Italisë, të përfaqësuar nga Ministria 

e Punëve të Jashtme, për realizimin e programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës"", në formën e kredisë ndihmëse në shumën 5,000,000 Euro dhe një 

donacion në shumën 150,000 Euro. 

Bazuar në këtë marrëveshje është nënshkruar Marrëveshja Financiare midis Ministrisë së 

Financave dhe Artigiancassa Spa ratifikuar me Ligjin nr.9656, datë 11.12.2006 për 

ratifikimin e "Marrëveshjes Financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Artigiancassa spa për financimin e 

programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës". 

Në bazë të nenit 5 “Burimet financiare dhe Modalitetet e përdorimit të kredisë së ndihmës”, 

parashikohet: 

a) Burimet financiare të nevojshme për realizimin e Programit janë si vijon: 

1. Kredia ndihmëse prej 5,000,000 Euro për realizimin e të gjitha veprimtarive të 

parashikuara në Program. 

2. Donacion prej 150,000 euro për veprimtaritë e kontrollit dhe asistencës teknike si gjatë 

shpalljes së tenderave, ashtu dhe gjatë zbatimit të veprimtarive të Programit. 

b) Afatet dhe kushtet e kredisë ndihmëse janë si vijon: 

- periudha e kthimit të kredisë: 19 vjet 

- periudha e faljes (për kthimin e kredisë): 8 vjet 

- përqindja e interesit vjetor: 0.20%. 

c) Në bazë të procedurave në fuqi pranë MPJ/DPKZH, fazat kryesore, që duhen ndjekur për 

përdorimin e fondeve të kredisë ndihmëse, janë si më poshtë (më mirë specifikuar në aneksin 

3): 

1. nënshkrimi i kësaj Marrëveshjeje; 

2. nxjerrja nga ana e Ministrisë së Ekonomisë Italiane e një urdhri ministror, që autorizon 

Artigiancassa të negociojë dhe nënshkruajë Marrëveshjen Financiare me Ministrinë e 

Financave; 

3. lidhja e Marrëveshjes financiare mes Artigiancassa dhe MF; 

4. përgatitja e dokumenteve të tenderit dhe zhvillimi i tenderit, për të përcaktuar ata që do të 

ofrojnë furnizimet, shërbimin e asistencës, mirëmbajtjes dhe trajnimit me shpalljen e tenderit 

në Itali (në ngarkim të MPJ/DPKZH) dhe në Shqipëri (në ngarkim të MM); 

5. vlerësimi i ofertave nga ana e komisionit të ngritur nga MM dhe shpallja, me klauzolë 

pezulluese, e fituesit të tenderit; 

6. verifikim, nga ana e MPJ/DPKZH, i përputhshmërisë së procedurës së ndjekur për 

përzgjedhjen dhe kontratat që do të lidhen, dhe në rast përfundimi pozitiv, kjo e fundit do të 

japë no objection (miratohet pasi nuk ka kundërshtime) për lidhjen e kontratës së furnizimit 

nga ana e MM; 

7. lidhja dhe llogaritja e kontratave mbi bazën e Marrëveshjes financiare, me modalitetet e 

livrimit të fondeve të treguara në aneksin 3. 

Në nenin 8 “Detyrime të qeverisë italiane” parashikohet që:  

a) Qeveria Italiane merr përsipër të sigurojë financimin: 

- deri në 5,000,000.00 euro si kredi ndihme, që do të jetë e disponueshme pranë Artigiancassa 

dhe do të livrohet sipas sa saktësuar në aneksin 3; 
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- deri në 150,000.00 euro, si d onacion, që do të administrohet drejtpërsëdrejti nga 

MPJ/DPKZH për kontraktimin e ekspertëve dhe konsulentëve për veprimtarinë e kontrollit 

dhe menxhimit të kredisë. 

Në nenin 9 “Detyrime të Qeverisë Shqiptare” parashikohet që: 

a) Qeveria Shqiptare merr përsipër: 

- të vërë në dispozicion burimet financiare në kompetencë të saj, të barabarta me rreth 

1,000,000. 00 Euro të barasvlershme; 

- t'i bëjë operative të gjitha veprimet, veprimtaritë dhe aktet zyrtare të domosdoshme për 

përfundimin me sukses të Programit; 

- të bashkëpunojë me MPJ/DPKZH për veprimtaritë e monitorimit të Programit, sipas nenit 6, 

edhe që kjo e fundit të mund të ketë akses ndaj dokumentacionit ekzistues dhe në hapësirat ku 

ai vepron. 

 Gjatë periudhës së auditimit grupit të auditimit nuk ju vendosë në dispozicion 

dokumentacion i mësipërm me qëllim vlerësimin e plotësimit të kërkesave nga ana e qeverisë 

shqiptare dhe afatet e plotësimit.  

 Aneksi 1 i Marrëveshjes së Programit parashikon kostot në ngarkim të Kooperacionit Italian  

 

Tabela 1 – Kuadri i Përgjithshëm i kostove të programit 
 Kostot e programit Totali (€) Shuma  (€) 

A. Pajisje mjekësore dhe orendi 4,600,000  

 A.1 Pajisje e ndihmës së shpejt 

(Urgjenca) 

 805,000 

 A.2 Pajisje Blloku operator (Sallat e 

operacionit) 

 1,430,000 

 A.3 Pajisje e Repartit të reanimacionit 

(Terapia intensive) 

 630,000 

 A.4 Pajisje të Repartit të shtrimeve  360,000 

 A.5 Pajisje e Shërbimit të Bioimazheve  1,205,000 

 A.6 Pajisje e Morgut   50,000 

 A.7 Energji elektrike e vazhduar  80,000 

B. Shërbimi i Asistencës, Mirëmbajtjes, 

Trajnimit  

220,000  

C. Materiale Shërbmimi dhe Pjesë Këmbimi 180,000  

 Kredi 5,000,000  

D. Misione të DPKZH 150,000  

 D.1 Viti 2006  100,000 

 D.2 Viti 2007  50,000 

 Donacioni (Fondi për Ekspertë) 150,000  

 Totali i përgjithshëm i programit 5,150,000  

Burimi: Ligji i Marrëveshjes së Programit 

 

Për të rregulluar të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja e Programit dhe 

mënyrën sesi do të zbatohet financimet që lidhen me huanë e butë është nënshkruar 

marrëveshja financiare ratifikuar me Ligjin nr.9656, datë 11.12.2006 për ratifikimin e 

"Marrëveshjes Financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, 

përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Artigiancassa Spa për financimin e programit 

"Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"" ku janë përcaktuar më qartë 

termat e financimit të kredisë dhe shlyerja e saj, konkretisht: 

Shuma maksimale e kredisë 5,000,000 Euro me kohëzgjatje 19 vjet dhe shlyerja e kredisë në 

22 këste të principalit të barabarta gjysmëvjetore të njëpasnjëshme, i pari i të cilëve bëhet i 

pagueshëm 102 (njëqind e dy) muaj prej datës së disbursimit të parë me normë interesit 

nominale 0.20% në vit (zero pikë njëzet për qind) e pagueshme në fund të çdo periudhe të 6 



  

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale për projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare 

të Tiranës” 
 

54 
 

(gjashtë) muajve prej datës së çdo tërheqjeje. Në zbatim të këtij neni të marrëveshjes deri në 

fund të 31.12.2018 u konstatua se janë disbursuar 4,053,612.95 Euro dhe interesi i paguar për 

këtë shumë është 3,648.52 Euro: 

 
KONTRAKTORI SKEDULI SHUMA  DATA E 

DISBURSIMIT 

 INTERESI, 

KESTI 1-re  

A  SPA 1        159,187.50  27.06.2018             159.19  

V  SRL 2        139,342.75  03.07.2018             134.70  

A  SPA 3        357,336.25  06.07.2018             339.47  

A  SPA 4        120,226.25  06.07.2018             114.21  

I SPA 5      1,796,920.58  11.07.2018          1,657.16  

I SPA 6        449,982.58  11.07.2018             414.98  

I SPA 7          29,419.51  23.07.2018              25.17  

I SPA 8          12,741.83  23.07.2018              10.90  

I SPA 9          24,557.45  23.07.2018              21.01  

V  SRL 10        418,028.25  26.07.2018             350.68  

A ITALY SPA 11        364,184.00  06.08.2018             285.28  

A ITALY SPA 12          91,046.00  06.08.2018              71.32  

A ITALY SPA 13          72,512.00  06.08.2018              56.80  

A ITALY SPA 14          18,128.00  11.10.2018                7.65  

TOTALI  

(Disbursime dhe interesi perkates) 

     4,053,612.95             3,648.52  

 

Referuar Neni 10 “Dorëzimi i njohjes së borxhit” 

10.1 Brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve kalendarike prej datës së skadimit të disbursimit të 

fundit të huasë së butë të parashtruar në nenin 5.1, Ministria e Financave e Republikës së 

Shqipërisë do t’i dorëzojë Artigiancassa-s njohjen e borxhit të nënshkruar siç duhet dhe të 

sigluar në çdo faqe në formularin e shtojcës E). 

10.2 Pasqyra e shlyerjeve e parashtruar në njohjen e borxhit do të plotësohet duke mbledhur 

të gjitha këstet e principalit dhe të interesit ende të pamaturuara dhe këstet të cilat janë 

maturuar, por nuk janë paguar në datën e dorëzimit të njohjes së borxhit, të parashikuara në 

pasqyrën e shlyerjeve përkatëse për çdo disbursim, në përputhje me kushtet e nenit 8.6. 

10.3 Artigiancassa do të depozitojë njohjen e borxhit për regjistrim dhe administrim të saj 

dhe herë pas here do të shënojë në njohjen e borxhit pagesat e principalit dhe të interesit së 

bashku me këstet e mundshme, të cilat janë maturuar, por nuk janë paguar. Sapo të jenë bërë 

të gjitha pagesat e parashikuara në njohjen e borxhit, Artigiancassa do t’i kthejë njohjen e 

borxhit Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë të nënshkruar siç duhet  e të 

vërtetuar. 

Deri në fund të periudhës objekt auditimi u konstatua se Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë ka paguar për kredinën prej 5,000,000 Euro për projektin "Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës" interesin në shumën 3,648.52 Euro. 

Referuar  nenit 4 “Hyrja në fuqi e Marrëveshjes financiare” 

4.1 Kjo Marrëveshje do të bëhet efektive pasi Artigiancassa të ketë marrë prej Huamarrësit 

dokumentet e mëposhtme përmes Ambasadës Italiane - Ambasada/Zyra e bashkëpunimit: 

i) Një deklaratë nga autoriteti kompetent i Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, 

duke pasqyruar autoritetin e Huamarrësit për të nënshkruar në emër të Këshillit të Ministrave 

të Republikës së Shqipërisë këtë Marrëveshje nga një person i autorizuar në përputhje me 

ligjet dhe rregullat në fuqi dhe vepruese në Shqipëri dhe të marrë përsipër detyrimet e 

lindura  nga kjo Marrëveshje; 

ii) Emërimin me shkrim nga autoriteti kompetent i Ministrisë së Financave të Republikës së 

Shqipërisë të personit/personave të autorizuar në mënyrë të rregullt për të nënshkruar këtë 

Marrëveshje (të vërtetuar nga Ambasada Italiane në Tiranë – Ambasada/Zyra e 
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bashkëpunimit), kërkesa për financim e kontratës së furnizimit në formularin e shtojcës A) 

dhe njohjen e borxhit në formularin e shtojcës C) referuar nenit 10 më poshtë. Ky përcaktim 

do të specifikojë emrin dhe zyrën e këtij personi/personave dhe të përmbajë “modelin” e 

përditësuar të firmave të tyre. Ndonjë ndryshim i kësaj (nëse ka) do të transmetohet në kohë 

nga Ministria e Financave e Republikës së Shqipërisë tek Artigiancassa; 

iii) Një deklaratë nga autoriteti kompetent i Ministrisë së Financave të Republikës së 

Shqipërisë në lidhje me caktimin e Bankës Agjente Shqiptare, duke i kërkuar autoritetit të 

Bankës Agjente Shqiptare të veprojë në emër dhe për Ministrinë e Financave të Republikës së 

Shqipërisë.  

4.2 Pasi të ketë marrë dokumentet e lartpërmendura dhe të jetë në pajtim të plotë me to, 

Artigiancassa do të njoftojë Ministrinë e Financave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankën 

Shqiptare Agjente me anë të një letre ose faksit, që më pas do të konfirmojë me anë të letrës, 

datën në  të cilën kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi. 

Dokumentacioni i mësipër nuk ju vendos në dispozicion grupit të auditimit për të gjykuar mbi 

plotësimin e kushteve dhe datë e bërjes efektive të kredisë, me gjithe insistimin dhe kërkesës 

zyrtare për dokumentacion. Ministria dhe PIU komunikojnë me Bankën Agjente por nuk ka 

asnjë dokument zyrtar që përcakton këtë Bankë.  

Referuar Nenit 5 “Afatet për disbursimin e huasë së butë” 

5.1 Periudha e disbursimit të huasë së butë do të jetë 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj nga data e 

disbursimit të parë. Kjo periudhë mund të zgjatet nga Artigiancassa. Artigiancassa nuk mund 

të zgjasë periudhën e disbursimit në rast se Huamarrësi ose autoritetet kompetente italiane 

nuk janë dakord për këtë shtyrje dhe të kenë njoftuar për këtë me shkrim Artigiancassa-n, së 

paku 30 (tridhjetë) ditë kalendarike para skadimit të datës së periudhës së disbursimit. 

5.2 Në rast se periudha e disbursimit ka skaduar dhe nuk mund të zgjatet, Artigiancassa, pasi 

të jetë konsultuar me autoritetet kompetente italiane, do të informojë Huamarrësin për 

anulimin e angazhimit të Artigiancassa-s në lidhje me fondet e papërdorura. 

Nga auditimi u konstatua se disbursimi i parë është në datën 27.06.2018 dhe si i tillë projekti 

është brenda periudhës së disbursimit. 

Personat që kanë autorizuar pagesat. 
Me shkresën nr. 1179/27, datë 04.11.2016 “Kërkesë për depozitimin e specimenteve të 

firmave për personat e autorizuar të Ministrisë së Shëndetësisë, për zbatimin e Marrëveshjes 

midis Qeverisë Shqiptare dhe asaj Italiane për realizimin e Programit “Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” – kredi e qeverisë italiane AID N. 8098.6.0” kanë 

caktuar persona të autorizuar nga Ministria e Shëndetësisë: 

1. Z. A.Ç– Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë 

2. Z. R.C– Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve, Investimeve dhe Koncensioneve 

Me shkresën nr. 970/6, datë 19.04.2017 “Kërkesë për depozitimin e specimenteve të firmave 

për personat e autorizuar të Ministrisë së Shëndetësisë, për zbatimin e Marrëveshjes midis 

Qeverisë Shqiptare dhe asaj Italiane për realizimin e Programit “Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” – kredi e qeverisë italiane AID N. 8098.6.0” kanë 

caktuar persona të autorizuar nga Ministria e Shëndetësisë: 

1. Z. K.N (M) – Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë 

2. Z. R.C– Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve, Investimeve dhe Koncensioneve 

Me shkresën nr. 5687/2, datë 03.07.2017 me subjekt “Marrëveshja Financiare F.ROT./AID 

06/003” Ministria e Financave ka përcjell depozitimin e firmave tek Banka Intesa Paolo dhe 

Cassa Depositi e Prestiti. Me emailin e datës 01.08.2017 Banka ka informuar PIU-n për 

depozitimin e firmave.  

Me shkresën nr. 2612/14, datë 07.11.2017 “Kërkesë për depozitimin e specimenteve të 

firmave për personat e autorizuar të Ministrisë së Shëndetësisë, për zbatimin e Marrëveshjes 

midis Qeverisë Shqiptare dhe asaj Italiane për realizimin e Programit “Fuqizimi i Qendrës 
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Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” – kredi e qeverisë italiane AID N. 8098.6.0” kanë 

caktuar persona të autorizuar nga Ministria e Shëndetësisë: 

1. Z. A.K – Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë 

2. Z. R.C– Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve, Investimeve dhe Koncensioneve 

Me shkresën nr. 2612/20, datë 22.12.2017 “Kërkesë për depozitimin e specimenteve të 

firmave për personat e autorizuar të Ministrisë së Shëndetësisë, për zbatimin e Marrëveshjes 

midis Qeverisë Shqiptare dhe asaj Italiane për realizimin e Programit “Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” – kredi e qeverisë italiane AID N. 8098.6.0” kanë 

caktuar persona të autorizuar nga Ministria e Shëndetësisë: 

1. Z. A.K – Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë 

2. Z. D.S  – Drejtor i Drejtorisë së Programeve të Zhvillimit të Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale. 

Me shkresën nr. 3251, datë 16.05.2018 “Kërkesë për depozitimin e specimenteve të firmave 

për personat e autorizuar të Ministrisë së Shëndetësisë, për zbatimin e Marrëveshjes midis 

Qeverisë Shqiptare dhe asaj Italiane për realizimin e Programit “Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” – kredi e qeverisë italiane AID N. 8098.6.0” kanë 

caktuar persona të autorizuar nga Ministria e Shëndetësisë: 

1. Zj. M.Xh – Drejtor i Përgjithshëm i Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale. 

2. Z. D.S  – Drejtor i Drejtorisë së Programeve të Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale. 

Nga auditimi u konstatua se grupit të auditimit deri në fund të periudhës së auditimit (datë 

28.02.2019) nuk ju vendosën në dispozicion shkresat e Ministrisë së Financave për 

përcjelljen e firmave të deleguara. 

 

Pagesat e TVSH dhe kosto lokale 

Referuar Nenit 3 të Ligjit nr. 9656, datë 11.12.2006 për ratifikimin e "Marrëveshjes 

Financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga 

Ministria e Financave dhe Artigiancassa Spa për financimin e programit "Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"" huaja e butë nuk mund të përdoret për të financuar 

taksat lokale, taksat doganore dhe TVSH-në. 

Për këtë qëllim Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka paguar TVSH në doganë 

për të gjitha dërgesat e kryera nga kompanitë italiane në Republikën e Shqipërisë. Deri në 

fund të periudhës së auditimit janë kryer gjithsej 34 pagesa në total 129,214,756 lekë. 

Nga auditimit u konstua se Ministria e Shëndetësisë i ka paguar direkt në doganë detyrimet 

për TVSH në emër dhe për llogari të kontraktorëve ndërkohë që nuk është siguruar që TVSH 

e mallrave që Ministria po paguan është për mallrat që janë objekt i kontratës dhe që janë 

sipas specifikimeve të kontratave. TVSH duhet të paguhej nga vet kontraktorët duke hapur 

një NIP-t sekondar ose duke e deleguar tek një përfaqësues tatimor në Republikën e 

Shqipërisë, dhe vetëm pas instalimit dhe marrjes në dorëzim dhe konfirmimit bankar për 

pagesën e kryer të TVSH Ministria duhet të rimbursonte pagesën e kryer veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me nenet 86, 87 dhe 88 të Ligjit Nr. 92/2014 “Për tatimin 

mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 

Neni 86  

Personi përgjegjës për pagesën e TVSH-së 

 1.TVSH-ja paguhet nga ana e personit të tatueshëm që kryen një furnizim mallrash ose 

shërbimesh të tatueshëm, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe.  

2.TVSH-ja është e pagueshme nga personi i tatueshëm ose personi juridik i patatueshëm, i 

identifikuar për TVSH- në, të cilit i janë furnizuar shërbimet, siç përcaktohet në pikën 1, të 
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nenit 24, të këtij ligji, nëse këto shërbime furnizohen nga një person i tatueshëm që nuk është 

i vendosur në territorin e Republikën e Shqipërisë. Ministri i Financave përcakton me 

udhëzim procedurat për zbatimin e kësaj pike.  

3.TVSH-ja paguhet nga çdo person, i cili e shënon TVSH-në në një faturë.  

4.Kur fatura e lëshuar nuk përkon me furnizimin e mallit apo me kryerjen e shërbimit ose 

tregon një çmim që nuk duhet të paguhet efektivisht nga blerësi, TVSH-ja paguhet nga 

personi që e ka faturuar atë.  

5.Në import TVSH-ja paguhet nga personi ose personat përgjegjës për pagesën e detyrimeve 

doganore në import, siç përcaktohet në Kodin Doganor të Republikës së Shqipërisë.  

6.TVSH-ja paguhet nga personi, i cili çliron mallrat për qarkullim të lirë nga regjimet e 

përcaktuara në nenet 64 dhe 65, të këtij ligji.  

7.Personi i tatueshëm, për të cilin është kryer një furnizim malli ose shërbimi dhe që ka dijeni 

ose nuk mund të mohojë faktin që TVSH-ja për t’u paguar ose pjesë e kësaj TVSH-je mbi 

këtë furnizim ose mbi të gjitha furnizimet e mëparshme të mallrave a shërbimeve, nuk është 

paguar për shkak të mashtrimit, është përgjegjës bashkë me furnizuesin për pagesën e TVSH-

së.  

8.Parashikimi i bërë në pikën 7, të këtij neni, dhe në pikën 7, të nenit 76, të këtij ligji, nuk 

zbatohen njëkohësisht për të njëjtin furnizim. 

Neni 87  

Përfaqësuesi tatimor  

Në rastet që i referohen pikës 1, të nenit 86, të këtij ligji, kur personi përgjegjës për pagesën e 

TVSH-së është një person i tatueshëm që nuk është i vendosur në Republikën e Shqipërisë, 

vend në të cilin duhet të paguhet TVSH-ja, në zbatim të këtij neni, ky person duhet të caktojë 

një përfaqësues tatimor në Republikën e Shqipërisë si person përgjegjës për pagesën e 

TVSH-së, përveç kur personi, të cilit i janë furnizuar mallrat ose shërbimet, është një person i 

tatueshëm, i regjistruar në Republikën e Shqipërisë dhe i nënshtrohet pikës 2, të nenit 86, të 

këtij ligji.  

Neni 88  

Rregullat e përfaqësuesit tatimor 

1. Një person caktohet si përfaqësues tatimor i personit që nuk është i vendosur në 

Republikën e Shqipërisë vetëm në qoftë se ai ka një vend të veprimtarisë ekonomike në 

Republikën e Shqipërisë.  

2. Një person i emëruar si përfaqësues tatimor është personalisht përgjegjës, në bazë të këtij 

ligji, për të përmbushur të gjitha detyrimet, përfshirë çdo gjobë a dënim, për të cilat detyrohet 

personi i përfaqësuar dhe gëzon të gjitha të drejtat e personit të përfaqësuar sipas këtij ligji. 

3.Nëse, në kundërshtim me pikën 1, të këtij neni, personi që nuk është i vendosur në 

Republikën e Shqipërisë, i cili është përgjegjës për pagesën e TVSH-së, nuk emëron një 

përfaqësues tatimor, të gjitha detyrimet dhe penalitetet në ngarkim të tij do të paguhen nga 

përfituesi vendas i furnizimit. 

Gjithashtu u konstua se asnjë nga Kontraktorët nuk ka paguar detyrimet për tatimin e fitimit 

në Republikën e Shqipërisë dhe as nuk kanë aplikuar për eleminimin e tatimit të dyfishtë, 

konfirmuar kjo edhe nga komunikimi zyratar me email me Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë veprim i cili është në kundërshtim me nenin 17 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 

“Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar 

Neni 17 

Detyrimi për të paguar  

1. Tatimpaguesit rezidentë i nënshtrohen tatimit mbi fitimet e realizuara nga të gjitha burimet, 

brënda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.  

2. Tatimpaguesit jorezidentë i nënshtrohen tatimit mbi fitimet e realizuara nga të gjitha të 
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ardhurat, me burim në Republikën e Shqipërisë. 

 

Detyrimet për tatimin e fitimit për kontraktorët italian janë: 

1-Kontrata e lidhur me S.P.I.SS.p.a për projektin "Fuqizimin e qendrës Kombëtar të Traumës 

Tiranë" lotet 1,3,5 dhe 6 sipas kontratës nr. 1179/16 datë 30.03.2016 me vlerë kontrate 

2,313,621.95 Euro, me certificate marrje në dorzim të përkohshme nr. 2612/15 datë 

15.11.2017. Me shtesën e kontratës nr. 970/4 datë 07.03.2017 është miratuar shtesa në vlerën 

prej  571,712.29 euro ose 24.71 % e kontratës bazë, me certificate marrje nëdorzim të 

përkohshme nr. 3251/3 datë 14.06.2018. Deri në fund të periudhës objekt auditimi pagesa e 

kryer deri në fund të periudhës objekt auditimi është 2,313,621 Euro. 

Totali i detyrimit për të ardhurat e krijuara në Republikën e Shqipërisë dhe të papaguara është  

347,043.3 Euro. 

2-Kontrata e lidhur me A Italy S.p.a për projektin "Fuqizimin e qëndrës Kombëtar të 

Traumës Tiranë" loti 7 sipas kontratës nr. 1179/18 datë 11.04.2016 me vlerë kontrate 455,230 

Euro, me certificate marrje në dorzim të përkohshme nr. 2612/15 datë 15.11.2017. Me 

shtesën e kontratës nr. 970/3 datë 24.02.2017 është miratuar shtesa në vlerën prej  90,640 

euro ose 19.9 % e kontratës bazë, me certificate marrje në dorzim të përkohshme nr. 3251/1 

datë 16.05.2018. Deri në fund të periudhës objekt auditimi pagesa e kryer deri në fund të 

periudhës objekt auditimi është 545,870 Euro. 

Totali i detyrimit për të ardhurat e krijuara në Republikën e Shqipërisë dhe të papaguara është  

81,880.5 Euro. 

3-Kontrata e lidhur me A s.r.l (ex CAT Spa), Itali për projektin "Fuqizimin e qendrës 

Kombëtarë të Traumës Tiranë" loti 4 sipas kontratës nr. 1179/13 datë 25.03.2016 me vlerë 

kontrate 636,750 Euro, me certificate marrje në dorzim të përkohshme nr. 3826/2 datë 

22.06.2018. Me shtesën e kontratës nr. 970/2, datë 23.02.2017 është miratuar shtesa në vlerën 

124,350 Euro ose 19.5% e kontratës. Deri në fund të periudhës objekt auditimi pagesa e kryer 

deri në fund të periudhës objekt auditimi është 636,750 Euro. 

Totali i detyrimit për të ardhurat e krijuara në Republikën e Shqipërisë dhe të papaguara është  

95,512.5 Euro. 

4-Kontrata e lidhur me V s.r.l & T  s.r.l për projektin "Fuqizimin e qendrës Kombëtarë të 

Traumës Tiranë" loti 2 sipas kontratës nr. 1179/15 datë 30.03.2016 me vlerë kontrate 557,371 

Euro, me certificate marrje në dorzim të përkohshme nr. 3826 datë 14.06.2018. Me shtesën e 

kontratës nr. 970/1 datë 21.02.2017 është miratuar shtesa në vlerën prej  250,325.5 euro ose 

44.91 % e kontratës bazë, me certificate marrje në dorzim të përkohshme nr. 3826/3 datë 

24.09.2018. Deri në fund të periudhës objekt auditimi pagesa e kryer deri në fund të 

periudhës objekt auditimi është 557,371 Euro. 

Totali i detyrimit për të ardhurat e krijuara në Republikën e Shqipërisë dhe të papaguara është  

83,605.65 Euro. 

 

Në total 608,041.95 Euro, përbën dëm ekonomik si detyrim i papaguar për buxhetin e shtetit 

për përfititimin e të ardhurave të realizuara në Republikën e Shqipërisë deri në 31.12.2018, 

theksojmë që janë edhe tre pagesa për shtesat e kontratave që ende nuk janë paguar, detyrim i 

cili në qoftë se nuk paguhet nga ana e kontraktorëve do ti ngarkohet Ministrisë në bazë të 

ligjit të tatimeve të cituar mësipër. 

 

Në lidhje me observacionin e paraqitur nga D.S , A.C , K.N , R.C , A.K , M.Xh dhe S.Ç , me 

nr. protokolli 5/25, datë 10/05/2019 protokolluar në KLSH me nr. 1417/4 datë 15/05/2019, ku 

pretendoni se: 
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1. Lidhur me këtë ndihmë (hua e butë) cituar në projektraport, megjithëse vetë në material e 

referoni: marrëveshjen e ratifikuar me ligjin nr.9656 datë 11.12.2006, nenit 3 të tij, e citojnë 

se huaja e butë nuk mund të përdoret për të financuar taksat lokale, taksat doganore dhe 

tatimin per TVSH-në. Që do të thotë se keto pagesa do te bëhën nga qeveria shqiptare 

nëpërmjet Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Shendetësisë. Audituesit pretendojnë së 

kjo TVSH-ë duhej te paguhej nga nenkontraktorët Italiane, nëpërmjet  caktimit nga ana e tyre 

të një Përfaqësuesi Tatimor. Ndërkohë që referuar parashikimit të sipërcituar në nenin 3 një 

veprim i tij nga nënkontraktorët italianë do të binte në kundërshtim me këtë ligj. 

Për realizimin e kësaj ndihme nga ana e dy qeverive është nënshkruar Marrëveshja si më 

sipër në nenin15 të saj aneksi 1, pika 4 germa a dhe b është përcaktuar shume qartë: 

“Në ngarkim të palës Shqiptare do të jenë : 

a.Perjashtimet nga taksat dhe tatimet 

b.Shpenzimet më të mëdha të mundshme për të papritura dhe rishikim çmime. 

Në asnje rast fondet e financimit Italian, nuk mund të përdoren për të paguar tatimet vendore 

dhe ato doganore dhe TVSH-në. 

Furnizimet dhe Shërbimet të importuara ne lidhje me realizimin e projektit do të përjashtohen 

nga çdo tatim apo taksë doganore shqiptare. 

