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I. HYRJA 

 

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

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit të miratuar nga Kryetari i KLSH nr. 

1422/1 prot., datë 07.01.2019, nga data 09.01.2019 deri më datën 29.03.2019, në subjektin 

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, për periudhën nga data 01.10.2015 deri me 

datë 31.12.2018, u krye auditimi:“Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë së 

veprimtarisë ekonomiko-financiare” me përbërje: 

 

1. E. G., Përgjegjës grupi, 

2. B. S., Auditues, 

3. A. N., Audituese, 

4. E. S., Auditues.  

 

a. Titulli: Projektraport mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë së aktivitetit të 

Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë. 

 

b. Marrësi: Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë, me Drejtor të Përgjithshëm z. 

E.J..  

 

c. Objektivat dhe qëllimi: Objektivi kryesor i grupit të auditimit të KLSH është dhënia e 

opinionit për përdorimin ligjor të fondeve dhe rregullshmëria financiare e paraqitjes së 

dokumentacionit, që Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, u ka bërë fondeve në 

dispozicion, në bazë të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, duke audituar rregullaritetin, 

ligjshmërinë e transaksioneve, si dhe argumentimin e shpenzimeve të kryera në funksion të 

veprimtarisë së shoqërisë. Auditimi ka për qëllim promovimin 

etransparencësdukeofruarraportetëbesueshmepër fondetnësejanëadministruar siç kërkohet në 

aktet ligjore. Gjithashtu, raporti i auditimit ka për qëllim promovimin 

epërgjegjshmërisëndajdevijimeve të raportimitdhe ndaj shkeljeve tëkuadritligjor,në mënyrëqë 

tëmundtëmerrenveprime korrigjuese dhepersonat përgjegjës të përgjigjen për veprimetetyre. 

Auditimi i përputhshmërisë i ndërmarrë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ka për qëllim promovimin 

e qeverisjessëmirënësektorinpublik,dukemarrëparasyshrrezikunemashtrimitnë lidhje 

mepërputhshmërinë(sipas ISSAI 400, p 18). 

 

d. Identifikimi i çështjes: Insitucioni duhet të ketë organizimin e duhur, duhet të funksionojë 

duke respektuar aktet ligjore e nënligjore në fuqi, si dhe duke patur në konsideratë shpenzimin e 

fondeve me ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet. 

 

e. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të auditur lidhur me çështjen nën 

auditim:Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm i Qendrës Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza” Tiranë.  
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f. Përgjegjësitë e audituesve: Audituesit janë përgjegjës për shprehjen e konkluzioneve dhe 

dhënien e opinionit për auditimin, të cilat miratohen me Vendim të Kryetarit të KLSH. 

Auditimi është bërë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit INTOSAI. Janë 

respektuar kërkesat etike, si dhe është planifikuar dhe kryer auditimi, sipas të cilit është arritur 

niveli i sigurisë së kërkuar. 

 

g. Kriteret e vlerësimit:Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t; 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISA) të IFAC; Manualet e Auditimit, Rregullat, 

Udhëzimet e KLSH-së; Ligjin nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar; 

Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar; Ligji nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; Ligji nr. 10405, datë 

24.03.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”; Ligji nr. 8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar; Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Ligji nr. 9154, datë 06.11.2003 

“Për arkivat”,Ligji nr. 9720, datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, i 

ndryshuar, Ligji nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së 

Shqipërisë”; Ligji nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për rregjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i 

ndryshuar; Ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, i ndryshuar dhe ligje të tjera të fushës së ndërtimit; Ligji nr. 9106, datë 17.07.2003 

“Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”, Ligji nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i 

Procedurave Administrative”, i ndryshuar, VKM nr. 112, datë 22.02.2006 “Për kohën e punës 

dhe të pushimit në sistemin e shëndetësisë”; VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar; VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e 

kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të 

pasurisë shtetërore”;  Udhëzimi i MF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiviteteve në 

njësitë e sektorit publik”; Rregulloren e Brendshme të Institucionit; Urdhëri i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 559, datë 26.10.2009 “Për aplikimin e tarifave për shërbimet mjekësore”; Urdhri 

i Ministrit nr. 526, datë 12.10.2009 “Për zbatimin e sistemit të referimit të pacientëve në 

shërbimin shëndetësor”; Udhëzimi nr. 906, datë 21.11.2011, dhe nr. 4, datë 14.06.2012 “Për 

zbatimin e VKM nr. 529, datë 08.06.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës së dhënies 

me qira, enfiteozë, si dhe kontrata të tjera  tëpasurisë shtetërore”;Udhëzimet e APP për 

procedurën e prokurimit me vlerë të vogël; Statuti dhe rregullorja e brendshme e shoqërisë;si dhe 

akte të tjera ligjore dhe nënligjore për çështje që do të trajtohen gjatë procesit, të cilat nuk janë 

parashikuar më sipër; akte të tjera ligjore dhe nënligjore, që janë të nevojshme; etj. 

 

h. Standardet e auditimit: 
-ISSAI100- (Parimetthemeloretëauditimittësektoritpublik). 

-ISSAI400- (Parimetthemeloretëauditimittëpërputhshmërisë). 

-Kodi etik i KLSH. 
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II. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

 

Drejtor i Përgjithshëm i Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, është z. E.J..  

 

Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit është rregullshmëria e operacioneve financiare të 

subjektit për periudhën nga data 01.10.2015 deri më datë 31.12.2018. 

 

Objekti i përshkrimit të auditimit është dhënia e një opinioni, nëse të ardhurat dhe shpenzimet 

janë realizuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me aktet përkatëse ligjore e nënligjore 

dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, auditimin e sistemeve financiare 

dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret, si 

dhe mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së veprimtarisë ekonomiko financiare në 

Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë.  

 

Metoda e auditimit është auditim me zgjedhje.  

 

Qëllimi i auditimit është hartimi i raportit përfundimtar të auditimit mbi bazën e vlerësimit të 

gjetjeve, si dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësimin e aktivitetit të shoqërisë. 
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III. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

Pika 1.Mbi realizimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm. 

 

1. Mbi realizimin e rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme, sipas akt-

konstatimit Nr 43, datë 29.03.2019 

 

Titulli i Gjetjes: Moszbatimi i rekomandimevetëKontrollit të Lartë të Shtetit. 

Situata:Nga nëntë masa shpërblim dëmi rezulton se, një masë është zbatuar plotësisht, shtatë 

masa janë në proҫes gjyqësor, si dhe një masë nuk është zbatuar. 

Nga dy masa për përdorim me eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike, rezulton se një masë 

është zbatuar pjesërisht, dhe një masë nuk është zbatuar. 

Kriteri:Në kundërshtim me nenin 30 pika 2 të Ligjit Nr.154/2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” 

Neni 30  Rekomandimet e KLSH dhe ecuria e zbatimit 

2. Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të raportit të auditimit, i raporton 

Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna. 

Efekti: Zbatimi i plotë i rekomandimeve do të ndikojë në përmirësimin e aktivitetit të QSUT. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë të nëpunësve publik. 

Rekomandimi: QSU “Nënë Tereza” të marrë masa për zbatimin e rekomandimeve të KLSH si 

edhe njerrjen para përgjegjësive të nëpunësve publik përkatës, me qëllim realizimin e 

objektivave të njësisë publike. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se: 

 

-Praktikat gjyqësore për 7 masa shpërblim dëmi, A.K. për 7,848,523.00 lekë;  

E.K. për 4,747,727.00 lekë; R.P.për 2,536,677.00 lekë; A.K. për 2,267,293.00 lekë; B.K., 

E.M.dhe A.P.përkatësisht nga 603,000.00 lekë secili; U.A.për 12,293,463.00 lekë; U. sh.p.k. për 

182,400.00 lekë;  

-Ditari i Kontabilitetit, Nr. 17546 Ref. datë 30.11.2016. 

-Ditarit të kontabilitetit nr.16315 ref, datë 10.01.2017, lloji arketim, rezulton i arkëtuar detyrimi 

(qira objekti) i subjektit T.A. për vlerën 1,317,300.00(njëmilion e treqind e shtatëmbëdhjetë mijë 

e treqind) lekë.  

-Praktika  “Për kalimin kapital të dy autoklavave nga QSU Nënë Treza tek Spitali Universitar të 

Traumës“ Tiranë, sipas Urdhërit të Ministrisë të Shëndetësisë nr.398 datë 16.07.2016.  

- Kartela e inventarit dhe kartela e gjendjes së magazinës me kodin PL-02/67 ortopedi salla, datë 

01.01.2018.-31.12.2018. 

- Praktika e kalimit kapital i autokllavës kineze me kod PM52/0367, sipas shkresës nr.2912/1 

prot. Date 09.05.2018 të Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Urdhërit nr.2525/1 

dt.21.05.2018 të Drejtorit të Përgjithshëm QSU “Nënë Tereza”, Proҫes-Verbalit nr.2525/2 

dt.13.08.2018 të komisionit për kalimin kapital, Fletë-Hyrjes nr.5, dt.21.06.2018 të Spitalit 

Burrel. 

- Urdhëri Nr.136, datë 28.04.2016  të  Drejtorit të Përgjithshëm QSU “Nënë Tereza” “Për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit”. 
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- Kërkesa nr. 5336 prot. datë 20.12.2018 e Drejtorisë Ekonomike dhe Planifikimit Financiar , për 

vlerësimin e aktiveve, për sistemimin e regjistrit të AAM, identifikimin e aktiveve, përcaktimin e 

vlerës së drejtë bashkë me zhvlerësimin e tyre, drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm QSU “Nënë 

Tereza”. 

- Kërkesa nr.5336/1 prot., datë 24.12.2018  e Drejtorit të Përgjithshëm QSU “Nënë Tereza”, për 

sistemimin e regjistrit të AAM, identifikimin e aktiveve, përcaktimin e vlerës së drejtë bashkë 

me zhvlerësimin e tyre, drejtuar Bordit. 

-Kërkesa nr.2778 prot., datë 23.05.2016  e Drejtorit të Përgjithshëm QSU “Nënë Tereza” për 

procedurën e autoklavave që kanë dalë jashtë shërbimit, drejtuar Ministrit të Shëndetësisë,  

 

u konstatua se: 

 

- Nga 9 masa shpërblim dëmi, 1 masë është zbatuar plotësisht, 7 masa janë në proҫes gjyqësor,  

1 masë nuk është zbatuar. 

- Nga 2  masa për mos përdorim me eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike, 1 masë është 

zbatuar pjesërisht, dhe 1 masë nuk është zbatuar. 

 

Lidhur me ecurinë e rekomandimeve për masa shpërblim dëmi, në zbatim të Vendimeve Nr. 37 

datë 12.04.2016, si edhe Nr.193, datë 31.12.2016 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit të 

lëna nga auditimi i mëparshëm në vlerën prej 33,602,383.00 (tridhjetë e tre milion e gjashtëqind 

e dy mijë e treqind e tetëdhjetë e tre) lekë, rezulton se: 

 

1)   QSU ”Nënë Tereza” Tiranë, në zbatim të rekomandimeve të lëna nga KLSH, ka kryer 

regjistrimin kontabël për secilin subjekt debitor, në ditarin e kontabilitetit, Nr.17546 ref, datë 

30.11.2016, në vlerën totale prej 33,602,383.00  lekë dhe të ndara si më poshtë: 

 

A.K. për 7,848,523.00 lekë; E.K. për 4,747,727.00 lekë; R.P.për 2,536,677.00 lekë; A.K. për 

2,267,293.00 lekë; B.K., E.M.dhe A.P.përkatësisht nga 603,000.00 lekë secili; U.A.për 

12,293,463.00 lekë; S. për 600,000.00 lekë; T.A. për 1,317,300.00 lekë; U. sh.p.k. për 

182,400.00 lekë;  

 

-Deklarimi i pavlefshmërisë së pjesëshme të kontratës nr.3925/11 prot, datë 16.12.2014, me palë 

të paditur“A.C.” për vlerën prej 7 848 523 (shtatë milion e tetëqind e dyzetë e tetë mijë e 

pesëqind e njëzetë e tre) lekë,si dhe kamatat ligjore të arrira, si një përfitim pasuror i padrejtë. 

QSU “Nënë Tereza” ka depozitur në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë Ankimin me nr. 

1172/29 prot., datë 26.12.2017. 

 

Deklarimi i pavlefshmërisë së pjesëshme të kontratës nr. 1727/2 prot, datë 11.04.2012, me palë 

të paditur“A.C.”, për vlerën prej 2 267 293 (dy milion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtate mijë e 

dyqind e nëntëdhejtë e tre ) lekë, si dhe kamatat ligjore të arrira, si një përfitim pasuror i 

padrejtë. Me vendimin nr. 5428 (80-2016-5487) datë 17.11.2016. Gjykata ka vendosur 

“Pranimin e Kërkesë Padisë”. “A.C.” ka depozitur Ankim në Gjykatën Administrative të Apelit 

Tiranë. 

 

Detyrimi i të paditurit R.P., “C.G., ti kthejë paditësit QSU “Nënë Tereza”   shumën prej 

2,536,677(dy million e pesëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e shtatë) 
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lekë, si dhe kamatat ligjore të arrira, si një përfitim pasuror i padrejtë.” Padia është gjykuar në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 4830 (80-2017-4931) datë 

14.12.2017.Gjykata ka vendosur: “Rrëzimin e Kërkesë Padisë”. QSUT ka depozitur në Gjykatën 

Administrative të Apelit Tiranë Ankimin me nr. 1172/29 prot., datë 26.12.2017. 

 

Detyrimi i të paditurit “Shoqeria U.” ti kthejë paditësit QSU “Nënë Tereza”   shumën prej 182 

400 (njëqind e tetëdhjetë e dy mijë e katërqind )lekë, si dhe kamatat ligjore të arrira”. Padia 

është gjykuar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor  Tiranë dhe me vendimin nr. 8982 datë 30.10.2017 

Gjykata ka vendosur: “Pranimin e Kerkese Padise”.  

 

“E.K.” SHPK, “Sh.M” SHPK, paditës me objekt: Shfuqizim tërësisht të shkresës “Njoftim 

debie”, 4,747,727( katër million e shtatëqind e dyzet e shtatë mijë e shtatëqind e njëzet e shtatë ) 

lekë, nr. 5132/65prot., datë 10.05.2016. Padia është gjykuar në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë dhe me vendimin nr. 5482 (80-2016-5523) datë 21.11.2016 gjykata ka 

vendosur: “Rrëzimin e Kerkese Padise”. “E.K.” & “Sh.M” ka depozitur ankim në Gjykatën 

Administrative të Apelit Tiranë.  

 

QSU “Nënë Tereza” ka depozitur në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë ankimin me nr. 

nr. 3168/3 prot., datë 12.10.2016  kundër paditësve A.P., B.K., E.M.me objekt “Shfuqizim 

tërësisht të shkresës “Njoftim debie” nr. 5132/81,82,83 prot., datë 31.05.2016, në shumën 603 

000(gjashtëqind e tre mijë) lekë secili. 

 

Detyrimi i të paditurit A.H. sha (ish “U.A.) ti kthejë paditësit, shumën prej 12 293 

463(dymbëdhjetëmilion e dyqind e nëntëdhejtë e tre mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tre) lekë, 

si dhe kamatat ligjore të arrira, si një përfitim pasuror i padrejtë. Padia në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Gjyqtari i cështjes ka vendosur “Pezullimin e 

gjykimit” në seancën e datës 28.06.2017, për shkak se kjo ҫështje është në ndjekje penale. 

 

Rekomandimet mësipërme, për 7 masat shlyerje dëmi, konsiderohen në proҫes. 

 

Për Subjektin “S.” sh.p.k. vlera 600 000 lekë (gjashtëqindmije) përfaqëson penalitetet dhe gjobat 

e llogaritura ndaj subjektit, për shkak të moszbatimit të kushteve të kontratës datë 15.03.2013 

midis Ministrisë të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe shoqërisë S. sh.p.k. me objekt 

dhënien me qera të gjashtë sipërfaqeve parkimi prej 6, 101 m
2
, të cilat janë pronë në administrim 

të QSU  Nënë Tereza.   

Sipas QSU  Nënë Tereza,  për këtë subjekt nuk është ngritur padi, pasi nuk ka asnjë marrëdhënie 

juridike me QSU Nënë Tereza, për pasojë kësaj të fundit  i mungon legjitimiteti aktiv për tu 

investuar në gjykatë.  

 

Ky rekomandim nukështë zbatuar. 

 

Në ditarin e kontabilitetit nr.16315 ref, datë 10.01.2017, lloji arketim, rezulton i arkëtuar 

detyrimi (qira objekti) i subjektit T.A. për vlerën 1,317,300.00 (njëmilion e treqind e 

shtatëmbëdhjetë mijë e treqind) lekë.  

 

Ky rekomandim është zbatuar plotësisht. 
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2)  Lidhur me rekomandimin e KLSH  për  2 masa për përdorim me eficiencë dhe efektivitet të 

fondeve publike,  nga auditimi rezulton se: 

 

2.1 Me funksionimin e sistemit të përqëndruar  të sterilizimit, sipas kontratës konҫesionare 

Nr.prot 7430 datë 28.12. 2015  me operatorin ekonomik “S.” sh.p.k., kanë dalë jashtë shërbimi 

një numër i konsiderueshëm i autokllavave dhe materialet mjekësore përkatëse. Lidhur me 

zbatimin e rekomandimeve të KLSH për përdorim me eficiencë dhe efektivitet të fondeve 

publike, QSU “Nënë Tereza” në kërkesën nr.2778 prot. datë 23.05.2016 i drejtohet Ministrit të 

Shëndetësisë për procedurën që mund të ndiqet për 33 autoklavat që kanë dalë jashtë shërbimit. 

Në zbatim të Urdhërit Nr.398 datë 16.07.2016 të Ministrisë të Shëndetësisë është ngritur 

komisioni  për kalimin kapital të dy autokllavave të shërbimit ortopedi-traumatologjisë nga QSU 

“Nënë Tereza” në Spitalin e Traumës Tiranë.  

Në proçes-verbalin e përbashkët të dorëzimit dt.03.02.2017 rezulton se Spitali i Traumës Tiranë 

ka marrë në dorëzim, sipas inventarit gjëndje në magazinë dt. 01.12.2016- dt.31.12.2016, salla 

ortopedi, pajisje dhe materiale mjekësore në vlerën fillestare prej 48,820,944.25 lekë dhe vlerën 

e mbetur 30,731,244.68 lekë, nga inventari Farmacia ortopedike në vlerën  580,543.94 lekë,  dhe 

inventar  ekonomik në vlerën fillestare prej 58,400.00 lekë dhe vlerën e mbetur 40,880 lekë.  

Nga auditimi rezulton se nga gjëndja e magazinës së QSU “Nënë Tereza”, me kodin PL-02/67 

ortopedi salla, datë 01.01.2018.-31.12.2018 nuk janë transferuar tek Spitali i Traumës Tiranë 

autokllava sterilizuese gaz PM 57/0010, autokllava horizontale PM 57/0022, model Kt-405, p. 

ALP, dhe aparatuara të tjera mjekësore në vlerën totale prej  29,002,420.00 lekë.  

Nga auditimi rezulton se në shkresën nr. 5336 prot. datë 20.12.2018 e Drejtorisë Ekonomike dhe 

Planifikimit Financiar, drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm , kërkohet proçesi i rivlerësimit të 

aktiveve afatgjatë materiale të QSU “Nënë Tereza” nga një grup ekspertësh të jashtëm. 

Sa sipër, në zbatim të pikës 10, gërma “ ë „ e statutit QSU “Nënë Tereza”, me shkresën nr.5336/1 

prot., datë 24.12.2018 Drejtori i Përgjithshëm i është drejtuar Bordit për shqyrtim në mbledhjen e 

rradhës. Këkesa e mësipërme akoma nuk është shqyrtuar nga Bordi QSU “Nënë Tereza”. 

 

Me shkresën nr.2912/1 prot. Date 09.05.2018 të Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 

Urdhërit nr.2525/1 prot. , dt.21.05.2018 të Drejtorit të Përgjithshëm QSU “Nënë Tereza”, 

Proҫes-Verbalit nr.2525/2 prot., dt.13.08.2018 të komisionit për kalimin kapital, Fletë-Hyrjes 

nr.5, dt.21.06.2018 të Spitalit Burrel, është kryer kalimi kapital i autokllavës kineze me kod 

PM52/0367 me vlerën kontabël 118, 270 lekë (njëqind e tetëmbëdhjetë mijë e dyqind e 

shtatëdhjetë).  

 

Ky rekomandim konsiderohet pjesërisht i zbatuar. 

 

2.2  Lidhur me përdorimin me eficencë dhe efektivitet të fondeve publike, për shkak të dhënies 

së shërbimit për mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore të parashikuara në kontratën e blerjes  

( 7.1 Mil Euro) midis ministrisë së Shëndetësisë dhe A. I. Gmbh , në një kontratë tjetër shërbimi 

dhe mirëmbajtje të lidhur midis QSU “Nënë Tereza” dhe subjektit tjetër privat M. sh.p.k rezulton 

se:  

 

Ky rekomandim konsiderohet i pa zbatuar. 
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-Në observacionin e subjektit të audituar Nr.5/50 Prot. datë 04.04.2019 konstatohet se:  

Nuk ka ndonjë shkresë zyrtare ku Drejtori i Përgjithshëm i QSUT të ngarkojë  Zj. N.P. si 

përfaqësueses të QSUT. Ndaj mbajtja e këtij akt-konstatimi me tematikë zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme të KLSH, tejkalon kompetencat jo vetëm si 

individ, por edhe si Përgjegjës i Sektorit të Auditimit të QSUT. 

Lidhur me konstatimin përdorimin pa eficencë dhe efektivitet të fondeve publike në një kontratë 

tjetër shërbimi dhe mirëmbajtje të lidhur midis QSU “Nënë Tereza” dhe subjektit tjetër privat M. 

sh.p.k, ajo që ju referoni si rekomandim 2.2, nuk gjendet në asnjë nga shkresat zyrtare të KLSH, 

administruar në QSUT. 

Në shkresat zyrtare të KLSH, të administruara në QSUT, si p.sh. ajo me nr.1115/85 prot., datë 

23.01.2017, rekomandimi për përdorim me eficencë dhe efektivitet të fondeve publike, 

konsiderohen në proçes zbatimi. 

 

-Observacioni sipërcituar nuk pranohet, për arsye se : 

Akt Konstatimit Nr. 43, Nr. 5/45 prot. datë 29.03.2019,  është mbajtur nga grupi i auditimit të 

KLSH me përfaqësuesen e QSU “Nënë Tereza” Zj. N.P. nisur nga fakti i personit që ka dijeni 

mbi zbatimin e rekomandimeve të KLSH.  

Gjithashtu, në pikën 6.1, të urdhërit nr.136 dhe nr. 2384 prot., datë 28.04.2016,  Drejtori i 

Përgjithshëm  QSU“Nënë Tereza” , ngarkon me përgjegjësi sektorin e auditit të brendshëm i 

përbërë nga përgjegjës znj. N.P. dhe specialiste znj. D. H., me objekt konkret  auditimi, në 

kuadrin e plotësimit të rekomandimeve të KLSH.  

Në pikën 6.1, të urdhërit nr.136, datë 28.04.2016 nr. 2384 prot., auditi i brendshëm është 

përfshirë në planin e veprimit të Drejtorit të Përgjithshëm  QSUT ku përcaktohet që: auditi i 

brendëshëm të verifikojë edhe kontratat  e mirëmbajtjes për pjesën tjetër të pajisjeve mjekësore ( 

34 pajisje ) të përfituara në zbatim të kontratës të lidhur midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

A.I.Gmbh, duke përcaktuar vlerën e paguar në kundërshtim me parashikimet e kontratës bazë. E 

njejta praktikë të ndiqet edhe për pajisjet mjekësore të prodhuesit P., shërbimi i mirëmbajtjes të 

të cilave realizohet nga subjekte private. 

Në zbatim të urdhërit të mësipërm, me shkresën nr. 2912 prot. datë 30.05.2016, sektori i auditit 

të brendshëm ka filluar një angazhim auditimi në sektorin e inxhinierisë klinike të  QSU “Nënë 

Tereza”  “ Mbi zbatimin e kontratave të mirëmbajtjes për pajisjet mjekësore“ për periudhën 

01.10.2015-31.05.2016.  

Nga ky angazhim, në kundërshtim me pikën 2, neni 30, të Ligjit Nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “ 

Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit “, nuk rezulton ndonjë 

përgjigje për KLSH lidhur me rekomandimin e dhënë.    

Në paragrafin e tretë, pika 4, në shkresën Nr.1115/85, datë 23.01.2017 të Kryetarit të KLSH  

përcaktohet që: Janë rekomanduar 2 masa për përdorimin me eficencë dhe efektivitet të fondeve 

publike nga të cilat janë pranuar plotësisht 2 dhe janë në proçes zbatimi 2 rekomandime. 

 

Sa sipër, arrihet në konkluzionin që: 

 

-QSU “Nënë Tereza” nuk ka zbatuar rekomandimet e KLSH  lidhur me përdorimin me eficencë 

dhe efektivitet të fondeve publike, për shkak të dhënies së shërbimit për mirëmbajtjen e pajisjeve 

mjekësore, duke mos dhënë siguri të arsyeshme në realizimin e objektivave të njësisë publike. 

 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: 
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- nenin 30 pika 2 të Ligjit Nr.154/2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”. 

 

 

 

Pika 2.Mbi zbatimin e ligjshmërisë për emërimet dhe funksionimin e strukturave drejtuese, 

vendimet e marra dhe zbatimi i tyre. 

 
2.Mbi zbatimin e ligjshmërisë për emërimet dhe funksionimin e strukturave drejtuese, 

vendimet e marra dhe zbatimi i tyre, sipas akt-konstatimit Nr 44, datë 29.03.2019 

 

Gjetja:  Shkelje e parimit të pavarësisë së Auditi i Brendshëm.   

Situata: Nga auditimirezulton se,Auditi i Brendshëm i QSUT, sipas Vendimit Nr.05 datë 

21.09.2015, si edhe Vendimit Nr.01.02.19.2018 të Bordit “Për miratimin e strukturës 

administrative dhe mjekësore dhe organigramës së Qendrës Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza” është miratuar si sektor i brendshëm,  i  cili është parashikuar në varësi direkte të 

Drejtorit të Përgjithshëm dhe brenda strukturës ekzekutive të njësisë publike, duke cënuar 

pavarësinë e audituesit, veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 114/2015, datë 22.10.2015. 

Kriteri : Në kundërshtim me nenin 10 pika 2, nenin 4 pika 19 të Ligjit 114/2015 datë 22.10.2015 

“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, ku përcaktohet që :  

 

Njësia e auditit të brendshëm është e pavarur funksionalisht dhe raporton në mënyrë të 

drejtpërdrejtë tek titullari i njësisë publike. 

“ Titullar i njësisë publike” është kreu i organit qëndror të njësisë publike. Në kuptim të këtij 

ligji, titullar i njësisë publike, që drejtohet me organ vendimmarrës kolegjial, por që nuk 

organizohet si shoqëri tregtare, konsiderohet ky organ. 

 

Efekti: Nuk jep siguri objektive për të shtuar vlerë dhe për të përmisuar efektivitetin e 

veprimtarisë të njësisë publike. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandim: Nga Bordi Drejtues të merren masa për ndryshimin e Vendimit Nr. 1, datë 

02.19.2018, “Për miratimin e strukturës administrative dhe mjekësore dhe organigramës së 

Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, si një vendim i paligjshëm i cili ka ndikuar 

negativisht në efektivitetin e njësisë së Auditit të Brendshëm. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton: 

- Statuti QSU “Nënë Tereza” miratuar me Urdhërin e Përbashkët  Nr.709, datë 10.10.2018 të 

Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrisë Arsimit Sportit dhe Rinisë. 

- V.K.M nr.66, datë 03.02.2017 “ Për përcaktimin e kritereve të procedurave për ngritjen e 

organizimin e shërbimeve dhe strukturave shëndetësore universitare.” 

-Vendimi nr.01, datë 02.10.2018 të Bordit të QSU “Nënë Tereza”,“Për miratimin e strukturës 

organizative të QSU “Nënë Tereza”.  
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Në pajtim me V.K.M nr.66, datë 03.02.2017, “ Për përcaktimin e kriterevee të procedurave për 

ngritjen e organizimin e shërbimeve dhe strukturave shëndetësore universitare.” Organet 

drejtuese të QSU “NËNË TEREZA” janë: Bordi, Drejtoria ePërgjithshme,Komisioni Mjekësor 

Strukturës ShëndetësoreUniversitare, i cili ka status konsultativ për Drejtorinë e Përgjithshme. 

Mënyra e funksionimit përcaktohet në statutin e QSU “Nënë Tereza”,i cili është miratuar me 

Urdhërin e Përbashkët Nr.709, datë 10.10.2018 të Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

dhe Ministrisë Arsimit Sportit dhe Rinisë.  

Nga auditimirezulton se në Vendimin nr.01, datë 02.10.2018 për miratimin e strukturës 

organizative të QSU `NĒNĒ TEREZA`, sektori i auditit të brendshëm është parashikuar në 

varësi direkte të Drejtorit të Përgjithshëm dhe brenda strukturës ekzekutive të njësisë publike.  

Ky vendim, për rastin e auditit të brendshëm, përbën devijim me nenin 10, pika 2, të Ligjit 

114/2015, datë 22.10.2015, “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, ku citohet se : 

Njësia e auditit të brendshëm është e pavarur funksionalisht dhe raporton në mënyrë të 

drejtpërdrejtë tek titullari i njësisë publike. 

Gjithashtu, në nenin 4, pika19, e Ligjit 114/2015, datë 22.10.2015, “Për auditimin e brendshëm 

në sektorin publik” citohet se: “ Titullar i njësisë publike” është kreu i organit qëndror të njësisë 

publike. Në kuptim të këtij ligji, titullar i njësisë publike, që drejtohet me organ vendimmarrës 

kolegjial, por që nuk organizohet si shoqëri tregtare, konsiderohet ky organ. 

 

Sa sipër, arrihet në konkluzionin që: 

- Q.S.U. “Nënë Tereza” nuk ka një strukturë funksionalisht e pavarur të auditit të brendshëm, 

duke cënuar në këtë mënyrë objektivitetin e veprimtarisë së tij. 

 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: 

 

- Ligjin 114/2015, datë 22.10.2015, “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” 

Për veprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

-Anëtarët e Bordit të Q.S.U. “Nënë Tereza”:znj. O.M., Ministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale Kryetare, z. K. B., përfaqësues i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Prof. A. G., 

përfaqësues i Universtitetit të Mjekësisë dhe Prof. A.G., kryetare e Komisionit Mjekësor 

Spitalor. 

 

 

Pika 3.Mbi planifikimin dhe zbatimin e Buxhetit, si dhe shpenzimet administrative. 

 

Titulli i Gjetjes:  Planifikimi i barnave nga Shërbimet Spitalore 

Situata: -Nga auditimi ka rezultuar se, për planifikimin e nevojave vjetore për barna dhe 

materiale mjekësore nga Shërbimet mjekësore në QSUT, gjatë hartimit të projektbuxhetit dhe 

planit buxhetor(pas miratimit), nuk bëhet analizë mbi gjëndjen e ilaçeve, sasinë e konsumit të 

tyre vjetore, në mënyrë që të justifikojnë listën për nevojat e këtyre barnave.Gjithashtu është 

konstatuar se planifikimi nga shërbimet mjekësore është kryer pa marrë në konsideratë kërkesën 

dhe sasinë reale, sipas nevojës vjetore të secilit pavion. 

Kriteri: 

Ligji nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” 
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UMF nr.8 datë 29.03.2012 “Për procedurat standarde të përgatitjes së buxhetit” 

Ligj nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 

Ndikimi: Planifikimi joefiçent nga shërbimet ka sjellë si pasojë për QSUT problematikën e “Sasi 

gjendje  barna të skaduara” të cilat janë shpenzim jo eficent për institucionin në vlerën 

99,558,434 lekë për vitet objekt auditimi (2015-2018). 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime:Nga Drejtori i Përgjithshëm i  QSUT dhe Drejtoria Ekonomike dhe Financës, të 

merren masa për shqyrtimin e efektit negativ financiar në vlerën totale 99,558,434 lekë. 

Nga Strukturat drejtuese të merren masa në vazhdimësi për ngritjen e një grupi pune gjatë fazës 

së planifikimit dhe evidentimit të nevojave për medikamente dhe material mjekësore në mënyrë 

të tillë që ky planifikim të kryhet mbështetur në një analizë të konsumit dhe nevojës për barna. 

 

Qëndra Spitalore Universitare e Tiranës “Nënë Tereza” është institucion Shëndetësor Publik 

Kombëtar në shërbim të shëndetit të popullit, i cili jep ndihmë  mjekësore të specializuar (tercial) 

për të gjithë territorin e vendit dhe shërbim mjekësor dytësor për Tiranën. Ky spital ushtron 

veprimtarinë e tij në përputhje me  Kushtetutën e Shqipërisë dhe  Ligjin nr.9106, datë 17.07.2003 

“Për shërbimin Spitalor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe zhvillon veprimarinë e tij financiare, 

në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi për institucionet me buxhet të pavarur. QSUT 

financohet nga buxheti i shtetit nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë; Institucionet e Sigurimeve 

Shëndetësore dhe Donatorët. 

 

Projektbuxhetet për vitet 2016, 2017 dhe 2018 janë përgatitur, miratuar dhe detajuar në referencë 

të: ligjit nr. 9106, datë 17.07.2003 “Për Shërbimin Spitalor në Republikën e Shqipërisë”; ligjit nr. 

9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në RSH”; ligji nr.147/2015 “Për 

Buxhetin e vitit 2016” dhe ligji nr.130/2016 “Për Buxhetin e vitit 2017”; dhe ligji nr.109/2017 

“Për Buxhetin e vitit 2018”,  VKM nr. 1661, datë 29.12.2008 “Për Financimin e Shërbimeve 

Shëndetësore Spitalore, nga Skema e Detyrueshme e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor”. 

Hartimi i projekt buxheteve sipas zërave të strukturës buxhetore janë hartuar në zbatim të 

kërkesave të përcaktuara nga Ministria e Financave (MF) dhe Ministria e Shëndetësisë (MSH), të 

shoqëruar me dokumentacionin përkatës. Mbështetur në materialet e kërkuara nga grupi i 

auditimit dhe të vëna në dispozicion nga ana e stafit si dhe referuar fushave të përcaktuara në 

auditim, gjendja rezultoi si më poshtë:  

 

Hartimi i projektbuxhetit: 

 

Hartimi i projektbuxheteve është bazuar në kërkesat e shërbimeve spitalore, të dhënat statistikore 

të shërbimeve mjekësore të dy viteve të fundit, të marra nga shërbimi i statistikës , si dhe çmimet 

referuar kontratave aktuale të furnizimit apo shërbimit si dhe nevojat e shërbimeve mjekësore. 

Inicuar nga titullari, cdo drejtori dhe shërbim i QSUT  harton nevojat për përllogaritjen e 

projektbuxhetit të vitit të ardhshëm në sasi dhe në vlerë. Në projekt buxhetet e viteve objekt 

auditimi janë llogaritur shpenzimet e pagave mbështetur në fuqinë puntore ekzistuese dhe në 

numrin e punonjësve të miratuar në strukturë, shpenzimet e barnave mbështetur në kërkesat e 

Drejtorisë së Shërbimeve mjekësore dhe Farmacive, si dhe relacioneve nga drejtoria e 

Shërbimeve mbështetëse për shpenzimet e Shërbimit të lavanderisë dhe Kuzhinës, Energjisë 

Elektrike dhe Ujit si dhe mirëmbajtje aparaturash mbështetur në kontratat e mëparshme. 
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Për vitin 2016 me shkresën nr.2164 datë 06.05.2015 është kërkuar nga MSH hartimi i  

projektbuxhetit për vitin 2016 brenda datës 15.06.2015. Vijuar më vonë me Urdhër të 

Brendshëm nr.149 datë 19.05.2015për ngritjen e grupit të punës për hartimin  e ProjektBuxheti 

afatmesëm të QSUT-së për vitin 2016-2018. Ky grup është bazuar në projekt buxhetin 

afatmesëm të viteve 2015-2017, buxhetin e realizuar të periudhës 2014 si dhe buxhetin e 

realizuar të 6-mujorit të parë të vitit 2015. Me shkresën nr. 3661/14 datë 20.07.2015 është 

dërguar buxheti i vitit 2016 dhe PBA për vitet 2017-2018 në MSH për miratim. Projektbuxheti 

nuk është dërguar brenda afatit të kërkuar nga Ministria.    

 

Buxheti i vitit 2016 i miratuar me shkresen nr.6415/3 datë 21.01.2016 është  5,204,750,000 lekë i 

cili shpërndahet sipas llogarive: 1,691,300,000 lekë për llogarin 600 “Paga, shpërblime dhe 

shpenzime të tjera personeli”, 282,450,000 lekë për llogarin  601 “Kontribute të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore” dhe 3,231,000,000 lekë për llogarin 602 “mallra dhe shëbrime të 

tjera”. Ndërkohë që kërkesat nga institucioni në Projektbuxhetin  e vitit 2016 është 

9,151,094,583lekë I shpërndarë sipas llogarive: 2,337,545,684 lekë për llogarin 600, 

5,934,814,153 lekë për llogarin 602, dhe 888,734,746 lekë për llogarin 231.  

 

Për vitin 2017 Me shkresën nr.3338 datë 15.06.2016 është kërkuar nga MSH hartimi i 

projektbuxhetit për vitin 2017 brenda datës 27.07.2016. vijuar më vonë me UB nr.195 datë 

22.06.2016 për ngritjen e grupit të punës për hartimin e PB afatmesëm të QSUT-së për vitet 

2017-2019. Ky grup është bazuar në projekt buxhetin afatmesëm të viteve 2016-2018, buxhetin e  

realizuar të periudhës 2015 si dhe buxhetin e realizuar të 6-mujorit të parë të vitit 2016. Me 

shkresat nr. 3234/1 dhe nr. 3234/2 datë 21.07.2016 është dërguar buxheti 2017 dhe PBA për vitet 

2018-2019 në MSH për miratim. 