Nisur nga sa më siper referuar nenit 87,“Përfaqësuesi Tatimor” të Ligjit  Nr. 92/2014 “Për 

Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH” i ndryshuar, nënkontraktorët Italiane përfaqësues të 

qeverisë që realizojnë projektin, nuk kanë detyrimin për krijimin e Përfaqësuesit tatimor, pasi 

ata referuar marrëveshjes nuk janë subjekt të detyrimit të pagimit të TVSH-së, pasi ky 

detyrim është përcaktuar shprehimisht dhe qartë se është i pagueshëm nga pala shqiptare. 

Në rast se pala Italiane do ishte përgjegjëse për pagimin e tatimeve, taksave doganore dhe të 

TVSH-së, atëhere, referuar nenit 87 te ligjit për TVSH-në, ajo duhej të caktonte një 

përfaqësues tatimor. 

Interpretimi dhe referencat ligjore të përmendura nga ana juaj, nuk mund ti referohen këtij 

rasti, pasi vetë ligjvënësit e kanë paraprirë duke sanksionuar në marrëveshjen e votuar prej 

tyre, ato çka theksuam më sipër.  

Si përfundim, nënkontraktorët Italianë që realizojnë projektin “Fuqizimi i Qëndrës 

Traumatologjike Kombëtare Tiranë, nuk duhej të hapnin përfaqësi tatimore në RSH, pasi nuk 

janë persona përgjegjës për pagimin e taksave dhe TVSH-së ne Shqipëri 

2. Sipas faqes 10 të Akt Konstatimit paragrafi i fundit Detyrimi për tatim fitimin për 

kontraktorët Italiane, audituesit e KLSH-së, llogarisin  detyrimin në shumën 608,041.95 

Euro, si detyrim për pagimin e tatim fitimit në masën 15 % për të ardhurat e krijuara në 

Republikëm e Shqipërisë në realizimin e projektit “Fuqizimi i Qëndrës Kombëtare të 

Traumës-Tirane”. 

Së pari, tatimi mbi të ardhuar referuar te ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të 

Ardhurat” i ndryshuar, Neni 19 Fitimi i tatueshëm “Fitimi i tatueshëm për periudhën tatimore 

përcaktohet në bazë të bilancit dhe të anekseve të tij, që duhet të jenë në përputhje me ligjin 

“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, me dispozitat e këtij ligji, si dhe me aktet 

nënligjore të nxjerra nga Ministria e Financave për këtë qëllim.” 

Pra, fitimi i tatueshëm del si diferencë midis të ardhurave e shpenzimeve dhe përcaktohet nga 

pasqyrat e bilancit financiar, trajtimi të ardhurave të investimit të nënkontraktorëve italianë 

për zbatimin e projektit, nisur nga pagesat e kryera nuk është fitim i tatueshëm ashtu siç janë 

shprehur audituesit. 

Së dyti, tatimi mbi të ardhuar referuar nenit 16 te ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për 

Tatimin mbi të Ardhurat” i ndryshuar, 
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Neni 16**  

Fusha e veprimit të tatimit mbi fitimin 

1. Tatimit mbi fitimin i nënshtrohen këta persona:  

a) Personat juridikë dhe ortakëritë e parashikuara në shkronjat “c” dhe “d” të nenit 2 këtij ligji 

dhe që janë regjistruar për TVSH-në.  

b) Personat juridikë, ortakëritë të parashikuara në nënparagrafet “iii” dhe “iv” të shkronjës 

“b” të pikës 1 të nenit 2 dhe që janë të rregjistruar për TVSH-në e tjera të persona 

vetëthemeluara ose të organizuara në bazë të një ligji të huaj dhe që ushtrojnë veprimtari në 

territorin e Republikës së Shqipërisë;  

c) Çdo person tjetër, pavarësisht nga statusi ose forma ligjore e regjistrimit apo e njohjes së 

tij, kur ky është subject I tatimit mbi vlerën e shtuar, me përjashtim të rastit kur ky person 

është subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin mbi biznesin e vogël.  

Pra, detyrimin për të paguar tatimin mbi fitimin e kanë subjektet që  regjistrohen në 

Republikën e Shqipërisë, që zhvillojnë veprimtari tregëtare dhe realizojnë të ardhura këtu. 

Nënkontraktorët Italianë që kanë zbatuar projektin për “Fuqizimi i Qëndres Traumatologjike 

Kombëtare-Tiranë”, sipas marrëveshjes midis Qeverisë Italiane dhe asaj Shqiptare, nuk ka 

pasur detyrimin për tu rregjistruar, nuk kanë zhvilluar aktivitet tregëtar dhe nuk kanë 

realizuar të ardhura në teritorin e Republikës së Shqipërisë. Këta nënkontraktorë nuk gjënden 

ne kushtet për tju nënshtruar detyrimit që përcakton neni 17 i ligjit, Nr.8438, datë 28.12.1998 

“Për Tatimin mbi të Ardhurat” i ndryshuar. 

Sepse nënkontraktorët italiane nuk janë rezidentë dhe as jorezidentë, pasi marrëveshja e 

miratuar nga Kuvendi i Shqipërise me ligjin nr.9617, datë 16.10.2006, e ka përjashtuar palën 

Italiane nga të gjitha taksat, detyrimet doganore dhe tatimet. Kjo është e qartë dhe nuk lë 

hapsira për interpretime juridike. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

- Ministria e Shëndetësisë i ka paguar direkt në doganë detyrimet për TVSH në emër dhe për 

llogari të kontraktorëve ndërkohë që nuk është siguruar që TVSH e mallrave që Ministria po 

paguan është për mallrat që janë objekt i kontratës dhe që janë sipas specifikimeve të 

kontratave. TVSH duhet të paguhej nga vet kontraktorët duke hapur një NIP-t sekondar ose 

duke e deleguar tek një përfaqësues tatimor në Republikën e Shqipërisë, dhe vetëm pas 

instalimit dhe marrjes në dorëzim dhe konfirmimit bankar për pagesën e kryer të TVSH 

Ministria duhet të rimbursonte pagesën e kryer veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 

me nenet 86, 87 dhe 88 të Ligjit Nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe kjo nuk bie ndesh me asnjë nga nenet e ligjit të marrëveshjes. 

- Për sa i përket tatimit të fitimit ju sqarojmë se ky detyrim rrjedh për çdo veprimtari tregtare 

dhe për çdo subjekt që realizon të ardhura apo fitim në Republikën e Shqipërisë, ky detyrim 

nuk do të paguhet nga kredia por nga të ardhurat që vet subjektet kanë krijuar dhe nuk ka 

rëndësi kush është burimi i financimit për subjektin, Shteti Shqpitar nuk do të përdor kredinë 

për të mbuluar këto detyrime. 

Observacioni juaj nuk qëndron. 
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5. Mbi zbatimin e kritereve dhe procedurave të përcaktuara sipas rastit në marrëveshje 

me huadhënësit ose legjislacionin shqiptar, për realizimin e prokurimeve për ndërtime, 

mallra e shërbime deri në lidhjen e kontratës. 

 

1.Titulli i Gjetjes: Moszbatim i përcaktimeve ligjore lidhur me arkivimin dhe vendosjen 

në dispozicion të dokumentacionit  

Situata: Nga auditimi rezultuan shkelje të parashikimeve juridike lidhur me dokumentimin e 

veprimtarisë, marrjen në dorëzim të dokumentacionit, arkivimin e dokumentacionit. Rezultoi 

se nuk disponohet asnjë lloj dokumentacioni nga fillimi i projektit deri në fazën e tenderit. 

Në MSHMS nuk disponohet asnjë dokumentacion i cili të sqaroje procedurën e ndjekur për 

hartimin e nevojave të qendrës së traumës. Përgatitja e dokumentacionit të tenderit do të 

duhej të ishte bërë nga MM (ndryshuar në MSH me ligjin 153/2015) e cila duhet të përgatiste 

dokumentacionin e tenderit për përzgjedhjen e fituesve dhe t'ia përcillte/ambasadës/ZTL me 

kërkesën për të botuar shpalljen e tenderëve në gazetat italiane. Grupi i auditimit në lidhje me 

dokumentacionin e hershëm të projektit u interesua edhe në Ministrinë e Mbrojtjes si dhe në 

Arkiven Qëndrore të Focave të Armatosura pranë Ministrisë së Mbrojtjes nga ku rezultoi se, 

nuk disponohej asnjë dokumentacion nga këto organe në lidhje me projektin “Fuqizimi i 

Qendrës Traumatologjike Kombëtarë të Tiranës”.Nga auditimi rezultoi se përgatitja e 

dokumenteve të tenderit është bërë nga ekspert italian, por, nuk na u vu në dispozicion asnjë 

dokumentacion për të evidentuar punën e tyre, se cili është produktiviteti i tyre si konsulent 

mbi hartimin e nevojave pë realizimin e programit 

Në dosjen e vlerësimit të procedurës së garës mungojnë formularët e vlerësimit sipas 

kërkesave bazë të dokumenteve standard (dossier di gara) të cilët duhet të ishin bashkëlidhur 

me procesverbalet e mbajtur dhe të firmosur nga KVO si dhe mungojnë e-mailet me të cilat 

personi i ngarkuar nga KVO i është drejtuar subjekteve të ndryshme duke i kërkuar 

dokumentacion sqarues në lidhje me formularët e dorëzuar, veprime të cilat janë në 

kundërshtim me marrëveshjet e financimit të projektit të ndryshuara dhe Dokumentet e 

Tenderit, neni 12 seksioni C.  

Kriteri: Ligji nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”; Ligji nr.154, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; Ligji nr. 10296, datë 8.07.2015 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”;“Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike 

të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”; Dokumentet e Tenderit; Ligji nr. 10296, 

datë 8.07.2015 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

Ndikimi/Efekti: Shkelje procedure, jo me ndikim financiar 

Shkaku: Mosnjohje me dokumentet e zhvillimit të garës. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandim 1: MSHMS/Drejtoria Përkatëse e Menaxhimit të Projektit të marrë masa për 

inventarizimin dhe arkivimin e dosjeve dhe dokumenteve të procedurave të prokurimit publik 

për procedurat e zhvilluara për projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtarë të Tiranës”, në zbatim të Normave Tekniko Profesionale dhe Metodologjisë të 

Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë, të respektohen në çdo rast nga Ministria e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale parashikimet juridike lidhur me arkivimin e 

dokumentacionit, si dhe të vendosen në çdo rast në dispozicion të grupeve të auditimit të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit dokumentacioni i kërkuar.  

                                                             Deri në përfundimin e gjithë veprimtarive të projektit  

Rekomandim 2: MSHMS/Drejtoria e Menaxhimit të Projekteve të marrë masa që në të 

ardhmen për projektet me financime të huaja dhe procedura prokurimi ndërkombëtare të 

hartoje, plotësojë dhe administrojë formularët sipas dokumenteve standarde të tenderave të 

miratuara paraprakisht si dhe të administrojë dokumentacionin e plotë ligjor sipas 
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përcaktimeve të marrëveshjeve përkatëse që nga faza e hyrjes në fuqi të tyre deri në 

përfundimin e zbatimit të kontratave. 

Në vijimësi 

Rekomandim 3: MSHMS/Drejtoria e Menaxhimit të Projekteve të marrë masa që në të 

ardhmen për projektet me financime të huaja dhe procedura prokurimi ndërkombëtare të 

administrojë dokumentacionin e plotë ligjor sipas përcaktimeve të marrëveshjeve përkatëse 

që nga faza e hyrjes në fuqi të tyre deri në përfundimin e zbatimit të kontratave. 

Në vijimësi 

 

Më konkretisht, në zbatim të pikës 5 të programit të auditimit  nr. 1417/1, datë 7.01.2019 u 

shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Dokumentat e tenderit; 

2. Dokumentacionin administrativ të ofertuesve paraqitur për Lotin 2,4,7; 

3. Ofertat teknike të paraqitura për Lotin 2,4,7; 

4. Ofertat ekonomike të paraqitura për Lotin 2,4,7; 

5. Dokumentacionin shtesë të paraqitur nga ofertuesit e Lotit 2,4,7 pas kërkesës së 

Komisionit; 

6. Procesverbalet e Komisionit të Vlerësimit; 

7. Shkresa të tjera. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

1) Nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra në 

Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”, Ligji nr.154, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Ligji nr. 10296, datë 

8.07.2015 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, si dhe “Normat tekniko-

profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”.  

Referuar nenit 23, pika 1, si dhe nenit 24, pika a dhe b të Ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 

“Për arkivat”, përcaktohet që: 

1.  Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore janë pjese organike e tyre dhe 

varen drejtpërdrejt nga drejtuesi i institucionit. 

 

Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore kane detyre: 

a)  te evidentojnë korrespondencën qe dërgohet ose merret nga institucioni; 

b)  te bëjnë përpunimin arkivor, te ruajnë dhe te shërbejnë dokumentet qe administrojnë; 

 

Referuar nenit 26, pika 1 dhe 2 të Ligjit nr.154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, përcaktohet që: 

1. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka të drejtë për të pasur akses në të gjitha dokumentet zyrtare, 

shkresore apo elektronike, në bazat elektronike të të dhënave si dhe në çdo informacion apo 

dokumentacion tjetër të subjekteve të audituara të parashikuar në këtë ligj, që mund të 

përbëjë sekret shtetëror apo konfidencial, dhe që konsiderohen të nevojshme në funksion të 

ushtrimit të kompetencave dhe detyrave të tij ligjore.  

2. Të gjitha subjektet e audituara janë të detyruara t’i sigurojnë Kontrollit të Lartë të Shtetit 

akses në dokumentet zyrtare sipas paragrafit të mësipërm. Në rast të hasjes së pengesave, 

veprimeve apo mosveprimeve në kundërshtim me të drejtat e mësipërme, Kontrolli i Lartë i 

Shtetit i drejtohet, sipas rastit, organit më të lartë administrativ ose organeve të pushtetit 

gjyqësor. 

Referuar nenit 4, pika 19, si dhe nenit 9, pika ë të Ligjit nr. 10296, datë 8.07.2015 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, përcaktohet që: 
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"Gjurma e auditimit" përfaqëson rrjedhën e dokumentuar të transaksioneve financiare dhe të 

transaksioneve të tjera, nga fillimi deri në përfundim të tyre, që synon të ripërshkojë të gjitha 

veprimtaritë individuale dhe vendimmarrjen lidhur me to. Ajo përfshin mbajtjen e 

dokumentacionit, raportimin, kontabilitetin dhe sistemin e mbajtjes së dosjeve. 

 

Nëpunësit autorizues të të gjitha niveleve të njësisë publike në fushën e menaxhimit financiar 

dhe kontrollit kanë këto përgjegjësi kryesore: 

ë) përgatitjen dhe monitorimin e sistemeve për ruajtjen dhe mbrojtjen e aktiveve dhe të 

dokumentacionit të njësisë kundrejt humbjeve, vjedhjeve, keqpërdorimit dhe përdorimit të 

paautorizuar; 

 

Ndërsa referuar neneve 3,7,19,21,29,40,49 të “Normave tekniko-profesionale dhe 

metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, miratuar në zbatim të 

ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” parashikohet se: 

Pranë  çdo subjekti  shtetëror  e joshtetëror  funksionon  sekretaria  dhe arkivi  apo sekretari-

arkivi, pjesë strukturore që përgjigjet për administrimin e dokumenteve të krijuara, apo të 

ardhura në adresë të tij. Në mungesë të një strukture të veçantë, me urdhër me shkrim të 

titullarit të institucionit, ngarkohet një punonjës për punën me dokumentet. 

 

Dorëzimi i dokumenteve të sekretarisë, arkivit apo sekretari-arkivit në rastet e lëvizjes  së 

punonjësve  të  tyre,  bëhet  me  procesverbal  të  rregullt,  ku saktësohet inventari dhe 

gjendja fizike, si dhe shkalla e përpunimit të dokumenteve. 

Dorëzimi i dokumenteve të sistemuara bëhet sipas inventarit të dosjeve, duke verifikuar 

dokumentet  që përmban dosja. Dokumentet e pasistemuara dorëzohen duke bërë matjen e 

vëllimit të tyre. Dokumentet vendimmarrëse të natyrës së marrëdhënieve  pronësore, 

kontraktuale apo që krijojnë konflikt interesash dorëzohen fletë për fletë, duke i verifikuar me 

regjistrin e korrespondencës dhe dokumentohen  në procesverbal. Dokumentet e vitit në vijim 

që ndodhen në sekretari apo sekretari-arkiv, dorëzohen mbi bazën e regjistrit të 

korrespondencës (Mod. 1). Procesverbali i dorëzimit bëhet në dy ekzemplarë, të cilat lihen  

në sekretari apo në sekretari-arkiv,  duke i dhënë punonjësit që largohet një vërtetim, i cili i 

referohet këtij procesverbali. Nëpunësit që ndërpresin  marrëdhëniet  e punësimit me një 

subjekt shtetëror  ose joshtetëror janë  të  detyruar  të  dorëzojnë   në  sekretari  dokumentet   

që  kanë  në  përdorim. Shkëputja e marrëdhënieve të punës bëhet vetëm kur eprori direkt dhe 

sekretaria e vërteton me shkrim këtë. 

 

Të gjitha dokumentet  që krijohen nga subjekti shtetëror apo joshtetëror si dhe ato që vijnë 

nga subjekte të tjera, evidencohen:  

1.  Në regjistrin e korrespondencës (Mod. 1). Në  të regjistrohen të gjitha dokumentet  që 

krijohen apo që vijnë në organin shtetëror e joshtetëror, me përjashtim të atyre të 

përmendura  në  nenin  6. Dokumentet që formojnë një praktikë dhe që kanë lidhje 

organike ndërmjet  tyre marrin në regjistrin e korrespondencës (Mod.  1) një numër  

rendor të veçantë. Dokumenti i parë që krijohet nga vetë organi apo që vjen në adresë 

të tij, merr numër rendor të plotë, ndërsa dokumentet  e tjera që kanë lidhje me të 

evidencohen me të njëjtin numër  e progresivisht me fraksion deri në mbylljen  e 

praktikës. Nuk lejohet evidencimi në një numër i dy ose më shumë praktikave  të 

përafërta që janë të pavarura ndërmjet tyre sipas objektit.  

2.  Në indeksin alfabetik dhe numëratorin e korrespondencës  (Mod.  2 dhe Mod. 3) që 

mbahen në organet shtetërore me veprimtari të gjerë, për të lehtësuar gjetjen e 

dokumenteve për plotësimin e kërkesave të shfrytëzimit operativ. Përdorimi i indeksit 
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alfabetik dhe numëratorit është jodetyrues. Në indeksin alfabetik (Mod. 2) bëhet 

regjistrimi vetëm i dokumentit të parë me të cilin ka filluar praktika dhe që në regjistrin 

e korrespondencës ka marrë numër të plotë. Një praktikë, sipas rastit, mund  të 

indeksohet  në më shumë se një shkronjë sipas objektit. Në numëratorin e 

korrespondencës  (Mod.  3) regjistrohen dokumentet  që hyjnë në organin shtetëror apo 

joshtetëror. Një praktikë regjistrohet vetëm një herë. Indeksi alfabetik (Mod. 2) dhe 

numëratori (Mod. 3) priten në krahun e djathtë në formë të shkallëzuar, ku vihen 

shkronjat e alfabetit shqip, të cilat në të parin përfaqësojnë shkronjën e parë të çështjes 

për të cilën ka lindur dokumenti, dhe në të dytën autorin e dokumentit.  

3.  Në librin e dorëzimit (Mod. 4), ku regjistrohen të gjitha dokumentet që dalin jashtë 

organit shtetëror e joshtetëror. 

4.  Subjektet shtetërore dhe joshtetërore, në disa raste, për dorëzimin e dokumenteve nga 

sekretaria në sektorë dhe anasjelltas mund të përdorin librin e dorëzimit (Mod. 4/1). 

 

Dokumentet mbahen në sektorët e subjektit shtetëror dhe joshtetëror ose të personat që 

ndjekin problemin deri në zgjidhjen (përfundimin) e tij. Pas zgjidhjes së problemit, 

dokumentet dorëzohen në sekretari (kur ka të tillë) ose në sekretari-arkiv (kur nuk ka edhe 

sekretari edhe arkiv), të bashkuara në praktika, të renditura sipas datave (brenda praktikës), 

të pastruara nga kopjet e tepërta dhe konceptet, duke vënë në aktin e fundit shenjën “a/a” 

(akti në arkiv), datën e përfundimit të problemit dhe nënshkrimin e zbatuesit. Sekretaria apo 

sekretari-arkivi  ndjek me evidencë të rregullt dorëzimin  e praktikave të dokumenteve pas 

zgjidhjes së problemeve nga sektorët. Në fund të çdo viti sekretaria apo sekretari-arkivi, në 

bazë të regjistrit të korrespondencës (Mod. 1), verifikon tërësinë e dokumenteve  të dorëzuara 

dhe bën shënimet përkatëse në të. 

 

Mbi kapakun e dosjes (Mod. 6) shkruhet me bojë apo shtypet pastër dhe sipas rregullave të 

drejtshkrimit: emërtimi i plotë zyrtar i organit shtetëror apo joshtetëror, sektori apo dega e 

veprimtarisë, shkalla e klasifikimit sekret (nëse dokumenti është i tillë), numri i dosjes, viti, 

titulli i plotë i dosjes, afati i ruajtjes, datat ekstreme, sasia e dokumenteve  që ka dosja, numri 

i inventarit të dosjes dhe afati i shfrytëzimit. Titulli i dosjes pasqyron drejt e në mënyrë të 

përmbledhur përmbajtjen e dokumenteve  që përfshihen në të, është i qartë dhe i plotë dhe 

përmban llojin e dokumenteve  që përfshihen në dosje, emërtimin  e autorit të dokumenteve, 

emërtimin  e korrespondentit, çështjen (objektin) së cilës i referohet përmbajtja  e 

dokumenteve dhe, sipas rastit, vendin dhe datën që përmbajnë dokumentet. Në rast se dosja 

përbëhet nga disa vëllime (fraksione) me përmbajtje të njëllojtë, të gjitha vëllimeve u vihet 

një titull i përbashkët, duke shtuar në vëllimin  e  fundit shënimin: “vëllimi i fundit”. Në 

përshkrimin e dosjeve me dokumente që kanë vlerë të veçantë, theksohet dhe qenia e tyre në 

origjinal apo kopje dhe mënyra e riprodhimit (dorëshkrim, daktilografim, fotokopje etj.). Kur 

në një dosje, krahas dokumenteve të tjera, ka dokumente shumë të rëndësishme, përmbajtja e 

këtyre të fundit pasqyrohet në mënyrë më të hollësishme në shënimin e dosjes . 

 

Dhënia dhe marrja në dorëzim e dokumenteve bëhet kundrejt firmave dhe fletë për fletë. Të 

gjitha veprimet për shfrytëzimin e dokumenteve evidencohen në kartela të veçanta për çdo 

shfrytëzues ose në regjistrin e shfrytëzimit të dokumenteve (Mod.  15). 

 

Dorëzimi i dokumenteve, në rast të lëvizjes së punonjësve të ngarkuar për administrimin e 

tyre, bëhet me procesverbal  të rregullt,  ku pasqyrohet ekzistenca fizike dhe gjendja e 

përpunimit tekniko-shkencor të dokumenteve. Dorëzimi i dokumenteve të sistemuara bëhet në 

dy ekzemplarë, të cilët ruhen në arkiv, duke i dhënë punonjësit që largohet një vërtetim që i 
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referohet procesverbalit. 

Nga auditimi rezultuan shkelje të parashikimeve juridike lidhur me marrjen në dorëzim dhe 

arkivimin e dokumentacionit. Gjatë kryerjes së këtij auditimi është evidentuar gjithashtu 

mungesë/mosvënie në dispozicion e një pjese të konsiderueshme të dokumentacionit që 

evidenton zhvillimin e procedurave të prokurimit, sidomos të dokumentacionit lidhur me 

fillimin e këtyre procedurave, atë që evidenton datën e bërjes efektive të marrëveshjeve dhe 

datën e fillimit të procedurave të prokurimit , shpenzimin e donacionit prej 150 000 Euro-sh, 

subjektet që kanë bërë përcaktimin e kritereve në bazë të cilave janë zhvilluar procedurat e 

prokurimit, përshkrimin e punës së subjekteve të angazhuar në këtë program,  dokumentet që 

arsyetojnë hartimin e nevojave të Qendrës Spitalore dhe ato që shpjegojnë ndarjen e kredisë 

në 7 lote dhe me ato vlera të përcaktuara në dokumentet e prokurimit, aktet juridike tek të 

cilat janë bazuar lidhur me përcaktimin e kritereve dhe procedurave të prokurimit, 

dokumentacioni sqarues i paraqitur nga ofertuesit pasi iu është kërkuar nga Komisioni etj, 

duke pamundësuar grupin e auditimit për tu shprehur lidhur me këtë pjese dhe për ta parë në 

tërësi gjithë procedurën e prokurimit.  

Gjithashtu, problematike mund të konsiderohet edhe mungesa e parashikimeve në 

marrëveshjen qeveritare të dispozitave lidhur me ngritjen e një njësie, strukture të veçantë për 

zbatimin e programit të kredisë së ndihmës, si dhe mosngritja e Komisionit për monitorimin e 

programit, ngritja e të cilit parashikohet në ligjin nr. 9617, datë 16.10.2006. 

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: 

1. Nuk janë respektuar parashikimet juridike për dokumentimin e veprimtarisë, marrjen në 

dorëzim të dokumentacionit, arkivimin e dokumentacionit, si dhe ato lidhur me 

vendosjen në dispozicion të dokumentacionit Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 

1. Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”; 

2. Ligjin nr.154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”,  

3. Ligjin nr. 10296, datë 8.07.2015 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; 

4. “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e 

Shqipërisë”.  

 

2) Më datë 29.07.2015 Ministria e Shëndetësisë ka publikuar njoftimin për zhvillimin e 

procedurave të prokurimit me objekt “Fuqizimin e Qendrës Traumatologjike Kombëtare 

të Tiranës”. Në këtë akt parashikohet se kredia e ndihmës do të përdoret për blerjen e 

pajisjeve mjekësore dhe pajisjeve për Qendrën Traumatologjike Kombëtare të Tiranës, 

fondet për të cilën janë të ndara në shtatë lote, me këto vlera: 

 

            Loti 1.  Monitoraggio/Pensili/Aria Medicale   1,260,000 

            Loti 2.  Diagnostica/Miscellanea      830,000 

            Loti 3.  Endoscopia        460,000 

            Loti 4.  Radiologia/Ecografia       750,000 

            Loti 5.  Laboratorio        335,000 

            Loti 6.  Blocco Operatorio       840,000 

            Loti 7.  Ausili Chirurgia       525,000 

 

Afati i dorezimit të ofertave eshtë data 29.09.2015, ora 12 dhe po në këtë datë, ora 12:30 

parashikohet të bëhet edhe hapja e ofertave nga Komisioni i Vlerësimit. Pjesëmarrja në tender 

është e hapur për firmat italiane, shoqëritë apo grupimet italiane, konsorciumet apo bashkimet 

e përkohshme të kompanive (ATI) me kërkesat e mëposhtme:  
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I. Xhiroja e përgjithshme e liderit të Konsorciumit/ATI, e llogaritur si mesatare e tre 

viteve para datës së publikimit të njoftimit, është së paku e barabartë me 70% të 

shumës/vlerës së tenderit; qarkullimi i përgjithshëm i anëtarëve të Konsorciumit/ATI (duke 

përjashtuar liderin), e llogaritur si mesatare e tre viteve përpara datës së publikimit të 

njoftimit, është së paku e barabartë me një total prej 30% të shumës/vlerës së ankandit; 

II. Për secilën pjesë për të cilën ata synojnë të marrin pjesë me një Konsorcium ose ATI, 

duke iu referuar tri viteve të fundit financiare, ofertuesit duhet të tregojnë se Konsorciumi ose 

ATI në të cilin ata janë pjesë ka përfunduar plotësisht kontratat për furnizimin dhe instalimin 

e artikujve me natyrë të ngjashme me atë të artikujve të kërkuar në lotin në të cilin do të 

paraqesin ofertë. Për të demonstruar këtë, secili pjesëmarrës në grupim do të paraqesë 

kontratat e tij për tri vitet e fundit financiare. Kontratat individuale që secili pjesëmarrës në 

Konsorcium ose ATI do të paraqesë NUK duhet të jenë domosdoshmërisht artikuj të një 

natyre të ngjashme me të gjitha artikujt e lotit për të cilin është paraqitur oferta, por mund t'i 

referohen pjesës së artikujve të lotit që janë kompetencën profesionale dhe/ose të tregut të 

Ofertuesit; 

III. Bashkimi i kontratave të furnizimit, në 3 vitet e fundit financiare, të pjesëmarrësve 

individualë në Konsorcium/ATI do të formojë përvojën e Konsorciumit/ATI e cila do të 

vlerësohet dhe do të duhet të mbulojë, në kompleksitetin e saj, artikuj të ngjashëm me ato të 

lotit për të cilat ofrohet oferta; 

IV. Ofertuesit, në çdo rast, si ofertuesit individual, si Konsorciumet ose ATI, mund të 

vetëdeklarojnë se kanë një Qendër të Asistencës të kualifikuar në Shqipëri nga të paktën dy 

referenca të përshtatshme nga subjektet kombëtare me seli në Shqipëri, Itali ose  një vend 

tjetër OCSE (L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) për të kryer 

mirëmbajtjen dhe shërbimin pas shitjes. Në rastin e e fitimit të prokurimit, megjithatë, 

ofertuesi do të jetë i detyruar të demonstrojë me çertifikatë të përshtatshme se disponon në 

Shqipëri qendër të kualifikuar të asistencës. 