Buxheti i vitit 2017 i miratuar me shkresen nr.7591/3 dt.12.02.2017 është 5,247,855,000 lekë I 

shpërndarë sipas llogarive: 1,643,500,000 lekë  për llogarinë 600, 274,400,000 lekë për llogarinë  

601 dhe 3,329,955,000 lekë për llogarinë 602. 

Në Projektbuxhetin e vitit 2017 është parashikuar buxheti prej 9,911,453,300 lekë I shpërndarë 

sipas llogarive: 2,767,748,000 lekë për llogarinë 600, 6,290,151,597 lekë për llogarinë 602, dhe 

853,553,703 lekë  për llogarinë 231, ne total. 

 

Për vitin 2018 Me shkresën nr.2855 datë 07.06.2017 është kërkuar nga MSH hartimi i 

projektbuxhetit për vitin 2018 brenda datës 20.07.2017 vijuar më vonë me UB nr.15 datë 

14.06.2017 për ngritjen e grupit të punës për hartimin e PB afatmesëm të QSUT-së për vitet 

2017-2019. Ky grup është bazuar në projekt buxhetin afatmesëm të viteve 2017-2019, buxhetin e  

realizuar të periudhës 2016 si dhe buxhetin e realizuar të 6-mujorit të parë të vitit 2017. Me 

shkresat nr.3188, 3188/1 dhe 3188/2 datë 02.07.2017 është dërguar buxheti 2018 dhe PBA për 

vitet 2019-2020 në MSH dhe FSDKSH për miratim.  

Buxheti i vitit 2018 i miratuar me shkresen nr.181/1 dt 16.01.2018 është 5,465,700,000 lekë I 

shpërndarë sipas llogarive: 1,840,000,000 lekë për llogarinë 600, 302,700,000 lekë për llogarinë 

601 dhe 3,323,000,000 lekë për llogarinë 602. 

Në Projektbuxhetin e vitit 2018 është parashikuar buxheti prej 11,912,315,182 lekë shpërndarë 

sipas llogarive: 3,434,239,038 lekë për llogarinë 600, 7,117,045,816 lekë për llogarinë 601, dhe 

1,361,030,328 lekë për llogarinë 602. 
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Lidhur me miratimin e buxhetit vjetor: 

 

Si për vitin 2016, 2017 ashtu edhe për vitin 2018, buxheti i miratuar ka pësuar ndryshime, në 

shtesë dhe pakësim të fondeve për QSUT. Për këto transferime, shtesa e pakësime janë bërë 

argumentimet përkatëse të kërkesave të fondeve duke përfshirë edhe ato të fondeve për 

investime, e të shoqëruara me praktikat përkatëse të dokumentuara. Të gjitha ndryshimet në 

buxhet janë të autorizuara dhe të argumentuara sipas shkresave të mësipërme me vendim të 

Këshillit të Administrimit të FSDKSH dhe plani përfundimtar rakordon me situacionet e thesarit 

për cdo vit. 

Për vitin 2016 , me shkresën nr.6415/3 datë 21.01.2016 është miratuar buxheti për QSUT me një 

vlerë totale 5,204,750 lekë për zërat 600, 601,602. Për sa më sipër me UB nr.21 datë 27.01.2016 

është bërë detajimin për cdo zë të artikujve. Gjatë vitit 2016 kanë ndodhur disa ndryshime në 

buxhetin e miratuar të pasqyruara në tabelën e më poshtme: 

 

Viti 2016 600 601 602 Total  

Buxheti 2016 miratuar me shkresen nr.6415/3 datë 

21.01.2016 1,691,300,000 282,450,000 3,231,000,000 5,204,750,000 

Shtesë me shkresen e FSDKSH nr.876 datë 22.02.2016 99,730,000 16,656,000 760,062,000   

Zerat pas ndryshimeve 1,791,030,000 299,106,000 3,991,062,000 6,081,198,000 

shtesë me shkresën e FSDKSH nr.876 datë 22.02.2016     141,000,000   

Zerat pas ndryshimeve     4,132,062,000 6,222,198,000 

Shtesë me shkresën e mf nr.5631/1 datë 01.12.2016     70,000,000   

Pakësim me shkresën e mf nr. 5631/1 datë 01.12.2016 -100,000,000 -18,000,000     

Zërat pas ndryshimeve 1,691,030,000 281,106,000 4,202,062,000 6,174,198,000 

Ndryshimet e buxhetit viti 2016 

Ndërkohë nga rakordimet me thesarin te pjesa e planifikimit del se për zërin 600 nga shkresat e 

ndryshimeve vlera në total e plan buxhetit është 1,691,030,000 lekë dhe nga thesari rezulton 

1,689,531,410 lekë.  

Për vitin 2017,me shkresën nr.7591/3 datë  12.01.2017, është miratuar buxheti për QSUT me një 

vlerë totale 5,247,855 lekë për zërat 600, 601, 602. Për sa më sipër me UB nr.20 datë 19.01.2017 

është bënë detajimin për cdo zë të artikujve.  Gjatë vitit 2017 kanë ndodhur disa ndryshime  në 

buxhetin e miratuar të pasqyruara në tabelën e më poshtme: 

Viti 2017 600 601 602 total 

Buxheti 2017 miratuar me shkresen nr.7591/3 

dt.12.02.2017 1,643,500,000 274,400,000 3,329,955,000 5,247,855,000 

Shtesë me shkresen e FSDKSH nr.697 datë 

14.02.2017 129,205,000 20,880,000 726,880,000 876,965,000 

Zerat pas ndryshimeve 1,772,705,000 295,280,000 4,056,835,000 6,124,820,000 

Ndryshim me shkresën e  FSDKSH 1108/1 

dt.07.12.2017 1,912,705,000 315,280,000 4,056,835,000 6,284,820,000 

Shtese me vendim FSDKSH nr.68dt.19.12.2017 

  

46,956,000 

 
Zerat pas ndryshimeve 1,912,705,000 315,280,000 4,103,791,000 6,331,776,000 

Ndryshimet e buxhetit viti 2017      

 

Ndërkohë nga rakordimet me thesarin te pjesa e planifikimit del se për zërin 600 nga shkresat e 

ndryshimeve vlera në total e plan buxhetit është 1,912,705,000lekë dhe nga thesari rezulton 

1,911,515,000 lekë. Diferenca 1,190,000 lekë shkojnë për llogarin 606. 
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Për vitin 2018 me shkresën nr.181/1 datë 16.01.2018,  është miratuar buxheti për QSUT me  një 

vlerë totale 5,465,700 lekë për zërat 600,601,602. Për sa më sipër me UB nr.29 datë 24.01.2018 

DEPF bënë detajimin për cdo zë të artikujve. Gjatë vitit 2018 kanë ndodhur disa ndryshime në 

buxhetin e miratuar të pasqyruara në tabelën e më poshtme: 

 

Viti 2018 600 601 602 total 

Buxheti 2018 miratuar me shkresen nr.181/1 dt 16.01.2018 1,840,000,000 302,700,000 3,323,000,000 5,465,700,000 

Shtese nga  FSDKSH me vendimi nr.2 26.02.2018 145,000,000 23,000,000 500,000,000 668,000,000 

Zërat pas ndryshimeve 1,985,000,000 325,700,000 3,823,000,000 6,133,700,000 

shtese nga FSDKSH me shkresë nr. 1039/2 date 29.12.2018 6,300,000 8,600,000 35,000,000   

    70,000,000   

Shkresa e FSDKSH nr.23 dt.26.12.2018   29,500,000 

   Zërat pas ndryshimeve 2,077,500,000 334,300,000 3,928,000,000 6,339,800,000 

Ndryshimet e buxhetit viti 2018 

 

Zbatimi vjetor i buxhetit sipas rakordimeve me thesarin: 

 

Realizimi përfundimtar i Thesarit sipas situacioneve progresive të Thesarit për vitet 

2016,2017,2018  paraqiten si më poshtë: 

 
Të dhënat e tabelës janë në mijë (000) lekë, llogaria 600 (paga dhe shpenzime personeli), 601 (Kontribute të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore), 602 (mallra dhe shërbime të tjera), 606 (të tjera personeli) 

Nga verifikimi i situacioneve të thesarit për secilin vit nga dhe janë marrë të dhënat e tabelës më 

sipër rezultoi se nuk ka tejkalim në realizimin e llogarive 600, 601 dhe 602. Buxheti i viti 2016 

është realizuar në masën 99%, 98,4% llogaria 600, 96,3% llogaria 601 dhe 99,5% llogaria 602. 

Buxheti i vitit 2017 është realizuar në masën 99,8%,  99,8% llogaria 600, 98,1% llogaria 601 dhe 

100% llogaria 602. Buxheti i vitit 2018 është realizuar në masën 100% për secilën llogari. Nga 

krahasimi i të treja viteve vihet re se për vitin 2017 buxheti i realizuar është 6,321,864,495 lekë, 

205,654,305 lekë më shumë ose një rritje prej 3% nga viti 2016. Kjo si pasojë e rritjes së 

shpenzimeve në llogarinë 600. Nga verifikimi i situacioneve rezultojë se për llogarinë 600 janë 

rritur shpenzimet për zërin “shtesë page si mjek roje”  si dhe “shtesë page për vjetërsi në punë” si 

dhe numri I punonjësve për vitin 2017 është rritur në 2,775 nga 2737 që ishte në vitin 2016. Për 

vitin 2018 ka pasur një rritje relativisht të vogël krahasuar me vitin 2017, prej 16,134,789 lekë 

ose 0,2% më shumë, si pasojë e rritjes së numrit të punonjësve nga 2,775 në vitin 2017 në 2,824 

për vitin 2018.   Rritja e nevojës për mjek roje dhe staf ka ardhur si pasojë e rritjes së numrit të 

pacientëve të cilët marrin shërbim spitalor pranë QSUT ku nga të dhënat statistikore rezultojnë të 

Llogaria Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 

  PBA 
Plani i 

miratuar 

Plani pas 

ndryshimeve 

Fakti/ 

Realizimi 
PBA 

Plani i 

miratuar 

Plani pas 

ndryshimeve 

Fakti/ 

Realizimi 
PBA 

Plani i 

miratuar 

Plani pas 

ndryshimeve 

Fakti/ 

Realizimi 

600 2,337,545 1,691,300 1,689,531 1,663,230 2,767,748 1,643,500 1,911,515 1,908,842 3,434,239 1,840,000 2,075,575 2,075,575 

601 878,734 282,450 281,106 270,801 853,553 274,400 315,280 309,295 7,117,045 302,700 334,300 332,521 

602 5,934,814 3,231,000 4,202,062 4,182,178 6,290,151 3,329,955 4,103,791 4,103,727 1,361,030 3,323,000 3,928,000 3,928,000 

606   1,498 1,420   1,190 1,167   1,925 1,902 

Totali 9,151,094 5,204,750 6,174,198 6,116,210 9,911,453 5,247,855 6,331,776 6,321,864 11,912,315 5,465,700 6,339,800 6,337,999 

Nr 

punonj. 
  3010 2737   2967 2775   2967 2824 
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shtruar 102,568 dhe urgjencë 317,111për vitin 2018, të shtruar 92,322 dhe urgjencë 313,189 për 

vitin 2017 dhe 78,232 të shtruar dhe 302,624 në urgjencë për vitin 2016. 

 

Analiza e llogarisë 602 “Mallra dhe shërbime të tjera”: 

 

Për vitin 2016: Për sa i përket shpenzimeve koherente për zërin 602, mallra e shërbime të tjera, 

sipas situacioneve të thesarit, janë planifikuar gjithsej 4,202,062,000 lekë dhe janë realizuar 

4,182,178,489, zërat më kryesor: 

- “Materiale dhe shërbime zyre” përfshin të gjitha shpenzimet e kancelarisë, pastrimit, 

dokumentacioni etj, për të cilën janë planifikuar 26,524,734 lekë dhe janë realizuar 25,131,170 

lekë. 

-“Materiale dhe Shërbime speciale”  ka peshën më të madhe të shpenzimeve dhe janë “Barna dhe 

materialet mjekësore” 59,05%, “Oksigjeni shëndetësor” në masën 2,13%, “Mirëmbajtja e 

pajisjeve” 7,72% dhe “të tjera” në masën 31,1%. Për këtë zë janë planifikuar shpenzime në 

vlerën 3,154,200,350 lekë dhe janë realizuar 3,167,516,033 lekë. 

-“Shërbime nga të tretë” përfshin shpenzimet elektrike, ujë, ngrohje, posta, shërbime telefonike 

etj. Për këtë zë janë planifikuar shpenzime në vlerën 512,671,505 lekë dhe janë realizuar 

564,551,817 lekë, Pra ka një tejkalim prej 10% në vlerën e realizuar nga ajo e parashikuar si 

pasojë e rritjes së konsumit dhe cmimit të Energjisë elektrike dhe Ujit.  

- “Shpenzime mirëmbajtje” përfshin shpenzimet e mirëmbajtjes së aparaturave mjekësore, 

ndërtimore, impjanistikës etj. Për këtë zë janë planifikuar shpenzime në vlerën 346,200,000 lekë 

dhe janë realizuar 333,074,233 lekë. 

 

Për vitin 2017: Për sa i përket shpenzimeve koherente për zërin 602, mallra e shërbime të tjera, 

sipas situacioneve të thesarit, janë planifikuar gjithsej 4,103,791,000 lekë dhe janë realizuar 

4,103,727,165, zërat më kryesor: 

- “Materiale dhe shërbime zyre” për të cilën janë planifikuar 18,571,021 lekë dhe janë realizuar 

23,536,260 lekë. 

-“Materiale dhe Shërbime speciale” për këtë zë janë planifikuar shpenzime në vlerën 

3,167,703,484 lekë dhe janë realizuar 3,197,343,782 lekë. Tejkalimi me vlerën 29,640,298 lekë 

ka ardhur si pasojë e rritjes së numrit  të shtrimeve të pacientëve krahasimisht nga vitet e më 

parshme ku numri i të shtruarve për vitin 2017 është 92,322 pacient dhe 78,232 të shtruar për 

vitin 2016. 

-“Shërbime nga të tretë” për këtë zë janë planifikuar shpenzime në vlerën 480,650,075 lekë dhe 

janë realizuar 467,434,294 lekë. 

-“Shpenzime mirëmbajtje” për këtë zë janë planifikuar shpenzime në vlerën 329,409,904 lekë 

dhe janë realizuar 267,655,588 lekë. 

 

Për vitin 2018: Për sa i përket shpenzimeve koherente për zërin 602, mallra e shërbime të tjera, 

sipas situacioneve të thesarit, janë planifikuar gjithsej 4,103,791,000 lekë dhe janë realizuar 

4,103,727,165, zërat më kryesor: 

-“Materiale dhe shërbime zyre” për të cilën janë planifikuar 27,500,000 lekë dhe janë realizuar 

17,681,764 lekë. 

-“Materiale dhe Shërbime speciale” për këtë zë janë planifikuar shpenzime në vlerën 

2,738,779,999 lekë dhe janë realizuar 2,970,155,713 lekë. Tejkalimi me vlerën 231,375,714 lekë 

ka ardhur si pasojë e rritjes së numrit të shtrimeve të pacientëve, në të gjitha pavionet e QSUT (të 
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paparashikuara), krahasimisht me vitin 2017 ku numri i të shtruarve ka qenë 92,322 pacientë dhe 

për vitin 2018, 102,568 pacient. 

-“Shërbime nga të tretë” për këtë zë janë planifikuar shpenzime në vlerën 561,720,007 lekë dhe 

janë realizuar 453,793,319 lekë. 

- “Shpenzime mirëmbajtje” për këtë zë janë planifikuar shpenzime në vlerën 446,999,994 lekë 

dhe janë realizuar 402,170,560 lekë. 

 

Lidhur me shpenzimet për “Barna dhe materiale mjekësore” 

 

Nga auditimi për planifikimin e barnave nga Shërbimet Spitalore për hartimin e PBA u konstatua 

se çdo shërbim harton listat e barnave për vitin e ardhshëm, por pa u bazuar në një analizë 

nevoje dhe konsumi për sasinë që konsumohet për çdo medikament (për 1 vit) nga 

shërbimet spitalore. Nga Shefat e Shërbimeve Spitalore dhe grupi përgjegjës për hartimin 

dhe planifikimin e nevojave për shpenzime medikamente dhe materiale mjekësore janë 

hartuar lista për çdo vit pa u shoqëruar me relacione që  analizojnë nevojën, kërkesën për 

secilin medikament dhe konsumin vjetor të tij, në të dhënat statistikore për të justifikuar 

sasinë e kërkuar.     

Më poshtë është paraqitur në mënyrë tabelore planifikimi para miratimit të buxhetit, planifikimi 

pas miratimit të buxhetit dhe realizimi vjetor i shpenzimeve për medikamente dhe materiale 

mjekësore në vitet 2016, 2017 dhe 2018. 

 

Viti PBA 

Plan pas miratimit 

 të fondit Fakti 

Viti 2016 3,808,000,000 2,450,214,524 2,459,115,732 

Viti 2017 4,138,000,000 2,524,859,490 2,563,251,460 

Viti 2018 4,805,000,000 2,035,780,000 2,319,534,760 

Zëri “Barna dhe material mjekësore”, vlera në lekë 

 

Të dhënat e tabelës më sipër janë vlera e shpenzimeve të planifikuara për hartimin e 

projektbuxhetin për vitet 2016, 2017 dhe 2018 mbështetur në kërkesat e Shërbimeve Spitalore të 

hartuara dhe firmosura nga shefat e Shërbimeve. Pas miratimit të buxhetit vjetor, hartohet plani i 

buxhetit vjetor të miratuar ku bëhet një riplanifikim i listës së medikamentevedhe materialeve 

mjekësore të kërkuara mbështetur në buxhetin e miratuar dhe çmimet referente nga Ministria e 

Shëndetesisë. Në kolonën e fundit është realizimi faktik i shpenzimeve për medikamente dhe 

materiale mjekësore sipas viteve. 

 

Në tabelën më sipër vërehet se Buxheti vjetor  për materiale dhe medikamenta mjekësore për 

vitin 2018 i miratuar, është në vlerën rreth 50 % të kërkesave të projekt buxhetit të hartuar nga 

grupi i punës dhe Shefat e Shërbimeve Spitalore të QSUT-së. 

Kjo gjë reflekton papërgjegjshmëri të shefave të shërbimit, referuar parashikimeve të hartuara 

prej tyre. 

Mos hartimi i PBA në të dhëna statistikore të viteve të mëparshme, në analiza të hollësishme dhe 

ekonomike si dhe mospasja e nje sistemi gjurmimi për plotësimin e nevojave të pacientëve me 

materiale mjekësore dhe medikamenta vështirëson vlerësimin e të dhënave sa më sipër. 
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Për të tre vitet objekt auditimi realizimi faktik  i shpenzimeve për medikamente mjekësore ka 

tejkaluar vlerën e shpenzimeve të planifikuara. Për vitin 2016 shpenzimet e realizuara për barna 

kanë tejkaluar shpenzimet e planifikuara me vlerën 8,901,208 lekë, për vitin 2017 me vlerën 

38,391,970 lekë dhe për vitin 2018 me vlerën 283,754,760 lekë. Këto shtesa të shpenzimeve për 

barna janë siguruar  si pasojë e ristrukturimit të zërit 602 për mbulimin e shpenzimeve të 

paplanifikuara për zërin “Medikamente dhe materiale mjekësore”. Siç konstatohet problemi i 

keqplanifikimit ka ardhur duke u përkeqësuar deri në vitin 2018 . 