Kritere më të detajuara për përpilimin dhe paraqitjen e ofertave janë bërë në dokumentat e 

garës, të cilat ofertuesit mund t’i mund ti aksesonin pas paraqitjes së kërkesës te Sekretari i 

Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë, pas pagimit në llogarinë e Ministrisë së 

Shëndetësisë të një shume 50 Euro. 

Me Urdhërin nr.409, datë 28.09.2015, nr.prot.4390 Ministri i Shëndetësisë urdhëron 

emërimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, si dhe Njësinë e Prokurimit për procedurën 

e hapur të “Pajisjes së Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”, bazuar në 

Marrëveshjen e datës 13 korrik 2006 mes Qeverisë Italiane dhe Qeverisë Shqiptare dhe 

Manualin e Procedurave për Bashkëpunim me Vendet në Zhvillim, të miratuar nga 

Komisioni Evropian. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave përbëhet nga M.E (Kryetare e 

Komisionit), E.G (anëtare), G.M (anëtar), P.K (anëtar), N.A (anëtare). Njësia e Prokurimit 

përbëhet nga L.P (anëtare), D.K (anëtare), A.H (anëtare). 

Në përputhje me parashikimet e njoftimit për zhvillimin e procedurave të prokurimit, bazuar 

në procesverbalin nr.1, datë 29.09.2015, në orën 12:30 në ambjentet e Ministrisë së 

Shëndetësisë është bërë verifikimi i prezencës në dosjet “Origjinale” të zarfeve “A”, “B”, 

“C”, si dhe verifikimi i ekzistencës së gjithë dokumenteve të dosjes “A” të parashikuar në 

dokumentat e prokurimit.  

Evidentojmë se kanë paraqitur oferta këta operatorë ekonomik: 

1. S – ofertë për Lotin 1 dhe 2; 

2. Vl & T - ofertë për Lotin 2 dhe 6; 

3. CAT M S- ofertë për Lotin 4; 

4. CM& S - ofertë për Lotin 1, 2, 4 dhe 6; 

5. A- ofertë për Lotin 1 dhe 7; 

6. I- ofertë për Lotin 1,2,3,4,5,6 dhe 7; 
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7. TBS Group- ofertë për Lotin 1,2,3,4 dhe 6. 

 

Lidhur me procedurat e prokurimit të bëra për Lotin II evidentojmë: 

Janë paraqitur 5 oferta nga: S , V  & T , I, TBS Group, CM& S .  

Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion rezulton se CM& S  nuk ka qenë konform me 

kërkesat administrative të përcaktuara në parashikimet e Dosjes që përcakton kriteret e 

procedurës së prokurimit (Dossier di Gara), konkretisht me nenin 12.1, pika 9, Seksioni A i 

cili parashikon detyrimin e ofertuesit për të paraqitur në zarfin origjinal administrativ (“A”), 

si dhe në 3 kopjet e tij deklarimin e një institucioni bankar të njohur nga Ministria e 

Shëndetësisë i cili përmban impenjimin për të lëshuar në favor të Ministrisë së Shëndetësisë, 

në rastin e fitimit të prokurimit, me këkesën e ofertuesit, një garanci bankare lidhur me 

mirëekzekutimin e kontratës. Kriteret e prokurimit, parashikojnë përjashtimin e ofertuesve në 

rastin e mosvendosjes në dispozicion të këtij dokumenti.  

Në përputhje me këtë parashikim, ky ofertues është skualifikuar nga gara nga Komisioni i 

Vlerësimit për të gjitha lotet që ka paraqitur ofertë. 

Mungesë në dokumentacion evidentohet të kenë pasur edhe TBS Group. Më konkretisht, zarf 

“origjinal” me dokumentacion teknik nuk është paraqitur, por janë vetëm tre zarfa “kopje” 

me dokumentacion teknik. Nga përmbajtja e tyre, në kundërshtim me nenin 12.2, Seksioni A, 

të Dosjes që përcakton kriteret e procedurës së prokurimit, TBS Group nuk ka paraqitur në 

zarfin e dokumentacionit teknik: listën e materialeve të zëvendësimit dhe listën e materiale të 

konsumit pa cmime, deklaratën e origjinës së pajisjeve. Mungesa e dokumentacionit të 

mësipërm, madje qofte dhe e vetëm njërit prej tyre është, bazuar në Dosjen që përcakton 

kriteret e zhvillimit të procedurës së prokurimit, shkak për skualifikimin e ofertuesit.  

Në përputhje me këtë parashikim, ky ofertues është skualifikuar nga gara nga Komisioni i 

Vlerësimit për të gjitha Lotet që ka paraqitur ofertë.  

Ndërsa I-s, pasi i është  kërkuar nga Komisioni i Vlerësimit, pasqyruar në Procesverbalin nr. 

8, datë 29.10.2015, të japë sqarime të mëtejshme lidhur me pajisjen “d.02”, evidentohet 

përmes Verbalit nr.13, datë 10.11.2015 të jetë skualifikuar nga Komisioni i Vlerësimit nga 

gara për Lotin 2, pasi me observacionet që ka paraqitur ka ndyshuar modelin e pajisjes, duke 

modifikuar ofertën origjinale. Një dokument i tillë sqarues, i cili është bërë shkak për 

skualifikimin e këtij operatori ekonomik, nuk i është vendosur në dispozicion grupit të 

auditimit. 

Si rrjedhojë, vlerësimit ekonomik i janë nënshtruar vetëm dy ofertues S   dhe V  & T . Zarfet 

ekonomike të tyre kanë dokumentacionin e kërkuar nga Dosja që përcakton kriteret e  

procedurës së prokurimit, evidentohet se oferta ekonomike me vlerë më të ulët është oferta e 

paraqitur nga V  & T  në vlerën e 557 371 Euro, ndërsa oferta e S   është në vlerën 766 740 

Euro. Bazuar në nenin 21.4 të Dosjes që përcakton kriteret e  procedurës së prokurimit 

Komisioni i Vlerësimit, në mbledhjen e dokumentuar me Verbalin nr. 17, datë 26.11.2015, ka 

lëshuar aktin e fitimit provizor të tenderit duke renditur të parin V  & T  si operatorin me 

ofertën teknikisht të pajtueshme dhe me çmimin më të ulët. 

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: 

1. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vendosur në dispozcion grupit të auditimit 

evidentohet mungesa e dokumentacionit të paraqitur nga ofertuesi I, të cilin Komisioni i 

Vlerësimit e skualifikon me argumentimin e modifikimit të ofertës. Rëndësia e 

ekzistencës së këtij dokumentacioni qëndron në faktin se në mungesë të tij nuk mund të 

dilet në një opinon në lidhje me ligjshmërinë e vendimarrjes së Komisionit të Vlerësimit 

në lidhje me skualifikimin e këtij operatori ekonomik. 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 

1. Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”; 

2. Ligjin nr.154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 
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të Shtetit”,  

3. Ligjin nr. 10296, datë 8.07.2015 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; 

4. “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e 

Shqipërisë”.  

 
a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt :  

“Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike të Tiranës”, Loti II 

1.Urdhër Prokurimi  

 

Udhëri i Prokurimit 

mungon në 

dokumentacionin e 

paraqitur grupit të 

auditimit. 

3.Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

 

Grupit të auditimit nuk i janë vendosur 

dokumentacionet e nevojshme në 

dispozicion për identifikimin e hartuesve të 

dokumentave të tenderit 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

 

Urdhër Nr. 4390, dt. 28.09.2015 i 

Ministrit të Shëndetësisë 

 

M.E (Kryetare e Komisionit),  

E.G (anëtare), 

G.M (anëtar), 

P.K (anëtar), 

N.A (anëtare). 

1. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

 

“Procedurë e hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh) 

 

830,000 Euro 

6.Oferta fituese (pa tvsh) 

 

557,371 Euro 

7.Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

 

272,629 Euro 

8. Data e hapjes së 

tenderit 

 

29.09.2015 

 

9.Burimi Financimit 

 

Financim i huaj: kredi ndihme nga qeveria 

italiane 

10.Operatorët Ekonomik 

a)Pjesëmarrës në tender: 5 OE 

b)S’kualifikuar 3 OE,  

c) Kualifikuar  2  OE 

11.Ankimime 

AK- 

1.CM & S ; 

2.TBS Group;  

3.I 

APP–s’ka; 

KPP-s’ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
 

Komisioni i Vlerësimit nuk i mori në 

konsideratë. 

 

13.PërgjigjeAnkesës nga 

APP   apo AKKP 

 

S’ka 

 

Lidhur me procedurat e prokurimit të bëra për Lotin IV evidentojmë: 

 

Janë paraqitur 4 oferta nga: CAT MS , CM& S , I, TBS Group. 

Konstatimet e bëra më sipër në lidhje me procedurat e prokurimit të zhvilluara për Lotin II, 

lidhur me operatorin ekonomik CM& S , si dhe TBS Group vlejnë njësoj edhe për Lotin IV. 

CAT MS  si dhe I, bazuar në Dosjen që përcakton kriteret e  procedurës së prokurimit, 

konstatojmë se plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar fazës së vlerësimit ekonomik nga 

Komisioni i Vlerësimit, pas verifikimit të dokumentave të tyre në zarfat “A” dhe “B”. Ofertat 

e tyre ekonomike janë respektivisht: CAT MS  në vlerënë  636,750 Euro, I në vlerën 725,075 

Euro. Bazuar në nenin 21.4 të Dosjes që përcakton kriteret e  procedurës së prokurimit 

Komisioni i Vlerësimit, në mbledhjen e dokumentuar me Verbalin nr. 17, datë 26.11.2015, ka 

lëshuar aktin e fitimit provizor të tenderit duke renditur të parin CAT MS  si operatorin me 

ofertën teknikisht të pajtueshme dhe me çmimin më të ulët. 

 

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: 

1. Në lidhje me procedurat e ndjekura për këtë Lot nuk konstatohen parregullsi. 

 
     a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt :  

“Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike të Tiranës”, Loti IV 
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1.Urdhër Prokurimi 

 

Urdhri i Prokurimit 

mungon në 

dokumentacionin e 

paraqitur grupit të 

auditimit. 

3.Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

 

Grupit të auditimit nuk i janë vendosur 

dokumentacionet e nevojshme në 

dispozicion për identifikimin e hartuesve të 

dokumentave të tenderit 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

 

Urdhër Nr. 4390, dt. 28.09.2015 i 

Ministrit të Shëndetësisë 

 

M.E (Kryetare e Komisionit),  

E.G (anëtare),  

M (anëtar), 

P.K (anëtar), 

N.A (anëtare). 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

“Procedurë e hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh) 

 

750,000 Euro 

6.Oferta fituese (pa tvsh) 

 

636,750 Euro 

7.Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

113,250 Euro 

8. Data e hapjes së 

tenderit 

 

29.09.2015 

 

9.Burimi Financimit 

 

Financim i huaj: kredi ndihme nga qeveria 

italiane 

10.Operatorët Ekonomik 

 

a)Pjesëmarrës në tender 5 OE 

b)S’kualifikuar 2 OE,  

c) Kualifikuar   2 OE. 

11.Ankimime 

AK- 

1.CM & S ; 2.TBS 

Group 

APP–s’ka; 

KPP-s’ka. 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
 

Komisioni i Vlerësimit nuk i mori në 

konsideratë. 

 

13.Përgjigje Ankesës nga 

APP   apo AKKP 

 

S’ka 

 

Lidhur me procedurat e prokurimit të bëra për Lotin VII evidentojmë: 

 

Janë paraqitur 2 oferta nga: A dhe I. 

 

Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion rezulton se operatori ekonomik I në zarfin e 

dokumentacionit teknik (zarfi “B”), për njërën nga pajisjet, konkretisht për pajisjen “o.13”, 

bashkë me sasinë e furnizimit, ka paraqitur edhe të dhënat ekonomike: çmimin për njësi, si 

dhe çmimin në total. Kjo në kundërshtim me pikën 1 dhe 2 të nenit 12.2, Seksioni A të 

Dosjes që përcakton kriteret e  procedurës së prokurimit të cilat parashikonin paraqitjen e 

listës së pjesëve zëvendësuese dhe listën e materialeve të konsumit pa çmime për çdo lot që 

operatori paraqiste ofertë. E kundërta, mosparaqitja e në këtë mënyrë e dokumentacionit ka 

penalizimin e skualifikimit nga gara, duke u vlerësuar oferta si teknikisht e papranueshme.  

Paraqitja e këtij dokumenti jo në formën e kërkuar është evidentuar edhe nga Komisioni i 

Vlerësimit me Verbalin nr.6, datë 26.10.2015 dhe operatori ekonomik I është skualifikuar nga 

gara për Lotin VII.  

Lidhur me operatorin ekonomik A evidentojmë mungesën në zarfin administrativ (zarfi “A”) 

të kopjeve të vërtetuara noteriale ose dokumenteve origjinale lidhur me kërkesat e nenit 12.1, 

pika 2; nenit 12.1, pika 9; nenit 12.1,pika 14 që përcaktojnë detyrimin e paraqitjes së 

garancisë bankare për mbajtjen e ofertës, garancisë bankare në lidhje me mirëekzekutimin e 

kontratës, autorizimet e furnizuesve për shitjen e produkteve në Shqipëri.  

Nga procesverbali nr.4, datë 16.10.2015 evidentojmë që Komisioni i Vlerësimit shprehet se 

këto dokumenta janë paraqitur brenda afatit të kërkuar (16.10.2015, ora 12:30) dhe si 

rrjedhojë oferta është vlerësuar administraivisht e pranueshme. Grupit të auditimit nuk i janë 

vendosur në dispozicion këto dokumenta shtesë të paraqitura nga operatori ekonomik. 

Konstatohet ekzistenca e dokumentacionit teknik dhe ekonomik të operatorit ekonomik A, në 

pajtim me kërkesat e prokurimit. Oferta ekonomike e A kishte vlerën 455 230 Euro dhe ishte 

e vetmja ofertë për Lotin VII që iu nënshtrua vlerësimit të ofertës ekonomike. 

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: 
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1. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vendosur në dispozcion grupit të auditimit evidentohet 

mungesa e dokumentacionit shtesë të paraqitur nga ofertuesi A, dokumentacionin 

administrativ të së cilit, për këtë shkak, Komisioni i Vlerësimit e ka vlerësuar si 

administrativisht të pajtueshëm. Rëndësia e ekzistencës së këtij dokumentacioni qëndron  në 

faktin se në mungesë të tij nuk mund të dilet në një opinon në lidhje me ligjshmërinë e 

vendimarrjes së Komisionit të Vlerësimit në lidhje me kualifikimin e këtij operatori 

ekonomik. 

 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 

1. Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”; 

2. Ligjin nr.154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”,  

3. Ligjin nr. 10296, datë 8.07.2015 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; 

4. “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e 

Shqipërisë”.  

  
     a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt :  

1.Urdhër Prokurimi  

 

Udhëri i Prokurimit 

mungon në 

dokumentacionin e 

paraqitur grupit të 

auditimit. 

3.Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

 

Grupit të auditimit nuk i janë vendosur 

dokumentacionet e nevojshme në 

dispozicion për identifikimin e hartuesve të 

dokumentave të tenderit 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 4390, dt. 28.09.2015 i 

Ministrit të Shëndetësisë 

 

M.E (Kryetare e Komisionit), 

E.G (anëtare),  

G.M (anëtar),  

P.K (anëtar), 

N.A (anëtare). 
1. Lloji i 

Procedurës së 

Prokurimit 

 

“Procedurë e hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh) 

525,000 Euro 

6.Oferta fituese (pa tvsh) 

 

455,230 Euro 

7.Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

69,770 Euro 

8. Data e hapjes së 

tenderit 

 

29.09.2015 

 

9.Burimi Financimit 

 

Financim i huaj: kredi ndihme nga qeveria 

italiane 

10.Operatorët Ekonomik 

a)Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b)S’kualifikuar 1 OE,  

c) Kualifikuar   1 OE. 

11.Ankimime 

AK-s’ka; 

APP–s’ka 

KPP-s’ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
 

S’ka 

13.Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo AKKP 

S’ka 

 

Për sa më sipër është mbajtur Aktkonstatimi nr. 4, datë 28.02.2019, protokolluar në 

Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 05/10, datë 28.02.2019.  

 

Nga shqyrtimi i observacionit nr.5/16, datë 8.03.2019 të Ministrisë së Shëndetësisë, të 

bërë lidhur me Akt Konstatimin nr.4 të KLSH-së evidentohet kontradiktorialitet mes akteve 

lidhur me personin përgjegjës për hartimin e dokumetacionit të tenderit dhe mungesë 

dokumentacioni për të evidentuar subjektin/organin që i ka hartuar realisht ato.    

Në këtë observacion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nënshkruar nga 

z.R.C , znj.A.A , znj.L.P , z.S.Ç , z.A.Z , pretendohet përgatitja e dokumentave të tenderit nga 

inxhinieri italian F.R , duke deklaruar se “dokumentacioni i garës, përllogaritja dhe vlerësimi 

i nevojave, specifikimet teknike, lista e pajisjeve, ndarja në lote etj.  janë hartuar nga eksperti 

italian i kontraktuar specifikisht për përgatitjen e këtyre dokumenteve nga zyra teknik e 
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Coperazionit Italian (bashkëlidhur kopje e dokumentit provues)”. Bashkëlidhur na kanë 

vendosur në dispozicion shkresën e Njësisë Teknike Qëndrore, të Drejtorisë së Përgjithshme 

për Bashkëpunim për Zhvillim, të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit 

Ndërkombëtar të Italisë, pa numër dhe datë protokolli, si dhe me emër dhe firmë të fshirë 

të personit që ka firmosur këtë akt, në të cilën parashikohet detyra e inxhinierit F.R për të 

përgatitur specifikimet teknike të pajisjeve mjekësore dhe dokumentacionit që përcakton 

kriteret e zhvillimit të prokurimit. 

Por nga auditmi, është evdidentuar një qëndrim i ndryshëm i Ministrisë së Shëndetësisë me 

shkresën e datës 15.12.2014 të Ministrit të Shëndetësisë drejtuar Ambasadorit të Italisë dhe 

Drejtorit të Kooperacionit italian. Në këtë shkresë theksohet shprehimisht se përgatititja e 

dokumentave të tenderit është bërë nga kjo Ministri dhe eksperti italian ka qenë në rolin e 

ndihmësit: “do të doja të theksoj se, në përgatitjen e dokumentave të tenderit nga kjo 

ministri, me ndihmën e ekspertit ing. R.....”. 

Bazuar në sa më sipër, evidentohet mospërputhje, si dhe mbivendosje veprimesh dhe 

deklarimesh mes shkresës së sipërcituar, deklarimeve dhe observacioneve të punonjësve të 

Ministrisë së Shëndetësisë, si dhe shkresës së Njësisë Teknike Qëndrore, të Drejtorisë së 

Përgjithshme për Bashkëpunim për Zhvillim, të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe 

Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Italisë. Shkresa e datës 15.12.2014 pretendon hartimin e 

dokumentacionit të tenderit nga Ministria e Shëndetësisë, pa hyrë ende në fuqi 

ndryshimet e marrëveshjes që i jepnin kësaj Ministrie një kompetencë të tillë, ndërsa nga ana 

e punonjësve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të përfshirë në këto 

procedura pretendohet se Ministria nuk ka hartuar dokumentat e tenderit dhe as ka bërë 

përllogaritjen dhe vlerësimin e nevojave, specifikimet teknike, listën e pajisjeve, ndarjen në 

lote etj, por këto janë bërë nga inxhinieri italian F.R . 

Për shkak se grupit të auditimit nuk i janë vendosur në dispozicion një pjese e 

konsiderueshme e dokumentacionit që evidenton zhvillimin e procedurave të prokurimit, 

sidomos të dokumentacionit që evidenton fillimin e këtyre procedurave, datën e fillimit të 

procedurave të prokurimit, subjektet që kanë bërë përcaktimin e kritereve në bazë të cilave 

janë zhvilluar procedurat e prokurimit, përshkrimin e punës së subjekteve të angazhuar në 

këtë program,  dokumentet që arsyetojnë hartimin e nevojave të Qendrës Spitalore dhe ato që 

shpjegojnë ndarjen e kredisë në 7 lote dhe me ato vlera të përcaktuara në dokumentet e 

prokurimit, është pamundësuar auditimi i plotë i procedurave të prokurimit dhe përcaktimi i 

subjektit/organit që ka hartuar dokumetat e tenderit.  

Kjo ka ndikuar në pamundësimin e auditimit të ligjshmërisë së veprimeve të kryera, si dhe 

evidentohet rrezikimi i interesave të ligjshme të shtetit duke lënë përllogaritjen dhe 

vlerësimin e nevojave, specifikimet teknike, listën e pajisjeve, ndarjen në lote, hartimin e 

dokumentave të tenderit, në diskrecion të një individi të vetëm dhe pa tagra ligjorë. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të venë në dispozicion (dokumentat e procesit të 

prokurimit dhe dokumentet plotësuese të dorzuar nga operatorët ekonomik) u konstatua 

se: 

Në bazë të ligjit nr. 9656, datë 11.12.2006 për ratifikimin e “Marrëveshjes financiare 

ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e 

Financave dhe Artigiancassa SPA për financimin e programit “ Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”, i ndryshuar me ligjin Nr. 84/2017 dhe Ligjit nr. 

9617, datë 16.10.2006 për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të 

Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Qeverisë së 

Republikës së Italisë, të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të jashtme, për realizimin e 

programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës", aneksi II që i 
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referohet manualit të procedurave (përfituar nga Komisioni Evropian, më datë 23 dhjetor 

2002) dhe ndryshime të mëtejshme të mundshme, në lidhje me: prokurim shërbimesh, 

furnizimesh e punimesh në kuadrin e bashkëpunimit të Komunitetit Evropian me vende të 

treta për zhvillimin e garave të prokurimeve dhe ekzaminimin e ofertave Procesverbalet e 

vlerësimit të ofertave të Komisionit të Vlerësimit që ngrihet nga MSH-ja,për verifikimin e 

rregullshmërisë së procedurave të garave të prokurimit të zhvilluara nga ana e MAE/DGCS- 

së, në raste përgjigjesh pozitive deri në lidhjen e kontratave nga ana e MSH-së, audituan 

procedurat e prokurimit dhe tenderimit për Lotet 1,3,5,6: 

 

Të dhëna për tenderin 

 

Komisioni i vlerësimit 

të ofertave 

 

Njësia e Zbatimit 

të Projektit 

 

1. Data e zhvillimit të tenderit                   dt 

29.09.2015 

2. Fondi limit sipas loteve: 

A )Për dy poliklinikat në Tiranë: 

Loti 1 Monitorim/i varur/zone mjeksore      1.260.000 

€ 

Loti 3 Endoskopia                                        460.000 € 

Loti 5 Laboratori                                          335.000 € 

Loti 6 Blloku operativ                                   840.000 € 

3.Data e lidhjes së kontratës    Nr.1179/16 dt. 

30.03.2016 

Operatori fitues për të tre Lotet – I s.p.a 

Loti VI                                                  740.976,93 € 

Loti  V                                                  255.784,14 € 

Loti III                                                  389.900,00 € 

Loti I                                                    926.960,88 € 

Urdhri nr. 409, datë 

28.09.2015 

 

Milva Ikonomi   Kryetar 

E.G     Anëtar 

G.M Anëtar 

P.K        Anëtar 

N.A           Anëtar  

 

Urdhri nr. 409, 

datë 28.09.2015 

 

 

L.P  

D.K  

A. H  

                                   Burimi: Të dhënat e PIU/Grupi i auditimit 

Për tenderin “Pajisja me aparatura për Qendrën Traumatologjike Kombëtare  të Tiranës, në 

kuadër të Programit të Kredisë me Qeverinë Italiane, është bërë publikimi për të VII Lotet në 

GURI (Gazetën Zyrtare Italiane) në datë 29.07.2015, si dhe në gazetat shqiptare në datë 5 dhe 

6 gusht 2015, në të cilën ftohen firmat të marrin pjesë në tender. Afati maksimal i paraqitjes 

së ofertave do të ishte data 29.09.2015 ora 12:00 ndërsa komisioni do ti hapte ofertat në datë 

29.09.2015 ora 12:30. Vlerësimi duhet të bëhet i veçantë për çdo lot duke pasur si kriter për 

të shpallur fituese ofertat ekonomikisht me të ulëta, por mbas vlerësimit të plotë të 

dokumentacionit teknik i cili duhet të jetë në përputhje me specifikimet teknike. Pjesëmarrja 

në tender ka qenë e  hapur për kompanitë italiane.   

Procedura e prokurimit duhet të bazohej në manualin e procedurave “Të adoptuara nga 

Komisioni Europian i 23 dhjetorit 2002”, për garat e shërbimeve, furnizimin dhe punimet në 

kuadër të kooperacionit me vendet e treta, si dhe ligjeve italiane në fuqi për prokurimet e 

punëve publike. Procedura e prokurimit është bërë në bazë të PRAG (PROCEDURES AND 

PRACTICAL GUIDE) i cili është manuali i procedurave të prokurimit dhe shpjegon në 

mënyrë praktike procedurat e prokurimit dhe dhënien e granteve që zbatohen për veprimet e 

jashtme të Bashkimit Europian të financuara nga buxheti i përgjithshëm i Bashkimit Evropian 

dhe Fondit Europian i Zhvillimit. 

Nga auditimi rezultoi se nuk disponohet asnjë lloj dokumentacioni nga fillimi i projektit 

deri në fazën e tenderit. Në dosjen e vlerësimit të procedurës së garës mungojnë e-mailet me 

të cilat personi i ngarkuar nga KVO i është drejtuar subjekteve të ndryshme duke i kërkuar 

dokumentacion sqarues në lidhje me formularët e dorzuar.       
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Në bazë të marrveshjes së programit Aneksi II (prokurim shërbimesh, furnizimesh dhe 

punimesh ) dhe aneksi III, dokumentacioni duhet të 

- të specifikojë "kushtet e veçanta" në lidhje me secilin tender; 

- të tregojë qartë kriteret e vlerësimit që do të përftohen nga komisioni i ngritur nga MM, 

ndryshuar më pas në MSH. 

Përgatitja e dokumentacionit të tenderit do të duhej të ishte bërë nga MM (ndryshuar në MSH 

me ligjin153/2015 i cili ka hyrë në fuqi pas datës së hapjes së procedurës së tenderit ) e cila 

duhet të përgatiste dokumentacionin e tenderit për përzgjedhjen e fituesve (punime dhe 

supervizion punimesh) dhe do t'ia përcillte/ambasadës/ZTL me kërkesën për të botuar 

shpalljen e tenderëve në gazetat italiane. Grupit të auditimit nuk ju vu në dispozicion asnjë 

dokumentacion i cili të sqaronte procedurën e ndjekur për hartimin e nevojave të qendrës së 

traumës. 

Si person përgjegjës për projektin në dokumentet standarte të tenderit (documenti di gara), 

rezultojnë z. R.C për gjithë procedurën si dhe zj. L.P për procedurën e garës. E gjithë 

korrespondenca zyrtare në lidhje me projektin është e firmosur nga z.C si person përgjegjës 

për projektin nga MSH. 

Në datën e hapjes së ofertave janë paraqitur 7 kompani. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

shpalli hapjen e seances publike për vlerësimin e dokumentacionit të përgjithshëm 

administrative,  gjatë kësaj faze janë prezente dhe përfaqsuesit e fimave të cilat kane 

paraqitur ofertat e tyre për tenderin. I gjithë procesi i vlerësimit bëhet nën asistencën e pales 

italiane si pala që ka financuar projektin e përfaqsuar nga ing. F.R eksperti DGCS, 

përfaqsues I ambasadës italiane/ zyra e Cooperazione Italiana. 

Në këtë seancë u publikua se kanë paraqitur interes 7 kompani. Jashtë afatit kohor paraqiti 

ofertën e saj kompania A, për të cilën KVO deklaroi se oferta e saj nuk mund të pranohej pasi 

i është paraqitur pas afatit të caktuar.  

Komisioni i Vlerësimit pasi bëri vlerësimin e dokumentacionit duke bërë njëkohësisht edhe 

korrigjimet aritmetike të preventivave shpalli fituesit për lotet 1,3,5,6 si më poshtë: 

Tenderi i Pajisjeve të Qëndrës Traumatologjike Kombëtarë të Tiranës: 

Loti 1 Monitorim/i varur/zonë mjeksore, kontraktor   “I s.p.a”            926.960,88 € 

Loti 3 Endoskopia, kontraktor                                   “I s.p.a”          389.900,00 € 

Loti5 Laboratori, kontraktor                                     “I s.p.a”          255.784,14 € 

Loti 6 Blloku operativ,kontraktor                              “I s.p.a”         740.976,93 € 

Vlera totale e kontratës 2.313.621,95 €   

Pas vlerësimit nga komisioni i vlerësimit të ofertave i kërkohet Ambasadës Italiane, zyrës së 

kooperacionit italian në Shqipëri të japë aprovimin (nulla osta).Pas marrjes së aprovimit 

(nulla osta ) me nr. 1179 prot. dt 24.02.2016, kompanitë fituese ftohen për të lidhur kontratën, 

e cila për shoqërinë I është lidhur në datë 30.03.2016, me Nr. 1179/16 për katër lote në total ( 

Loti 1.3.5.6). Dosjet e procedurave të prokurimit nuk janë inventarizuar dhe arkivuar në 

zyrën e arkivës së MSH në kundërshtim me nenin 3 e 29 të “Norma Tekniko Profesionale dhe 

Metodologjisë të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë”, miratuar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Arkivave, në zbatim të ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat”,  

Për Lotin I kanë paraqitur oferta shoqëria S , ATI C M me SOL, A, I dhe TBS GROUP 

Nga verifikimi paraprak i KVO për dokumentat e dorzuar rezulton se bashkimi i operatoreve  

C M dhe SOL, i ka dorzuar dokumentet për tenderin nëkundërshtim me nenin 11, seksioni A 

dhe nenin 12.1 pika 9 të (dossier di gara) dokumenteve të tenderit dhe për këtë arsye, kjo 
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kompani është përjashtuar nga tenderi. Mbas kalimit të fazës së parë për këtë LOT, komisioni 

ka vazhduar me verifikimin për dokumentet teknike për shoqëritë e kualifikuara, nga ku ka 

rezultuar se dosja teknike për shoqërine “T- GROUP ” nuk është sipas kërkesave të pikës 2 

dhe 7 të nenit 12.2 Kreu A si dhe të gjitha dokumentat e paraqitura nga kjo kompani ne zarfin 

B nuk janë dorzuar sipas kërkesave të neneve 11 dhe 12 të kreut A dhe për këtë arsye kjo 

kompani nuk është kualifikuar për në fazën e mëtejshme. Ofertuesit të cilët kanë kaluar për 

në fazën tjetër janë I, A dhe S  .  

Për lotin e parë është shpallur fituese shoqëria I si shoqëria me ofertën ekonomikisht me të 

ulët me një diference nga ofertuesi i renditur i dyti në 107.999,75 Euro. 

Me shkresën nr. 4390/23 datë 07.12.2015 të ministrit të shëndetësisë është nxjerrë akti i 

dhënies së përkohshme për Lotin  I, shoqërisë I, në këtë shkresë ministri i referohet 

procesverbalit të datë 26.11.2015 të mbajtur nga KVO . 

Për Lotin e III kanë paraqitur oferta I dhe TBS group 

Të dy ofertuesit për këtë Lot e kanë kaluar fazën e vlersimit administrativ (të zarfave A), 

ndërsa fazën e vlersimit teknik (zarfat B) e ka kaluar vetëm shoqëria I pasi dosja teknike për 

shoqërine “T- GROUP ” nuk është sipas kërkesave të pikës 2 dhe 7 të nenit 12.2 Kreu A si 

dhe të gjitha dokumentat e paraqitura nga kjo kompani në zarfin B nuk janë dorzuar sipas 

kërkesave të neneve 11 dhe 12 të kreut A dhe për këtë arsye kjo kompani nuk është 

kualifikuar për në fazën e mëtejshme. Për lotin e tretë është shpallur fituese shoqëria I si 

shoqëria e vetme e cila i ka kaluar edhe dy fazat e para të tenderit (verifikimin e zarfit A dhe 

B) me ofertën ekonomike 389,900 Euro. 

Me shkresën nr. 4390/25 datë 07.12.2015 të Ministrit të Shëndetësisë është nxjerrë akti i 

dhënies së përkohshme për Lotin  III, shoqërisë I. 

Për Lotin e V ka paraqitur ofertë I 

Për këtë Lot ka paraqitur ofertë vetëm shoqëria I e cila i ka kaluar të gjitha fazat e vlerësimit 

dhe është shpallur fituese për këtë Lot me ofertën ekonomike 255.784,14 Euro. 

Me shkresën nr. 4390/27 datë 07.12.2015 të Ministrit të Shëndetësisë është nxjerrë akti i 

dhënies së përkohshme për Lotin V, shoqërisë I. 

Për Lotin e VI ka paraqitur  TBS group, I, CM & S  group, V  & Societa T   

Nga verifikimi paraprak i KVO për dokumentat e dorzuar rezulton se bashkimi i operatoreve  

CM dhe SOL, i ka dorëzuar dokumentet për tenderin në kundërshtim me nenin 11, seksioni A 

dhe nenin 12.1 pika 9 të (dossier di gara) dokumenteve të tenderit dhe për këtë arsye, kjo 

kompani është përjashtuar nga tenderi. Mbas kalimit të fazës së parë për këtë LOT, komisioni 

ka vazhduar me verifikimin për dokumentet teknike për shoqëritë e kualifikuara, nga ku ka 

rezultuar se dosja teknike për shoqërine “T- GROUP ” nuk është sipas kërkesave të pikës 2 

dhe 7 të nenit 12.2 Kreu A si dhe të gjitha dokumentat e paraqitura nga kjo kompani ne zarfin 

B nuk janë dorzuar sipas kërkesave të neneve 11 dhe 12 të kreut A dhe për këtë arsye kjo 

kompani nuk është kualifikuar për në fazën e mëtejshme. Ofertuesit të cilët kanë kaluar për 

në fazën tjetër janë I dhe bashkimi i operatorëve Societa T  me V .       

Për këtë Lot është shpallur fituese shoqëria “I” si shoqëria me ofertën ekonomikisht me të 

ulët me një diference nga ofertuesi i renditur i dyti në 21.528,07 Euro. 

Me shkresën nr. 4390/28 datë 07.12.2015 të Ministrit të Shëndetësisë është nxjerrë akti i 

dhënies së përkohshme për Lotin VI, shoqërisë I. 

Komisioni i vlerësimit të ofertave ka mbajtur procesverbalet përkatëse për të gjithë fazën e 

vlerësimit dhe në rastet kur ka pasur paqartësi ka kërkuar nga përgjegjësja e përcaktuar në 

dokumentet e garës ti drejtohet me e-mail operatorëve për të sjell sqarimet e duhura, por në 

dosjen e vlerësimit nuk janë të dokumentuara e mailet e dërguara si dhe nuk janë të gjitha 

përgjigjet e kthyera nga subjektet, (me e-mail ose poste zyrtare), mungojnë korrespondenca 

në lidhje me këto kërkesa. 
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Për këto katër Lote është shpallur fituese shoqëria I si shoqëria me dokumente teknike sipas 

dokumenteve të tenderit dhe ofertën ekonomikisht më të ulët. Nga auditimi rezultoi se kjo 

shoqëri ka paraqitur oferta më të ulta në krahasim më ofertuesit e tjerë. Kontrata është lidhur 

në datë 30.03.2016 me Nr. 1179/16 për të katërt lotet me vlerën 2.313.621,95 Euro.  

Në dosjen e vlerësimit të tenderit të vënë në dispozicion mungojnë formularët e vlerësimit 

sipas kërkesave bazë të dokumenteve standard (dossier di gara) neni 12 seksioni C të cilët 

duhet të ishin bashkëlidhur me procesverbalet e mbajtur nga KVO dhe të firmosur nga KVO.  

 

Me observacionin e e datës 10.05.2019, z. R.C , z. S.Ç , znj. L.P , znj. A.A dhe z. A.Z  

shprehen se: “I gjithë dokumentacioni i  procedurës në fjalë është administruar nga 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave dhe është depozituar pranë zyrës së Përgjegjgësit të 

Projektit z. Cimbi deri në momentin kur Ministria e Shëndetësisë ka qenë në godinën e saj të 

vjetër. Deri në atë periudhë projekti ka qenë ende në proces dhe rrjedhimisht nuk mund të 

arkivohej. Në momentin e ndërrimit të godinës së Ministrisë i gjithë dokumentacioni është 

lënë në ruajtje pranë arkivës së MSHMS me qëllim arkivimin pas përefundimit të projektit....I 

gjithë dokumentacioni i është vënë në dispozicion grupit të kontrollit si nga PIU që ka 

ndjekur zbatimin e kontratës, ashtu edhe nga Protokolli dhe Arkiva e MSHMS ashtu edhe nga 

Zyra e Cooperazionit Italian në Tiranë. Pjesa e dokumentacionit e cila daton pëpara 

zhvillimit të kësaj procedure (përfshirë edhe shpenzimet e projektit) është administruar nga 

Cooperazioni Italian. Dokumentacioni i garës, përllogaritja dhe vlerësimi i nevojave, 

specifikimeve teknike, lista e pajisjeve, ndarja në lote etj. Janë hartuar nga eksperti italian z. 

F.R , i kontraktuar specifikisht për pëgatitjen e këtyre dokumenteve nga zyra teknike e 

Cooperazionit italian.” Subjektet që kanë bërë këtë observacion shprehen se bashkëlidhur 

observacionit po dërgojnë kopje të dokumentit shtesë provues me anë të të cilave konfirmohet 

me dokumenta puna e ekspertit italian R dhe e Cooperazionit Italian në pëgatitjen e 

dokumentacionit të garës dhe dokumentave të tjera të nevojshme të projektit... Asnjë prej 

anëtarëve të zbatimit të projektit nuk ka qenë pjesë e vlerësimit të ofertave.” 

Grupi i auditimit i vlerëson si të pabaza pretendimet e ngritura, të cilat nuk justifikojnë 

mungesën e dokumentacionit, si dhe vlerëson se shkresat e vendosura në dispozicion përmes 

këtij observacioni jo vetëm që nuk përmbushin nga ana formale kushtet për të qene dokument 

provues pasi janë pa firma te subjekteve te cilet pretendohet se i kane bere keto shkresa, por 

dhe nga ana e përmbajtjes shkresat e pretenduara si të hartuara nga ing. R  kanë të bëjnë me 

sportin e dhënë nga ing. R , pas kërkesës së Ministrisë së Shëndetësisë, për argumentin e 

nevojës së bërjes së ndryshimeve te marrëveshjes qeveritare.  

Gjithashtu edhe nëse do të merrnim si të mirëqenë pretendimin se dokumentat e garës dhe 

dokumentat e tjerë të nevojshme të projektit nuk janë hartuar nga Ministria por nga ing. R , 

do të konstatonim se përgatitja e dokumentave të garës nga ky person do të ishte jo vetëm e 

pabazuar ligjërisht, por edhe dhënie kompetencash në shkelje të tyre dhe në mospërmbushje 

të detyrimeve ligjore. Konkretisht në kundërshtim me parashikimet e ligjit nr.9617, datë 

16.10.2006 në fuqi, i cili në Aneksin 3 të tij parashikonte se “Ministria e Mbrojtjes do të 

përgatisë dokumentacionin e tenderit për përzgjedhjen e fituesve dhe do t’ia përcjellë 

ambasadës/ZTL me kërkesën për të botuar shpalljen e tenderëve në gazetat italiane”, si dhe 

të ligjit nr. 153, datë 21.12.2015 që u konstatua nga gjetjet e grupit të auditimit se ishte 

zbatuar ende pa hyrë në fuqi nga Ministria e Shëndetësisë, ligj i cili kaloi rolin e kontraktorit 

nga Ministria e Mbrojtjes, te Ministria e Shëndetësisë.  

 

6. Mbi zbatimin e kontratave për punime civile, mallra e shërbime. 

 

1. Titulli i Gjetjes:  Mbi zbatimin e kontratave pёr punime civile, mallra e shёrbime. 
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Situata: Nga auditimi i zёrave tё kontratёs nr. 1179/18 datё 11.04.2016 lidhur ndёrmjet 

operatorit ekonomik A Italy Srl dhe Ministrisё sё Shёndetёsisё pёr Lotin VII si dhe nё 

Adendum Nr. 970/3 datë 24.02.2017 me vlerë 90,640 Euro u konstatua se nё 

dokumentacionin e vёnё nё dispozicion nuk gjendet asnjë relacion nga ana e Ministrisë sё 

Shёndetёsisё apo nga ana e SUT pse lindi nevoja pёr kёto pajisje shtesё e jo tё tjera edhe pse 

nё takimet me drejtorin e SUT na u bё me dije se pёrzgjedhja e pajisejve pёr kontratat shtesё 

u bё nga ana e ing. italian F.R i caktuar nga Coperacione Italiana pёr pёrzgjedhjen e nevojave 

pёr SUT. Nga auditimi i zёrave nё Adendum u verifikua se 4 nga zёrat e kёsaj shtese nuk 

gjendet nё kontratёn bazё, si dhe njёri nga zёrat SOFTWARE 9733686 S7 SYNERGY 

SPINE ёshtё dubluar me kontratёn bazё duke sjellё njё dёm ekonomik nё vlerёn 32,000 

Euro dhe keq menaxhim tё fondeve tё kredisё nr. 8098.6 “Fuqizimi i Qendrёs Kombëtare tё 

Traumёs” mes Shtetit Shqiptar dhe atij Italian. 

Kriteri: Dublim i zёrave tё kontratës bazё nr. 1179/18 datё dt. 11.04.2016   

Ndikimi/Efekti: Dёm ekonomik për buxhetin e shtetit 

Shkaku: Dublim i shpenzimeve pёr tё njëjtin artikull 

Rëndësia: i lartё 

Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 32,000 Euro ndaj 

kontraktorit A Italy Srl si përfitim i paligjshëm.   

Menjëherë 
2. Titulli i Gjetjes:  Mbi zbatimin e kontratave pёr punime civile, mallra e shёrbime. 

Situata: Nga auditimi i kontratёn nr. 1179/13 datё dt. 25.03.2016 lidhur ndёrmjet operatorit 

ekonomik A s.r.l (ex CAT Spa) dhe Ministrisё sё Shёndetёsisё pёr Lotin IV, pёr produkte 

Radiologjie, u konstatua se: 

Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tё kontratёs pika 7) Dizenjo dhe 

kronogram pёr paisjet me kod i.01, i.02, i.03, i.06 dhe i.08 sipas kёtij dokumenti afati 

maksimal pas bërjes aktive tё kontratës e cila sipas shkresёs nr. 1179/29 datё 29/12/2016 datё 

fillimi ёshtё 13.01.2017 dhe nga kjo datё operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 40 ditё 

kohё maksimale pёr dёrgimin e mallit nё Shqipëri, praktikat doganore sё bashku  me 

trasportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 11.03.2017 pra 56 ditё pas datёs 13.01.2017 ose 16 ditë mё vonё se afati 

maksimal i pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati i dorëzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorëzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr çdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacionit shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs pёr paisjet me kod i.01, i.02, i.03, i.06 dhe i.08  tё cilat kanё njё afat maksimal 

furnizimi (bёhet fjalё pёr furnizim jo instalim) prej 40 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 56 ose 

me 16 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  357,336.25 Euro x 0.20% x 16 ditë = 11,434.76 Euro e cila 

pёrbёn dёm ekonomik dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik A  s.r.l (ex CATSpa). 

Kriteri: Mos respektim i afateve krahasimisht me kronogramёn e paraqitur nё kontratën bazё 

nr. 1179/13 datё dt. 25.03.2016. 
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Ndikimi/Efekti: Penalitet me pasoj dёm ekonomik për buxhetin e shtetit 

Shkaku: Vonesa nё lёvrimin e mallit 

Rëndësia: i lartё 

Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 11,434.76 Euro 

ndaj kontraktorit A  s.r.l (ex CAT Spa) si penalitete tё pa llogaritura.  

Menjëherë 

 

3. Titulli i Gjetjes:  Mbi zbatimin e kontratave pёr punime civile, mallra e shёrbime. 

Situata: Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tё kontratёs pika 7) 

Dizenjo dhe kronogram pёr pajisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 159/17 datё 

03.03.2017 sipas kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 44 ditё, nga datё 

13.01.2017 operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 44 ditё kohё maksimale pёr dёrgimin e 

mallit nё Shqipёri, praktikat doganore sё bashku me transportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 22.03.2017 pra 69 ditё pas datёs 13.01.2017 ose 25 ditё mё vonё se afati 

maksimal i pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati i dorëzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorëzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktor njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 44 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

69 ose me 25 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  220,647 Euro x 0.20% x 25 ditë = 11,032.35 Euro e cila pёrbёn 

dёm ekonomik dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik V  s.r.l. 

Kriteri: Mos respektim i afateve krahasimisht me kronogramёn e paraqitur nё kontratën bazё 

nr. 1179/15 datё dt. 30.03.2016. 

Ndikimi/Efekti: Penalitet me pasojë dёm ekonomik për buxhetin e shtetit 

Shkaku: Vonesa nё lёvrimin e mallit 

Rëndësia: I lartё 

Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 11,032.35 Euro 

ndaj kontraktorit V s.r.l si penalitete tё pa llogaritura.  

Menjëherë 
 

4. Titulli i Gjetjes:  Mbi zbatimin e kontratave pёr punime civile, mallra e shёrbime. 

Situata: Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tё kontratёs pika 7) 

Dizenjo dhe kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 307/17 datё 

24.04.2017 sipas kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 44 ditё, nga datё 

21.02.2017 (data e nёshkrimit tё kontratёs shtesё) operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 

44 ditё kohё maksimale pёr dёrgimin e mallit nё Shqipёri, praktikat doganore sё bashku  me 

trasportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 08.05.2017 pra 75 ditё pas datёs 21.02.2017 ose 31 ditё mё vonё se afati 

maksimal i pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 
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Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati i dorëzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorëzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё pajiseve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 44 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

75 ose me 31 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  49,357 Euro x 0.20% x 31 ditë = 3,030.13 Euro e cila pёrbёn 

dёm ekonomik dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik V  s.r.l. 

Kriteri: Mos respektim i afateve krahasimisht me kronogramёn e paraqitur nё kontratën bazё 

nr. 1179/15 datё dt. 30.03.2016. 

Ndikimi/Efekti: Penalitet me pasojë dёm ekonomik për buxhetin e shtetit 

Shkaku: Vonesa nё lёvrimin e mallit 

Rëndësia: i lartё 

Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 11,032.35 Euro 

ndaj kontraktorit V s.r.l si penalitete tё pa llogaritura.  

Menjëherë 
 

5. Titulli i Gjetjes:  Mbi zbatimin e kontratave pёr punime civile, mallra e shёrbime. 

Situata: Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tё kontratёs pika 7) 

Dizenjo dhe kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 307/17 datё 

24.04.2017 sipas kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 44 ditё, nga datё 

21.02.2017 (data e nёshkrimit tё kontratёs shtesё) operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 

44 ditё kohё maksimale pёr dёrgimin e mallit nё Shqipёri, praktikat doganore sё bashku  me 

trasportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 24.05.2017 pra 91 ditё pas datёs 21.02.2017 ose 31 ditё mё vonё se afati 

maksimal i pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati i dorëzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorëzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 44 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

91 ose me 47 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  48,547.5 Euro x 0.20% x 47 ditë = 4,563.4 Euro e cila pёrbёn 

dёm ekonomik dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik V  s.r.l. 

Kriteri: Mos respektim i afateve krahasimisht me kronogramёn e paraqitur nё kontratën bazё 

nr. 1179/15 datё dt. 30.03.2016. 

Ndikimi/Efekti: Penalitet  me pasoj dёm ekonomik për buxhetin e shtetit 

Shkaku: Vonesa nё lёvrimin e mallit 

Rëndësia: i lartё 
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Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 4,563.4 Euro 

ndaj kontraktorit V  s.r.l si penalitete tё pa llogaritura.  

Menjëherë 
 

6. Titulli i Gjetjes:  Mbi zbatimin e kontratave pёr punime civile, mallra e shёrbime. 

Situata: Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tё kontratёs pika 7) 

Dizenjo dhe kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 389/17 datё 

08.05.2017 sipas kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 44 ditё, nga datё 

21.02.2017 (data e nёshkrimit tё kontratёs shtesё) operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 

44 ditё kohё maksimale pёr dёrgimin e mallit nё Shqipёri, praktikat doganore sё bashku me 

transportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikën e pagesës, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 15.06.2017 pra 111 ditё pas datёs 21.02.2017 ose 67 ditё mё vonё se afati 

maksimal i pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati i dorëzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorëzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 44 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

111 ose me 67 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  41,997 Euro x 0.20% x 67 ditë = 5,627.6 Euro e cila pёrbёn dёm 

ekonomik dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik V  s.r.l. 

Kriteri: Mos respektim i afateve krahasimisht me kronogramёn e paraqitur nё kontratën bazё 

nr. 1179/15 datё dt. 30.03.2016. 

Ndikimi/Efekti: Penalitet  me pasoj dёm ekonomik për buxhetin e shtetit 

Shkaku: Vonesa nё lёvrimin e mallit 

Rëndësia: i lartё 

Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 5,627.6 Euro 

ndaj kontraktorit V s.r.l si penalitete tё pa llogaritura.  

Menjëherë 
7. Titulli i Gjetjes:  Mbi zbatimin e kontratave pёr punime civile, mallra e shёrbime. 

Situata Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tё kontratёs pika 7) Dizenjo 

dhe kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 422/17 datё 25.05.2017 

sipas kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 44 ditё, nga datё 21.02.2017 (data e 

nёshkrimit tё kontratёs shtesё) operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 44 ditё kohё 

maksimale pёr dёrgimin e mallit nё Shqipёri, praktikat doganore sё bashku me transportin 

deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 15.06.2017, pra 111 ditё pas datёs 21.02.2017 ose 67 ditё mё vonё se afati 

maksimal i pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati i dorëzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve speciale tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 
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Nё rast vonese nё dorëzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktor njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 44 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

111 ose me 67 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  26,912 Euro x 0.20% x 67 ditë = 3,606.2 Euro e cila pёrbёn dёm 

ekonomik dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik V  s.r.l. 

Kriteri: Mos respektim i afateve krahasimisht me kronogramёn e paraqitur nё kontratën bazё 

nr. 1179/15 datё dt. 30.03.2016. 

Ndikimi/Efekti: Penalitet me pasoj dёm ekonomik për buxhetin e shtetit 

Shkaku: Vonesa nё lёvrimin e mallit 

Rëndësia: i lartё 

Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 3,606.2 Euro 

ndaj kontraktorit V s.r.l si penalitete tё pa llogaritura. 

Menjëherë 
8. Titulli i Gjetjes:  Mbi zbatimin e kontratave pёr punime civile, mallra e shёrbime. 

Situata: Nga auditimi i kontratёn nr. 1179/16 datё dt. 30.03.2016 lidhur ndёrmjet operatorit 

ekonomik I S.p.a dhe Ministrisё sё Shёndetёsisё pёr Lotin I, LOTIN III, LOTIN V dhe 

LOTIN VI, pёr Aparatura mjekësore tё ndryshme me njё vlerё kontrate prej 2,313,621.95 

euro. 

Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tё kontratёs pika 7) Dizenjo dhe 

kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 201705000008 datё 24.02.2017 

sipas kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 60 ditё, nga datё 13.01.2017 

operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 60 ditё kohё maksimale pёr dёrgimin e mallit nё 

Shqipёri, praktikat doganore sё bashku  me trasportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 22.03.2017 pra 69 ditё pas datёs 13.01.2017 ose 9 ditё mё vonё se afati 

maksimal i pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati i dorzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorëzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 60 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

69 ose me 9 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  642,652.43 Euro x 0.20% x 9 ditë = 11,567.7 Euro e cila pёrbёn 

dёm ekonomik dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik I s.p.a. 

Kriteri: Mos respektim i afateve krahasimisht me kronogramёn e paraqitur nё kontratën bazё 

nr. 1179/16 datё dt. 30.03.2016. 

Ndikimi/Efekti: Penalitet me pasoj dёm ekonomik për buxhetin e shtetit 

Shkaku: Vonesa nё lёvrimin e mallit 

Rëndësia: i lartё 
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Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 11,567.7 Euro 

ndaj kontraktorit I s.p.a si penalitete tё pa llogaritura. 

Menjëherë 

9. Titulli i Gjetjes:  Mbi zbatimin e kontratave pёr punime civile, mallra e shёrbime. 

Situata: :  Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tё kontratёs pika 7) 

Dizenjo dhe kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 201705000013 

datё 20.03.2017 sipas kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 60 ditё, nga datё 

13.01.2017 operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 60 ditё kohё maksimale pёr dёrgimin e 

mallit nё Shqipёri, praktikat doganore sё bashku  me trasportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare referuar urdhёr shpenzimit pasi dokumentacioni ёshtё me mangёsi, mё 12.04.2017 

pra 88 ditё pas datёs 13.01.2017 ose 28 ditё mё vonё se afati maksimal i pёrcaktuar nga 

operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati i dorëzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorëzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 60 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

88 ose me 28 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  530,781.36 Euro x 0.20% x 28 ditë = 29,723.7 Euro e cila 

pёrbёn dёm ekonomik dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik I s.p.a. 

Kriteri: Mos respektim i afateve krahasimisht me kronogramёn e paraqitur nё kontratën bazё 

nr. 1179/16 datё dt. 30.03.2016. 

Ndikimi/Efekti: Penalitet  me pasoj dёm ekonomik për buxhetin e shtetit 

Shkaku: Vonesa nё lёvrimin e mallit 

Rëndësia: i lartё 

Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 29,723.7 Euro 

ndaj kontraktorit I s.p.a si penalitete tё pa llogaritura.  

Menjëherë 

10. Titulli i Gjetjes:  Mbi zbatimin e kontratave pёr punime civile, mallra e shёrbime. 

Situata: Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tё kontratёs pika 7) 

Dizenjo dhe kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 201705000014 

datё 17.03.2017 sipas kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 60 ditё, nga datё 

13.01.2017 operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 60 ditё kohё maksimale pёr dёrgimin e 

mallit nё Shqipёri, praktikat doganore sё bashku me trasportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 20.04.2017 pra 96 ditё pas datёs 13.01.2017 ose 36 ditё mё vonё se afati 

maksimal i pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati i dorëzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 
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Nё rast vonese nё dorzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktor njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 60 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

96 ose me 36 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  217,423.14 Euro x 0.20% x 36 ditë = 15,654.4 Euro e cila 

pёrbёn dёm ekonomik pёr buxhetin e shteti dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik I s.p.a. 

Kriteri: Mos respektim i afateve krahasimisht me kronogramёn e paraqitur nё kontratën bazё 

nr. 1179/16 datё dt. 30.03.2016. 

Ndikimi/Efekti: Penalitet  me pasoj dёm ekonomik për buxhetin e shtetit 

Shkaku: Vonesa nё lёvrimin e mallit 

Rëndësia: i lartё 

Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 15,654.4 Euro 

ndaj kontraktorit I s.p.a si penalitete tё pa llogaritura.  

Menjëherë 

Nga auditimi i kryer rezultoi se:  

Ne lidhje me projektin “Fuqizimi i Qёndrёs Traumatologjike Kombёtare tё Tiranёs” ёshtё 

lidhur marrёveshja midis kёshillit tё ministrave tё Republikёs sё Shqipёrisё, pёrfaqёsuar nga 

Ministria e Mbrojtjes dhe qeverisё sё Republikёs Italiane, pёrfaqёsuar nga Ministria e punёve 

tё jashtme. Nё mbledhjen e datёs 16 maj 2005 Komiteti drejtues i Ministrisё sё punёve tё 

Jashtme ёshtё shprehur pro dhёnies sё njё kredie ndihmёse prej 5,000,000 euro dhe vendosi 

dhёnien e njё donacioni prej 150,000 euro pёr realizimin e ndёrhyrjes nё “Fuqizimi i Qёndrёs 

Traumatologjike Kombёtare tё Tiranёs” nё vijim e quajtur Programi. Kjo marrёveshje ёshtё 

ratifikuar me Ligjin nr. 9656, datё 11.12.2006 për ratifikimin e “Marrëveshjes financiare 

ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e 

Financave dhe Artigiancassa spa për financimin e programit “Fuqizimi i qendrës 

Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”, ndryshuar dhe rimiratuar me ligjin nr. 153/2015 për 

Ratifikimin e dokumenteve ndryshuese, me shkëmbim notash, të marrëveshjes ndërmjet 

Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e mbrojtjes, 

dhe qeverisë së republikës së italisë, përfaqësuar nga ministria e punëve të jashtme, për 

realizimin e programit “fuqizimi i qendrës traumatologjike kombëtare të tiranës”, nënshkruar 

më 12.7.2006 ku nё notёn verbale tё miratuar nё kёtё ligj citohet se: … referuar Marrëveshjes 

ndërqeveritare lidhur me programin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të 

Tiranës”, nënshkruar më 13.7.2006, ka kënaqësinë të komunikojë miratimin e saj për shtyrjen 

e afatit të Marrëveshjes deri më 31 dhjetor 2015 dhe për kalimin e rolit të kontraktuesit të 

Marrëveshjes dypalëshe të Programit për palën shqiptare nga Ministria e Mbrojtjes te 

Ministria e Shëndetësisë së Republikës së Shqipërisë, në vijim të kalimit të përgjegjësisë së 

administrimit të Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës nga dikasteri i parë te 

dikasteri i dytë të lartpërmendur. 

 

-Në zbatim të marrëveshjes së Kredisë Nr. 8098.6 “Fuqizimi i Qendrës Kombëtare të 

Traumës” mes Qeverisë Shqiptare dhe Qeverisë Italiane, Ministria e Shëndetësisë ka 

nënshkruar katër kontrata baze dhe katër shtesa kontratash (Adendum): 

1. Kontratë Nr. 1179/16 firmosur në datë 30.03.2016 për shumën EURO 2,313,621.95 me 

kontraktorin I Sistemi dhe Adendum Nr. 970/4 datë 07.03.2017 me vlerë 571,712.29 Euro 
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2. Kontratë Nr. 1179/15 firmosur në datë 30.03.2016 për shumën EURO 557,371.00 me 

kontraktorin ATI V  Srl & T  S.r.l dhe Adendum Nr. 970/1 datë 21.02.2017 me vlerë 

250,350.50 Euro 

3. Kontratë Nr. 1179/13 firmosur ne date 25.03.2016 për shumën EURO 636,750.00 me 

kontraktorin CMS S.p.A dhe Adendum Nr. 970/2 datë 23.02.2017 me vlerë 124,350 Euro 

4. Kontratë Nr. 1179/18 firmosur ne date 11.04.2016 për shumën EURO 455,230.00 me 

kontraktorin A Italy S.p.A. dhe Adendum Nr. 970/3 datë 24.02.2017  me vlerë 90,640 Euro. 

Zbatimi I kontratave pёr operatorёt ekonomik sipas marrveshjes fillon pas miratimit tё datёs 

sё fillimit nga autoriteti kontrakorё Ministria e Shёndetёsisё, e cila ka nxjerrё shkresёn nr. 