 

Nga auditimi rezultoi se në fund të viteve ushtrimore, veçanërisht të viteve 2015, 2016, janë 

evidentuar sasi të konsiderueshme barnash të skaduara, të cilat kanë ardhur si rezultat i 

mos parashikimit të saktë të nevojave për këto sasi medikamentesh nga shërbimet 

mjekësore përkatëse në QSUT, megjithë uljen e sasive nga PBA, pas miratimit të Buxhetit 

nga Ministria e Linjës. 

 

Më konkretisht, nga auditimi i administrimit të barnave në QSUT, u konstatuan sasi gjendje të 

barnave të skanduara në Farmacinë Qendrore. Vlera e barnave të skaduara deri në vitin 2014 

është 164,330,811 lekë. Për vitin 2015 rezultojnë të kenë skaduar medikamente me vlerë 

66,663,646 lekë duke e çuar vlerën totale në 230,994,457 lekë. Për vitin 2016 rezultojnë të kenë 

skaduar medikamente në vlerën 17,490,485 lekë duke e çuar vlerën totale në 248,484,942 lekë. 

Për vitin 2017 rezultojnë të kenë skaduar medikamente në vlerën 5,032,679 lekë  duke e çuar 

vlerën totale në 253,517,621 lekë . Kjo sasi barnash me vlerë 253,517,621 lekë u asgjësua me 

kontratën nr.4786/14 datë 21.12.2018 për “Asgjësimin e mbetjeve spitalore Farmaceutike në 

QSUT për vitin 2018”. Pas asgjësimit të këtyre barnave, të dhënat në sistemin SISP për këto 

medikamente ishin fshirë dhe nga QSUT nuk na u vunë në dispozicion të dhënat lidhur me datën 

e hyrjes së këtyre sasive.  Në total për periudhën 2015-2017 vlera e barnave të skaduara është 

89,186,810 lekë. 

Për vitin 2018 rezultojnë të kenë skaduar medikamente në vlerën 10,371,624 lekë. Në tabelën e 

më poshtme paraqesim të dhënat e marra nga Farmacia Qëndrore lidhur me Barnat e skaduara në 

vitin 2018, datën e hyrjes së këtyre barnave në Farmaci dhe Shërbimet që i kanë kërkuar. 

Emertimi i 

pergjithshem 
Skandenca Cmimi Sasia Vlera 

Dt. e Flete 

Hyrjes 
Sherbimi qe i ka kerkuar 

Acl9000 / 

laxmark t420 

prebate print 

cartridge 

28/09/2018 36,000 2 72,000 25/09/2012 
 

Asparaginaza 30/06/2018 10,620 88 934,596.96 5/4/2017 
Hematologji, Onkohematologji 

Pediatrike 

Asparaginaza 31/03/2018 9,700 206 1,998,200 

18/07/2017, 

07/08/2017, 

06/09/2017, 

06/10/2017 

Hematologji, Onkohematologji 

Pediatrike 

Asparaginaza 31/03/2018 9,700 59 572,300 6/10/2017 
Hematologji, Onkohematologji 

Pediatrike 

Calcium 

gluconate 
31/12/2018 3.4 550 1,870 23/08/2016 
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Filtra 

polyusulphon - 

polyetherosulphon 

- pediatrike - fluks 

te ulet, sip > 1.0 

m*2, koef.uf  > 8 

ml/h, vol. < 70 ml 

28/02/2018 2,580 28 72,240 
12/5/2015, 

02/07/2015 
Nefrologji Pediatrike 

Filtra 

polyusulphon - 

polyetherosulphon 

- pediatrike - fluks 

te ulet, sip > 1.0 

m*2, koef.uf  > 8 

ml/h, vol. < 70 ml 

31/07/2018 2,280 80 182,400 

25/08/2015, 

30/06/2016, 

13/09/2016, 

11/11/2016 

Nefrologji Pediatrike 

Insuline analoge 

isophane basic 
31/08/2018 554 9 4,986 14/02/2017 

Endokrinologji, Semundje 

Infektive, Kardiokirurgji 

Insuline analoge 

isophane basic 
31/08/2018 551.4 60 33,084 5/4/2017 

Endokrinologji, Semundje 

Infektive, Kardiokirurgji 

Insuline biphasic 

isophane, 75/25 
31/01/2018 563 78 43,914 08/04/2016 

Endokrinologji, Nefrologji, 

Kardiokirurgji 

Insuline biphasic 

isophane, 75/25 
31/01/2018 554 19 10,526 7/6/2016 

Endokrinologji, Nefrologji, 

Kardiokirurgji 

Insuline biphasic 

isophane, 75/25 
30/04/2018 554 94 52,076 

9/8/2016, 

31/08/2016, 

Endokrinologji, Nefrologji, 

Kardiokirurgji 

Insuline biphasic 

isophane, 75/25 
30/04/2018 554 30 16,620 18/10/2016, 

Endokrinologji, Nefrologji, 

Kardiokirurgji 

Insuline biphasic 

isophane, 75/25 
30/06/2018 554 106 58,724 16/11/2016 

Endokrinologji, Nefrologji, 

Kardiokirurgji 

Intraduktor 

jugular per adulte 
31/12/2018 3,840 130 499,200 10/3/2016 Kirurgji Digjestive, Urologji 

Intraduktor 

jugular per adulte 
31/12/2018 4,620 310 1,432,200 22/05/2015 Kirurgji Digjestive, Urologji 

Kanjule 

trakeostomie, 

silikon, me ballon, 

4 - 6 mm 

31/07/2018 552 15 8,280 14/10/2013 
Urgjence kirurgjikale, 

Kardiokirurgji 

Kateter epidural, 

me age epidurale, 

me filter, 19-20 g 

31/10/2018 2,400 688 1,651,200 25/11/2013 Anestezi-Reanimacion 

Kateter seldinger, 

arterial, 20g 
31/10/2018 2,760 772 2,130,720 4/7/2014 Anestezi-Reanimacion 

Loperamid 31/10/2018 8.8 678 5,966.4 
03/03/2016,  

5/4/2016 
Gastroenterohepatologji 
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Loperamid 20/11/2018 8.85 610 5,398.5 

16/05/2016, 

14/07/2016, 

03/08/2016,  

 

Gastroenterohepatologji 

Loperamid 20/11/2018 8.85 320 2,832 27/09/2016 Gastroenterohepatologji 

Metoprolol 

tartrate 
30/04/2018 6.06 619 3,751.14 5/2/2015 

Kardiologji I, Kardiologji II, 

Kardiokirurgji 

Nevirapine 30/04/2018 292.32 35 10,231.2 6/10/2016 Pediatria Infektive 

Nitrendipine 30/11/2018 18 470 8,460 

27/08/2015, 

15/10/2015, 

27/11/2015 

Nefrologji 

Paracetamol 15/11/2018 103.1 269 27,733.9 

12/09/2017, 

04/10/2017, 

31/10/2017, 

13/11/2017 

Pediatria Infektive 

Propafenon 30/11/2018 9 1,850 16,650 
10/11/2015, 

20/11/2015 

Kardiologji I, Kardiologji II, 

Kardiokirurgji 

Propafenon 31/12/2018 7.3 4,840 35,332 

25/05/2016, 

24/08/2016, 

25/10/2016, 

14/11/2016 

Kardiologji I, Kardiologji II, 

Kardiokirurgji 

Qarqe respiratori 

(per ventilim 

mekanik) 

31/07/2018 600 140.00 84,000 
10/10/2013, 

25/11/2013 
Kardiokirurgji, Kirurgji Plastike 

Tub intubimi 

endotrakeal 

(pediatrike) 3.5 - 

4,5 

30/04/2018 144 460.00 66,240 26/08/2013 
Otorinolaringologji, 

Kardiokirurgji 

Tub intubimi 

endotrakeal 

pediatrik (pa 

ballon), 3 - 3.5 

31/08/2018 114 1,990.00 226,860 
11/10/2013, 

22/11/2013 

Otorinolaringologji, 

Kardiokirurgji 

Xhel per ecg- 

bidone 5 kg, 

densiteti -1/02 

gr/ml 

23/04/2018 1,272 16.00 20,352 10/6/2015 
Kardiologji II, 

Gastroenterohepatologji 

Xhel per ecg- 

bidone 5 kg, 

densiteti -1/02 

gr/ml 

30/04/2018 1,272 65.00 82,680 
12/10/2015, 

01/12/2015 

Kardiologji II, 

Gastroenterohepatologji 

 

Medikamentet dhe materialet mjekësore të skaduara gjatë kësaj periudhe janë pasojë e 

keqplanifikimit të shpenzimeve nga Shërbimet Mjekësore, nga donacionet e huaja të barnave me 

afat skadence shumë të shkurtër në vitin 2013 dhe 2014, si dhe nga dhënia në administrim të 

barnave me afat skadence shumë të shkurtër nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve 

Mjeksore, me titullar Z. Z.L., kryesisht në vitin 2015. Për pasojë, akumulimi i medikamenteve të 

skaduara në QSUT jo vetëm që ka shkaktuar një shpenzim jo eficient për sasinë e 

medikamenteve të skaduara por dhe ka pasur si pasojë shpenzimin për asgjësimin  e tyre në 

vlerën 11,250,492 lekë me kontratën nr.4786/14 datë 21.12.2018. 
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QSUT lidhur me vlerën 10,371,624 lekë e barnave të skaduar në vitin 2018, ka kontaktuar  OE 

për tërheqjen e barnave të skaduara dhe zëvendësimet  e tyre me lote brenda afatit sipas kushteve 

të kontratës. 

Nisur nga sa u trajtua më sipër, vlera e medikamenteve dhe materialeve mjekësore të skaduara 

në periudhën objekt auditimi 2015-2018 prej 99,558,434 lekë përbën një shpenzim jo eficent 

për QSUT duke sjellë një efekt financiar negativ për buxhetin e shtetit.  

Lidhur me observacionin nr 5/106 datë 05.04.2019 merret në konsideratë pjesërisht 

konkretisht lidhur me planifikimin e barnave nga ana e Drejtorisë Farmaceutike.Observacioni 

lidhur me parashikimet nga pavionet nuk qëndron. 

 

 

 

Pika 4. Mbi zbatimin e dispozitave ligjore për strukturën organizative, marrëdhëniet e 

punës dhe pagave. 

 

Mbi auditimin e ushtruar në “Qendra Spitalore Nënë Tereza” Tiranë, në bazë të programit të 

auditimit nr. 1422/1 prot, datë 07.01.2019, mbi “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore për 

strukturën administrative, marrëdhëniet e punës dhe pagave  ”, mbajtur në datë 29.03.2019. 

Në zbatim të pikës 4 të programit të auditimit “Nr.1422/1, datë 01.03.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë:  

Dokumentacioni i Listëpagesave e Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe 

Tatimit mbi të Ardhurat nga Punësimi të deklaruara në sistemin on line të Tatim Taksave 

Dokumentacioni i listëpagesave të punonjësve. 

Listëprezencat e punonjësve. 

Dokumentacioni i mbajtur mbi përllogaritjen, njohjen, pagesën dhe regjistrimin e detyrimeve 

fiskale. 

Dokumentacioni i mbajtur për njoftimet e largimet e punonjësve. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

 

Titulli i Gjetjes:  Mos zbatimi i kushteve të kontratës dhe Kodit të Punës  

Situata: - Nё shqyrtimin e çështjes sё ndërprerjes tё menjëhershme tё marёdhёnieve tё punёs me 

znj. E.M., u konstatua se ndёrprerja ishte bёrё pёr performancё tё ulёt nё kryerjen e detyrave tё 

saj funksionale si dhe bazuar nё nenet 143, 144 tё Kodit tё Punёs. Në takimin e zhvilluar nga znj. 

F.P., drejtoreshë e burimeve njerëzore me znj. E.M., më datë 07.03.2014, është njoftuar 

ndërprerja e menjëhershme e marrëdhënieve të punës për performancë të ulët. Në paraqitjen e 

çështjes në gjykatë pas padisë nga e larguara nga puna, janë shtuar disa dokumente me gabime të 

plotësuara prej saj. Pas mbarimit të shkallëve gjyqësore znj. M. ka fituar çështjen sa më sipër dhe 

më 27.12.2016, me urdhër të përmbaruesit i janë paguar 415,000 lekë.  

 

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me Kodin e Punës, i ndryshuar pjesa C, 

“Zgjidhja e menjëhershme e kontratës, Neni 153, dhe nenin 14 të kontratës individuale të punës, 

ku citohet: 

 

"1. Punëdhënësi e punëmarrësi, në çdo kohë, mund të zgjidhin menjëherë kontratën për shkaqe 

të justifikuara.2. Vlerësohen si shkaqe të justifikuara të gjitha rrethanat e rënda që nuk lejojnë, 
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sipas parimit të mirëbesimit, t’i kërkohet atij që ka zgjidhur kontratën, vazhdimin e 

marrëdhënieve të punës. 3. Gjykata vendos nëse ekzistojnë shkaqe të justifikuara për zgjidhjen 

e menjëhershme të kontratës. Konsiderohen shkaqe të justifikuara rastet kur punëmarrësi shkel 

detyrimet kontraktuale me faj të rëndë, si edhe rastet kur punëmarrësi shkel detyrimet 

kontraktuale me faj të lehtë, në mënyrë të përsëritur, me gjithë paralajmërimin me shkrim të 

punëdhënësit ." 

“...moskryerja e detyrave funksionale apo mosrespektimi i përsëritur i afateve të caktuar për 

krerjen e detyrave”, është shkelje disiplinore dhe si e tillë, duhet të trajtohet me nenin 15 të 

kontratës ku citohet se për shkelje disiplinore merren masat disiplinore.” 

 

Ndikimi:-Nga mos zbatimi i kushteve të kontratës dhe Kodit të Punës, QSUT-së i është 

shkaktuar një efekt ekonomik negativ në vlerën 415,000 lekë. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Të merren masa nga drejtimi i institucionit që në marrëdhëniet me punonjësit të 

zbatohen të gjitha kushtet e kontratës individuale dhe kolektive si dhe dispozitat e Kodit të 

Punës, për të mos krijuar situata që më pas kanë efekte ekonomike negative. 

 

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” është Institucion Shëndetësor Publik Kombëtar 

mjekimi, mësimdhënie dhe kërkimi shkencor dhe është person juridik me zotësi të plotë, i cili 

vepron në zbatim të VKM nr.70, datë 15.02.2001 “Për statutin e Spitaleve Universitare”. 

Drejtimi administrativ i spitaleve universitare është në vartësi të Ministrisë së Shëndetësisë, 

ndërsa drejtimi institucional është në vartësi të dyfishtë, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të 

Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, (VKM nr.70,datë 15.02.2001) si organe që bashkërendojnë 

veprimtarinë e Spitaleve Universitare në zbatim të statutit të miratuar nga Ministri i Shëndetësisë 

me nr. 2364, datë 25.06.2007 dhe nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës me nr. 4564/1, datë, 

26.06.2007 

 

Organi më i lartë drejtues i QSUT, është Bordi i Spitaleve Universitare, miratuar ky me ligjin 

nr.10307, datë 22.07.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa” në ligjin nr.9741, datë 21.05.2007  

“Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 19/1. 

 

Bordi Drejtues, është organi më i lartë drejtues, që kryesohet nga Ministri i Shëndetësisë ose 

zëvendësministri i deleguar prej tij dhe ka në përbërje katër anëtarë: Rektorin e institucionit të 

arsimit të lartë, Dekanin e Fakultetit të Mjekësisë, Kryetarin e Këshillit të Profesorëve të 

Fakultetit të Mjekësisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të ISKSH-së. 

Bordi, miraton politikat dhe strategjinë e zhvillimit, si dhe harton programet tekniko financiare të 

veprimtarisë së qendrës, në përputhje me politikat qeverisëse për shëndetësinë, arsimin e lartë e 

kërkimin shkencor, si dhe planin e zhvillimit strategjik të universitetit e të fakulteteve të fushës 

së shëndetit.  

Drejtoria e Përgjithshme e Qendrës Spitalore Universitare, është organi i vetëm ekzekutiv që nën 

mbikëqyrjen e bordit drejton dhe organizon veprimtarinë mjekësore, financiare, administrative 

dhe teknike të kësaj qendre. Drejtoria e QSUT përbëhet nga  Drejtori i Përgjithshëm dhe 3 Zv/ 

Drejtorë të Përgjithshëm. 

Mё datё 21.09.2015, me shkresёn nr. 3205/5  prot, ministri, ka miratuar propozimin pёr 

kategorizimin e ri tё pagave pёr QSUT. 
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Struktura  analitike është miratuar nga Ministria e  Shëndetësisë, me Vendimin nr. 5, date 

21.09.2015, me njё numёr total prej 2980 punonjёs, e cila ka  pësuar  ndryshime sipas  viteve, ku 

janë bërë ndryshime brenda numrit të përgjithshëm të punonjësve. 

Me shkresёn nr. 165/1 prot, datё 22.01.2016, ministri, pas propozimit tё Shёrbimit tё 

Onkohematologjisё Pediatrike, pёr strukturimin e Qendrёs sё Hemofilisё dhe Qendrёs 

Kombёtare tё Hemoglobinopative nё njё qendёr tё vetme, e ka aprovuar strukturimin e ri. 

Me shkresёn nr. 376/1 prot, datё 26.01.2016, ministri, pas kёrkesёs sё drejtores sё pёrgjithshme 

tё QSUT ka aprovuar strukturimin e Shёrbimit tё Toxikologjisё Klinike dhe Qendrёs sё 

Adiktologjisё, nё njё qendёr tё vetme. 

Me Urdhёrin nr. 29, datё 26.01.2016, nr. 547 prot, “Pёr miratimin e numrit tё punonjёsve nё 

spitalet publike tё vendit, pёr vitin 2016”, ministri, ka aprovuar numrin e punonjёsve pёr QSUT, 

nё 3,022 personё. 

Me shkresёn nr. 1578/1 prot, datё 25.03.2016, tё ministrit ёshtё rritur me njё person numri i 

mjekёve kirurgё maksilo-facial. 

Pas kёrkesёs sё drejtoresё sё pёrgjithshme tё QSUT pёr shtimin e numrit tё pozicioneve tё 

punonjёsve tё Urgjencёs Mjekёsore, pёr arsye tё rritjes sё numrit tё pacientёve, me shkresёn 

2701, datё 18.05.2016, ministri me shkresёn nr. 4664/1 prot, datё 26.09.2016 ka miratuar 

ndryshime nё strukturёn organizative tё QSUT, duke ulur numrin e infermierёve nga disa 

struktura dhe duke rritur atё tё strukturave tё urgjencёs. 

Me shkresёn nr. 6355 prot, datё 28.12.2016, ministri, ka urdhёruar kalimin e Shёrbimit 

Universitar tё Ortopedi Traumatologjisё nga Qendra Spitalore Universitare “Nёnё Tereza”, nё 

Spitalin Universitar tё Traumёs. Kjo strukturё me 85 punonjёs iu ul numrit tё pёrgjithshёm tё 

QSUT, si dhe me uljet respektive tё fondeve tё pagave dhe shpenzimeve pёrkatёse.  