1179/29 datё 29/12/2016 pёr njoftimin e 4 operatorёve ekonomik pёr fillimin e zbatimit tё 

kontratave e cila mban si datё fillimi 13 Janar 2017 nё tё cilёn citohet: nё zbatim tё artikullit 

18 tё kushteve special: Fillimi i aktivitetit, Ju informojmё se data pёr fillimin e aktivitetit pёr 

tё gjithё kontratat  ёshtё data 13 Janar 2017.  

Afati pёr pёrfundimin tё rikonstruksionit tё objektit SUT nё ato ambjete qё do instalohen 

pajisjet e projektit ёshtё 30.06.2017, periudhё e cila ka sjellё vonesa pёr instalimin e pajisjeve 

tё kёtij projekti duke qёnё se ambjentet nuk janё gati ndёrkohё qё njё pjesё e mirё e pasisjeve 

kanё ardhur gjatё muajve Mars-Prill 2017. Edhe pse nё kёtё periudhё SUT ka qёnё nё fazё 

rikonstruksioni tё godinёs marrja nё dorzim e pajisjeve dhe instalimi I tyre ka qёnё i pa 

planifikuar mirё, duke sjellё pengesa e vonesa nё marrjen nё dorzim e instalimin e pasjisjeve. 

 

Nga auditimi i zbatimit tё kontratave u konstatua se: 

1- Nё kontratёn nr. 1179/18 datё dt. 11.04.2016 lidhur ndёrmjet operatorit 

ekonomik A Italy Srl dhe Ministrisё sё Shёndetёsisё pёr Lotin VII, pёr produkte 

kirurgjikale pёr zёrat si mё poshtё: 
Kodi paisjes Aparatura Sasia 

o.13 Microscopio Operatorio 1 

o.14 Sistema di Neuronavigazione 1 

o.17 NIM-Nerve Integrity Monitoring system con elettrodi 1 

 

Nga auditimi i urdhёr shpenzimeve pёr pagesёn e TVSH si dhe krahasimi i tyre me Urdhёr 

pagesen u konstatua se nё dokumentacioni e pagesёs sё TVSh ёshtё fatura vetёm pёr paisjen 

Mikroskop dhe jo pёr dy artikujt e tjerё ndёrkohё qё nё shkresёn pёr pagesё si mё poshtё : 

 

Pёr zёrin o.13 paisja Mikroskop Operacionesh nga operatori ekonomik A Italy Srl ёshtё 

lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 01/2017 datё 24/02/2017 me vlerё prej 160,970 euro 

-Certifikatё origjine nr. 093372 datё 27/02/2017 pёr mikroskopin 

-CMR nr. 17001921 datё 03.03.2017 pёr mikroskopin 

-Packing list nr. 01/2017 datё 24.02.2017 qё pёrfundon me faqen 5 e cila ka nёpёrbёrje tё saj 

tё gjithё materialet pёrbёrse tё mikroskopit 

-Certifikatё Konfirmiteti  datё 23 shkurt 2017 

-Certifikatё Garancie datё 23 shkurt 2017 

-Policё sigurimi nr. 001/2017 

-Deklarata doganore, manifestin datё 10/03/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda datё 11 Mars 2017. 

 

Pёr artikujt o.14 “Sistem Neuronavigator” dhe o.17 “NIM-Sistem monitorimi i integruar me 

elektroda pёr nervet” nuk kemi dokumentacionin e plotё sipas artikullit 29 Dorzimi i cili nё 

nёn pikёn 29.2 ndёr tё tjera thotё: Kontraktori duhet ti dёrgojё kontraktuesit dokumentacionin 

e mёposhtёm: 
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-Faturёn komerciale origjinale me pёrshkrimin e materialeve, sasinё cmimin pёr njёsi dhe 

vlerёn totale tё pёrfituesit. 

-Njё dokument origjinal imbarkimi nё tre kopje (CMR) 

-Kopje tё “Packing list”  qё identifikon tё dhёnat e ngarkesёs 

-Kopje tё certifikatёs sё siguracionit 

-Certifikatё garancie tё furnizuesit 

-Certifikatё orgjine tё produkteve 

 

Nё procedurёn e pagesёs dokumetacioni i dёrguar me shkresёn nr. 1151 datё 27/09/2017 nga 

ish-drejtori i Spitalit Universitar tё Traumёs, GJ.B ёshtё si mё poshtё: 

-Fletё hyrja nr. 09 datё 16.06.2017 pёr paisjet Mikroskop operacionesh, Sistem 

Neuronavigimi dhe Sistem monitorimi i integruar me elektroda. 

- nga grupi i ngritur me urdhёrin nr. 117 datё 15.02.2017 tё pёrbёrё nga: 

1. M.T Kryetar 

2. J.M Antarё 

3. K.L Antarё  

4. A.T Antarё 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 179 datё 16.06.2017 pёr 

Pajisjen me kod o.14 Sistem neuronavigimi sё bashku me softwerin me vlerё totale 236,560 

euro 

-Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 180 datё 16.06.2017 pёr 

Pajisjen me kod o.13 Mikroskop operator me vlerё 160,970 euro 

-Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 181 datё 16.06.2017 pёr 

Pajisjen me kod o.14 Sistem i integruar monitorimi me elktroda pёr nervet me vlerё 56,170 

euro 

-Raporti i trajnimit tё stafit datё 17/09/2017 i kryer nga specialist Shqiptarё A.P dhe H. S , 

specialistё tё cilёt nuk janё ato tё cilёsuar nё kushtet speciale tё kontratёs artikulli 33 ku 

cilёsohet se: Struktura pёrgjegjёse pas shitjes ёshtё shoqёria O.D sh.p.k dhe personat e 

kontaktit janё O. J dhe E.R . Edhe pse janё tё pёrmendur nё kushtet speciale nuk gjendet 

asnjё dokument pёr formёn e bashkpunimit qё keto dy kompani kanё me njёra tjerёn. 

-Packing List nr. 02/2017 datё 24.02.2017 pёr pajisjet me kod o.14 “Sistem 

Neuronavigacioni”  e cila ka dhe produktin “SOFTWERE me kod 9733686 S7 SYNERGY 

SPINE” dhe me kod o.17 “Sistem i integruar monitorimi me elktroda pёr nervet”. 

-Faturё komerciale nr. 02/2017 datё 24/02/2017 pёr paisjet me kod o.14 dhe o.17 me vlerё 

totale 294,260 euro. 

-Faturё komerciale nr. 01/2017 datё 24/02/2017 pёr paisjet me kod o.13 me vlerё totale 

160,970 euro. 

Nё bazё tё kёtij dokumentacioni njёsia e implemetimit tё projektit ngritur me urdhёrin e 

Ministrit nr. 6044 datё 06.12.2016 i azhornuar, i pёrbër  nga: 

1.S. C  

2. A.A  

3.L.P  

4.A.Z  

Miratuar dhe nga R.C nё cilёsinё e drejtuesit kanё nxjerrё Certifikatёn e pranimit provizor 

referuar artikullit 25 tё kushteve speciale tё kontratёs nr. 1179/18 datё 30.03.2016 me numёr 

shkrese 2612/15 datё 15.11.2017. 

Me shkresёn nr. 3251/7 datё 22.06.2018 ёshtё hartuar shkresa pёr pagesё e shoqёrisё Italiane 

A Italy S.p.a.  Nga ana e Minsitrisё sё Shёndetёsisё  mё 15/11/2017 ёshtё hartuar shkresa e 

parё pёr pagesё nr. 2612/17 por nga bllokimi i procedurave nga CASA di DEPOSITI nё Itali, 

likuidimi nuk ёshtё kryer me kёtё shkresё. 
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-Pёr kёtё kontratё ёshtё nёshkruar dhe shtesa e kontratёs Adendum Nr. 970/3 datë 24.02.2017  

me vlerë 90,640 Euro pёr zёrat si mё poshtё: 
Tipet e paisjeve Sasia 

Neruonavigator komponenti G INST Kit 9734901 UNV NVLCK LGY BSC 

SPINE 

1 

Neruonavigator komponenti P (SOFTWARE 9733686 S7 SYNERGY SPINE 

funzionalita: SPINE APPLICATIONS 

1 

Neruonavigator komponenti consumabili (PAK 9733497 NAV NIM-SPINE 

PEDICLE ACC KT) 

5 

Neruonavigator komponenti consumabili (SPHERES 8801075 5/TRY 12PK) 10 

NIM-Nerve Integrity Monitoring componente aggiuntivo (PROBE SPK1004 

SURGEON CONTROLLED) 

6 

NIM-Nerve Integrity Monitoring componente aggiuntivo (ELECTRODE 

NRE1003 SD NEEDLE RECORDING) 

6 

NIM-Nerve Integrity Monitoring componente aggiuntivo (ELECTRODE 

MEP1001 KEYED CORKSCREW) 

6 

 

Nga auditimi i zёrave tё kontratёs nё Adendum Nr. 970/3 datë 24.02.2017  me vlerë 90,640 

Euro u konstatua se: Nё dokumentacionin e vёnё nё dispozicion nuk gjendet  asnjё relacion 

nga ana e Ministrisё sё Shёndetёsisё apo nga ana e SUT pse lindi nevoja pёr kёto paisje 

shtesё e jo tё tjera edhe pse nё takimet me drejtorin  e SUT na u bёmё dije se pёrzgjedhja e 

pajisejve pёr kontratat shtesё u bё nga ana e ing. Italian F.R i caktuar nga Coperacione 

Italiana pёr pёrzgjedhjen e nevojave pёr SUT. Nga auditmi i zёrave nё Adendum u verifikua 

se 4 nga zёrat e kёsaj shtese nuk gjendet nё kontratёn bazё, si dhe njёri nga zёrat 

SOFTWARE 9733686 S7 SYNERGY SPINE ёshtё dubluar me kontratёn bazё duke sjellё 

njё dёm ekonomik nё vlerёn 32,000 euro pёr buxhetin e shtetit dhe keq menaxhim tё 

fondeve tё kredisё nr. 8098.6 “Fuqizimi i Qёndrёs Kombёtare tё Traumёs” mes Shtetit 

Shqipёtarё dhe atij Italian.  

Pёr sa i pёrket zёrave tё tjerё tё cilёt nuk janё nё kontratёn bazё, nuk kemi asnjё 

dokumentacion argumentues dhe justifikues nё pёrzgjedhjen e kёtyre produkteve si dhe si u 

pёrcaktua çmimi pёr produkte duke sjellё njё mos eficiencё nё administrimin e fondeve tё 

kesaj kredie. 

-Certifikata e marrjes nё dorzim tё pёrkohshёm tё kёtyre produkteve ёshtё bёrё me shkresёn 

2612/15 prot. datё 15.11.2017 pёr zerat e kontratёs bazё ndёrkohё nga njёsia e projektit e ka 

nёnshkruar marrjen nё dorzim mё 03.11.2017 si dhe lёshuar aprovimi pёr pagesё ndaj 

operatorit ekonomik ёshtё kryer me shkresёn nr. 3251/7 datё 22.06.2018. 

-Certifikata e marrjes nё dorzim tё pёrkohshёm tё kёtyre produkteve ёshtё bёrё me shkresёn 

3251/1 prot. datё 16.05.2018 pёr zerat e kontratёs shtesё Adendum 970/3 datё 24.02.2017 

ndёrkohё nga njёsia e projektit e ka nёnshkruar marrjen nё dorzim mё 16.02.2018, si dhe 

lёshuar aprovimi pёr pagesё ndaj operatorit ekonomik ёshtё kryer me shkresёn nr. 3251/7 

datё 22.06.2018  

 

2-Nё kontratёn nr. 1179/13 datё dt. 25.03.2016 lidhur ndёrmjet operatorit ekonomik 

CAT Spa dhe Ministrisё sё Shёndetёsisё pёr Lotin IV, pёr produkte Radiologjie pёr zёrat 

si mё poshtё: 
Kodi paisjes Aparatura Sasia 

i.01 Ecografia, multiuso, portabile 2 

i.02 Ecografia, multiuso, color doppler, carrelato 2 

i.03 Unita X-Ray, C-Arm, digitale, mobile 1 

i.04 Unita X-Ray, Radiografi, digitale 1 
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i.05 Unita X-Ray, Radio/Fluoro, digitale 1 

i.06 Unita X-Ray, digital, mobile 2 

i.08 X-Ray film, stampante laser 2 

i.09 Unita X-Ray, C-Arm, digitale, mobile, per neurochirurgia 1 

 

Nga auditimi i urdhёr shpenzimeve pёr pagesёn e TVSH u verifikua dokumentacioni 

shoqёrues i mallit pёr pagesё si mё poshtё : 

 

Pёr zёrat i.01, i.02, i.03, i.05, i.06 dhe i.08 nga operatori ekonomik A  ёshtё lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. FTV17-00101 datё 24/02/2017 me vlerё prej 357,336.25 euro 

-Certifikatё origjine nr. 0932323 datё 01/03/2017 pёr paisjet 

-CMR datё 02.03.2017 pёr paisjet 

-Packing list datё 23.02.2017 qё pёrfundon me 9 faqe. 

-Certifikatё Konformiteti  datё 23 shkurt 2017 

-Certifikatё Garancie nr. serial 11506 dhe 11507 

-Policё sigurimi nr. 09/0101/002957 pёr periudhёn 21/04/2017-20.04.2018 

-Deklarata doganore, manifestin datё 10/03/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda datё 11 Mars 2017. 

 

Nё neni 4 tё kontrtaёs sё nёnshkruar mes palёve “Radha e procedurave tё dokumentave 

kontraktual” nёnen nenin 4.1 renditen dokumentacionet sipas rёndёsisё  

-1) kontrata mes palёve 

-2) Kushtet speciale tё aneksit teknik (aneksi II) 

-3) Oferta e pjesmarrёsit  

-4)Formulari i ofertёs teknike 

-5) Kushtet e pёrgjithshme 

-6) Verbali i vizitёs nё vend 

-7) Dizenjo dhe kronograma 

Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tёkontratёs pika 7) Dizenjo dhe 

kronogram pёr paisjet me kod i.01, i.02, i.03, i.06 dhe i.08 sipas kёtij dokumenti afati 

maksimal pas bёrjes aktive tё kontratёs e cila sipas shkresёs nr. 1179/29 datё 29/12/2016 datё 

fillimi ёshtё 13.01.2017 dhe nga kjo datё operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 40 ditё 

kohё maksimale pёr dёrgimin e mallit nё Shqipёri, praktikat doganore sё bashku  me 

trasportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 11.03.2017 pra 56 ditё pas datёs 13.01.2017 ose 16 mё vonё se afati maksimal I 

pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati I dorzimit dhe penalitetet nёvonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Aneksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs pёr paisjet me kod i.01, i.02, i.03, i.06 dhe i.08  tё cilat kanё njё afat maksimal 

furnizimi (bёhet fjalё pёr furnizim jo instalim) prej 40 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 56 ose 

me 16 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  357,336.25 euro x 0.20% = 11,434.76 euro e cila pёrbёn dёm 

ekonomik pёr buxhetin e shteti dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik A . 
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Nё procedurёn e pagesёs dokumetacioni i dёrguar me shkresёn nr. 1479 datё 11/12/2017 nga 

drejtori i Spitalit Universitar tё Traumёs, A.Z  ёshtё si mё poshtё: 

-Fletё hyrja nr. 11 datё 21.06.2017 pёr paisjet  me kod i.01, i.02, i.03, i.04, i.05, i.06, i.08 dhe 

i.09. 

- Nga grupi i ngritur me urdhёrin nr. 117 datё 15.02.2017 tё pёrbёrё nga: 

1. M.T Kryetar 

2. J.M Antarё 

3. K.L Antarё  

4. A.T Antarё 

-janё mbajtur procesverbalet e mё poshmte 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 188 datё 21.06.2017 pёr 

Pajisjen me kod i.01, i.02, i.03, i.04, i.05, i.06, i.08 dhe i.09 me vlerё totale 636,750 euro 

-Certifikatat e trajnimit tё stafit datё 26/06/2017  

-Packing List datё 16.03.2017  

-Faturё komerciale nr. FTV17-00101 datё 24/02/2017 me vlerё totale 357,336,25 euro. 

-Faturё komerciale nr. FTV17-00190  datё 16/03/2017 me vlerё totale 120,226.25 euro 

Nё bazё tё kёtij dokumentacioni njёsia e implemetimit tё projektit ngritur me urdhёrin e 

Ministrit nr. 6044 datё 06.12.2016 i azhornuar, i pёrbër  nga: 

1.S. C  

2. A.A  

3.L.P  

4.A.Z  

Miratuar dhe nga D.S  nё cilёsinё e drejtuesit kanё nxjerrё Certifikatёn e pranimit provizor 

referuar artikullit 25 tё kushteve speciale tё kontratёs nr. 1179/13 datё 25.03.2016 me numёr 

shkrese 3826/2 datё 22.06.2018, nga ana e njёsisё sё projektit kjo certifikatё pranimi ёshtё 

hartuar mё 09.01.2018. 

Me shkresёn nr. 3251/6 datё 22.06.2018 ёshtё hartuar shkresa pёr pagesё e shoqёrisё Italiane 

A  s.r.l (ish CATSpa).  

 

-Pёr kёtё kontratё ёshtё nёshkruar dhe shtesa e kontratёs Adendum Nr. 970/2 datë 23.02.2017  

me vlerë 124,350 Euro pёr zёrat si mё poshtё: 
Aparatura Sasia 

Ecografia, multiuso, color doppler, carrelato 2 

Unita X-Ray, C-Arm, digitale, mobile 1 

 

Nga auditimi i zёrave tё kontratёs nё Adendum Nr. 970/3 datë 24.02.2017  me vlerë 124,350 

Euro u konstatua se: Nё dokumentacionin e vёnё nё dispozicion nuk gjendet asnjё relacion 

nga ana e Ministrisё sё Shёndetёsisё apo nga ana e SUT pse lindi nevoja pёr kёto paisje 

shtesё e jo tё tjera. 

Nga verifikimi nё SUT i pajisjeve tё furnizuara mё kontratёn shtesё Adendum nr. 970/2 datё 

23.02.2017 u konstatua se kёto paisje janё magazinuar nё Magazinёn e SUT, tё pa instaluar 

dhe shpёrndarё nё repartet respektive pёr tё cilat u investua por duke e lёne nё gjёndje 

konservimi nё magazinё duke mos justifikuar shpenzimin e kryer pёr kёto paisje. 

Nga ana e ministrisё dhё njёsisё sё menaxhimit tё projektit nuk ёshtё pregatiur 

dokumentacioni i marrjes nё dorzim tё pёrkohshёm si dhe nuk ёshtё lёshuar aprovimi pёr 

pagesё tё operatorit ekonomik. Gjithashtu nё dokumentacionin e vёnё nё dispozicion nuk ka 

asnjё dokumentacion shoqёrues pёr mallin si dhe pёr pagesёn e TVSh, element qё nuk 

verteton importin e kёtyre paisjeve.  
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3-Nё kontratёn nr. 1179/15 datё dt. 30.03.2016 lidhur ndёrmjet operatorit ekonomik V  

S.r.l & T s.r.l dhe Ministrisё sё Shёndetёsisё pёr Lotin II, pёr produkte Aparatura 

mjeksore tё ndryshёm si dhe paisje tё ndryshme pёr kompletimin e dhomave tё pacientёve si, 

Krevat, komedina apo dollap, me njё vlerё kontrate prej 557,371 euro. 

Nga auditimi i urdhёr shpenzimeve pёr pagesёn e TVSH u verifikua dokumentacioni 

shoqёrues i mallit pёr pagesё si mё poshtё : 

Pёr zёrat artikuj mobilerie pёr spitalin nga operatori ekonomik V  ёshtё lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 97/17 datё 24/02/2017 me vlerё prej 63,051.75 euro 

-Certifikatё origjine nr. U/0153475 datё 03/0/2017 pёr paisjet 

-CMR Euro 1. Nr. C137178 datё 02.03.2017 pёr paisjet 

-Packing list nr. 023-1/17 datё 24.02.2017 qё pёrfundon me 1 faqe. 

-Certifikatё Konfirmiteti  e cila mungon edhe pse mungon nga ana e atoritetit kontraktorё 

janё marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie datё 02.03.2017 

-Policё sigurimi nr. 30867566 pёr periudhёn 31/05/2016-30.05.2017 

-Deklarata doganore, manifestin datё 10/03/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda datё 30 Maj 2017. 

Pёr zёrat artikuj mobilerie comedina me tavoli ngrenie si dhe dollape rrobash pёr spitalin nga 

operatori ekonomik V  ёshtё lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 152/17 datё 28/02/2017 me vlerё prej 23,220 euro 

-Certifikatё origjine nr. U/0153476 datё 03/03/2017 pёr paisjet 

-CMR Euro 1. Nr. C137181 datё 03.03.2017 pёr paisjet 

-Packing list nr. 023-2/17 datё 28.02.2017 qё pёrfundon me 1 faqe. 

-Certifikatё Konfirmiteti  e cila mungon edhe pse mungon nga ana e atoritetit kontraktorё 

janё marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie datё 02.03.2017 

-Policё sigurimi nr. 30867566 pёr periudhёn 31/05/2016-30.05.2017 

-Deklarata doganore, manifestin datё 10/03/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda datё 30 Maj 2017. 

Pёr zёrin artikujt Krevatё Mekanik dhe hidraulik pёr spitalin nga operatori ekonomik V  ёshtё 

lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 153/17 datё 28/02/2017 me vlerё prej 61,600 euro 

-Certifikatё origjine nr. U/0153477 datё 03/03/2017 pёr paisjet 

-CMR Euro 1. Nr. C137185 datё 03.03.2017 pёr paisjet 

-Packing list nr. 023-3/17 datё 24.02.2017 qё pёrfundon me 1 faqe. 

-Certifikatё Konfirmiteti  e cila mungon edhe pse mungon nga ana e atoritetit kontraktorё 

janё marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie datё 02.03.2017 

-Policё sigurimi nr. 30867566 pёr periudhёn 31/05/2016-30.05.2017 

-Deklarata doganore, manifestin datё 10/03/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda datё 30 Maj 2017 

 

Pёr zёrat artikuj spitalore, aparatura nga operatori ekonomik V  ёshtё lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 159/17 datё 03/03/2017 me vlerё prej 220,647 euro 

-Certifikatё origjine nr. U/0153481 datё 07/03/2017 pёr paisjet 

-CMR Euro 1. Nr. B0480040 datё 07.03.2017 pёr paisjet 

-Packing list nr. 023-6/2017 datё 22.02.2017 qё pёrfundon me 3 faqe. 

-Certifikatё Konfirmiteti e cila mungon edhe pse mungon nga ana e autoritetit kontraktorё 

janё marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie datё 02.03.2017 
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-Policё sigurimi nr. OL/361113805 datё 07.03.2017 

-Deklarata doganore, manifestin datё 22/03/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda  

Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tё kontratёs pika 7) Dizenjo dhe 

kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 159/17 datё 03.03.2017 sipas 

kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 44 ditё, nga datё 13.01.2017 operatori 

ekonomik sipas Kronogramёs ka 44 ditё kohё maksimale pёr dёrgimin e mallit nё Shqipёri, 

praktikat doganore sё bashku me trasportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 22.03.2017 pra 69 ditё pas datёs 13.01.2017 ose 25 ditё mё vonё se afati 

maksimal I pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati I dorzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 44 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

69 ose me 25 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  220,647 euro x 0.20% x 25dit = 11,032.35 euro e cila pёrbёn 

dёm ekonomik pёr buxhetin e shteti dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik V  s.r.l. 

Pёr zёrat artikuj aparatura spitalore si dhe krevate elektromekanik dhe karrel sherbimi pёr 

spitalin nga operatori ekonomik V  ёshtё lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 158/17 datё 03/03/2017 me vlerё prej 111,959 euro 

-Certifikatё origjine nr. U/0153480 datё 07/03/2017 pёr paisjet 

-CMR Euro 1. Nr. B0480039 datё 06.03.2017 pёr paisjet 

-Packing list nr. 023-5/17 datё 24.02.2017 qё pёrfundon me 1 faqe. 

-Certifikatё Konfirmiteti  e cila mungon edhe pse mungon nga ana e atoritetit kontraktorё 

janё marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie datё 02.03.2017 

-Policё sigurimi nr. OL/361113805 datё 07.03.2017 

-Deklarata doganore, manifestin datё 21/03/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda  

Pёr zёrat dollape rrobash dhe krevate mekanik dhe hidraulik pёr spitalin nga operatori 

ekonomik V  ёshtё lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 290/17 datё 07/04/2017 me vlerё prej 35,660 euro 

-Certifikatё origjine nr. U/0153486 datё 11/04/2017 pёr paisjet 

-CMR nr 0112501 datё 10.04.2017 Euro 1. Nr. C202946 datё 10.04.2017 pёr paisjet 

-Packing list nr. 033-2/17 datё 08.03.2017 qё pёrfundon me 1 faqe. 

-Certifikatё Konfirmiteti  e cila mungon edhe pse mungon nga ana e atoritetit kontraktorё 

janё marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie datё 02.03.2017 

-Policё sigurimi nr. 30867566 datё 31/05/2016-30/05/2017 

-Deklarata doganore, manifestin datё 19/04/2017  

 

Nё procedurёn e pagesёs dokumetacioni i dёrguar me shkresёn nr. 1188/1 datё 17/10/2017 

nga ish-drejtori i Spitalit Universitar tё Traumёs, GJ.B ёshtё si mё poshtё: 

-Fletё hyrja nr. 17 datё 02.10.2017 pёr paisjet  spitalore aparatura dhe mobileri. 

- Nga grupi i ngritur me urdhёrin nr. 941 datё 27.09.2017 tё pёrbёrё nga: 
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1. N.M Kryetar 

2. B.C Antarё 

3. S.K Antarё  

4. E.H Antarё 

5. D.Ll Antarё 

-janё mbajtur procesverbalet e mё poshmte 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 373 datё 02.10.2017 pёr 

Pajisjen spitalore, aparatura dhe mobileri me me vlerё totale 579,822.5 euro 

-Fletё hyrja nr. 31 datё 05.10.2017 pёr paisjet  spitalore aparatura dhe mobileri. 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 385 datё 05.10.2017 pёr 

Pajisjen spitalore, aparatura dhe mobileri me me vlerё totale 17,313 euro 

-Fletё hyrja nr. 28 datё 05.10.2017 pёr paisjet  spitalore aparatura dhe mobileri. 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 388 datё 05.10.2017 pёr 

Pajisjen spitalore, aparatura dhe mobileri me me vlerё totale 29,034 euro 

-Fletё hyrja nr. 62 datё 09.10.2017 pёr paisjet  spitalore aparatura dhe mobileri. 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 421 datё 09.10.2017 pёr 

Pajisjen spitalore, aparatura dhe mobileri me me vlerё totale 8,014 euro 

-Fletё hyrja nr. 57 datё 06.10.2017 pёr paisjet  spitalore aparatura dhe mobileri. 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 412 datё 06.10.2017 pёr 

Pajisjen spitalore, aparatura dhe mobileri me me vlerё totale 20,720 euro 

-Fletё hyrja nr. 58 datё 06.10.2017 pёr paisjet  spitalore aparatura dhe mobileri. 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 413 datё 06.10.2017 pёr 

Pajisjen spitalore, aparatura dhe mobileri me me vlerё totale 32,543 euro 

-Fletё hyrja nr. 60 datё 06.10.2017 pёr paisjet  spitalore aparatura dhe mobileri. 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 415 datё 06.10.2017 pёr 

Pajisjen spitalore, aparatura dhe mobileri me me vlerё totale 79,443 euro 

-Fletё hyrja nr. 30 datё 05.10.2017 pёr paisjet  spitalore aparatura dhe mobileri. 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 384 datё 05.10.2017 pёr 

Pajisjen spitalore, aparatura dhe mobileri me me vlerё totale 28,747 euro 

-Fletё hyrja nr. 29 datё 05.10.2017 pёr paisjet  spitalore aparatura dhe mobileri. 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 383 datё 05.10.2017 pёr 

Pajisjen spitalore, aparatura dhe mobileri me me vlerё totale 5594 euro 

-Certifikatat e trajnimit tё stafit datё 02/10/2017 nga trajnuesit E.H, E.B dhe I.I pёrfaqёsues tё 

E , operator ekonomik shqipёtrё i pёrmendur nё artikullin 3 tё kushteve speciale tё kontratёs. 

-Packing List nr. 023-6/17 datё 24.02.2017  

-Faturё komerciale nr. 159/17 datё 03/03/2017 me vlerё totale 220,647 euro. 

Nё bazё tё kёtij dokumentacioni njёsia e implemetimit tё projektit ngritur me urdhёrin e 

Ministrit nr. 6044 datё 06.12.2016 i azhornuar, i pёrbër  nga: 

1.S. C  

2.A.A  

3.L.P  

4.A.Z  

Miratuar dhe nga D.S  nё cilёsinё e drejtuesit kanё nxjerrё Certifikatёn e pranimit provizor 

referuar artikullit 25 tё kushteve speciale tё kontratёs nr. 1179/15 datё 30.03.2016 me numёr 

shkrese 3826 datё 14.06.2018, nga ana e njёsisё sё projektit kjo certifikatё pranimi ёshtё 

hartuar mё 09.01.2018. 

Me shkresёn nr. 3826/1 datё 22.06.2018 ёshtё hartuar shkresa pёr pagesё e shoqёrisё Italiane 

V  s.r.l & T  s.r.l).  