Nga  auditimi i  dokumentacionit  (përmbledhëseve  mujore  të  listëpagesave  të  punonjësve; 

borderot  e  pagave),  rezultoi se numri i punonjësve  dhe  fondi  i  pagave  jepet në tabelën e 

mëposhtme: 

 

Viti 2016 
000/leke 

Nr Muaji Plan   Nr.punonjes. 
Fakt 

Difere. Fondi Pagave 

1 Janar 3022 2738 284 134,308,009 

2 Shkurt 3022 2744 278 152,672,547 

3 Mars 3022 2729 293 138,094,319 

4 Prill 3022 2747 275 137,184,275 

5 Maj 3022 2736 286 137,614,307 

6 Qershor 3022 2736 286 137,057,050 

7 Korrik 3022 2751 271 136,940,043 

8 Gusht 3022 2742 280 137,158,987 

9 Shtator 3022 2736 286 136,915,323 

10 Tetor 3022 2738 284 135,736,278 

11 Nentor 3022 2746 276 136,856,774 

12 Dhjetor 3042 2747 295 137,691,903 

 SHUMA    1,658,229,815 

 

 

 000/lekë 
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Nr Muaji Nr.punonjesme kontrate Shuma Brutosipas muajve 

1 Janar 13 557,222 

2 Shkurt 13 402,417 

3 Mars 13 548,687 

4 Prill 13 526,329 

5 Maj 13 551,370 

6 Qershor 11 433,741 

7 Korrik 11 370,857 

8 Gusht 11 472,497 

9 Shtator 10 435,160 

10 Tetor 10 418,778 

11 Nentor 9 433,020 

12 Dhjetor 9 442,022 

 SHUMA 136 5,592,100 

 

 Për vitin 2016,  shpenzimet për pagat  të  ndara,  sipas  elementëve  përbërës  të  pagës   kanë 

qenë si më poshtë:  

000/lekë 
E  M  E  R  T  I  M  I Plani për vitin 2016 Fakti  Per vitin 2016 

PAGA BAZE  +  SHTESE PAGE PER FUNKSIONIN 

              1,380546,411 

1,349,120,542 

RAPORTE MJEKESORE TE PAGUARA NGA 
PUNEDHENESI 

8,590,431 
8,467,854 

SHTESE PAGE  dhe  VJETERSI NE PUNE 
192,760,511 

186,043,967 

SHTESE PAGE PER TURNE TE DYTA E TE TRETA 
45,235,052 

48,272,060 

SHTESA PAGE TE TJERA 
62,399,005 

66,325,392 

TOTALI 
1,689,531,410 

1,658,229,815 

 

- Në  sektorin  e  pagave të QSUT, lidhur me derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore e 

shëndetësore të mbledhura nga punëmarrësi e punëdhënësi dhe tatimit mbi të ardhurat,  është 

zbatuar ligji nr. 7703, datë 11.05,1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, 

ligji nr. 8438, datë 28.12,1998  “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe udhëzimi i 

Ministrit të Financave nr. 5, datë 30.01.2006  “Për tatimin mbi të ardhurat”. 

Llogaritja e kontributit të sigurimeve shoqërore dhe tatimit mbi të ardhurat jepet  në  tabelën  e 

mëposhtme për vitin 2016,  të  ndarë  sipas  zërave  përkatës:        

 

 
000/lekë 

Nr Muaji 
Paga  bruto ne  

leke (Vjetore) 

Paga  mbi  te  

cilin  logaritet  

kontributi 

Nga keto; 

Punedhensi  

(15%) 

Nga Keto; 

Punemarrsi 

(9.5%) 

Kontributi  

shtes 

suplementari 

(3.5%) 

Kontribute 

per sigurimet 

shendetsore 

(3.4 %) 

Paga  bruto  

mbi  te  cilin  

llogaritet   

tatimi 

Tatimi mbi  te  

ardhurat  nga   

punesimi 

 
VITI  

2016 
1,658,229,815 1,625,957,154 243,893,573 154,469,195 632,073 55,645,871 1,658,229,815 90,909,939 

 
VITI  

2017 
1,937,069,347 1,880,807,037 282,125,273 178,685,244 1,301,295 65,488,862 1,937,069,347 127,203,458 

 
VITI  
2018 

2,034,957,582 1,984,349,387 297,662,863 188,513,192 1,228,604 68,842,326 2,034,957,582 140,250,988 
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Për vitin 2016 janë dhënë shpërblimet me urdhrin nr. Prot. 385 datë 29.12.2016 

Realizimin e disa treguesve të pagave për vitin 2016, po e paraqesim në tabelën e 

mëposhtme:  

Nr Emërtimi 
Njësia  

matës 

Program

i 
Realizim Diferenca % e   Realizimit 

1. Punonjës gjithsej nga 
këta: 

Nr.mes. 2771 2284 487 82.42% 

a Shërbimi mjekësor 

punonjës  

administrativ 

“ 2463 2060.5 402.25 83.65% 

b Specializantë “ 308 223.25 84.75 72.48% 

c Punonjes  me kontrat “ - 11.33 11.33  

2. Fondi i pagave /000lekë 1,689,53

1,410 

1,658,229,815 -31,301,595 98,1% 

3. Sig.Shoq-

shëndetësore 

“ 281,106,

000 

271,716,509 -9,389,491 96,6% 

 

 

Viti 2017 

 

Ndryshime në strukturë në vitin 2017 bazuar në miratimin e ministrit me nr.2310/1 dt. 

19.05.2017 dhe rezulton se numri është 2967 (2659 QSUT + 308  Specializant).  

Nga  auditimi i  dokumentacionit  (përmbledhëseve  mujore  të  listëpagesave  të  punonjësve; 

borderot  e  pagave),  rezultoi se numri i punonjësve  dhe  fondi  i  pagave  jepet në tabelën e 

mëposhtme: 

 
000/leke 

Nr Muaji Plan   Nr.punonjes. 
Fakt 

Difere. Fondi Pagave  

1 Janar 2967 2687 280  134,102,193  

2 Shkurt 2967 2694 273       134,719,288 

3 Mars 2967 2767 200  156,855,364 

4 Prill 2967 2759 208 164,541,733 

5 Maj 2967 2798 169 164,829,014 

6 Qershor 2967 2797 170       167,015,174 

7 Korrik 2967 2790 177  167,891,050 

8 Gusht 2967 2785 182 165,241,387 

9 Shtator 2967 2772 195 166,820,835 

10 Tetor 2967 2812 155 166,185,773 

11 Nentor 2967 2800 167 166,994,714 

12 Dhjetor 2967 2839 128 181,872,822 

 SHUMA     1,937,069,347 

 

 000/lekë 
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Nr Muaji Nr.punonjes 

me kontrate 

Shuma Bruto 

sipas muajve 

1 Janar 9 431,583 

2 Shkurt 10 451,323 

3 Mars 4 167,204 

4 Prill 3 152,750 

5 Maj 3 119,023 

6 Qershor 1 60,000 

7 Korrik 1 60,000 

8 Gusht 1 60,000 

9 Shtator 1 60,000 

10 Tetor 1 60,000 

11 Nentor 1 60,000 

12 Dhjetor 8 215,439 

 SHUMA 43 1,897,322 

 

 Për vitin 2017,  shpenzimet për pagat  të  ndara,  sipas  elementëve  përbërës  të  pagës   kanë 

qenë si më poshtë:  

 

000/lekë 
E  M  E  R  T  I  M  I Plani për vitin 2017 Fakti  Per vitin 2017 

PAGA BAZE  +  SHTESE PAGE PER FUNKSIONIN 

1,572,182,006 

1,489,638,810 

RAPORTE MJEKESORE TE PAGUARA NGA 

PUNEDHENESI 

9,008,844 

10,071,011 

SHTESE PAGE  dhe  VJETERSI NE PUNE 
204,965,472 

254,231,110 

SHTESE PAGE PER TURNE TE DYTA E TE TRETA 
52,867,161 

62,702,921 

SHTESA PAGE TE TJERA 

72,491,517 

120,425,495 

TOTALI 
1,911,515,000 

1,937,069,347 

 

Në  sektorin  e  pagave të QSUT, lidhur me derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore e 

shëndetësore të mbledhura nga punëmarrësi e punëdhënësi dhe tatimit mbi të ardhurat,  është 

zbatuar ligji nr. 7703, datë 11.05,1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, 

ligji nr. 8438, datë 28.12,1998  “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe udhëzimi i 

Ministrit të Financave nr. 5, datë 30.01.2006  “Për tatimin mbi të ardhurat”. 

Llogaritja e kontributit të sigurimeve shoqërore dhe tatimit mbi të ardhurat jepet  në  tabelën  e 

mëposhtme për vitin 2017,  të  ndarë  sipas  zërave  përkatës:                                                                                                                                      

 
 

 

 
000/lekë 

Nr Muaji Paga  bruto ne  

leke (Vjetore) 

Paga  mbi  te  

cilin  logaritet  

kontributi 

Nga keto; 

Punedhensi  

(15%) 

Nga Keto; 

Punemarrsi 

(9.5%) 

Kontributi  

shtes 

suplementari 

(3.5%) 

Kontribute 

per sigurimet 

shendetsore 

(3.4 %) 

Paga  bruto  

mbi  te  cilin  

llogaritet   

tatimi 

Tatimi mbi  te  

ardhurat  nga   

punesimi 

 VITI  1,658,229,815 1,625,957,154 243,893,573 154,469,195 632,073 55,645,871 1,658,229,815 90,909,939 
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2016 

 VITI  

2017 

1,937,069,347 1,880,807,037 282,125,273 178,685,244 1,301,295 65,488,862 1,937,069,347 127,203,458 

 VITI  

2018 

2,034,957,582 1,984,349,387 297,662,863 188,513,192 1,228,604 68,842,326 2,034,957,582 140,250,988 

 

Për vitin 2017 janë dhënë shpërblimet me urdhrin nr.354 dt.29.12.2017 

Realizimin e disa treguesve të pagave për vitin 2017, po e paraqesim në tabelën e 

mëposhtme:  

Nr Emërtimi 
Njësia  
matëse 

Programi Realizim Diferenc 
% e   

Realizimit 

1. 
Punonjës gjithsej nga 

këta: 
Nr.mes. 

2967 2775 192 93.52% 

a 
Shërbimi mjekësor 

punonjës  administrativ 
“ 

2659 2474 185 93.4% 

b Specializantë “ 308 301 7 97.72% 

c Punonjes  me kontrat “  3.58   

2. Fondi i pagave /000lekë 1,911,515,000 1,937,069,347 25,554,347 101.3% 

3. Sig.Shoq-shëndetësore “ 
315,280,000 314,869,704 

 
-410,296 99,86% 

 

Viti 2018 

 

Ndryshime në strukturë nëse ka pasur viti 2018 – Vendimi nr.01 dt.02.10.2018 i Bordit Drejtues 

te QSUT dhe rezulton se numri 2967 (2659 QSUT +308  Specializant).  

Nga  auditimi i  dokumentacionit  (përmbledhëseve  mujore  të  listëpagesave  të  punonjësve; 

borderot  e  pagave),  rezultoi se numri i punonjësve  dhe  fondi  i  pagave  jepet në tabelën e 

mëposhtme: 
 000/leke 

Nr Muaji Plan   Nr.punonjes. 
Fakt 

Difere. Fondi Pagave  

1 Janar 2967 2834 133 168,810,331 

2 Shkurt 2967 2817 150 165,819,072 

3 Mars 2967 2816 151 168,168,098 

4 Prill 2967 2809 158 167,685,253 

5 Maj 2967 2809 158 167,088,975 

6 Qershor 2967 2813 154 165,781,559 

7 Korrik 2967 2834 133 169,008,031 

8 Gusht 2967 2822 145 168,903,273 

9 Shtator 2967 2829 138 175,811,596 

10 Tetor 2967 2825 142 170,873,342 

11 Nentor 2967 2817 150 174,109,976 

12 Dhjetor 2967 2824 143 172,898,076 

 SHUMA    2,034,957,582 
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 000/lekë 

Nr Muaji Nr.punonjes 

me kontrate 

Shuma Bruto 

sipas muajve 

1 Janar 13 567,171 

2 Shkurt 17 756,658 

3 Mars 19 923,287 

4 Prill 19 922,080 

5 Maj 21 957,949 

6 Qershor 78 671,155 

7 Korrik 78 3,917,601 

8 Gusht 81 4,417,881 

9 Shtator 87 4,613,785 

10 Tetor 86 4,725,859 

11 Nentor 71 7,283,683 

12 Dhjetor 82 6,482,080 

 SHUMA 652 36,239,189 

 

 Për vitin 2018,  shpenzimet për pagat  të  ndara,  sipas  elementëve  përbërës  të  pagës   kanë 

qenë si më poshtë:  

000/lekë 
E  M  E  R  T  I  M  I Plani për vitin 2018 Fakti  Per vitin 2018 

PAGA BAZE  +  SHTESE PAGE PER FUNKSIONIN 

1,637,486,821 

1,551,680,476 

RAPORTE MJEKESORE TE PAGUARA NGA 
PUNEDHENESI 

10,040,954 
10,548,480 

SHTESE PAGE  dhe  VJETERSI NE PUNE 
258,021,301 

273,099,429 

SHTESE PAGE PER TURNE TE DYTA E TE TRETA 
60,010,303 

60,576,267 

SHTESA PAGE TE TJERA 
110,015,621 

139,052,930 

TOTALI 
2,075,575,000 

2,034,957,582 

 

Në  sektorin  e  pagave të QSUT, lidhur me derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore e 

shëndetësore të mbledhura nga punëmarrësi e punëdhënësi dhe tatimit mbi të ardhurat,  është 

zbatuar ligji nr. 7703, datë 11.05,1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, 

ligji nr. 8438, datë 28.12,1998  “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe udhëzimi i 

Ministrit të Financave nr. 5, datë 30.01.2006  “Për tatimin mbi të ardhurat”. 

Llogaritja e kontributit të sigurimeve shoqërore dhe tatimit mbi të ardhurat jepet  në  tabelën  e 

mëposhtme për vitin 2018,  të  ndarë  sipas  zërave  përkatës:                                                                                                                                      

 
000/lekë 

Nr Muaji Paga  bruto 

ne  leke 

(Vjetore) 

Paga  mbi  te  

cilin  logaritet  

kontributi 

Nga keto; 

Punedhensi  

(15%) 

Nga Keto; 

Punemarrsi 

(9.5%) 

Kontributi  

shtes 

suplementari 

(3.5%) 

Kontribute 

per sigurimet 

shendetsore 

(3.4 %) 

Paga  bruto  

mbi  te  cilin  

llogaritet   

tatimi 

Tatimi mbi  te  

ardhurat  nga   

punesimi 

 VITI  

2016 

1,658,229,815 1,625,957,154 243,893,573 154,469,195 632,073 55,645,871 1,658,229,815 90,909,939 

 VITI  
2017 

1,937,069,347 1,880,807,037 282,125,273 178,685,244 1,301,295 65,488,862 1,937,069,347 127,203,458 
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 VITI  

2018 

2,034,957,582 1,984,349,387 297,662,863 188,513,192 1,228,604 68,842,326 2,034,957,582 140,250,988 

 

Për vitin 2018 janë dhënë shpërblimet  me urdhërin nr. 395 dt.24.12.2018. 

Realizimin e disa treguesve të pagave për vitin 2018, po e paraqesim në tabelën e 

mëposhtme:  

Nr Emërtimi Njësia  

matëse 

 

Program

i 

Realizim Diferenc % e   Realizimit 

1. Punonjës gjithsej nga 

këta: 

Nr.mes. 2967 2820.75 146.25 95.075% 

a Shërbimi mjekësor 
punonjës  

administrativ 

“ 2659 2523.92 135.08 94.91% 

b Specializantë “ 308 296.08 11.92 96.12% 

c Punonjes  me kontrat “  54.33   

2. Fondi i pagave /000lekë 2,075,57

5,000 

2,034,957,582 -40,617,418 98,04% 

3. Sig.Shoq-

shëndetësore 

“ 334,300,

000 

332,084,026 

 

-2,215,974 99,33% 

 

Në sektorin e pagave të QSUT, për periudhën e audituar ishin zbatuar drejt aktet ligjore dhe 

nënligjore në fushën e pagave. Listëprezencat e punonjësve dorëzoheshin rregullisht nga 

drejtorët, shefat e shërbimeve dhe përgjegjësit e sektorëve sipas vartësisë. Listë pagesat e 

punonjësve ishin të rregullta te përpiluara,  sipas shërbimeve  përkatëse në  bazë  të  strukturës të 

miratuar  nga drejtoria e burimeve njerëzore dhe të plotësuara me gjithë ekstremitetet, janë bërë 

rregullisht ndalesat në çdo muaj të vitit. Detyrimet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe 

tatimit mbi të ardhurat personale, të llogaritura nga sektori  i  pagave;  janë derdhur 

sistematikisht nga sektori i financës, pranë institucioneve përkatëse duke mos krijuar detyrime të 

prapambetura për këtë periudhë. 

 

Pёr periudhën 2016-2017 ka pasur 18 çёshtje gjyqёsore pёr arsye tё marёdhёnieve tё punёs, nga 

tё cilat janё rrёzuar 10 prej tyre dhe tetë kanë fituar në shkallën e parë dhe janë në proces 

ankimimi. 

Pёr vitin 2018 ka pasur 9 çështje gjyqësore pёr arsye tё marёdhёnieve tё punёs, nga tё cilat 4 

janё nё vazhdim, 4 tё fituara nga paditёsit, dhe njё çёshtje ёshtё pushuar. 

 

Nё shqyrtimin e çështjes sё ndёrprerjes sё menjёhershme tё marёdhёnieve tё punёs me znj. E.M., 

u konstatua se ndёrprerja ishte bёrё pёr performancё tё ulёt nё kryerjen e detyrave tё saj 

funksionale si dhe bazuar nё nenet 143, 144 tё Kodit tё Punёs. Ky veprim ёshtё nё kundёrshtim 

me pjesёn C. “ZGJIDHJA E MENJËHERSHME E KONTRATËS, Neni 153, Shkaqe të 

justifikuara (Ndryshuar me ligjin nr. 9125, datë 29.7.2003) 1. Punëdhënësi e punëmarrësi, në 

çdo kohë, mund të zgjidhin menjëherë kontratën për shkaqe të justifikuara.2. Vlerësohen si 

shkaqe të justifikuara të gjitha rrethanat e rënda që nuk lejojnë, sipas parimit të mirëbesimit, t’i 

kërkohet atij që ka zgjidhur kontratën, vazhdimin e marrëdhënieve të punës. 3. Gjykata vendos 

nëse ekzistojnë shkaqe të justifikuara për zgjidhjen e menjëhershme të kontratës. Konsiderohen 
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shkaqe të justifikuara rastet kur punëmarrësi shkel detyrimet kontraktuale me faj të rëndë, si 

edhe rastet kur punëmarrësi shkel detyrimet kontraktuale me faj të lehtë, në mënyrë të përsëritur, 

me gjithë paralajmërimin me shkrim të punëdhënësit.” 

Në kontratën e punës individuale neni 14, është përcaktuar se “...moskryerja e detyrave 

funksionale apo mosrespektimi i përsëritur i afateve të caktuar për kryerjen e detyrave”, është 

shkelje disiplinore dhe si e tillë, duhet të trajtohet me nenin 15 të kontratës ku citohet se për 

shkelje disiplinore merren masat disiplinore.  

Në takimin e zhvilluar nga znj. F.P., drejtoreshë e burimeve njerëzore me znj. E.M., më datë 

07.03.2014, është njoftuar ndërprerja e marrëdhënieve të punës për performancë të ulët. Në 

paraqitjen e çështjes në gjykatë pas padisë nga e larguara nga puna, janë shtuar disa dokumente 

me gabime të plotësuara prej saj. Pas mbarimit të shkallëve gjyqësore znj. M. ka fituar çështjen 

sa më sipër dhe më 27.12.201, me urdhër të përmbaruesit i janë paguar 415,000 lekë.  

Nga mos zbatimi i kushteve të kontratës dhe Kodit të Punës nga drejtoresha e burimeve njerëzore 

QSUT i është shkaktuar një efekt ekonomik negativ në vlerën 415,000 lekë. 

 

Për sa më sipër mban përgjegjësi ish drejtoresha e burimeve njerëzore znj. F.P.. 

Në përgjigje të observacionit dërguar nga znj. P., me shkresën nr. 5/123 prot, datë 08.04.2019, 

në lidhje me akt konstatimin e KLSH-së, pretendohet se ka zbatuar kontratën individuale të 

punës dhe Kodin e Punës. 

Në lidhje me  komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se në observacion nuk është 
sjellë material tjetër shtesë nga ato të sipërpermenduara prandaj ky koment nuk merret në 
konsideratë dhe do të trajtohet në materialin e auditimit. 
 

 

 

Pika 5.Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në mbajtjen e evidencës kontabël, ndjekjen e 

debitorëve e kreditorëve, si dhe menaxhimin e aktiveve të spitalit. 
 

Në zbatim të pikës 5 të programit të auditimit “Nr.1422/1, datë 01.03.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë:  

 

Dokumentacioni i pasqyrave financiare. 

Dokumentacioni i regjistrimit të llogarive kontabël. 

Dokumentacioni mbi hartimin dhe miratimin e pasqyrave financiare. 

Dokumentacioni i mbajtur mbi përllogaritjen, njohjen, pagesën dhe regjistrimin e detyrimeve 

fiskale. 

Dokumentacioni i mbajtur mbi debitorët dhe kreditorët. 

Dokumentacioni për menaxhimin e aktiveve. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:  

 

Titulli i Gjetjes:  Pasaktësi në llogaritjen e shpenzimeve të amortizimit 

Situata: -Gjatë auditimit të saktësisë së paraqitjes të zërave në pasqyrat financiare dhe formatet 

përkatëse, u konstatuan problematika dhe pasaktësi në vlerën e pasqyruar si amortizim të 

akumuluar, pasi nuk është llogaritur amortizimi vjetor për çdo aktiv, si dhe nuk janë pasqyruar 

shtesat dhe pakësimet në fund të vitit ushtrimor. Lidhur me armortizimin e pajisjeve 

kompjuterike, informatike deri në vitin 2016 është llogaritur së bashku në klasën e makinerive 
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operacionale, instrumenta e vegla me normën 5.8 % të vlerës së mbetur dhe jo me normën 25% 

siç e parashikon udhëzimi. Për vitin 2017, nga drejtoria e financeës është llogaritur amortizimi 

me normën 25% dhe është paraqitur vlera e amortizimit 107,272,941 lekë. Duke u nisur nga të 

dhënat e departamentit të financës për llogaritjen e amortizimit të pajisjeve kompiuterike dhe 

informatike për vitin 2017, amortizimi i tyre në vitin 2016 e 2015 duhet të ishte në vlerë më të 

madhe se shifra 107,272,941 lekë.  

 

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me udhëzimin nr. 14, datë 28.12.2006, “Për 

përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet qendrore, 

organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit/zbatimit 

të projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj, i ndryshuar”, pika II, Procedura të 

përgjithshme, ku citohet: 

 

" Amortizimi vjetor të llogaritet dhe të kontabilizohet sipas normave të përcaktuara në VKM 

nr. 401 të vitit 1989, ndërsa për pajisjet informatike dhe elektronike të përdoret ligji aktual 

fiskal “Për tatimin mbi të ardhurat”, me norma amortizimi 25% dhe aplikimi të bëhet mbi 

vlerën e mbetur." 

 

Ndikimi: Vlera 107,272,000 lekë, shpenzim amortizimi, me normën 25%, zbritur me vlerat e 

llogaritura nga financa, ka munguar në rezultatin e vitit 2016, 2015 e në vijimësi, duke mos 

paraqitur saktë dhe besueshëm rezultatin ushtrimor. Mos llogaritja e saktë e amortizimit për 

pajisjet kompjuterike, informatike, si dhe aktiveve afatgjata jo materiale ka si efekt mos 

paraqitjen e nevojave për investime dhe një shtrembërim të kostove spitalore.  

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Të merren masa nga drejtimi i institucionit që të bëhet llogaritja e saktë e vlerës 

së aktiveve gjendje dhe amortizimit për secilin grup mjetesh, si dhe pajisjeve kompjuterike e 

informatike duke pasqyruar me vërtetësi vlerën e mbetur pas rivlerësimeve përkatëse, pjesë e 

rëndësishme për përcaktimin e kostove të paketave spitalore dhe efekteve që sjell në Buxhetin e 

Shtetit. 

 

Titulli i Gjetjes: Debitorë për tu arkëtuar 

Situata: - Vlera e zërit kontabël debitorё të ndryshëm për tu arkëtuar nga 78,631 mijë lekë në 

fund të vitit 2015, u bë 110,274 mijë lekë në vitin 2016 ku u shtuan debitorë për tu arkëtuar nga 

konstatimet e raportit të KLSH 2015-2016. Nga analiza e kryer nё vitin 2019, nga dega e 

financёs u konstatuan origjina dhe periudha e lindjes sё detyrimeve. Njё pjesё e detyrimeve i 

takojnё rekomandimeve tё lёna nga Vendimet e KLSH nё vitin 2009, 2013 dhe 2016. Lidhur me 

rekomandimet e lёna nё vitin 2016, nga financa dhe drejtoria juridike kishte informacione mbi 

vijushmërinë e proceseve gjyqёsore pёr mbledhjen e detyrimeve, ndërsa pёr ato tё viteve 2009 

dhe 2013 nuk kishte asnjё informacion. Gjithashtu kishte dhe debitorё pёr tё cilёt ishte e 

pamundur pasja e informacioneve shpjeguese. 

Nё kёtё situatё nga nëpunësit zbatues nuk ishte vepruar pёr sqarimin dhe verifikimet e duhura të 

situatёs së debitorëve për tu arkëtuar, gjykimet dhe vlerësimet lidhur me ato raste pa shpresё 

arkёtimi, nxjerrjen e pёrgjegjёsive pёr mos arkёtimin e tyre dhe marrjen e masave pёrkatёse pёr 

arkёtimin e tyre qё janё brenda afateve. 
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Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 12, pika 3, shkronja g, të Ligjit nr. 10 

296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin  financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, ku citohet: 

"3. Nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve të njësisë publike përgjigjen përpara nëpunësit 

autorizues përkatës për: g) garantimin e mbledhjes së të gjitha borxheve të paarkëtuara dhe, në 

rastet kur nuk është i mundur të mblidhet ky borxh, duhet të ketë dokumentacion të plotë për të 

vërtetuar që kryen të gjitha përpjekjet për mbledhjen e tij, me përjashtim të rasteve kur 

përgjegjësia rregullohet me ligje të veçanta;" 

Ndikimi: Mos veprimet në kohën e duhur për mbledhjen e borxheve, sjellin kalimin e afateve 

ligjore për mbledhjen e tyre, duke sjellë dëme për Buxhetin e Shtetit. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime:  Titullari i institucionit të marrë masa për qartësimin dhe verifikimin e situatës 

së debitorëve për tu arkëtuar, të gjykojë dhe vlerësojë rastet që janë pa shpresë arkëtimi duke 

nxjerrë dhe përgjegjësitë për mos arkëtimin e tyre si dhe të marrë masat përkatëse për arkëtimin e 

detyrimeve që janë brenda afateve ligjore. 

 

Titulli i Gjetjes:  Mos kryerja e inventarizimeve sipas udhëzimit 

Situata: -Nga verifikimi i dokumentave të invetarizimeve të fund vitit 2015, u konstatuan 

dokumentacione pjesë të procedurave të inventarizime, ku anëtarë të komisionit nuk kanë 

firmosur si dhe diferenca të mbartura nga vitet e mëparshme pa u marrë masat për sistemimin e 

tyre.   

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 86, të Udhëzimit nr. 30, datë 

27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, ku citohet: 

"Personat e ngarkuar për kryerjen e inventarizimeve mbajnë sipas rastit përgjegjësi 

disiplinore, materiale a penale për moskryerjen me saktësi të inventarit." 

Ndikimi:  Mos pasja e sigurisë për gjendjen fizike dhe cilësinë e aktiveve afatgjata 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime:  Drejtimi i institucionit të marrë masa që komisionet e inventarizimit të aseteve 

të kryejnë procesin e inventarizimit me përgjegjshmëri dhe profesionalizëm duke siguruar pasjen 

e sigurisë për saktësinë e cilësinë e gjendjes fizike të aktiveve si dhe përdorimin në mënyrën e 

duhur dhe me eficiencë të tyre. 

 

Titulli i Gjetjes: Veprime apo mosveprime të titullarëve për mosvënien në funksioneve të 

aseteve jo të menaxhuara me ekonomicitet, efiçencë, dhe efektivitet. 

Situata: - Në zbatim të “master planit”, për “Shërbimin e sterilizimit të përqendruar ” në vitin 

2011 janë blerë me “kredi” tërësisht pajisjet përkatëse, moderne, me vlerë 80,688 mijë lekë për 

gjithë QSUT, të cilat aktualisht janë të hapura dhe gjenden në një kat të Spitalit të Urgjencës që 

njihet si “Pavijoni i Sterilizimit”, por të pavendosura në punë. 

Nga dokumentat e inventarizimit të datës 14.12.2015, konstatohet se në Polin e Integruar të 

Sëmundjeve të Brendëshme, në pavionin e sterelizimit ishin gjendje pajisje me vlerë 80,687,964 

lekë me datë hyrje nga 27.02.2011-24.05.2011 si dhe tavolina, lavamanë, rafte me vlerë 

26,918,120 lekë të bëra hyrje deri më 31.12.2012, por të papërdorura. 

Për gjithë periudhën 2012-2016 Reparti i Sterelizimit Qendror, nuk është vënë në përdorim për 

përmbushjen e kërkesave në rritje për sterilizime, si dhe ofrimin e shërbimit me cilësi të lartë. 
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Vlera e pajisjeve të Repartit të Sterelizimit Qendror të QSUT-së, prej 25,332,638 lekë(e 

llogaritur deri në Qershor 2016), e amortizuar në vite, konsiderohet dëm i parikuperueshëm 

dhe humbje me efekt financiar negativ për buxhetin e shtetit por mbi të gjitha aspak në 

interes të shëndetit publik duke mos i shërbyer më kërkesave në rritje për sterelizime në QSUT si 

dhe në spitalet e tjera. 

 

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 8, të  ligjit nr. 10 296, datë 

08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar”, ku citohet: 

"Përgjegjshmëria menaxheriale e titullarit, 1. Titullarët e njësive publike, të përmendura në 

nenin 3 të këtij ligji, përgjigjen për vendosjen e përmbushjen e qëllimeve dhe të objektivave të 

njësive publike, nëpërmjet krijimit të një sistemi të përshtatshëm dhe efektiv të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit, si dhe përdorimit të fondeve publike, në mënyrë të ligjshme, me 

ekonomi, efektivitet dhe efiçencë." 

Ndikimi: Vlera e pajisjeve të Repartit të Sterelizimit Qendror të QSUT-së, prej 25,332,638 

lekë(e llogaritur deri në Qershor 2016), e amortizuar në vite, konsiderohet efekt financiar 

negativ për buxhetin e shtetit por mbi të gjitha aspak në interes të shëndetit publik duke mos i 

shërbyer më kërkesave në rritje për sterelizime në QSUT si dhe në spitalet e tjera. 

Shkaku: Mos përgjegjshmëria e titullarëve. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime:  Drejtimi i shoqërisë të marrë masa për evidentimin e përgjegjësive për efektet e 

krijuara. 

 

Titulli i Gjetjes:  Mos plotësimi i regjistrit të aktiveve me specifikimet përkatëse 

Situata: - Për periudhën objekt auditimi, u konstatua se institucioni nuk ka mbajtur regjistrin e 

aktiveve në përputhje me me pikën 30 të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, date 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar i cili përcakton 

se:“Formati i regjistrit te aktiveve hartohet ne vartesi te llojit te tyre afatgjate apo afat shkurter, 

si dhe grupit perkates brenad llojit. Kërkesat minimale që duhet të përmbajë regjistri i aktiveve, 

ne vartësi te llojit perfshijne: datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën 

e blerjes, datën e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të 

mëparshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e 

akulumuar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të 

shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia”.  

QSUT nuk ka një përshkrim të plotë të aktivit, pjesa më e madhe e përshkrimeve janë tejet të 

përcipta dhe me emërtime të thjeshta të pajisjeve, mungon data e daljes në përdorim duke e bërë 

të pamundur përllogaritjen e vlerës së mbetur. 

Informacioni për personin me përgjegjësi materiale është jo i saktë dhe shterues dhe disa nga 

kërkesat minimale të parashikuara në Udhëzimin e sipërcituar nuk kanë asnjë lloj pasqyrimi në 

regjistrin e aktiveve të QSUT.  

-Përveç kësaj u konstatua se inventari i pajisjeve informatike është i përfshirë në inventarin e 

pajisjeve dhe aparaturave.Duhet theksuar se këto lloje të ndryshme aktivesh kanë norma të 

ndryshme amortizimi dhe duke qenë se ato janë të inventarizuara të gjitha së bashku e bënë të 

vështirë nxjerrjen e vlerës neto (të mbetur) të aktivit, duke sjellë dhe diferenca në llogaritjen e 

amortizimit.   
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-Në inventaret e aktiveve ekzistojne akoma pajisje që janë jashtë funksionit apo jashtë 

përdorimit, por që vazhdojnë të mbeten në përgjegjësi materiale të personave që i kanë pasur 

dikur këto pajisje në përdorim.  

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 30, të Udhëzimit nr. 30, datë 

27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, ku citohet: 

"Formati i rregjistrit të aktiveve hartohet në vartësi të llojit të tyre afatgjatë apo afatshkurtër si 

dhe grupit përkatës brenda llojit. Kërkesat minimale që duhet të përmbajë rregjistri i aktiveve në 

vartësi të llojit, përfshijnë: datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e 

blerjes, datën e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të 

mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e 

akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve 

të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia.." 

Ndikimi:  Mos plotësimi i regjistrit rrit riskun e menaxhimit të aktiveve. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: Shoqëria duhet të marrë masa për plotësimin e regjistrit të aktiveve në mënyrë 

shkresore, me të gjitha kërkesat përkatëse, si një pjesë e rëndësishme e menaxhimit të aktiveve 

dhe e rritjes së cilësisë së shërbimit. 

 

Titulli i Gjetjes: Mos mbledhja e detyrimeve debitore sipas kontratave të lidhura në 

kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik. 

Situata: -Pas shqyrtimit të padisë së ngrituar nga shoqёria P.C.ndaj QSUT për detyrime të 

prapambetura, Gjykata e Rrethit Tiranë, ka vendosur që institucioni duhet ti paguaj shoqёrisё 

P.C.vlerёn 11,566,476 lekё. Kjo vlerё ka ardhur sipas pretendimeve se QSUT ka pёrdorur 

shёrbimet e kompanisё pёr disa vjet dhe kishte mbetur papaguar vlerёn mё sipёr. Nё 

marrёveshjen e lidhur mes palёve mё datё 04.09.2013, me afat deri mё 03.09.2014, e firmosur 

nga pёrfaqёsuesi i autorizuar z. N.B., me autorizimin nr.5834 prot, nga drejtori i pёrgjithshёm z. 

E.R., nё pikёn 3.1, pёrcaktohet “Pajtimtari ka detyrimin t‟i paguajё rregullisht P. sipas termave tё 

kontratёs sё pajtimit lidhur me P., faturat mujore tё lёshuara nga P., pёr tё gjitha numrat qё 

zotёron pajtimtari sipas kontratё sё pajtimit”. 

Pra Pajtimtari, (QSUT), merr detyrimin të paguajë faturat për të gjithë numrat që zotërohen sipas 

kontratës së lidhur. 

Mё datё 19.06.2014 me shkresёn nr. 582 prot, drejtuar znj. O.M., kompania P. ka kёrkuar 

pagesёn e detyrimeve tё papaguara prej 13,407,690 lekё dhe ka dёrguar listёn e punonjёsve 

pёrkatёs debitorё. Megjithëse ka pasur disa arkëtime të pjesshme, vlera 11,566,476 lekё, nuk 

është arkëtuar.  

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 12, të Ligjit Nr. 9643, datë 

20.11.2006, i ndryshuar, ku citohet: 

Përgjegjësiaeautoritetitkontraktor 
1. Autoritetikontraktorështëpërgjegjëspërprokurimine fondevepublike,nëpërputhje medispozitate 

këtijligjidhetëaktevenënligjore,tënxjerranëzbatimtëtij." 

 

si dhe VKM nr. 864, datё 23.07.2010, “Pёr pajisjen me numёr telefoni celular tё personave 

juridikё publikё”, pasi punonjёsit e QSUT nuk pёrfshihen nё asnjё nga pikat qё ka parashikuar 

vendimi i mёsipёrm, duke e kthyer dhe kontratёn nё tё pavlefshme. 
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Ndikimi:Me veprimet dhe jo veprimet e marra nga titullarët e mësipërm QSUT-së i është 

shkaktuar një shpenzim jo i justifikuar në vlerën  11,566,476 lekё. 
Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime:  Drejtimi i QSUT-së të marrë masa për mbledhjen e detyrimeve të punonjësve 

që kanë përfituar nga shërbimi i kompanisë P. C., për vlerën 11,566,476 lekë. 

 

Mbajtja e evidencës kontabile 
-  Mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. 

Mbajtja e kontabilitetit dhe mbyllja e llogarive vjetore, në QSUT, për vitet 2015-2016, është bërë 

në përputhje me Ligjin nr.9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i 

ndryshuar, VKM nr.248, datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik të organeve të 

pushtetit lokal, institucioneve shtetërore qendrore si dhe njësive që varen prej tyre”, i ndryshuar  

me VKM nr. 25, datë 20.01.2001 “Për disa shtesa e ndryshime të VKM nr. 248, datë 

10.04.1998”. 