-Pёr kёtё kontratё ёshtё nёshkruar dhe shtesa e kontratёs Adendum Nr. 970/1 datë 21.02.2017  

me vlerë 250,325.5 Euro pёr zёrat si mё poshtё: 
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Nga auditimi i zёrave tё kontratёs nё Adendum Nr. 970/1 datë 21.02.2017  me vlerë 

250,325.5 Euro u konstatua se: Nё dokumentacionin e vёnё nё dispozicion nuk gjendet   

asnjё relacion nga ana e Ministrisё sё Shёndetёsisё  apo nga ana e SUT pse lindi nevoja pёr 

kёto paisje shtesё e jo tё tjera. 

Nga verifikimi nё SUT i pajisjeve tё furnizuara mё kontratёn shtesё Adendum nr. 970/1 datё 

21.02.2017 u konstatua se njё pjesё paisjeve janё magazinuar nё Magazinёn e SUT, tё pa 

shpёrndarё nё repartet respektive. 

Pёr zёrat artikuj mobilerie comedina me tavoli ngrenie si dhe dollape rrobash pёr spitalin nga 

operatori ekonomik V ёshtё lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 307/17 datё 20/04/2017 me vlerё prej 49,357 euro 

-Certifikatё origjine nr. U/0153487 datё 26/04/2017 pёr paisjet 

-CMR nr. 0112544 datё 26.04.2017 Euro 1. Nr. C202965 datё 26.04.2017 pёr paisjet 

-Packing list nr. 033-3/17 datё 08.03.2017 qё pёrfundon me 1 faqe. 

-Certifikatё Konfirmiteti e cila mungon edhe pse mungon nga ana e autoritetit kontraktorё 

janё marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie datё 02.03.2017 

-Policё sigurimi nr. 30867566 pёr periudhёn 31/05/2016-30.05.2017 

-Deklarata doganore, manifestin datё 08/05/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda. 

Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tёkontratёs pika 7) Dizenjo dhe 

kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 307/17 datё 24.04.2017 sipas 

kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 44 ditё, nga datё 21.02.2017 (data e 

nёshkrimit tё kontratёs shtesё) operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 44 ditё kohё 

maksimale pёr dёrgimin e mallit nё Shqipёri, praktikat doganore sё bashku  me trasportin 

deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 08.05.2017 pra 75 ditё pas datёs 21.02.2017 ose 31 ditё mё vonё se afati 

maksimal I pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati I dorzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 44 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

75 ose me 31 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej 49,357 euro x 0.20% x 31dit = 3,030.13 euro e cila pёrbёn dёm 

ekonomik pёr buxhetin e shteti dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik V  s.r.l. 

Pёr zёrin artikujt tavolinё celiku fikse dhe krevat vizitash dhe paisje e mobileri tё ndryshme 

pёr spitalin nga operatori ekonomik V  ёshtё lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 383/17 datё 03/05/2017 me vlerё prej 48,547 .5euro 

-Certifikatё origjine nr. U/0153490 datё 12/05/2017 pёr paisjet 

-CMR nr. 0112855 datё 12.05.2017 Euro 1. Nr. C137185 datё 12.05.2017 pёr paisjet 

-Packing list nr. 033-4/17 datё 08.03.2017 qё pёrfundon me 1 faqe. 

-Certifikatё Konfirmiteti  e cila mungon edhe pse mungon nga ana e atoritetit kontraktorё 

janё marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie datё 02.03.2017 

-Policё sigurimi nr. 30867566 pёr periudhёn 31/05/2016-30.05.2017 
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-Deklarata doganore, manifestin datё 24/05/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda datё 30 Maj 2017 

Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tёkontratёs pika 7) Dizenjo dhe 

kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 307/17 datё 24.04.2017 sipas 

kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 44 ditё, nga datё 21.02.2017 (data e 

nёshkrimit tё kontratёs shtesё) operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 44 ditё kohё 

maksimale pёr dёrgimin e mallit nё Shqipёri, praktikat doganore sё bashku  me trasportin 

deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 24.05.2017 pra 91 ditё pas datёs 21.02.2017 ose 31 ditё mё vonё se afati 

maksimal I pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati I dorzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 44 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

91 ose me 47 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  48,547.5 euro x 0.20% x 47dit = 4,563.4 euro e cila pёrbёn dёm 

ekonomik pёr buxhetin e shteti dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik V  s.r.l. 

Pёr zёrin artikujt tavolinё me tavolinё ngrёnie, dhe disa aparatura mjeksore pёr spitalin nga 

operatori ekonomik V  ёshtё lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 389/17 datё 08/05/2017 me vlerё prej 41,997euro 

-Certifikatё origjine nr. U/0153491 datё 26/05/2017 pёr paisjet 

-CMR datё 25.05.2017 Euro 1. Nr. Q624232 datё 26.05.2017 pёr paisjet 

-Packing list nr. 033-6/17 datё 08.03.2017 qё pёrfundon me 1 faqe. 

-Certifikatё Konfirmiteti e cila mungon edhe pse mungon nga ana e atoritetit kontraktorё janё 

marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie datё 02.03.2017 

-Policё sigurimi nr. Ol/361113805 datё 26.05.2017 

-Deklarata doganore, manifestin datё 15/06/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda datё 15 Qershor 2017 

Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tёkontratёs pika 7) Dizenjo dhe 

kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 389/17 datё 08.05.2017 sipas 

kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 44 ditё, nga datё 21.02.2017 (data e 

nёshkrimit tё kontratёs shtesё) operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 44 ditё kohё 

maksimale pёr dёrgimin e mallit nё Shqipёri, praktikat doganore sё bashku  me trasportin 

deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 15.06.2017 pra 111 ditё pas datёs 21.02.2017 ose 67 ditё mё vonё se afati 

maksimal I pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati I dorzimit dhe penalitetet nёvonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 
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-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 44 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

111 ose me 67 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  41,997 euro x 0.20% x 67dit = 5,627.6 euro e cila pёrbёn dёm 

ekonomik pёr buxhetin e shteti dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik V  s.r.l. 

Pёr zёrin artikujt tavolinё me tavolinё ngrёnie, dhe disa aparatura mjeksore pёr spitalin nga 

operatori ekonomik V  ёshtё lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 422/17 datё 25/05/2017 me vlerё prej 26,912 euro 

-Certifikatё origjine nr. U/0712845 datё 29/05/2017 pёr paisjet 

-CMR datё 27.05.2017 Euro 1. Nr. Q624236 datё 27.05.2017 pёr paisjet 

-Packing list nr. 033-5/17 datё 08.03.2017 qё pёrfundon me 1 faqe. 

-Certifikatё Konfirmiteti e cila mungon edhe pse mungon nga ana e atoritetit kontraktorё janё 

marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie datё 02.03.2017 

-Policё sigurimi nr. Ol/361113805 datё 26.05.2017 

-Deklarata doganore, manifestin datё 15/06/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda  

Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tёkontratёs pika 7) Dizenjo dhe 

kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 422/17 datё 25.05.2017 sipas 

kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 44 ditё, nga datё 21.02.2017 (data e 

nёshkrimit tё kontratёs shtesё) operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 44 ditё kohё 

maksimale pёr dёrgimin e mallit nё Shqipёri, praktikat doganore sё bashku  me trasportin 

deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 15.06.2017 pra 111 ditё pas datёs 21.02.2017 ose 67 ditё mё vonё se afati 

maksimal I pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati I dorzimit dhe penalitetet nёvonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 44 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

111 ose me 67 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  26,912 euro x 0.20% x 67dit = 3,606.2 euro e cila pёrbёn dёm 

ekonomik pёr buxhetin e shteti dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik V  s.r.l. 

 

Nё procedurёn e pagesёs dokumetacioni i dёrguar me shkresёn nr. 1138/1 datё 17/10/2017 

nga ish-drejtori i Spitalit Universitar tё Traumёs, GJ.B ёshtё si mё poshtё: 

-Fletё hyrja nr. 17, 17/1 datё 02.10.2017 pёr paisjet  spitalore aparatura dhe mobileri. 

- Nga grupi i ngritur me urdhёrin nr. 941 datё 27.09.2017 tё pёrbёrё nga: 

1. N.M Kryetar 

2. B.C Antarё 

3. S.K Antarё  

4. E.H Antarё 

5. D.Ll Antarё 

-janё mbajtur procesverbalet e mё poshmte 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 373 datё 02.10.2017 pёr 

Pajisjen spitalore, aparatura dhe mobileri me me vlerё totale 579,822.5 euro 
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-Fletё hyrja nr. 31 datё 05.10.2017 pёr paisjet  spitalore aparatura dhe mobileri. 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 385 datё 05.10.2017 pёr 

Pajisjen spitalore, aparatura dhe mobileri me me vlerё totale 17,313 euro 

-Fletё hyrja nr. 58 datё 06.10.2017 pёr paisjet  spitalore aparatura dhe mobileri. 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 413 datё 06.10.2017 pёr 

Pajisjen spitalore, aparatura dhe mobileri me me vlerё totale 32,543 euro 

-Fletё hyrja nr. 59 datё 06.10.2017 pёr paisjet  spitalore aparatura dhe mobileri. 

Procesverbali i pritjes, kontrollit dhe administrimit tё mallit nr. 414 datё 06.10.2017 pёr 

Pajisjen spitalore, aparatura dhe mobileri me me vlerё totale 4,407 euro 

-Certifikatat e trajnimit tё stafit datё 02/10/2017 nga trinuesit E.H , E.B dhe I.I pёrfaqёsues tё 

E , operator ekonomik shqiptarё i pёrmendur nё artikullin 3 tё kushteve speciale tё kontratёs. 

Nё bazё tё kёtij dokumentacioni njёsia e implemetimit tё projektit ngritur me urdhёrin e 

Ministrit nr. 6044 datё 06.12.2016 i azhornuar, i pёrbër  nga: 

1.S. C  

2. A.A  

3.L.P  

4.A.Z  

Miratuar dhe nga D.S  nё cilёsinё e drejtuesit kanё nxjerrё Certifikatёn e pranimit provizor 

referuar artikullit 25 tё kushteve speciale tё kontratёs nr. 1179/15 datё 30.03.2016 me numёr 

shkrese 3826/3 datё 24.09.2018, nga ana e njёsisё sё projektit kjo certifikatё pranimi ёshtё 

hartuar mё 08.08.2018. 

Me shkresёn nr. 3826/4 datё 18.10.2018 ёshtё hartuar shkresa pёr pagesё e shoqёrisё Italiane 

V  s.r.l & T  s.r.l).  

 

4-Nё kontratёn nr. 1179/16 datё dt. 30.03.2016 lidhur ndёrmjet operatorit ekonomik I 

S.p.a dhe Ministrisё sё Shёndetёsisё pёr Lotin I, LOTIN III, LOTIN V dhe LOTIN VI, 

pёr Aparatura mejksore tё ndryshёm me njё vlerё kontrate prej 2,313,621.95 euro. 

Nga auditimi i urdhёr shpenzimeve pёr pagesёn e TVSH u verifikua dokumentacioni 

shoqёrues i mallit pёr pagesё si mё poshtё: 

 

Pёr zёrat artikuj paisje mjeksore dhe aparautra tё ndryshme nga operatori ekonomik I ёshtё 

lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 201705000008 datё 24/02/2017 me vlerё prej 642,652.43 euro 

-Certifikatё origjine nr. V/0111426 datё 02/03/2017 pёr paisjet 

-CMR nr. 011/033498 datё 28.02.2017 pёr paisjet 

-Packing qё pёrfundon me 1 faqe. 

-Certifikatё Konfirmiteti e cila mungon edhe pse mungon nga ana e atoritetit kontraktorё janё 

marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie pa datё  

-Policё sigurimi nr. ITCGNB15667 lёshuar mё datё 21.12.2016  pёr tё gjithё vlerёn e 

kontratёs 

-Deklarata doganore, manifestin datё 22/03/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda. 

Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tёkontratёs pika 7) Dizenjo dhe 

kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 201705000008 datё 24.02.2017 

sipas kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 60 ditё, nga datё 13.01.2017 

operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 60 ditё kohё maksimale pёr dёrgimin e mallit nё 

Shqipёri, praktikat doganore sё bashku  me trasportin deri nё SUT. 



  

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale për projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare 

të Tiranës” 
 

95 
 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 22.03.2017 pra 69 ditё pas datёs 13.01.2017 ose 9 ditё mё vonё se afati 

maksimal I pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati I dorzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 60 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

69 ose me 9 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej 642,652.43 euro x 0.20% x 9 ditë = 11,567.7 euro e cila pёrbёn 

dёm ekonomik pёr buxhetin e shteti dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik I s.p.a. 

 

Pёr zёrat artikuj paisje mjeksore dhe aparautra tё ndryshme nga operatori ekonomik I ёshtё 

lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 20170500001024 datё 24/02/2017 me vlerё prej 104,259 euro 

-Certifikatё origjine nr. U/0639872 datё 02/03/2017 pёr paisjet 

-CMR nr. datё 15.02.2017 pёr paisjet 

-Packing list tirana-04 qё pёrfundon me 1 faqe. 

-Certifikatё Konfirmiteti  e cila mungon edhe pse mungon nga ana e atoritetit kontraktorё 

janё marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie pa datё  

-Policё sigurimi nr. ITCGNB15667 lёshuar mё datё 21.12.2016  pёr tё gjithё vlerёn e 

kontratёs 

-Deklarata doganore, manifestin datё 15/03/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda 16.03.2017. 

 

Pёr zёrat artikuj paisje mjeksore dhe aparautra tё ndryshme nga operatori ekonomik I ёshtё 

lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 201705000013 datё 17/03/2017 me vlerё prej 530,781.36 euro 

-Certifikatё origjine nr. U/0639876 datё 20/03/2017 pёr paisjet 

-CMR nr. 22170048601 datё 22.03.2017 pёr paisjet 

-Packing list e cila mungon edhe pse mungon nga ana e atoritetit kontraktorё janё marrё nё 

dorzim paisjet. 

-Certifikatё Konfirmiteti  e cila mungon edhe pse mungon nga ana e atoritetit kontraktorё 

janё marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie pa datё  

-Policё sigurimi nr. ITCGNB15667 lёshuar mё datё 21.12.2016  pёr tё gjithё vlerёn e 

kontratёs 

-Deklarata doganore vetёm paraprake, mungon manifestin dhe urdher clirimin doganore nga 

sistemi Asycuda. 

-Urdhёr shpenzimi nr. 112 datё 12.04.2017 pёr pagesёn e TVSH  

Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tёkontratёs pika 7) Dizenjo dhe 

kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 201705000013 datё 20.03.2017 

sipas kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 60 ditё, nga datё 13.01.2017 

operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 60 ditё kohё maksimale pёr dёrgimin e mallit nё 

Shqipёri, praktikat doganore sё bashku  me trasportin deri nё SUT. 
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Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare referuar urdhёr shpenzimit pasi dokumentacioni ёshtё me mangёsi, mё 12.04.2017 

pra 88 ditё pas datёs 13.01.2017 ose 28 ditё mё vonё se afati maksimal I pёrcaktuar nga 

operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati I dorzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 60 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

88 ose me 28 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  530,781.36 euro x 0.20% x 28dit = 29,723.7 euro e cila pёrbёn 

dёm ekonomik pёr buxhetin e shteti dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik I s.p.a. 

 

Pёr zёrat artikuj paisje mjeksore dhe aparautra tё ndryshme nga operatori ekonomik I ёshtё 

lёshuar: 

-Fatura comerciale nr. 201705000014 datё 17/03/2017 me vlerё prej 217,423.14 euro 

-Certifikatё origjine nr. U/0639877 datё 20/03/2017 pёr paisjet 

-CMR nr. 033857 datё 21.03.2017 pёr paisjet 

-Packing list 08 qё pёrfundon me 1 faqe. 

-Certifikatё Konfirmiteti  e cila mungon edhe pse mungon nga ana e atoritetit kontraktorё 

janё marrё nё dorzim paisjet. 

-Certifikatё Garancie pa datё  

-Policё sigurimi nr. ITCGNB15667 lёshuar mё datё 21.12.2016  pёr tё gjithё vlerёn e 

kontratёs 

-Deklarata doganore, manifestin datё 20/04/2017 si dhe urdher clirimin doganore nga sistemi 

Asycuda. 

Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tёkontratёs pika 7) Dizenjo dhe 

kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 201705000014 datё 17.03.2017 

sipas kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 60 ditё, nga datё 13.01.2017 

operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 60 ditё kohё maksimale pёr dёrgimin e mallit nё 

Shqipёri, praktikat doganore sё bashku  me trasportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 20.04.2017 pra 96 ditё pas datёs 13.01.2017 ose 36 ditё mё vonё se afati 

maksimal I pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati I dorzimit dhe penalitetet nёvonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Anksi III parashikuar nё artikujt nr. 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

-Nё respektim tё kёtij artikulli si dhe tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit referuar dhe 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 60 ditёsh dhe tё furnizuara ditёn e 

96 ose me 36 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit 

ekonomik nё vlerёn prej  217,423.14 euro x 0.20% x 36dit = 15,654.4 euro e cila pёrbёn 

dёm ekonomik pёr buxhetin e shteti dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik I s.p.a. 
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Nё procedurёn e pagesёs dokumetacioni i dёrguar me shkresёn nr. 1183 datё 06/10/2017 dhe 

nr. 1262 datё 24.10.2017 nga ish-drejtori i Spitalit Universitar tё Traumёs, GJ.B me flet 

hryjet pёrkatёse dhe procesverbalet e mbajtura nga grupi i ngritur me urdhёrin nr. 117 datё 

15.02.2017 dhe nr. 941 datё 27.09.2017 tё pёrbёrё nga: 

1.J.M    1. N.M Kryetar 

2. D.M   2. B.C Antarё 

3. P.S          3. S.K Antarё  

4. A.T    4. E.H Antarё 

5. D.Ll Antarё 

-Certifikatat e trajnimit tё stafit nga trinuesit e shoqёrive B.A dhe M shpk, operator ekonomik 

shqiptarё tё pёrmendur nё artikullin 33 tё kushteve speciale tё kontratёs. 

Nё bazё tё kёtij dokumentacioni njёsia e implemetimit tё projektit ngritur me urdhёrin e 

Ministrit nr. 6044 datё 06.12.2016 i azhornuar, i pёrbër  nga: 

1.S. C  

2.A.A  

3.L.P  

4.A.Z  

Miratuar dhe nga R.C nё cilёsinё e drejtuesit kanё nxjerrё Certifikatёn e pranimit provizor 

referuar artikullit 25 tё kushteve speciale tё kontratёs nr. 1179/16 datё 30.03.2016 me numёr 

shkrese 2612/16 datё 15.11.2017, nga ana e njёsisё sё projektit kjo certifikatё pranimi ёshtё 

hartuar mё 03.11.2018. 

Pёr pjesёn e mbetur tё kontratёs bazё ёshtё hartuar njёsia e implemetimit tё projektit ngritur 

me urdhёrin e Ministrit nr. 6044 datё 06.12.2016 i azhornuar, i pёrbër  nga: 

1.S. C  

2. A.A  

3.L.P  

4.A.Z  

Miratuar dhe nga D.S nё cilёsinё e drejtuesit kanё nxjerrё Certifikatёn e pranimit provizor 

referuar artikullit 25 tё kushteve speciale tё kontratёs nr. 1179/16 datё 30.03.2016 me numёr 

shkrese 3251/3 datё 14.06.2018, nga ana e njёsisё sё projektit kjo certifikatё pranimi ёshtё 

hartuar mё 12.06.2018. 

Me shkresёn nr. 3251/8 datё 26.06.2018 ёshtё hartuar shkresa pёr pagesё e shoqёrisё Italiane 

I s.p.a me vlerё 63,709.14 euro. 

 

-Pёr kёtё kontratё ёshtё nёshkruar dhe shtesa e kontratёs Adendum Nr. 970/4 datë 07.03.2017  

me vlerë 571,712.29 Euro . 

Nga auditimi i zёrave tё kontratёs nё Adendum Nr. 970/4 datë 07.03.2017  me vlerë 

571,712.29 Euro u konstatua se: Nё dokumentacionin e vёnё nё dispozicion nuk gjendet   

asnjё relacion nga ana e Ministrisё sё Shёndetёsisё  apo nga ana e SUT pse lindi nevoja pёr 

kёto paisje shtesё e jo tё tjera. 

Nga ana e ministrisё dhё njёsisё sё menaxhimit tё projektit nuk ёshtё pregatiur 

dokumentacioni i marrjes nё dorzim tё pёrkohshёm si dhe nuk ёshtё lёshuar aprovimi pёr 

pagesё tё operatorit ekonomik. Gjithashtu nё dokumentacionin e vёnё nё dispozicion nuk ka 

asnjё dokumentacion shoqёrues pёr mallin si dhe pёr pagesёn e TVSh, element qё nuk 

verteton importin e kёtyre paisjeve.  

 

-Në përgjigje të observacionit të dërguar me shkresën 5/24 datë 10.05.2019 nga njësia e 

menaxhimit të projektit R.C , A.A , L.P , S.Ç  dhe Dr. A.Z  ju bëme me dije se: Në 

observacionin e dërguar nuk keni paraqitur prova dhe fakte të reja që kundërshtojnë apo 
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ndryshon gjetjet e grupit të auditimit si dhe ndryshojnë opinionin e krijuar gjatë audtimit në 

terren dhe në dokumentacion e dërguar me observacionin e datës 08.03.2019. 

-Së pari; Në lidhje me shtesë e kontratës me OE A me nr. 970/3 datë 24.02.2017 me vlerë 

90,640 Euro, në asnjë rresht të observacionit tuaj nuk e kundërshtoni faktin e pasojës së 

sjellë thjesht pretendoni me të drejt se; ‘,…PIU nuk ka qenë as hartues dhe as nënshkrues i 

kësaj kontrate.’’ Si dhe ‘’PIU nuk mban asnjë përgjegjësi pasi nuk ka marrë pjesë në 

hartimin e tyre’’. 

-Së dyti; Ju si PIU jeni përgjegjës për zbatimin e kontratës siç e përmendi dhe ju në faqen 4 

paragrafi 4, zbatimi i kontratës nuk ka të bëjë vetëm në aspektin teknik ku dhe këtu kemi 4 

element në shtesën e kontratës që nuk gjenden në kontratën bazë si dhe një dublim në zërat e 

kontratës bazë, por ka të bëjë dhe me mir administrimin e fondeve të projekti që në fund të 

fundit është një kredi për Shtetin Shqiptar. 

-Së treti; Për sa i përket vonesave të secilit operator, më vjen mirë që dhe nga ana juaj nuk 

kundërshtohet por justifikohet me vonesat në përfundimin e punimeve në rikonstruksionin e 

Spitalit të Traumës. Nga ana e Audituesve të KLSH janë analizuar furnizimet zë për zë për 

ato furnizime (Fatura) që nga ana jonë u gjykua e arsyeshme për auditimi në bazë të riskut. 

Nga auditimi i tyre rezultoi se furnizime ka patur dhe brenda afatit por nga ana e OE nuk 

janë respektuar të gjithë afatet për çdo zë duke sjellë dhe vonesa e mos llogaritje penalitetesh 

nga ana Juaj.  

-Së katërti; Në lidhje me aktkostatimit nr. 7 datë 28.02.2019, ju bëjmë me dije se nga ana 

jonë është analizuar me shumë korrektësi situate dhe email-et e dërguara nga Dr. A.Z  

pjesëtar i PIU-t operatorit ekonomik për ofrimin e shërbimit të riparimit në kohë si dhe është 

respektuar afati i kërkuar nga ato deri në momentin e fillimit të likuidimeve. 

Nga ana jonë nuk pretendohet që nga ana e PIU-t nuk është plotësuar e firmosur në kohë 

certifikata e pranimit por, vonesa në ofrimin e shërbimit. Për sa i përket nënshkrimeve të 

Përgjegjës së projektit siç e keni deklaruar dhe verbalisht në institucionin tuaj ka patur 

problematika në depozitimin e firmave dhe respektimin e personave të autorizuar për 

firmosje. Përgjegjësja e projektit nënshkruar për efekt likuidimi jo pranimi malli atë e bëni 

JU. 

Për sa i përket detyrave të PIU-t ato janë të mirë përcaktuara në anekset e nënshkruara mes 

palëve. 

Për sa më sipër observacioni nuk merret në konsiderat. 

 

7. Mbi administrimin e veprave të dorëzuara. 

 

1. Titulli i Gjetjes:  Mbi administrimin e veprave tё dorzuara. 

Situata: Nga auditimi i kontratёn nr. 1179/13 datё dt. 25.03.2016 lidhur ndёrmjet operatorit 

ekonomik CAT Spa (sot A) dhe Ministrisё sё Shёndetёsisё pёr Lotin IV, pёr paisje 

radiologjie, nisur nga instalimi pёrdorimi eficenca dhe miradministrimi apo mbarëvajtja e 

pajisjeve pёr kёtё kontratё. 

Duke marrё parasysh situatёn fillestare tё krijuar edhe nga mos marrja nё dorëzim tё pajisjeve 

nga ana e Ministrisё sё Shёndetёsisё i e cila ngarkohet me pёrgjegjёsi njёsia zbatuese e 

projektit pёr vonesat e shaktuara pёrsёri ёshtё e pa justifikuar vonesa nё ofrimin e shёrbimit 

tё riparimit pёr 6 muaj rresht tё kёtyre paisjeve. Gjatё verfikimit tё datёs 26 Shkurt 2019 

paisjet e kosntatuar me defekt ishin riparur dhe nga ana e stafit na u bёmёdije se janё riparuar 

mё 21.02.2019. 

Nё zbatim tё artikullit 21 “Vonesa nё ekzekutim tё kontratёs dhe penalitetet”  nё paragrafin 3 

shprehet se: Pёr çdo ditё vonesё nё kryerjen e ndërhyrjeve nё asistencё dhe mirëmbajtje tё 

artikujve dhe aparaturave tё furnizuara, nё respektim tё cka ёshtё deklaruar nё ofertё, 

ofertuesi duhet ti paguaj njё penalitet deri nё 1000 euro nё ditё... 
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-Nё respektim tё kёtij artikulli nga njёsia e projektit duhe ti llogarisё penalitet e krijuara nga 

vonesat nё ofrimin e shёrbimit ndaj kompanisё Italiane A  si dhe pёrfaqёsuesit tё saj pёr 

ofrimin e shёrbimeve pas shitjes A.T . 

Penalitetit shkon deri nё 1000 euro ditё sipas kontratës, nё kёtё rast duke qenё se kontrata 

bazё ёshtё nё vlerёn prej 636,750 euro dhe nga kёto vetёm njё pjesё tё paisjeve kanё 

paraqitur probleme nё vlerёn 214,000 euro ose 33% e kontratёs atёhere dhe vlera pёr 

pёrllogaritjen e penalitetit do merret 33% e 1000 eurove/dita ose 330 Euro nё ditё. Gjithashtu 

nё respektim tё artikullit 32 detyrimet dhe garancitё pika pika 32.3 ndёr tё tjera citon: 

Kompania mer masat me shpenzimet e tij pёr tё riparuar difektet dhe problemet nё kohёn mё 

tё shpejt tё mundshёm pёr tё minimizuar nё maksimum pakёnaqёsitё pёr pacinetёt dhe tё 

specilaistёve tё SUT , por maksimalisht jo mё tepёr se 30 ditё nga njoftimi i difektit. 

-Nga mos llogaritja e penalitetev nё ofrimin e shёrbimeve pas shitjes nё riparime mirbajtje 

dhe asistencё teknike pёr 6 muaj rresht, vёnia nё vёshtirёsi tё stafit tё SUT nё ofrimin e 

shёrvbimeve dhe rritjen e pakёnaqёsisё ndaj pacientёve, kёto vonesё kanё sjellё njё penalitet 

tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit ekonomik nё vlerёn prej 179 ditё x 330 Euro 

dita = 59,070 Euro dёm ekonomik dhe duhe mbajtur operatorit ekonomik A  s.r.l.  
Kriteri: Mos respektim i afateve nё riparimin e pasijeve krahasimisht me kontratën bazё nr. 

1179/13 datё dt. 25.03.2016. 

Ndikimi/Efekti: Penalitet me pasoj dёm ekonomik për buxhetin e shtetit 

Shkaku: Vonesa nё ofrimin e shërbimit pas shitjes 

Rëndësia: i lartё 

Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të analizojё sitautёn dhe tё 

marrë masa duke ndjekur të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin 

e vlerës 59,070 Euro ndaj kontraktorit A  s.r.l. si penalitete tё pa llogaritura.  

Menjëherë 

 

Nga auditimi u konstatua se: 
 

Nga auditimi i kryer rezultoi se: Procedurat për administrimin e veprave të përfunduara për 

projektin Nga verifikimi i kryer u konstatua se, për projektin e “Fuqizimi i Qёndrёs 

Traumatologjike Kombёtare tё Tiranёs” kanë përfunduar implementimin kontratat e më 

poshtme: 

1. Kontratë Nr. 1179/16 firmosur në datë 30.03.2016 për shumën EURO 2,313,621.95 me 

kontraktorin I Sistemi dhe Adendum Nr. 970/4 datë 07.03.2017 me vlerë 571,712.29 Euro 

2. Kontratë Nr. 1179/15 firmosur në datë 30.03.2016 për shumën EURO 557,371.00 me 

kontraktorin ATI V  Srl & T  S.r.l dhe Adendum Nr. 970/1 datë 21.02.2017 me vlerë 

250,350.50 Euro 

3. Kontratë Nr. 1179/13 firmosur ne date 25.03.2016 për shumën EURO 636,750.00 me 

kontraktorin CMS S.p.A dhe Adendum Nr. 970/2 datë 23.02.2017 me vlerë 124,350 Euro 

4. Kontratë Nr. 1179/18 firmosur ne date 11.04.2016 për shumën EURO 455,230.00 me 

kontraktorin A Italy S.p.A. dhe Adendum Nr. 970/3 datë 24.02.2017  me vlerë 90,640 Euro. 

Nga auditimi nё terren i implementimit tё projektit u verifikuan kompletimi i sollave 

respektive tё reanimacionit kirurgjisё pavioneve me shtretёr sipas kontratёs radiologjisё me 

aparaturat pёrkatёse si dhe laboratorit. 

Aparaturat dhe paisjet e instaluara ishin tё viteve tё fundit sipas kёrkesave tё marveshjes dhe 

kontratave respektive, sallat e kirugjisё janёkompletuar me tavolina operacioni tё standartit tё 

BE si dhe janё instalaur ndricuesit e kёrkuar llampat antibakterile tё cilat kanё ulur dhe 

nivelin e mikrobeve nё salla. Nё repartin e renaimacionit secili shtrat ka ekranin e tij 

monitorues tё parametrave, aparatet e oksigjenit, ekon e lёvizshme lapat antibaktriale, 

dollapet pёrkatёs etj.  
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Laboratori ёshtё paisur me tekonologjinё e fundit tё aparaturave pёr analizat e trupit tё njёrit 

tё cilat janё me hardweret dhe softweret pёrkatёse pёr tё maksimizuar rezultatin e sakt dhe 

minimizuar gabimin njerzor. 

Nisur nga instalimi pёrdorimi eficenca dhe miradministrimi apo mbarvajtja e paisjeve pёr 

kontratёn nr. 1179/13 datё dt. 25.03.2016 lidhur ndёrmjet operatorit ekonomik CAT Spa (sot 

A ) dhe Ministrisё sё Shёndetёsisё pёr Lotin IV, pёr produkte Radiologjie pёr zёrat si mё 

poshtё: 

 
Kodi paisjes Aparatura Sasia 

i.01 Ecografia, multiuso, portabile 2 

i.02 Ecografia, multiuso, color doppler, carrelato 2 

i.03 Unita X-Ray, C-Arm, digitale, mobile 1 

i.04 Unita X-Ray, Radiografi, digitale 1 

i.05 Unita X-Ray, Radio/Fluoro, digitale 1 

i.06 Unita X-Ray, digital, mobile 2 

i.08 X-Ray film, stampante laser 2 

i.09 Unita X-Ray, C-Arm, digitale, mobile, per neurochirurgia 1 

 

U konstatua se: 

Njё pjesё e pajisjeve tё kёtsaj kontarate kanё shfaqur defekte tё vazhdueshme dhe gjatё 

auditimit nё terren mё datё 14.02.2019 vazhdonin tёishin jashtё funksioni pajisjet; i.04 Unita 

X-Ray, Radiografi, digitale, i.06 Unita X-Ray, digital, mobile 2 cop, X-Ray film, stamper 

laser, Unita X-Ray, C-Arm, digital, mobile (nuk lidhet me neuronavigatorin). 

Nga diskutimet verbale dhe intervistat me stafin mjeksorё na u bё me dije se kёto pasije kanё 

disa muaj jashtё funskioni. 

Pёr kёtё nga ana e drejtorit tё SUT A.Z  ёshtё hartuar shkresa nr. 814 prot datё 21.05.2018 

drejtuar Skeretarit tё pёrgjithshёm A.K  pёr informimin nёlidhje me sitautёn e kёtyre 

pajisjeve tё furnizuara nga operatori A  S.r.l nё zbatim tё projektit Fuqizimi i Qёndrёs 

Traumatologjike Kombёtare tё Tiranёs”. 

Gjithashtu pёr zgjidhjen sa mё tё shpejt nё kohё tё problematikёs me kёto aparatura nga ana e 

drejtorit tё SUT A.Z  ёshtё hartuar dhe shkresa nr. 860 prot. datё 29.05.2018 drejtuar 

shoqёrisё “A ” s.r.l z. A.T  i cili nё zbatimin tё kontratёs mes palёve ёshtё pёrgjegjёs pёr 

shёrbimet pas shitjes apo serviset e nevojshme, ndёr tё tjera nё kёtё shkresё kёrkohet: 

ndёrhyrjen sipas kushteve tё kontratёs por akoma nuk ёshtё ndёrmarrё asnjё veprim nga ana 

juaj (kontratё e cila parashikon njё penalitet deri nё 1000 Eur pёr ditё vonesё nё shёrbim)  

Gjithashtu nga ana e drejtorit tё SUT kёrkohet dhe zgjatja e afatit tё garancisё sё pajisjeve 

meqenё se pajisjet nuk janё nё punё. 

Edhe pse ёshtё dёrguar njё shkresё zyrtare nga ana e operatorit ekonmik A  s.r.l si dhe 

pёrfaqёsuesit dhe pёrgjegjёsit pёr pjesёn e kontratave pas shitjes A.T  nuk ёshtё marrё asnjё 

masё. 

Mё 11 qershor nga ana e drejtorit tё SUT fillon komunikimi me email me pёrfaqёsuesin lokal 

tё kompanisё A  s.r.l A.T  pёr vёnien nё dije tё situatёs dhe afrimin e shёrbimit sipas 

kontratёs pёr riparim e pajisjeve. 

Mё 13 qershor nga ana e A.T vjen email me konfirmimin e problematikave duke cituar: 

Problematika qё ju ngrini ёshtё nё dijeni timen sikurse edhe tё kompanisё A . (pra nga ana e 

operatorit ekonomik ёshtё vepruar me njё neglizhenc dhe papёrgjeshmёri tё hapur dhe me 

dashje), Por nga ana tjetёr parashtron A.T  kompania A  gjendet para njё fakti qё nga ana e 

Ministrisё sё Shёndetёsisё nuk ёshtё bёrё akoma procesverbali i marrjes nё dorzim tё mallit 

dhe SUT po pёrdor mallrat e kompanisё pa i marrё nё dorzim. Nga ana jonё pritet 
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pёrshpejtimi i procedurave kёto tё konfirmuara edhe gjatё takimit me Minsitrin e Shёdetёsis 

Znj. M. 

Mё 17 Shtator 2018 nga ana e drejtorit tё SUT ёshtё nisur njё email tjetёr pёr rikujtimin e 

kompanisё A  pёr dёrgimin e stafit tё teknikёve duke qёnё se procedurat pёr pranimin e mallit 

pёrfunduar sic edhe vetё ato i konfirmojnё nё emailin e datёs 25 Gusht 2018. 

Mё 17 Shtator 2018 nga ana e A.T t vjen emaili konfirmues i cili thotё se sot mё 17.09.2017 

specialistёn Italian do jenё pranё SUT pёr riparimin e defekteve.  

Mё 2 tetor 2018 nga ana e Drejtorit tё SUT ёshtё nisur emaili i rradhёs nё drejtim tё 

pёrfaqёsuesit tё kompanisё A  A.T nё tё cilёn citohet: Teknikёt Italian qё ishin pёr riparim e 

problemeve nuk kaё riparuar asnjёrin prej tyre 

Mё 2 tetor 2018 nё emailin e A.T sqaron se teknikёt Italian riparuan njёrin nga aparatёt grafi-

skopi Elios ndёrkohё qё aparatet e tjerё kanё mbetur pa riparur. Jemi nё dijeni tё situatёs dhe 

teknikёt u larguan nё pritje tё sigurimit tё pjesёve tё kёmbimit dhe do kthehen pёr pak ditё 

Mё 14 Nёntor A.T komunikon me kompanin Italiane me Email pёr vёshtirёsinё nё tё cilёn 

ndodhet dhe nisjen sa mё parё tё teknikut Italian i cili njeh paisjet dhe mund ti riparoi ato. 

Mё 15 Nёntor vjen konfirmimi nga ana e kompanisё Italiane A  nё tё cilёn shprehin se mё 21 

Nёntor 2018 do jetё nё Shqipёri specilisti pёr riparimin e tyre. 

 

Duke marrё parasysh situatёn fillestare tё krijuar edhe nga mos marrja nё dorzim tё paisjeve 

nga ana e Minsitrisё sё Shёndetёsisё i e cila ngarkohet me pёrgjegjёsi njёsia zbatuese e 

projektit pёr vonesat e shkatuara pёrsёri ёshtё e pa justifikuar vonesa nё ofrimin e shёrbimit 

tё riparimit pёr 6 muaj rresht tё kёtyre paisjeve. Gjatё verfikimit tё datёs 26 Shkurt 2019 

paisjet e kosntatuar me defekt ishin riparur dhe nga ana e stafit na u bёmёdije se janё riparuar 

mё 21.02.2019. 

 
Kodi paisjes Aparatura Sasia Vlera 

i.04 Unita X-Ray, Radiografi, digitale 1 79,400 

i.06 Unita X-Ray, digital, mobile 2 117,000 

i.08 X-Ray film, stampante laser 2 17,600 

   214,000 

  

-Nё zbatim tё artikullit 33 tё kushteve vecanta tё kontratёs, ofrimi i shёrbimeve pas shitjes nё 

riparime dhe kontrollet periodike pёr mbajtjen nё gjёndje optimale tё tyre pёr njё periudhё 24 

mujore.  

Kontraktuesi duhet tё sigurojё njё shёrbim tё kualifikuar efkias nё riparime e mirmbajtje pёr 

tё pёrmbushur nevojat dhe kёrkesat e kontraktuesit:  

Pёr sa i pёrket kёtij kriteri ofrimi i shёrbimit nga ana e kompanisё A  dhe pёrfaqёsuesit tё saj 

A.T nuk pёrmbush asnjё kriter tё cilёsuar mё sipёr. 

 

Nё zbatim tё artikullit 21 “Vonesa nё ekzekutim tё kontratёs dhe penalitetet”  nё paragrafin 3 

shprehet se: Pёr cdo ditё vonesё nё kryerjen e ndёrhyrjeve nё asistencё dhe mirmbajtje tё 

artikujve dhe aparaturave tё furnizuara, nё respektim tё cka ёshtё deklaruar nё ofertё, 

ofertuesi duhet ti paguaj njё penalitet deri nё 1000 euro nё ditё... 

-Nё respektim tё kёtij artikulli nga njёsia e projketit duhe ti llogarisё penalitet e krijuara nga 

vonesat nё ofrimin e shёrbimit ndaj kompanisё Italiane A  si dhe pёrfaqёsuesit tё saj pёr 

ofrimin e shёrbimeve pas shitjes A.T . 

Duke qenё se vlera e penalitetit shkon deri nё 1000 euro ditё nё kёtё rast duke qenё se 

kontarta bazё ёshtё nё vlerёn prej 636,750 euro dhe nga kёto vetёm pёr njё pjesё tё paisjeve 

kanё paraqitur probleme nё vlerёn 214,000 euro ose 33% e kontratёs atёhere dhe vlera pёr 

pёrllogaritjen e penalitetit do merret 33% e 1000 eurove dita ose 330 Euro nё ditё. Gjithashtu 
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nё respektim tё artikullit 32 detyrimet dhe garancitё pika pika 32.3 ndёr tё tjera citon: 

Kompania mer masat me shpenzimet e tij pёr tё riparuar difektet dhe problemt nё kohёn mё 

tё shpejt tё mundshёm pёr tё minimizuar nё maksimum pakёnaqёsitё pёr pacinetёt dhe tё 

specilaistёve tё SUT, por maksimalisht jo mё tepёr se 30 ditё nga njoftimi i difektit. 

 

-Nga mos llogaritja e penalitetev nё ofrimin e shёrbimeve pas shitjes nё riparime mirbajtje 

dhe asistencё teknike pёr 6 muaj rresht, vёnia nё vёshtirёsi tё stafit tё SUT nё ofrimin e 

shёrvbimeve dhe rritjen e pakёnaqёsisё ndaj pacientёve, kёto vonesё kanё sjellё njё penalitet 

tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit ekonomik nё vlerёn prej 179 ditё x 330 euro dita 

= 59,070 euro ndaj buxhetit tё shtetit dhe duhe mbajtur operatorit ekonomik A  s.r.l.  
 

-Pёr kёtё kontratё ёshtё nёshkruar dhe shtesa e kontratёs Adendum Nr. 970/2 datë 23.02.2017  

me vlerë 124,350 Euro pёr zёrat si mё poshtё: 

 
Aparatura Sasia 

Ecografia, multiuso, color doppler, carrelato 2 

Unita X-Ray, C-Arm, digitale, mobile 1 

 

Nga auditimi i zёrave tё kontratёs nё Adendum Nr. 970/3 datë 24.02.2017  me vlerë 124,350 

Euro u konstatua se: Nё dokumentacionin e vёnё nё dispozicion nuk gjendet asnjё relacion 

nga ana e Ministrisё sё Shёndetёsisё apo nga ana e SUT pse lindi nevoja pёr kёto paisje 

shtesё e jo tё tjera. 

Nga verifikimi nё SUT i pajisjeve tё furnizuara mё kontratёn shtesё Adendum nr. 970/2 datё 

23.02.2017 u konstatua se kёto paisje janё magazinuar nё Magazinёn e SUT, tё pa instaluar 

dhe shpёrndarё nё repartet respektive pёr tё cilat u investua por duke e lёne nё gjёndje 

konservimi nё magazinё duke mos justifikuar shpenzimin e kryer pёr kёto paisje. Gjithashtu 

duke mbartur rrezikun e problematikave tё sё njёtit produkt qё nё kontratёn bazё ka shfaqur 

C-Arm, dhe vёshtirёsitё e hasura nga ana e operatorit ekonomik pёr riparimin e tyre nё kohё. 
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A. MASA ORGANIZATIVE 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se Ministria e 

Shëndetësisë dhe Ministria e Mbrojtjes nuk kanë zbatuar përcaktimet e marrëveshjeve për 

fuqizimin e Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës lidhur me institucionin 

kompetent për zhvillimin e procedurave të prokurimit dhe ato lidhur me përqindjen e kredisë 

së ndihmës që do të përdorej për kosto lokale dhe/ose në vendet në zhvillim, por kanë zbatuar 

ndryshimet e marrëveshjes qeveritare ende pa hyrë në fuqi këto ndryshime. 

Konstatohet se procedurat e prokurimit (1 procedurë me 7 lote) janë zhvilluar nga Ministria e 

Shëndetësisë e cila bazuar në ligjet në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurave, nuk e kishte 

një kompetencë të tillë, si dhe në dokumentet që përcaktojnë kriteret dhe procedurën e 

prokurimit është përcaktuar një përqindje më e lartë e kredisë së ndihmës për kosto lokale 

dhe/ose në vendet e OECD-së, duke zbatuar, pa hyrë ende në fuqi, parashikimet e 

ndryshimeve të marrëveshjes qeveritare, të cilat u ratifikuan nga Kuvendi i Republikës së 

Shqipërisë më datë 21.12.2015 dhe u botuan në fletoren zyrtare nr. 246, datë 21.01.2016, 

ndërkohë që njoftimi për fillimin e procedurave të prokurimit u bë më 29.07.2017 dhe akti i 

fitimit provizor të këtyre procedurave u lëshua më 26.11.2015. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 2 faqe 31-39 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

1.1 Rekomandimi: Para zbatimit të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe ndryshimeve të tyre 

duhet të merret konfirmim nga sektori përkatësi këshillimit ligjor të Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale lidhur me momentin e hyrjes në fuqi të dispozitave 

përkatëse që ju kalojnë ose heqin strukturave të tyre kompetencat juridike lidhur me zbatimin 

e projekteve, me qëllim shmangien e këtyre praktikave në të ardhmen. 

Menjëherë dhe në Vazhdimësi 

 

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se ka pas vonesa të shumta në implementimin e 

programit të cilat kanë ardhur kryesisht nga pala shqiptare pasi, nga fillimi i tij deri në vitin 

2014 për projektin nuk rezulton të jetë zhvilluar asnjë aktivitet për të vënë në lëvizje 

strukturat kompetente të cilat do të siguronin zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga 

marrëveshja pra, mund të themi se ky projekt për një periudhë të gjatë nuk ka funksionuar 

duke rezultuar në gjendje të fjetur edhe pse një vonese e tillë nuk ka pasur efekt financiar ka 

ndikuar në arritjen në kohë të objektivit kryesor të tij i cili është i vetëm dhe qëndron në 

përmirësimin e gjendjes së shëndetit të popullsisë shqiptare, në mënyrë të veçantë të 

popullsisë së prekur nga trauma, si dhe objektivave specifik të cilët kërkojnë të bëjnë më 

efiçentë e më efikasë veprimtarinë terapeutike të Qendrës Traumatologjike Kombëtare, duke 

rritur në këtë mënyrë ndikimin mbi shëndetin e popullsisë dhe njëkohësisht për të 

përmirësuar prognozën shëndetësore të pacientëve politraumatikë me pasojë uljen e 

paaftësive të përkohshme dhe të përhershme dhe të kostove që lidhen me to. 

Referuar shkresës nr. 1179/29 datë 23.11.2016, implementimi real i tij ka filluar në vitin 2014 

kur janë evidentuar nevojat fillestare të spitalit nga eksperti italian i Cooperacione Italiana, 

ndërsa realizimi i procedurave të prokurimit ka filluar në vitin 2015. Nga ky moment deri në 

momentin e auditimit ka kaluar një periudhë më shumë se 4 vjet dhe rezultati i arritur nga 

projekti është i ndarë në përpjesëtim të zhdrejtë në vite, pasi edhe gjatë fazës së zbatimit të 

kontratave me operatorët ekonomik fitues, projekti nuk ka vazhduar për shkak të 

rikonstruksionit të Spitalit Universitar të Traumës. Fakt i cili ka ndikuar në një tjetër vonesë 

për realizimin sa më të shpejt të tij, e cila ka ndikuar drejtpërdrejtë në synimin kryesorë të 

Programit, pajisjen e Qendrës Traumatologjike Kombëtare me aparaturat e duhura mjekësore 
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për ta bërë të përshtatshme për rolin që ajo ka si pikë referimi kombëtare për pacientët e 

traumatizuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 39-48 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit) 

 

2.1 Rekomandimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale/Njësia e Zbatimit të 

Projektit në bashkëpunim me Spitalin Universitar të Traumës, të marri masa për hartimin e 

një raporti përfundimtar të implementimit të projektit, ku të analizohen realizimi i 

objektivave specifik dhe ku të përcaktohen me hollësi shkaqet, arsyet dhe të jepen argumentet 

për vonesën e realizimit të projektit, si dhe të nxirren përgjegjësitë përkatëse dhe të 

përcaktohen masat e nevojshme dhe përgjegjësit konkret për përfundimin e gjithë aktiviteteve 

të mbetura të projektit.  

Menjëherë  

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se nuk ka një ndarje të qartë në lidhje me 

shumat që janë akorduar për secilin nga komponentët e projektit, nuk është hartuar raporti 

përfundimtar i vlerësimit të projektit dhe nuk mund te evidentohet ndarja e këtyre zërave 

sipas kontratave të lidhura, pasi në një prej kontratave të lidhura mund të jene përfshirë 

pajisje që u shërbejnë 2 ose më shumë loteve të cilat në vetvete përfshinë pajisje që mund t’i 

përkasin komponentëve të ndryshëm. Edhe pse implementimi dhe marrja në dorëzim e 

pajisjeve ka përfunduar nuk mund të specifikojmë arritjen e objektivit specifik të projektit. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 39-48 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

  

3.1 Rekomandimi: Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale/Njësia e Zbatimit të 

Projektit në bashkëpunim me spitalin e traumës të ngrejë një grup pune i cili të ndajë sipas 

komponentëve të projektit të gjitha pajisjet mjekësore në bazë të kontratave të lidhura, me 

qëllim evidentimin e saktë të tyre për të qartësuar përmbushjen e komponentëve dhe 

objektivave specifik të programit. 

Menjëherë  

4. Gjetje nga auditimi: Programi referuar marrëveshjes duhet të monitorohej përmes një 

komiteti drejtues, i përbërë nga dy anëtarë të caktuar, njëri nga MPJ/DPKZH dhe tjetri nga 

MM (ndryshuar në MSH sipas marrëveshjeve të sipërpërmendura).Nga auditimi rezultoi se 

një komitetit i tille nuk është ngritur dhe për pasoje asnjë nga detyrat të cilat citohen në nenin 

6 të marrëveshjes së programit nuk rezulton të jetë kryer. Ka munguar monitorimi dhe 

vlerësimi i programit në të gjitha fazat e tij. Nuk ka takime pune ku te evidentohen 

propozimet e bëra për realizimin e programit dhe nuk ka vendime të këtij komiteti në lidhje 

me faza të ndryshme të ecurisë së programit. Nuk rezulton asnjë analizë përfundimtare të 

kontrollit të veprimtarive të programit. Si rrjedhojë sistemi i monitorimit të programit nuk ka 

funksionuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 39-48 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit) 

 

4.1 Rekomandime: MSHMS për të gjitha projektet me financime të huaja të cilat do të 

administrohen nga ana e saj në të ardhmen t’i përmbahet marrëveshjeve bazë financiare si 

dhe programit të financimit duke ngritur strukturat përkatëse të monitorimit të përcaktuara në 

to me qëllim vlerësimin dhe monitorimin e projektit si dhe evidentimin e problemeve në faza 

të ndryshme të programit me qëllim rritjen e efektivitetit të projekteve me financime të huaja. 

Në vazhdimësi 
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5. Gjetje nga auditimi: Në lidhje me këtë projekt ekziston një boshllëk në dokumentimin e 

të gjitha fazave të implementimit të tij, në ruajtjen e dokumentacionit, si dhe në ndjekjen dhe 

monitorimin e projektit nga ana e personave përgjegjës të ngarkuar për menaxhimin e tij, në 

përputhje me përcaktimin e sanksionuar në Marrëveshjen bazë, ku përcaktohet se MSH duhet 

të kujdeset për koordinimin e funksioneve të natyrës teknike dhe menaxhuese të nevojshme 

për realizimin e programit. Detyrat për menaxhimin e projektit nuk ka qenë e deleguar dhe e 

mirë përcaktuar nga ana e institucioneve shqiptare të përfshira në implementimin e tij (MM 

dhe MSH), ky projekt ka mangësi të theksuar si në dokumentacionin e fazave të zhvillimit 

ashtu edhe në mbledhjen, ruajtjen dhe administrimin e dokumenteve fizik dhe letrave të 

punës për periudhën nga fillimi i tij deri më datë 11.11.2014, kur me urdhrin e MSH është 

ngritur njësia për procedurën e prokurimit dhe KVO. Edhe gjatë fazës së implementimit të tij 

nga Ministria e Shëndetësisë kur janë caktuar drejtuesit e programit, nuk janë caktuar qartë 

detyrat dhe përgjegjësitë e stafit të përfshirë në implementimin e projektit dhe dorëzimi i 

dokumentacionit nga njëri staf në tjetrin nuk është dokumentuar dhe zhvilluar sipas 

procedurave të kërkuara nga aktet ligjore në fuqi, konkretisht VKM nr. 124 datë 17.02.2016, i 

ndryshuar, në nenet 27,28,29,30 të tij. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 39-48 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

5.1 Rekomandimi: MSHMS për të gjitha projektet me financime të huaja të cilat do të 

administrohen nga ana e saj në të ardhmen t’i përcaktojë qartë detyrat dhe përgjegjësitë e 

stafit të përfshirë në implementimin e projektit në përputhje me marrëveshjet përkatëse, me 

qëllim monitorimin e projektit dhe nxjerrjen e përgjegjësive në rastet e vonesave të 

mundshme si dhe dorëzimi i dokumentacionit në rastet e ndërrimit të stafit të dokumentohet 

sipas përcaktimeve ligjore në fuqi. 

Menjëherë dhe në vijimësi  

6. Gjetje nga auditimi: Nga palët përgjegjëse për zbatimin e projektit, nuk është përcaktuar 

një afat për përfundimin e projektit, si dhe një grafik kohe për jetëgjatësinë dhe ecurinë në 

vite, nuk është hartuar një dokument i vlerësimit të projektit (PAD), veprime të cilat kanë 

sjellë një zvarritje të tij (projektit). Midis dy palëve MSHMS dhe palës italiane, për ndalimin 

e projektit nuk është bërë një riaktivizim i projektit apo një program që cakton radhën e 

veprimeve në vazhdimësi, veprim ky në kundërshtim me nenin 12 të Marrëveshjes së kredisë, 

ku përcaktohet se nëse zgjatja e pengesave është më e madhe se 24 muaj, palët janë të 

detyruara të bien dakord mbi vazhdimin e projektit dhe të caktojnë radhën e veprimeve. Nga 

situata dhe nga ecuria e projektit, mund të gjykojmë se për këtë projekt koha e implementimit 

dhe rezultatet e prekshme, janë në raport të zhdrejtë me njëri-tjetrin. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 3 faqe 39-48 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

6.1 Rekomandimi: MSHMS për të gjitha projektet me financime të huaja të cilat do të 

administrohen nga ana e saj në të ardhmen t’i përmbahet marrëveshjeve bazë financiare si 

dhe programit të financimit si dhe të caktojnë një afat kohor ku të përcaktohen radha e 

veprimeve në vazhdimësi, veçanërisht në rastet e riaktivizimit të kredisë.  

Në vazhdimësi  

 

7.Gjetje nga auditimi: Për realizimin e projektit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës” është lidhur marrëveshja e ratifikuar me Ligjin nr. 9617, datë 

16.10.2006 për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Qeverisë së Republikës së Italisë, të 
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përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, për realizimin e programit "Fuqizimi i 

Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"", në formën e kredisë ndihmëse në shumën 

5,000,000 Euro dhe një donacion në shumën 150,000 Euro. 

Bazuar në këtë marrëveshje është nënshkruar Marrëveshja Financiare midis Ministrisë së 

Financave dhe Artigiancassa Spa ratifikuar me Ligjin nr. 9656, datë 11.12.2006 për 

ratifikimin e "Marrëveshjes Financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Artigiancassa spa për financimin e 

programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës". 

Në nenin 9 “Detyrime të Qeverisë Shqiptare” parashikohet që Qeveria Shqiptare merr 

përsipër: 

- të vërë në dispozicion burimet financiare në kompetencë të saj, të barabarta me rreth 

1,000,000.00 Euro të barasvlershme; 

- t'i bëjë operative të gjitha veprimet, veprimtaritë dhe aktet zyrtare të domosdoshme për 

përfundimin me sukses të Programit; 

- të bashkëpunojë me MPJ/DPKZH për veprimtaritë e monitorimit të Programit, sipas nenit 6, 

edhe që kjo e fundit të mund të ketë akses ndaj dokumentacionit ekzistues dhe në hapësirat ku 

ai vepron. 

Gjatë periudhës së auditimit edhe pse ka pasur kërkesa të vazhdueshme grupit të auditimit 

nuk ju vendosë në dispozicion dokumentacion i mësipërm me qëllim vlerësimin e plotësimit 

të kërkesave nga ana e qeverisë shqiptare dhe afatet e plotësimit. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 4 faqe 48-61 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

7.1 Rekomandimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në bashkëpunim me 

gjithë institucionet e përfshira për realizimin e projektit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare të Tiranës” të marrë masa që të administrojë të gjithë dokumentacionin e projektit 

si dhe në mënyrë të veçantë gjithë dokumentacionin në lidhje me plotësimin e detyrimeve të 

Republikës së Shqipërisë për të evidentuar qartë hyrjen në fuqi të marrëveshjes financiare dhe 

shkakun e vonesave, duke krijuar një kuadër të plotë dokumentar dhe arkivor për projektin. 

Menjëherë 

 

8. Gjetje nga auditimi: Për të rregulluar të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja 

e Programit dhe mënyrën sesi do të zbatohet financimet që lidhen me huanë e butë është 

nënshkruar marrëveshja financiare ratifikuar me Ligjin nr. 9656, datë 11.12.2006 për 

ratifikimin e "Marrëveshjes Financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Artigiancassa Spa për financimin e 

programit "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"" ku janë përcaktuar 

më qartë termat e financimit të kredisë dhe shlyerja e saj, konkretisht shuma maksimale e 

kredisë 5,000,000 Euro me kohëzgjatje 19 vjet dhe shlyerja e kredisë në 22 këste të 

principalit të barabarta gjysmë-vjetore të njëpasnjëshme, i pari i të cilëve bëhet i pagueshëm 

102 (njëqind e dy) muaj prej datës së disbursimit të parë me normë interesit nominale 0.20% 

në vit (zero pikë njëzet për qind) e pagueshme në fund të çdo periudhe të 6 (gjashtë) muajve 

prej datës së çdo tërheqjeje. Në zbatim të këtij neni të marrëveshjes deri në fund të 

31.12.2018 u konstatua se janë disbursuar 4,053,612.95 Euro dhe interesi i paguar për këtë 

shumë është 3,648.52 Euro. Referuar nenit 4 “Hyrja në fuqi e Marrëveshjes financiare” 

4.1 Kjo Marrëveshje do të bëhet efektive pasi Artigiancassa të ketë marrë prej Huamarrësit 

dokumentet e mëposhtme përmes Ambasadës Italiane - Ambasada/Zyra e bashkëpunimit: 

i) Një deklaratë nga autoriteti kompetent i Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, 

duke pasqyruar autoritetin e Huamarrësit për të nënshkruar në emër të Këshillit të Ministrave 

të Republikës së Shqipërisë këtë Marrëveshje nga një person i autorizuar në përputhje me 
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ligjet dhe rregullat në fuqi dhe vepruese në Shqipëri dhe të marrë përsipër detyrimet e lindura 

nga kjo Marrëveshje; 

ii) Emërimin me shkrim nga autoriteti kompetent i Ministrisë së Financave të Republikës së 

Shqipërisë të personit/personave të autorizuar në mënyrë të rregullt për të nënshkruar këtë 

Marrëveshje (të vërtetuar nga Ambasada Italiane në Tiranë – Ambasada/Zyra e 

bashkëpunimit), kërkesa për financim e kontratës së furnizimit në formularin e shtojcës A) 

dhe njohjen e borxhit në formularin e shtojcës C) referuar nenit 10 më poshtë. Ky përcaktim 

do të specifikojë emrin dhe zyrën e këtij personi/personave dhe të përmbajë “modelin” e 

përditësuar të firmave të tyre. Ndonjë ndryshim i kësaj (nëse ka) do të transmetohet në kohë 

nga Ministria e Financave e Republikës së Shqipërisë tek Artigiancassa; 

iii) Një deklaratë nga autoriteti kompetent i Ministrisë së Financave të Republikës së 

Shqipërisë në lidhje me caktimin e Bankës Agjente Shqiptare, duke i kërkuar autoritetit të 

Bankës Agjente Shqiptare të veprojë në emër dhe për Ministrinë e Financave të Republikës së 

Shqipërisë.  