Dokumentet justifikuese për kryerjen e veprimeve ekonomike, janë plotësuar konform 

dispozitave ligjore në fuqi. Veprimet kontabël në këtë institucion janë të regjistruara në formë 

elektronike me anë të programit kompjuterik për financën. Janë kontabilizuar veprimet me 

“Bankën”, “Hyrjet dhe daljet e magazinës”, veprimet lidhur me “Pagat” e veprimet lidhur me 

shpenzimet operative dhe për investimet. Të gjitha sistemimet dhe mbylljet e llogarive, të 

regjistruara në ditarin “Veprime të ndryshme”, janë kryer konform dispozitave ligjore dhe 

Udhëzimit nr.2, datë 10.01.2002 të Ministrisë së Financave. Nga verifikimi i bilancit rezulton se, 

llogaritë sintetike kuadrojnë me ato analitike kuadrojnë me pasqyrat financiare të Aktivit dhe të 

Pasivit.  

Në tremujorin e parë të vitit 2016, është përpiluar dhe mbyllur bilanci i vitit 2015, dhe është 

dërguar në Degën e Thesarit Tirane me shkresën nr .1346 prot, datë 29.02.2016, brenda afatit 

ligjor. Bilanci është  shoqëruar me relacionin përkatës, me pyetësorin shoqërues, me situacionin 

përfundimtar të shpenzimeve dhe të ardhurave.Më poshtë po analizojmë zërat përkatës: 

 

 -Në aktiv të bilancit:     

-Llogaria e AQ (Aktive të Qëndrueshme) është në vlerën 10,590,885,997 lekë, ku 56,984,667 

lekë janë AQ të pa trupëzuara dhe 10,533,901,330 lekë i përket Aktiveve të Qëndrueshme të 

Trupëzuara.  

Evidenca analitike dhe dinamika e AQT për periudhën 01.01.2016-31.12.2016 paraqitet si më 

poshtë 
                                                                                                                                       000/lekë 

 

Nr 

 

Nr llog 

Emri  i Aktiveve të 

Qënd. të Trupëzuara 

Gjendje më 

31.12.2016 

Gjendje më 

31.12.2015 

 

Shtesat 

1 212 Ndërtime e konstruksione 6,208,890 6,009,048 199,842 

2 213 Rrugë,rrjete e vepra ujore 276,286 245,487  30,799 

3 214 Insta.tek.makineri e pajisje 6,649,814 6,152,405  497,409 

4 215 Mjete transporti 62,409 54,776 7,633 

5 231 

Shpenzime në proces për 

rritjen e AQT 125,033 249,083  

6 218 Inventar ekonomik 523,800 485,039  



 

36 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

7 219 Amortizimi i AQT -3,540,093 -3,149,342  

8 24 

Aktive të Qëndrueshme të 
trupëzuara të dëmtuara 167,884 167,884  

9 28 “Caktime” 59,874 81,222  

  T O T A L I 10,533,901 10,295,604  

 

 

 

-Vlera bruto e aktiveve është korrigjuar me amortizimin, i cili është llogaritur mbi vlerën e 

mbetur në fund të vitit 2016, sipas normave të amortizimit të dhëna në Udhëzimin nr.14 datë 

28.12.2006, 

- 1 %     për ndërtesat e konstruksionet 

- 3 %     për inventarin ekonomik 

- 25 %   për pajisjet informatike dhe kompjuterike 

- 13.8% për Mjetet e transportit 

- 5.8 %  për makineri dhe pajisje operacionale  

Aktivet kanë pësuar rritje si rezultat i blerjeve me pagesë dhe kalimeve kapitale nga brenda 

sistemit shëndetësor dhe jashtë tij (dhurime), si dhe nga marrja përfundimtare në dorëzim të 

ndërtimeve që ishin në proces si godina e Konsultave të Reja (ish Laboratori Baktereologjik). 

Shpenzimet për investime janë pakësuar për kalimet në AQT të ndërtimeve, si më lart, në 

shumën 103,518 mijë lekë dhe janë shtuar për shpenzimet për ndërtime të kryera në formë 

donacioni. 

-Vlera aktive të patrupëzuara prej 56,984,667 lekë ka pasur një shtesë me 6,780,000 lekë, dhe 

është klasifikuar në zërin “studime dhe kërkime”, dhe nuk është amortizuar. 

 

Zëri “ndërtime dhe kontruksione”, i cili  ka pasur një shtesë prej 199,842 mijë lekë për arsye të 

marrjes perfundimtare në dorëzim të objektit të Bunkerit të Onkologjikut për vlerën 229,738 mijë 

lekë, objektit të Hemodinamikës prej 222 mijë lekë dhe objektit të Neurologjisë prej 70 mijë 

lekë, duke u pakësuar për këto vlera në total 230,030 mijë lekë vlera e llogarisë “shpenzime për 

rritjen e aktiveve të qendrueshme” që shkon për rritjen e Zërit “ndërtime dhe kontruksione”, i cili 

gjithashtu u pakësuar dhe për 30,188 mijë lekë për objektin e Konsultave që ju transferua 

FSDKSH me urdhër të Ministrisë së Shendetesisë. 

  

Zëri “Rrugë, rrjete e vepra ujore” ka pasur një shtesë prej 30,799 mijë lekë për arsye të investimit 

të kryer nga Shoqëria “S.”që kryente shërbimin e parkimit në QSUT. 

 

Zëri “Instalime teknologjike, makineri e pajisje”ka pasur një shtesë prej 497,409 mijë lekë për 

arsye të blerjeve me pagese prej 9,931 mije leke (pajisje për Ortopedinë dhe Neurokirurgjinë), 

hyrje jashtë sistemit dhurime 83,888 mije lekë (si echo, peshore, kapë kimike, centrifuge etj.), 

hyrje nga brenda sistemit (Ministria e Shëndetësisë) 334,794 mijë lekë (akseleratori Linear 

Onkologjiku, skaner etj.) dhe 73,060 mijë lekë për transferim në këtë llogari të aseteve që 

gjendeshin në magazinën e inventareve dhe pakësimeve prej 4,159 mijë lekë kalim kapital te 

Drejtoria e Specialiteteve Nr.3, Tiranë dhe 107 mijë lekë pakësime të tjera për sistemimin e kryer 

të transferimit  nga klasa e aseteve në atë të konsumit. 
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Zëri “Mjete transporti”ka pasur një shtesë prej 7,633 mijë lekë për arsye të shtesës së bërë nga 

transferimi kapital i 4 copë autoambulanca nga ASHR, urdhëruar për kalim kapitali nga Ministria 

e Shëndetësisë me Urdher Nr.81 datë 29.02.2016, protokolluar me nr.1241. 

Zëri “Aktive të Qëndrueshme të trupëzuara të dëmtuara” me vlerë 167,884 mijë lekë janë të 

vleresuara për jashtë përdorimit dhe të miratuara nga Bordi i Spitaleve Universitare me 

Vendimin Nr.8 datë 21.09.2015 dhe nr. 3205/7 prot. Këto aktive janë në pritje të realizimit të 

procedurave të ankandit për skrap i cili do të realizohet pasi të jetë përfunduar edhe procedura e 

miratimit të aseteve të propozuara dhe vlerësuara nga komisionet e vlerësimit për jashtë 

përdorimit për vitet 2016-2018. 

Zëri “Caktime”, përfaqëson mosperputhjen ndërmjet vlerës kontabile dhe identifikimit fizik të 

aktiveve sipas vleres se tyre, e cila nga viti në vit është ngushtuar nga saktësimet e bëra kontabël.  

Shtese kanë produktet që konkretisht i referohen aktiveve në magazinën rikupero të QSUT, kjo 

për të reflektuar një rekomandim të lënë nga KLSH për grumbullimin e aktiveve që nuk janë në 

përdorim në këtë magazinë për të proceduar më pas me procedurat e nxjerrjes jashtë përdorimit 

të tyre. 

 

-Gjatë auditimit të saktësisë së paraqitjes së zërave në pasqyrat financiare dhe formatet përkatëse, 

u konstatuan problematika dhe pasaktësi në vlerën e pasqyruar si amortizim të akumuluar, pasi 

nuk është llogaritur amortizimi vjetor për çdo aktiv, si dhe nuk janë pasqyruar shtesat dhe 

pakësimet në fund të vitit ushtrimor. Lidhur me armortizimin e pajisjeve kompjuterike, 

informatike deri në vitin 2016 është llogaritur së bashku në klasën e makinerive operacionale, 

instrumenta e vegla me normën 5.8 % të vlerës së mbetur veprim në kundërshtim me udhëzimin 

nr. 14, datë 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 

2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe 

të njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj, i 

ndryshuar”, pika II, Procedura të përgjithshme, ku citohet: Amortizimi vjetor të llogaritet dhe të 

kontabilizohet sipas normave të përcaktuara në VKM nr. 401 të vitit 1989, ndërsa për pajisjet 

informatike dhe elektronike të përdoret ligji aktual fiskal “Për tatimin mbi të ardhurat”, me 

norma amortizimi 25% dhe aplikimi të bëhet mbi vlerën e mbetur. 

Për vitin 2017 nga departamenti i financës është paraqitur vlera kontabël 739,961,602 lekë, vlera 

e mbetur prej 429,091,763 lekë. Nga financa nuk na u ofruan të dhëna se si është arritur në këto 

vlera. Në kartela nuk disponohen të dhëna për datën e hyrjes së aktiveve. Për vitin 2017 është 

llogaritur amortizimi me normën 25% dhe është paraqitur vlera e amortizimit 107,272,941 lekë.  

Duke u nisur nga të dhënat e departamentit të financës për llogaritjen e amortizimit të pajisjeve 

kompiuterike dhe informatike për vitin 2017, amortizimi i tyre në vitin 2016 e 2015 duhet të 

ishte në vlerë më të madhe se shifra 107,272,941 lekë.  

-Pra vlera 107,272,941 lekë, shpenzim amortizimi ka munguar në rezultatin e vitit 2016, 2015 

e në vijimësi, duke mos paraqitur saktë dhe besueshëm rezultatin ushtrimor. 

Mos llogaritja e saktë e amortizimit për pajisjet kompjuterike, informatike ka si efekt mos 

paraqitjen e nevojave për investime dhe një shtrembërim të kostove spitalore. 

-Në zërin toka, troje, terrene nuk ka asnjë regjistrim për vlerat sasiore dhe ekonomike. 

 

Për këtë mban përgjegjësi ish drejtori i drejtorisë ekonomike znj.E.H. dhe ish përgjegjëse e 

sektorit të financës znj. E.J.. 
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2. Aktivet Qarkulluese 

 

Aktivet Qarkulluese në bilanc paraqiten në vlerën 1,279,980,540 lekë, nga të cilat llogaritë e 

klasës 3, “Gjendje e inventarit” janë në vlerën 699,199,977 lekë, ndërsa llogaritë e klasës 4 

“Kërkesa arkëtimi mbi debitorët” janë në vlerën 443,689,172 lekë dhe 137,091,391 lekë 

disponibilitete në thesar.  

-Evidenca analitike dhe dinamika e llogarisë “Gjendje inventari” për vitin 2016 paraqitet në 

tabelën e mëposhtme:  

 
                                                                                                                                           000/lekë 

 

Nr 

Nr 

llog Emri i llogarisë. 

Gjendje më 

31.12.2016 

Gjendje më 

31.12.2015 

1 31 Materiale 6,654 13,449 

2 32 Objekte inventari 7,508 73,887  

3 34 Produkte (Rikupero)   

4 35 Mallra(Farmaci) 685,037 604,889 

  T O T A L I 699,199 692,225 

 
Pra, siç shihet nga tabela ka një shtesë të llogarive të gjendjeve të inventarit për 6,974,553 lekë. 

Shtesë kanë produktet që konkretisht i referohen objekteve të inventarit të imet në përdorim në 

magazinën e inventarit. 

 
- Evidenca analitike dhe dinamika e llogarisë “Kërkesë arkëtimi mbi debitorët” për vitin 

2016,  paraqitet në  tabelën e mëposhtme: 

                                                                                                                        Në mijë 000/lekë 

 

Nr 

 

Nr. llog 

 

Emri i  llogarisë. 

Gjendje 

më 

31.12.2016 

Gjendje 

më 

31.12.2015 

1 423-429 Personeli, paradh.deficite e gjoba 309 309 

2 431 Të drejta e taksa për tu derdhur.  - 

3 4342 

Të tjera operacione me shtetin 

debitor 319,523 588,939 

4 468 Debitorë të ndryshëm. 110,274 78,632 

  T O T A L I 443,689 667,880 

 

Vlera 309,000 lekë përbëhet nga debitore të krijuar për paradhëniet për blerjet e shërbimet e 

kryera me to. Procedura e mbylljes së paradhënies nuk është përfunduar megjithese qëllimi i 

marrjes së saj është kryer, ndaj këto llogari kanë mbetur të pambyllura. Aktualisht është duke u 

kërkuar sistemimi dhe marrja e masave por janë hasur vështirësi sepse pjesa më e madhe e tyre 

janë që prej vitit 2005. 

 

Zëri të tjera operacione me shtetin debitor përbëhet nga klasa 4 e pasivit, pra nga detyrimet e 

lindura nga shpenzimet e kryera në vitin ushtrimor për tu paguar minus llogarin 466 “Kreditorë 

për mjete në ruajtje” dhe është ulur nga 588,939 mije lekë në vitin 2015 në 319,523 mijë lekë në 
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vitin 2016, si rezultat i uljes së detyrimeve ndaj të treteve, 5% i mbajtur si garanci për 

përfundimin e kontratave të ndryshme. 

 

 

 

Siç shihet vlera e debitorёve të ndryshëm ishte 78,631 mije leke, u bë 110,274 mije lekë në vitin 

2016 ku u shtuan debitorë për tu arkëtuar nga konstatimet e raportit të KLSH 2015-2016. 

 

Nga njё analizё e kryer nё vitin 2019, nga dega e financёs u konstatuan origjina dhe periudha 

e lindjes sё detyrimeve. Njё pjesё e detyrimeve i takojnё rekomandimeve tё lёna nga Vendimet 

e KLSH nё vitin 2009, 2013 dhe 2016. Ndёrsa pёrsa i pёrket rekomandimeve tё lёna nё vitin 

2016, nga financa dhe drejtoria juridike kishte informacione mbi vazhdimёsinё e proceseve 

gjyqёsore pёr mbledhjen e detyrimeve pёr ato tё viteve 2009 dhe 2013 nuk kishte asnjё 

informacion. Gjithashtu kishte dhe debitorё pёr tё cilёt u gjet e pamundur pasja e 

informacioneve shpjeguese. 

Nё kёtё situatё nga titullarёt nuk ishte vepruar konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, 

pёr sqarimin e situatёs, vlerёsimin e saj lidhur me debitorët pa mundësi arkёtimi, nxjerrjen e 

pёrgjegjёsive pёr mos arkёtimin e tyre dhe marrjen e masave pёrkatёse pёr arkёtimin e tyre qё 

janё brenda afateve ligjore. 

 

NË PASIV TË BILANCIT  
 

Vlera prej 11,453,795,079 lekë në pasiv të bilancit shpreh vlerën e llogarisë “Fonde të veta” për 

11,414,251,655 lekë, rezultatin e mbartur 39,543,424 rezultatin e ushtrimit (saldo kreditore) për 

75,845,533 lekë (të dyja bashkë janë 115,388,957) dhe detyrimet afat shkurtra për 307,623,542 

lekë.  

 

-Evidenca e llogarive të klasës  4 “Detyrime afatshkurtra” në pasiv të bilancit paraqitet si më 

poshtë: 

 

                                                                                                                                                         

000/lekë 

      Gjendje Gjendje 

Nr Nr. llog Emri i AQT më më 

      31.12.2016 31.12.2015 

1 

401-

408 Furnitorë e llogari lidhur me to 123,022 426,413 

2 421 Personeli e llogari lidhur me to 114,968 114,232 

3 431 

Detyrime ndaj shtetit për tatim 

taksa 9,514 8, 970 

4 435 Sigurime shoqërore 33,520 32,136 

5 436 Sigurime shëndetësore 4,662 4,470 

6 466 5% garanci punimesh 21,702 20,830 

7 467 Kreditorë të ndryshëm 233 2,715 
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    T O T A L I 307,623 609,770 

 

Gjendja e llogarisë së furnitorëve është e ulët në vitin 2016, konkretisht ka një ulje prej 303 390 

mijë lekë, në krahasim me vitin e mëparshëm. Ky rezultat ka ardhur si pasojë e pagesave gjatë 

vitit 2016 të detyrimeve.  

Gjendja e llogarive 421, 431, 435, 436, pasqyrojnë detyrimin e pagave, tatim, sigurimin shoqëror 

dhe shëndetësor për pagesën e muajit Dhjetor 2016. 

Gjendja e llogarisë 466 pasqyron detyrimin e 5% garanci bankare për firmat ndërtuese.  

Gjendja e llogarisë 467 pasqyron detyrimet ndaj ndalesave të bëra nga pagat, Urdhërit të Mjekut, 

Infermierit, etj.  

Zëri furnitorë përbëhet nga GTS në vlerën 23,464,152 lekë, Vendime gjyqësore për tu paguar 

6,801,325 lekë, Alsteso në vlerën 228,360 lekë, Biometrik A. në vlerën 2,703,131 lekë, Bolv Oil 

shpk në vlerën 356,040, Diamant në vlerën 2,292,840 lekë, M. shpk në vlerën  9,600,215 lekë, 

VITA Z&D në vlerën 2,375,684 lekë, Imi F. në vlerën 15,607,337 lekë, MEGA PHARMA në vlerën 

11,129,501 lekë, etj. 
 

PASQYRA E SHPENZIMEVE TË USHTRIMIT Formati nr.3/1 

 
Shpenzimet në total për vitin ushtrimor 2016, sipas pasqyrës së shpenzimeve në bilancin 

përfundimtar, janë në vlerën 5,905,335,029 lekë.  

Në totalin e shpenzimeve: shpenzimet për personelin, paga dhe sigurime shoqërore janë në 

vlerën 1,671,658,569, ndërsa shpenzimet operative P. ndryshim gjendjesh të inventarit, P. 

ndihma janë në vlerën 5,905,335,029 lekë.  

 

Evidenca analitike e shpenzimeve dhe dinamika e rritjes së tyre krahasuar me vitin 2015, 

paraqitet si më poshtë:  

 
                                                                                                                    000/lekë 

Llog Emërtimi Viti  2016 Viti  2015 

600 Paga,shpërblime e tjera personeli 1,671,658 1,605,915 

601 Kontribute sigurime shoq. Shëndet. 272,661 264,787 

602 Mallra e shërbime 3,959,594  3,918,334 

  Nga këto:   

Materiale zyre e të përgjithshme 74,816 6,084 

Materiale e shërbime speciale 2,903,307 2,938,325 

Shërbime nga të tretët  

        501,919 

528,196 

Shpenzime transporti 48,128 2,297 

Shpenzime udhëtimi 504  

Shpenzime për mirëmbajtje 349,378 326,871 

Shpenzime për qiramarrje   

Shpenzime për detyrime për komp. legale 23,546  31,988 

Shpenzime të tjera operative 57,994 84,568 

63 Ndryshim gjendjesh inventari   
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  Transferta nga inst.tjera, ndihma, etj.   

  T O T A L I 5,905,335 3,918,334 

 

 
Duke i shtuar totalit të shpenzimeve që rezulton 5,905,335,029 lekë totalin e operacioneve 

51,515,128 lekë, rezultatin nga funksionimi 75,845,533 lekë pasqyrohet totali Formularit nr. 3/1 

me shifrën 6,032,695,690 lekë. 