4.2 Pasi të ketë marrë dokumentet e lartpërmendura dhe të jetë në pajtim të plotë me to, 

Artigiancassa do të njoftojë Ministrinë e Financave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankën 

Shqiptare Agjente me anë të një letre ose faksit, që më pas do të konfirmojë me anë të letrës, 

datën në të cilën kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi. 

Dokumentacioni i mësipërm, nuk ju vendos në dispozicion grupit të auditimit për të gjykuar 

mbi plotësimin e kushteve dhe saktësimin e datës së bërjes efektive të kredisë, me gjithe 

insistimin dhe kërkesën zyrtare për dokumentacion të grupit të auditimit protokolluar në 

Ministri me nr. 05/3, datë 17.01.2019. Ministria dhe PIU komunikojnë me Bankën Agjente, 

por nuk ka asnjë dokument zyrtar që përcakton këtë Bankë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 

faqe 48-61 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

8.1 Rekomandimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në bashkëpunim me 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të marrë masa që të administrojë të gjithë 

dokumentacionin e projektit si dhe në mënyrë të veçantë gjithë dokumentacionin në lidhje me 

anën financiare dhe institucionet agjente në Shqipëri. 

Menjëherë dhe në Vijimësi 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se për periudhën objekt auditimi personat e 

autorizuar për të firmosur janë ndryshuar pesë herë dhe me shkresat përkatëse janë përcjell në 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Grupit të auditimit deri në fund të periudhës së 

auditimit (datë 28.02.2019) nuk ju vendosën në dispozicion shkresat e Ministrisë së 

Financave për përcjelljen e firmave të deleguara në Bankë, por konstatohet nga komunikimi 

elektronik me Bankën që vonesat e përcjelljes së firmave të personave të autorizuar janë deri 

në 4 muaj. Vonesa të tilla kanë sjell edhe vonesa në kryerjen e pagesave dhe për rrjedhojë 

rritjen e riskut për penalizime të mundshme për palën shqiptare, për vonesa në pagesat e 

kontraktorëve sipas kushteve të kontratave të lidhura. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 

48-61 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

9.1 Rekomandimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në bashkëpunim me 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të marrin masa që në të ardhmen për projektin 

“Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” dhe për të gjitha projektet me 

financimet e huaja të përshpejtojnë depozitimin e firmave të personave të autorizuar duke 

eliminuar riskun e penalizimeve si pasojë e pagesave të vonuara. 

Menjëherë dhe në Vijimësi 
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10. Gjetje nga auditimi: Referuar Nenit 3 të Ligjit nr. 9656, datë 11.12.2006 për ratifikimin 

e "Marrëveshjes Financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, 

përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Artigiancassa Spa për financimin e programit 

"Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës"" huaja e butë nuk mund të 

përdoret për të financuar taksat lokale, taksat doganore dhe TVSH-në. 

Për këtë qëllim Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka paguar TVSH në doganë 

për të gjitha dërgesat e kryera nga kompanitë italiane në Republikën e Shqipërisë. Deri në 

fund të periudhës së auditimit janë kryer gjithsej 34 pagesa për TVSH në total 129,214,756 

lekë. 

Nga auditimi u konstatua se Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i ka paguar direkt 

në doganë detyrimet për TVSH në emër dhe për llogari të kontraktorëve, ndërkohë që nuk 

është siguruar që TVSH e mallrave që Ministria po paguan është për mallrat që janë objekt i 

kontratës dhe që janë sipas specifikimeve të kontratave. TVSH duhet të paguhej nga vetë 

kontraktorët duke hapur një NIP-t sekondar ose duke e deleguar tek një përfaqësues tatimor 

në Republikën e Shqipërisë, dhe vetëm pas instalimit dhe marrjes në dorëzim dhe 

konfirmimit bankar për pagesën e kryer të TVSH Ministria duhet të rimbursonte pagesën e 

kryer, veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenet 86, 87 dhe 88 të Ligjit Nr. 

92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 48-61 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

10.1 Rekomandimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa që mos të 

kryejë asnjë pagesë për TVSH në doganë për projektet me financime të huaja, por ta 

rimbursojë pagesën e saj vetëm pas marrjes në dorëzim të mallrave duke u siguruar që mallrat 

e ardhur përputhen me mallrat e kërkuara në kontratë. 

Menjëherë dhe në Vijimësi 

 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultuan shkelje të parashikimeve juridike lidhur me 

dokumentimin e veprimtarisë, marrjen në dorëzim të dokumentacionit, arkivimin e 

dokumentacionit. Rezultoi se nuk disponohet asnjë lloj dokumentacioni nga fillimi i 

projektit deri në fazën e tenderit. Në MSHMS nuk disponohet asnjë dokumentacion i cili të 

sqaroje procedurën e ndjekur për hartimin e nevojave të qendrës së traumës. Përgatitja e 

dokumentacionit të tenderit do të duhej të ishte bërë nga MM (ndryshuar në MSH me ligjin 

153/2015) e cila duhet të përgatiste dokumentacionin e tenderit për përzgjedhjen e fituesve 

dhe t'ia përcillte/ambasadës/ZTL me kërkesën për të botuar shpalljen e tenderëve në gazetat 

italiane. Grupi i auditimit në lidhje me dokumentacionin e hershëm të projektit u interesua 

edhe në Ministrinë e Mbrojtjes si dhe në Arkiven Qëndrore të Forcave të Armatosura pranë 

Ministrisë së Mbrojtjes nga ku rezultoi se, nuk disponohej asnjë dokumentacion nga këto 

organe në lidhje me projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtar të 

Tiranës”. Nga auditimi rezultoi se përgatitja e dokumenteve të tenderit është bërë nga 

ekspert italian, por, nuk na u vu në dispozicion asnjë dokumentacion për të evidentuar punën 

e tyre, se cili është produktiviteti i tyre si konsulent mbi hartimin e nevojave pë realizimin e 

programit 

Në dosjen e vlerësimit të procedurës së garës mungojnë formularët e vlerësimit sipas 

kërkesave bazë të dokumenteve standard (dossier di gara) të cilët duhet të ishin bashkëlidhur 

me procesverbalet e mbajtur dhe të firmosur nga KVO si dhe mungojnë e-mailet me të cilat 

personi i ngarkuar nga KVO i është drejtuar subjekteve të ndryshme duke i kërkuar 

dokumentacion sqarues në lidhje me formularët e dorëzuar, veprime të cilat janë në 

kundërshtim me marrëveshjet e financimit të projektit të ndryshuara dhe Dokumentet e 

Tenderit, neni 12 seksioni C.  

 (Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqe 61-76 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
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11.1 Rekomandime: MSHMS/Drejtoria Përkatëse e Menaxhimit të Projektit të marrë masa 

për inventarizimin dhe arkivimin e dosjeve dhe dokumenteve të procedurave të prokurimit 

publik për procedurat e zhvilluara për projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtarë të Tiranës”, në zbatim të Normave Tekniko Profesionale dhe Metodologjisë të 

Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë, të respektohen në çdo rast nga Ministria e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale parashikimet juridike lidhur me arkivimin e 

dokumentacionit, si dhe të vendosen në çdo rast në dispozicion të grupeve të auditimit të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit dokumentacioni i kërkuar.  

                Deri në përfundimin e gjithë veprimtarive të projektit  

 

11.2 Rekomandime: MSHMS/Drejtoria e Menaxhimit të Projekteve të marrë masa që në të 

ardhmen për projektet me financime të huaja dhe procedura prokurimi ndërkombëtare të 

hartoje, plotësojë dhe administrojë formularët sipas dokumenteve standarde të tenderave të 

miratuara paraprakisht si dhe të administrojë dokumentacionin e plotë ligjor sipas 

përcaktimeve të marrëveshjeve përkatëse që nga faza e hyrjes në fuqi të tyre deri në 

përfundimin e zbatimit të kontratave. 

Në vijimësi 

 

 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 
1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kuadrit ligjor tatimor të Republikës së 

Shqipërisë u konstatua se asnjë nga kontraktorët nuk ka paguar detyrimet për tatimin e fitimit 

në Republikën e Shqipërisë dhe as nuk kanë aplikuar dhe dorëzuar për eliminimin e tatimit të 

dyfishtë sipas përcaktimeve të pikës 4.3 të Udhëzimit nr. 6, datë 10.02.2004 “Për 

marrëveshjet bilaterale për shmangien e taksimit te dyfishte dhe parandalimin e evazionit 

fiskal” dhe shtojcave përkatëse, konfirmuar kjo edhe nga komunikimi zyrtar me e-mail me 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, veprim i cili është në kundërshtim me nenin 17 të 

Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. 

-Kontrata e lidhur me I SIS S.p.a për projektin "Fuqizimin e Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare, Tiranë" lotet 1,3,5 dhe 6 sipas kontratës nr. 1179/16 datë 30.03.2016 me vlerë 

kontrate 2,313,621.95 Euro, me certifikate marrje në dorëzim të përkohshme nr. 2612/15 datë 

15.11.2017. Me shtesën e kontratës nr. 970/4 datë 07.03.2017 është miratuar shtesa në vlerën 

prej 571,712.29 euro ose 24.71 % e kontratës bazë, me certifikate marrje në dorëzim të 

përkohshme nr. 3251/3 datë 14.06.2018. Deri në fund të periudhës objekt auditimi pagesa e 

kryer është 2,313,621 Euro. Totali i detyrimit për të ardhurat e krijuara në Republikën e 

Shqipërisë dhe të papaguara është 347,043.3 Euro. 

- Kontrata e lidhur me A Italy S.p.a për projektin "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtare, Tiranë" loti 7 sipas kontratës nr. 1179/18 datë 11.04.2016 me vlerë kontrate 

455,230 Euro, me certifikate marrje në dorëzim të përkohshme nr. 2612/15 datë 15.11.2017. 

Me shtesën e kontratës nr. 970/3 datë 24.02.2017 është miratuar shtesa në vlerën prej 90,640 

Euro ose 19.9 % e kontratës bazë, me certifikate marrje në dorëzim të përkohshme nr. 3251/1 

datë 16.05.2018. Deri në fund të periudhës objekt auditimi pagesa e kryer është 545,870 

Euro. Totali i detyrimit për të ardhurat e krijuara në Republikën e Shqipërisë dhe të 

papaguara është 81,880.5 Euro. 

-Kontrata e lidhur me A s.r.l (ex CAT Spa), Itali për projektin "Fuqizimi i Qendrës 

Traumatologjike Kombëtare, Tiranë" loti 4 sipas kontratës nr. 1179/13 datë 25.03.2016 me 
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vlerë kontrate 636,750 Euro, me certifikate marrje në dorëzim të përkohshme nr. 3826/2 datë 

22.06.2018. Me shtesën e kontratës nr. 970/2, datë 23.02.2017 është miratuar shtesa në vlerën 

124,350 Euro ose 19.5% e kontratës. Deri në fund të periudhës objekt auditimi pagesa e kryer 

është 636,750 Euro. Totali i detyrimit për të ardhurat e krijuara në Republikën e Shqipërisë 

dhe të papaguara është 95,512.5 Euro. 

-Kontrata e lidhur me V   s.r.l & T  s.r.l për projektin "Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike 

Kombëtarë, Tiranë" loti 2 sipas kontratës nr.1179/15 datë 30.03.2016 me vlerë kontrate 

557,371 Euro, me certifikate marrje në dorëzim të përkohshme nr. 3826 datë 14.06.2018. Me 

shtesën e kontratës nr. 970/1 datë 21.02.2017 është miratuar shtesa në vlerën prej 250,325.5 

euro ose 44.91 % e kontratës bazë, me certifikate marrje në dorëzim të përkohshme nr. 

3826/3 datë 24.09.2018. Deri në fund të periudhës objekt auditimi pagesa e kryer është 

557,371 Euro. 

Totali i detyrimit për të ardhurat e krijuara në Republikën e Shqipërisë dhe të 

papaguara është 83,605.65 Euro. 

 

Në total 608,041.95 Euro, përbën dëm ekonomik si detyrim i papaguar për buxhetin e shtetit 

për përfitimin e të ardhurave të realizuara në Republikën e Shqipërisë deri në 31.12.2018, 

theksojmë që janë edhe tre pagesa për shtesat e kontratave që ende nuk janë paguar, detyrim i 

cili në qoftë se nuk paguhet nga ana e kontraktorëve do t’i ngarkohet MSHMS në bazë të 

ligjit të tatimeve të cituar më sipër. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 48-61 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

 

1.1 Rekomandimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke 

ndjekur të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 

608,041.95 Euro ndaj kontraktorëve si pagesë e munguar për tatim fitimin për të ardhurat e 

realizuara në Republikën e Shqipërisë dhe ta derdhi këtë shumë pranë organeve tatimore, 

konkretisht sipas vlerave të mëposhtme: 

-I SIS S.p.a në vlerën 347,043.3 Euro 

-A Italy S.p.a në vlerën 81,880.5 Euro 

-A  s.r.l (ex CATSpa), Itali në vlerën 95,512.5 Euro 

-V  s.r.l & T  s.r.l në vlerën 83,605.65 Euro 

Menjëherë 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zërave të kontratës nr. 1179/18 datë 11.04.2016 lidhur 

ndërmjet operatorit ekonomik A Italy Srl dhe Ministrisë së Shёndetёsisё dhe Mbrojtjes 

Sociale, për Lotin VII si dhe nё Adendum Nr. 970/3 datë 24.02.2017 me vlerë 90,640 Euro u 

konstatua se nё dokumentacionin e vёnё nё dispozicion nuk gjendet asnjë relacion nga ana e 

MSHMS apo nga ana e Spitalit Universitar të Traumës (SUT) pse lindi nevoja për këto 

pajisje shtesë e jo tё tjera edhe pse nё takimet me drejtorin e këtij spitali na u bë me dije se 

përzgjedhja e pajisjeve pёr kontratat shtesë u bë nga ana e ing. Italian i caktuar nga 

Coperazione Italiana pёr përzgjedhjen e nevojave pёr SUT.Nga auditimi i zërave nё 

Adendum u verifikua se 4 nga zërat e kësaj shtese nuk gjendet nё kontratën bazë, si dhe njëri 

nga zërat SOFTWARE 9733686 S7 SYNERGY SPINE ёshtё dubluar me kontratën bazë 

duke sjellë njё dёm ekonomik nё vlerёn 32,000 Euro dhe keq menaxhim tё fondeve tё 

kredisё nr. 8098.6 “Fuqizimi i Qendrёs Kombëtare tё Traumës” mes Shtetit Shqiptar dhe atij 

Italian.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 7 faqe 76-99 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
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2.1 Rekomandimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke 

ndjekur të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 32,000 

Euro ndaj kontraktorit A Italy Srl si përfitim i paligjshëm.  

Menjëherë 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratёs nr. 1179/13 datё 25.03.2016 lidhur ndёrmjet 

operatorit ekonomik A s.r.l (ex CAT Spa) dhe Ministrisё sё Shёndetёsisё me Mbrojtjes 

Sociale pёr Lotin IV, pёr produkte Radiologjie, u konstatua se: 

Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tё kontratёs pika 7) Dizenjo dhe 

kronogram pёr paisjet me kod i.01, i.02, i.03, i.06 dhe i.08 sipas kёtij dokumenti afati 

maksimal pas bërjes aktive tё kontratës e cila sipas shkresës nr. 1179/29 datё 29/12/2016 datё 

fillimi ёshtё 13.01.2017 dhe nga kjo datё operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 40 ditё 

kohё maksimale pёr dërgimin e mallit nё Shqipëri, praktikat doganore sё bashku me 

transportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 11.03.2017 pra 56 ditё pas datёs 13.01.2017 ose 16 mё vonё se afati maksimal i 

pёrcaktuar nga operatori ekonomik. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati i dorëzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve speciale tё kontratёs Aneksi III parashikuar nё nenin 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorëzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё pajisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr çdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

Penaliteti i pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit ekonomik nё vlerën prej 357,336.25 

Euro x 0.20% = 11,434.76 Euro e cila pёrbёn dёm ekonomik dhe duhet kërkuar operatorit 

ekonomik A s.r.l (ex CATSpa). (Më hollësisht trajtuar në pikën 7 faqe 76-99 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

3.1 Rekomandimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke 

ndjekur të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 

11,434.76 Euro ndaj kontraktorit A  s.r.l (ex CATSpa) si penalitete tё pa llogaritura.  

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës nr. 1179/15, datë 30.03.2016, 

lidhur midis BO V  Srl & T  S.r.l dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, u 

konstatuan mangësi në lidhje me zbatimin e afateve të lëvrimit të mallrave të kontratës 

konkretisht: 

- Sipas dokumentacionit tё praktikёs së pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 22.03.2017 pra 69 ditё pas datёs 13.01.2017 ose 25 ditё mё vonё se afati 

maksimal i pёrcaktuar në kronogramë. 

Nё respektim të nenit 4 të kontratës, tё dokumentacioni shoqёrues tё mallit si dhe referuar 

Kronogramёs tё cilat kanё njё afat maksimal furnizimi prej 44 ditёsh konstatohet se malli 

është lëvruar me 25 ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj 

operatorit ekonomik nё vlerёn prej 220,647 Euro x 0.20% x 25 ditë = 11,032.35 Euro. 

- Sipas dokumentacionit shoqërues të pagesës mallrat janë furnizuar ditёn e 75 ose me 31 ditё 

vonesё duke sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit ekonomik nё 

vlerёn prej 49,357 Euro x 0.20% x 31 ditë = 3,030.13 Euro. 

- Sipas dokumentacionit shoqërues të pagesës mallrat janë furnizuar ditёn e 91 ose me 47 ditё 

vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit ekonomik nё 

vlerёn prej 48,547.5 Euro x 0.20% x 47 ditë = 4,563.4 Euro 
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- Sipas dokumentacionit shoqërues të pagesës mallrat janë furnizuar ditёn e 111 ose me 67 

ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit ekonomik nё 

vlerёn prej 41,997 Euro x 0.20% x 67 ditë = 5,627.6 Euro 

- Sipas dokumentacionit shoqërues të pagesës mallrat janë furnizuar ditёn e 111 ose me 67 

ditё vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit ekonomik nё 

vlerёn prej 26,912 Euro x 0.20% x 67 ditë = 3,606.2 Euro 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati i dorëzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve speciale tё kontratёs Anksi III parashikuar nё nenin 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

“Nё rast vonese nё dorëzimin e mallit, duke respektuar afatet e nёnshkruara, operatori i 

paguan autoriteti kontraktor njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё paisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen.” 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 7 faqe 76-99 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

4.1 Rekomandimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke 

ndjekur të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 

27.859.35 Euro ndaj kontraktorëve V  Srl & T  S.r.l si penalitete tё pa llogaritura dhe pa 

mbajtura.  

Menjëherë 
 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratёs nr. 1179/16 datё 30.03.2016 lidhur ndёrmjet 

operatorit ekonomik I S.p.a dhe Ministrisё sё Shёndetёsisё dhe Mbrojtjes Sociale pёr Lotin I, 

LOTIN III, LOTIN V dhe LOTIN VI, pёr aparatura mjekësore tё ndryshme me njё vlerё 

kontrate prej 2,313,621.95 euro, u konstatuan mangësi në lidhje me zbatimin e afateve të 

lëvrimit të mallrave të kontratës konkretisht: 

- Nga auditimi afateve tё lёvrimit tё mallit referuar nenit 4 tё kontratёs pika 7) Dizenjo dhe 

kronogram pёr paisjet e furnizuara me faturёn komerciale nr. 201705000008 datё 24.02.2017 

sipas kёtij dokumenti afati maksimal pёr furnizim ёshtё 60 ditё, nga datё 13.01.2017 

operatori ekonomik sipas Kronogramёs ka 60 ditё kohё maksimale pёr dёrgimin e mallit nё 

Shqipёri, praktikat doganore sё bashku me trasportin deri nё SUT. 

Sipas dokumentacionit nё praktikёn e pagesёs, malli ka mbёrritur dhe ka dalё nga dogana 

Shqiptare mё 22.03.2017 pra 69 ditё pas datёs 13.01.2017 ose 9 ditё mё vonё se afati 

maksimal i pёrcaktuar nga në kronogram kjo vonesё ka sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe 

mbajtur ndaj operatorit ekonomik nё vlerёn prej 642,652.43 Euro x 0.20% x 9 ditë = 

11,567.7 Euro e cila pёrbёn dёm ekonomik dhe duhet kёrkuar operatorit ekonomik I s.p.a. 

- Sipas dokumentacionit shoqërues të pagesës mallrat janë furnizuar ditёn e 88 ose me 28 ditё 

vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit ekonomik nё 

vlerёn prej 530,781.36 Euro x 0.20% x 28 ditë = 29,723.7 Euro. 

- Sipas dokumentacionit shoqërues të pagesës mallrat janë furnizuar ditёn e 96 ose me 36 ditё 

vonesё kanё sjellё njё penalitet tё pa llogaritur dhe mbajtur ndaj operatorit ekonomik nё 

vlerёn prej 217,423.14 Euro x 0.20% x 36 ditë = 15,654.4 Euro. 

Nё zbatim tё kontratёs mes palёve pika 7 “Afati i dorëzimit dhe penalitetet nё vonesa” si dhe 

kushteve special tё kontratёs Aneksi III parashikuar nё nenin 21 “Vonesa nё ekzekutim-

Penalitetet” parashikohet se: 

Nё rast vonese nё dorëzimin e mallit, duke respektuar afatet e nënshkruara, operatori i paguan 

autoriteti kontraktorё njё penalitet vonese nё vlerёn (0.20%) tё vlerёs sё pajisjeve tё pa 

furnizuara nё kohё pёr cdo ditё vonesё deri sa tё furnizohen. 

 (Më hollësisht trajtuar në pikën 7 faqe 76-99 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
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5.1 Rekomandimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa duke 

ndjekur të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 56,945.8 

Euro ndaj kontraktorit I s.p.a si penalitete tё pa llogaritura.  

Menjëherë 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratёn nr. 1179/13 datё 25.03.2016 lidhur 

ndërmjet operatorit ekonomik CAT Spa (sot A ) dhe Ministrisё sё Shёndetёsisё dhe Mbrojtjes 

Sociale pёr Lotin IV, pёr pajisje radiologjie, nisur nga instalimi pёrdorimi eficenca dhe mirë 

administrimi apo mbarëvajtja e pajisjeve pёr kёtё kontratё. 

Duke marrё parasysh situatёn fillestare tё krijuar edhe nga mos marrja nё dorëzim tё pajisjeve 

nga ana e MSHMS nga e cila ngarkohet me pёrgjegjёsi njёsia zbatuese e projektit pёr vonesat 

e shkaktuara pёrsёri ёshtё e pa u justifikuar vonesa nё ofrimin e shërbimit tё riparimit pёr 6 

muaj rresht tё kёtyre paisjeve. Gjatё verfikimit tё datёs 26 Shkurt 2019 pajisjet e konstatuar 

me defekt ishin riparur dhe nga ana e stafit na u bё me dije se janё riparuar mё 21.02.2019. 

Nё zbatim tё nenit 21 “Vonesa nё ekzekutim tё kontratёs dhe penalitetet” nё paragrafin 3 

shprehet se: Pёr çdo ditё vonesё nё kryerjen e ndërhyrjeve nё asistencё dhe mirëmbajtje tё 

artikujve dhe aparaturave tё furnizuara, nё respektim tё cka ёshtё deklaruar nё ofertё, 

ofertuesi duhet t’i paguaj njё penalitet deri nё 1,000 euro nё ditё. 

-Nё respektim tё kёtij neni nga njёsia e projektit, duhet të llogariten penalitet e krijuara nga 

vonesat nё ofrimin e shёrbimit ndaj kompanisё Italiane A , si dhe përfaqësuesit tё saj pёr 

ofrimin e shёrbimeve pas shitjes A.T . 

Penaliteti shkon deri nё 1000 euro/ditё sipas kontratës, nё kёtё rast duke qenё se kontrata 

bazё ёshtё nё vlerёn prej 636,750 euro dhe nga kёto vetёm njё pjesё tё paisjeve kanё 

paraqitur probleme nё vlerёn 214,000 euro, ose 33% e kontratёs, atёhere dhe vlera pёr 

pёrllogaritjen e penalitetit do merret 33% e 1000 eurove/dita ose 330 Euro nё ditё. Gjithashtu 

nё respektim tё nenit 32 detyrimet dhe garancitё pika 32.3 ndër tё tjera citon: Kompania merr 

masa me shpenzimet e saj pёr tё riparuar defektet dhe problemet nё kohёn mё tё shpejt tё 

mundshme, pёr tё minimizuar nё maksimum pakёnaqёsitё pёr pacientёt dhe specialistët e 

SUT, por maksimalisht jo mё tepёr se 30 ditё nga njoftimi i defektit. 

-Nga mos llogaritja e penaliteteve nё ofrimin e shёrbimeve pas shitjes nё riparime 

mirëmbajtje dhe asistencё teknike pёr 6 muaj rresht, vёnia nё vёshtirёsi tё stafit tё SUT nё 

ofrimin e shёrbimeve dhe rritjen e pakёnaqёsisё ndaj pacientёve, kёto vonesa kanё sjellё njё 

penalitet tё pa llogaritur dhe pa mbajtur ndaj operatorit ekonomik nё vlerёn prej 179 ditё x 

330 Euro dita = 59,070 Euro dёm ekonomik i cili i duhet mbajtur operatorit ekonomik 

A  s.r.l.  
(Më hollësisht trajtuar në pikën 8 faqe 99-103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

6.1 Rekomandime: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të analizojё situatёn dhe 

tё marrë masa duke ndjekur të gjitha rrugët administrative dhe shkallët e gjykimit për 

arkëtimin e vlerës 59,070 Euro ndaj kontraktorit A  s.r.l. si penalitete tё pa llogaritura.  

 

Menjëherë 

 

II. KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT 

 

Nga auditimi i ushtruar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për projektin 

“Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” rezultoi që, projekti ka patur 

vonesa në implementimin e programit të cilat kanë ardhur kryesisht nga pala shqiptare pasi, 

nga fillimi i tij (viti 2006) deri në vitin 2014 për projektin nuk rezulton të jetë zhvilluar asnjë 

aktivitet për të vënë në lëvizje strukturat kompetente të cilat do të siguronin zbatimin e 



  

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale për projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare 

të Tiranës” 
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detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja si dhe as nuk rezulton të jetë nxitur bashkëpunimi me 

institucionet e huaja në mbështetje të programit. Gjithashtu mangësi u konstatuan edhe në 

zbatimin e kontratave si dhe në mbajtjen e detyrimeve tatimore të cilat rrjedhin nga 

veprimtaria e zhvilluar në Republikën e Shqipërisë.  

Opinion i auditimit 

 

Baza për opinionin mbi përputhshmërinë janë ISSAI 4000 dhe 41003, ligji nr. 154/2014 

“Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 

 

Opinion i kualifikuar mbi përputhshmërinë për implementimin e projektit “Fuqizimi i 

Qendrës Traumatologjike Kombëtare, Tiranë” në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale.  

 

Nga auditimi mbi Perputhshmërinë, sa i takon shkallës se ndjekjes nga subjekti të rregullave, 

ligjeve dhe rregulloreve, politikave, termave dhe kushteve, mbi të cilat është rëne dakord 

(kriteret e auditimit te Perputhshmerise), u konstatuan devijime dhe mungese e ndërveprimit 

te strukturat të përcaktuar në Marrëveshjen Financiare për zbatimin dhe monitorimin e te 

gjitha fazave te projektit, te cilat kane sjell si pasoje mos përfundimin e projektit brenda afatit 

te përcaktuar.  

 

Nga auditimi i Perputhshmerise, i mbështetur ne standardet INTOSAI dhe ne manualet e 

auditimit te Perputhshmerise se KLSH-se, i Kryer ne subjektin Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale, për projektin “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare, Tiranë” , 

rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator ne fuqi (kriteret), qe nen gjykimin 

profesional te audituesit të pavarur janë te përhapura dhe ndonjë rast edhe material, efektet e 

te cilave justifikojnë dhënien e një opinioni te kualifikuar.  

 

 

GRUPI I AUDITIMIT 
 

1. I.S, Përgjegjësi i Grupit të Auditimit 

2. S.H, Auditues 

3. A.B, Auditues 

4. A.H, Auditues 

  

 

DREJTORI I DEPARTAMENTIT TË AUDITIMIT TË  

SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE TË HUAJA                                                

                       Y.P                          

 

 

 

                                                           
3 ISSAI 4000 – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i 

takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi 
bëhet lidhur me pasqyrave financiare çështje të veçanta. 
3 ISSAI 4100 – Objektivi i auditimit  të përputhshmërisë është te jap siguri te arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çështje 

te veçante është ne përputhje ne te gjitha aspektet materiale me kuadrin ligjor dhe rregullator ne fuqi, kur auditimi behet lidhur me çështje 
te veçanta. 
 