 

BURIMET DHE SHPENZIMET LIDHUR ME INVESTIMET  

 
Në këtë format janë pasqyruar investimet e kryera për vitin 2016, sipas llojit tëburimeve: 

 

1. Grante të huaja kapitale            

2. Grante të brendshme kapitale       512,968,390 lekë 

3. Fonde të tjera të veta(të a.dytës.)           51,331,534 lekë 

 

     Totali                     564,299,924 lekë 

 

 

Zëri grante të brendshme kapitale përbëhet nga nga investime të bëra si më poshtë: 

 

Nga i njëjti nivel qeverisjeje 84,327,553 

Nga nivele të tjera të Qeverisjes 342,427,525 

Grante të brendeshme në natyrë 86,213,312 

  

 
Nga i njëjti nivel qeverisje përfshin investime të bëra nga buxheti si më poshtë: 
 
 

  Vlera e financ  

Ndertimi bunkerit instalimin e dy akseleratoreve linear, Spitali Onkologjik ne QSUT 8,988,230 

Superviz+kolaudim për ndërtimin e bunkierit për instalimin e dy akseleratoreve linear në spitalin 

Onkologjike ne QSUT 1,100,000 

Ndertimi bunkerit instalimin e dy akseleratoreve linear, Spitali Onkologjik  te QSUT (kontrata shtese) 37,688,991 

Superviz+kolaudim për ndërtimin e bunkierit për instalimin e dy akseleratoreve linear në spitalin 

Onkologjike ne QSUT (kontrata shtese) 426,000 

Rikonstruksionin e nderteses se ish laboratoreve per pershtatje per qendren e konsultave ne QSUT 

Tirane 24,928,000 

Supervizim & kolaudim per rikonstruksionin e nderteses se ish laboratoreve per pershtatje per qendren 

e konsultave ne QSUT Tirane 14,000 
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Rikonstruksionin e nderteses se ish laboratoreve per pershtatje per qendren e konsultave ne QSUT 

Tirane 11,182,332 

Shuma 84,327,553 

 

 

Grante të brendeshme në natyrë përfshin donacione  të ndryshme për pjesë spitalore. 
 

GJENDJA DHE NDRYSHIMET A.Q.  

 

Duke qenë se në QSUT nuk ishte realizuar një inventarizim i përgjithshëm i pajisjeve mjekësore 

që prej vitit 2008, inventarizimi total i aktiveve në fund të vitit 2013 bëri të dukshme një sërë 

problemesh lidhur me aktivet në zotërim të institucionit. Gjate vitit 2014 dhe 2015 janë ngritur 

me  Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të QSUT grupe pune të cilat kane punuar për verifikimin 

e aktiveve me probleme, plotësimin e dokumentacionit për këto aktive dhe më pas bërjen e 

veprimeve të nevojshme kontabile për rregullimin e gjendjes kontabël të aktiveve. Në fund të 

vitit ushtrimor 2015, QSUT kishte pasqyruar ne llogarine “Caktime”një vlerë prej 81,222,072 

lekë. Mbas rregullimeve të vitit 2015 është arritur që kjo vlerë të ulet në 59,874,780 lekë.  

 

Në mbyllje të vitit ushtrimor 2016, totali i aktiveve të patrupëzuara ka qenë 56,984,667 lekë dhe 

totali i aktiveve të trupëzuara ka qenë në vlerën 13,948,961,845 lekë. Gjendja totale e aktiveve 

në fund të vitit ushtrimor 2016 kap vlerën 14,005,946,512 lekë. 

 

Për inventarizimet e aktiveve. 

 

Me urdhërin nr.1, datë 05.01.2016, nr. 17 prot, “Për inventarizimin e vlerave materiale barna dhe 

materiale të konsumit mjekësor në Farmacitë periferike të QSUT”, janë ngritur komisionet për 

kryerjen e inventarit të vlerave materiale barna dhe materiale të konsumit mjekësor, që ndodhen 

në Farmacinë qendrore dhe Farmacitë periferike. 

Grupet e komisioneve janë: 

Për Farmacinë BF 03, janë F.C., L.H., A.B., për Farmacinë e infektivit BF 04, F.C., L.H., A.B., 

për Farmacinë e onkologjisë BF 07, F.C., L.H., R.T.dhe për Farmacinë e pediatrisë BF 10, F.C., 

L.H., R.T.. 

Në pikën 7 është përcaktuar se pas nxjerrjes së rezultatit për çdo diferencë të rezultuar të mbahet 

proces verbal i veçantë, si dhe për mungesat dhe për tepricat të nxirren përgjegjësitë. 

Gjatë auditimit të dokumentave të inventarizimit të aktiveve për fund vitin 2015, në Farmacinë e 

Ortopedisë BF-09, në proces verbalin e mbajtur nga komisioni i inventarizimit u vërejt një 

diferencë prej 38 copësh në mungesë e Potasium Chloride, 7.5 % ampula, me vlerë 5775 lekë. 

Kjo mungesë sipas shpjegimeve të përgjegjëses së Farmacisë është e mbartur nga viti 2013 dhe 

nuk është sistemuar në programin SISP dhe atë të financës. 

Komisioni pas evidentimit të gjendjes në mungesë të 38 ampulave me vlerë 5775 lekë nuk ka 

nxjerrë përgjegjësit për këtë vlerë monetare.  

Në fletë inventarizimin e kryer në bllokun F.ceutik nr. 10, u konstatua se dokumenti ishte 

firmosur vetëm nga dy anëtarë F.C., dhe L.H., ndërsa znj. R.T.nuk kishte firmosur. 

Në fletë inventarizimin e kryer në bllokun F.ceutik nr. BF 04, u konstatua se dokumenti ishte 

firmosur vetëm nga dy anëtarë F.C., dhe A.B., ndërsa znj. L.H. nuk kishte firmosur.  
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Në fletë inventarizimin e kryer në bllokun F.ceutik nr. BF 03, u konstatua se dokumenti ishte 

firmosur vetëm nga znj. F.C., dhe A.B., ndërsa znj. L.H. dhe znj. A.B. nuk kishin firmosur. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me pikën 86 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, ku citohet “Personat e 

ngarkuar për kryerjen e inventarizimeve mbajnë sipas rastit përgjegjësi disiplinore, materiale a 

penale për moskryerjen me saktësi të inventarit”, dhe ngarkojnë me përgjegjësi përsonat e 

mësipërm që nuk kanë firmosur, znj. Rudina Tafa, znj. L.H., znj. A.B.dhe drejtorin ekonomik 

dhe i planifikimit financar z. A.Z.i cili nuk ka marrë masat e duhura për kryerjen e inventarizimit 

sipas udhëzimit. 

 

-Gjatë vlerësimit të procedurave të inventarizimit të aktiveve u konstatua se me urdhërin e 

brendshëm nr. 2115 prot, datë 13.04.2016, të titullares znj. O.M., është ngritur grupi i punës për 

dorëzimin e qendrës së sterelizimit të QSUT, shoqërisë S. sh.p.k.. Ky urdhër është në vijim të 

autorizimit nr. 175/1 prot, datë 25.01.2016, i Ministrit të Shëndetësisë për kalimin e pajisjeve në 

shërbimim të koncesionarit.  

 

Për këtë qendër sterelizimi është rekomanduarngaauditimi i kryer nga KLSH, për periudhën  

01.01.2014 deri më 30.09.2015,  për vendosjen në punë të pajisjeve të sterelizimit me qëllim të 

rritjen e cilësisë, për të shfrytëzuar më mirë hapësirat, për të ulur kostot etj. Në zbatim të 

“Master planit”, për “Shërbimin e sterilizimit të përqendruar ” në vitin 2011 janë blerë me 

“kredi” tërësisht pajisjet përkatëse, moderne, me vlerë 80,688 mijë lekë për gjithë QSUT , por të 

pavendosura në punë 

Lidhur me sa më sipër Drejtori i Përgjithshëm znj. O.M.,  ka dërguar shkresën nr. 1106 prot, datë 

27.02.2014, drejtuar Ministrit të Shëndetësisë, me objekt informacion mbi gjendjen e sistemit të 

repartit të sterelizimit në QSUT, si dhe për marrjen e masave për fillimin e funksionimit të tij, 

por nuk ka pasur përgjigje për sa më sipër. 

Me faturën nr. 09, datë 07.09.2010, janë marrë në dorëzim pajisje mjekësore, autoklava etj, nga 

I.A.sh.p.k., filiali shqiptar i I. spa, me akt dorëzimin nr. 3417/9-10.  

Nga dokumentat e inventarizimit të datës 14.12.2015, konstatohet se në Polin e Integruar të 

Sëmundjeve të Brendëshme, në pavionin e sterelizimit ishin gjendje pajisje me vlerë 80,687,964 

lekë me datë hyrje nga 27.02.2011-24.05.2011 si dhe tavolina, lavamanë, rafte me vlerë 

26,918,120 lekë të bëra hyrje deri më 31.12.2012, por të papërdorura. 

Për gjithë periudhën 2012-2016 Reparti i Sterelizimit Qendror, nuk është vënë në përdorim për 

përmbushjen e kërkesave në rritje për sterilizime, si dhe ofrimin e shërbimit me cilësi të lartë. 

 

Vlera e pajisjeve të Repartit të Sterelizimit Qendror të QSUT-së, prej  25,332,638 lekë(e 

llogaritur deri në Qershor 2016), e amortizuar në vite, konsiderohet efekt financiar negativ për 

buxhetin e shtetit por mbi të gjitha aspak në interes të shëndetit publik duke mos i shërbyer më 

kërkesave në rritje për sterilizime në QSUT si dhe në spitalet e tjera. 

 

-Në shkresën nr. 1106 prot, datë 27.02.2014, drejtuar Ministrit të Shëndetësisë, ish drejtori i 

përgjithshëm znj. O.M., kishte përgatitur një plan biznes për kapacitetet dhe shpenzimet për ta 

vënë në funksion. Referuar katalogëve dhe manualeve të aparaturave të sterelizimit, kapaciteti i 

përpunimit të tyre është rreth 29,000 litra në 24 orë, ndërsa sasia ditore e kërkuar nga 10 repartet 

e ndryshme të QSUT-së, është 27,500 litra, pra duke e mbuluar dukshëm kërkesat për sterelizim. 

Lidhur me kostot, ky repart do të donte rreth 32 punonjës, me një fond page rreth 22,300,000 
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lekë për të gjitha proceset, shpenzime shtesë për avull dhe naftë, amballazhimin e materialeve, 

materiale konsumi shtesë për lavanderinë, për sigurimin e sigurtë dhe mirëmbajtjen një fond prej 

5,700,000 lekësh si dhe sete shtesë për garantimin e procesit.  

Pra për shpenzimet sa më sipër kemi një total prej rreth 60,000,000 lekë shpenzime korente, dhe 

për setet shtesë si vlerë për llogaritjen e kostos merret investimin me instrumenta që ka bërë 

Saniservis me shumën 476,497,000 lekë ose 3,400,000 Euro, vlerë e cila do të amortizohet 17 

vjet, me një amortizim vjetor prej 28,000,000 lekë. Amortizimi i pajisjeve është në vlerën rreth 

6,000,000 lekë. 

Duke u nisur nga llogaritje të përafërta shpenzimet vjetore për sterelizimin në QSUT do të ishin 

rreth 96,000,000 lekë.  

Pra nëse Reparti i Sterelizimit Qendror të QSUT do të ishte vënë në funksionim me një kosto 

vjetore rreth 96,000,000 lekë do të kishte mbuluar të gjitha kërkesat e reparteve të saj duke mos 

pasur nevojë për shërbimet e të tretëve. 

Nga dokumentacioni i administruar në protokoll nuk u disponuan përgjigje për plan biznesin sa 

më sipër. 

Veprimet më sipër janë në kundërshtim me ligjin nr. 10 296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar neni 8, ku citohet “Përgjegjshmëria menaxheriale e 

titullarit, 1. Titullarët e njësive publike, të përmendura në nenin 3 të këtij ligji, përgjigjen për 

vendosjen e përmbushjen e qëllimeve dhe të objektivave të njësive publike, nëpërmjet krijimit të 

një sistemi të përshtatshëm dhe efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe përdorimit 

të fondeve publike, në mënyrë të ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë.” 

Nga vlerësimi i seteve që janë përdorur nga Saniservis dhe çmimeve respektive të tyre, 

vlerësohet se për vitin 2017 kosto e përdorimit të sterelizimit ishte 558,426,000 lekë dhe për vitin 

2018 ishte 398,014,000 lekë.  

 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi titullarët nga viti 2012,  si dhe ish Ministri i Shëndetësisë.  

 

2017 

 

NË AKTIV TË BILANCIT Formati nr. 1        

 

1. Llogaria e AAM (Aktive Afatgjate Materiale) është në vlerën 10,464,025,738 lekë, ku 

59,670,667 lekë janë AA të pa trupëzuara dhe 10,404,355,071 lekë  i përket Aktiveve Afatgjatë 

të  Trupëzuara.  

Evidenca analitike dhe dinamika e AQT për periudhën 01.01.2017-31.12.2017 paraqitet si më 

poshtë: 

           000/lekë 
 

Nr 

 

Nr llog 

Emri  i Aktivevetë 

Qënd. tëTrupëzuara 

Gjendjemë 

31.12.2017 

Gjendjemë 

31.12.2016 

 

Shtesat 

1 212 Ndërtime e konstruksione 6,312,408  6,208,890 103,518 

2 213 Rrugë,rrjete e vepra ujore 276,287 276,286 0 

3 214 Insta.tek.makineri e pajisje 6,737,009 6,649,814 87,195 

4 215 Mjete transporti 62,409 62,409 0 

5 231 

Shpenzime ne proces per 

rritjen e AQT 152,331 125,033 27,297 
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6 218 Inventarekonomik 530,599 523,800 6,799 

7 219 Amortizimi i AQT -3,894,448 -3,540,093 -354,355 

8 28 Caktime 59,875 59,874 0 

  T O T A L I 10,236,470 10,366,017 -129,547 

 

Në klasën 2 të aktiveve qëndrojnë akoma aktivet e nxjerra jashtë përdorimit e të miratuara si të 

tilla nga Bordi  me vendimin nr.8 datë 21.09.2015 për të cilat pas miratimit edhe të propozimeve 

të komisioneve  të vitit 2016 dhe 2017, do të procedohet me asgjesimin dhe më pas hapjen e 

procedurave për shitjen e materialeve metalike për skrap. 

 

9 24 
Aktive te Qend.te 

trupezuara te demtuara 
167 884 790 167,884,790 0 

 

Vlera bruto e aktiveve është korrigjuar me amortizimin, i cili është llogaritur mbi vleren e mbetur 

në fund të vitit 2016, sipas normave të amortizimit të dhëna në Udhëzimin nr.14 datë 28.12.2006, 

- 1 %     për ndërtesat e konstruksionet 

- 3 %     për inventarin ekonomik 

- 25 %   për pajisjet informatike dhe kompjuterike 

- 13.8% për Mjetet e transportit 

- 5.8 %  për makineri dhe pajisje operacionale  

Aktivet kanë pësuar rritje si rezultat i blerjeve me pagesë dhe kalimeve kapitale nga brenda 

sistemit shëndetësor dhe jashtë tij (dhurime), si dhe nga marrja përfundimtare në dorëzim të 

ndërtimeve që ishin në proces si godina e Konsultave të Reja (ish Laboratori Baktereologjik). 

Shpenzimet për investime janë pakësuar për kalimet në AQT të ndërtimeve, si më lart, në 

shumën 103,518 mijë lekë dhe janë shtuar për shpenzimet për ndërtime të kryera në formë 

donacioni si dhe për blerjen e akseleratorit të dytë të spitali Onkologjik, i cili është akoma në 

proces kolaudimi dhe nuk ishte bërë hyrje në AQT. 

 

2. Aktivet Qarkulluese 

 

Aktivet Qarkulluese në bilanc paraqiten në vlerën 1,608,502,799 lekë, nga të cilat llogaritë e 

klasës 3, “Gjendje e inventarit” janë në vlerën 920,801,483 lekë, ndërsa llogaritë e klasës 4 

“Kërkesa arkëtimi mbi debitorët” janë në vlerën 516,993,750 lekë dhe 170,707,566 lekë 

disponibilitete në thesar.  

- Llogaria “Gjendje inventari” për vitin 2017 paraqitet në tabelën e mëposhtme:  

           000/lekë 
 

Nr 

Nr 

llog 
Emri i llogarisë. 

Gjendjemë 

31.12.2017 

Gjendjemë 

31.12.2016 

 

Shtesat 

1 31 Materiale 11,631  6,654 4,977 

2 32 Objekteinventari 13,461 7,508 5,952 

3 34 Produkte (Rikupero)    

4 35 Mallra(Farmaci) 895,709  685,037 210,672 

  T O T A L I 920,801 699,199 221,602 

 



 

46 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

Pra, siç shihet nga tabela kemi një shtesë të llogarive të gjendjeve të inventarit për 221,601mijë 

lekë. Shtesë kanë produktet që konkretisht i referohen objekteve të inventarit të imët në përdorim 

në magazinën e inventarit si dhe barnat dhe materialet mjeksore, të cilat përbëjnë peshën më të 

madhe të rritjes gjendje në Depon Qendrore të Barnave dhe Farmacitë periferike. Në vlerën e 

gjendjes së barnave prej 895,709 mijë lekë, janë të përfshira dhe barnat e skaduara prej 253,604 

mije lekë e mbartur ndër vite.    

 

Llogaria “Kërkesë arkëtimi mbi debitorët” për vitin 2017, paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

           Në mijë 000/lekë 

 

Nr 

 

Nr. llog 

 

Emrii  llogarisë. 

Gjendje 

më 

31.12.2017 

Gjendje 

më 

31.12.2016 

Shtesat 

 

1 423-429 

Personeli, paradhënie deficite e 

gjoba 309 309 - 

2 409 Parapagime, pagesapjesore. 28,919 13,582 15,337 

3 4342 

Të tjera operacione me shtetin 

debitor 376,947 319,523 57,424 

4 411 Kliente e llogari te ngjashme 658 - 658 

5 468 Debitorë të ndryshëm. 110,159 110,274 -115 

  T O T A L I 516,993 443,689 73,324 

 

Zëri parapagime pjesore përbën pagesa të kryera kryesisht si parapagim ndaj U. për blerjen e 

barnave ARV për semundjen e Hiv/Aids, për I. për blerjen e izotopeve për mjeksine nukleare 

(trajtimi me jod radioktiv për disa lloj semundjesh).  

 

Zëri të tjera operacione me shtetin debitor përbën klasën 4 te pasivit pra detyrimet për tu paguar 

minus llogarinë 466  “Kreditorë për mjete në ruajtje” dhe është ulur nga 319,523 mije lekë në 

vitin 2016 në 376,947 mijë lekë në vitin 2017, si rezultat i rritjes së detyrimeve ndaj të tretëve. 

 

Klasa 50.59 “Llogaritë financiare”, me vlere totale 170,707,566 leke nga llogaria 520 

“Disponibilitete në Thesar”, përbëhet nga 159,311,603 lekë gjendja e të ardhurave dytësore në 

datë 31.12.2017, të cilat QSU mund ti perdorë për nevojat e veta, për financimin e shërbimeve 

shëndetësore P. gjendjen e “Kreditorëve për mjete në ruajtje” në vlerën 11,395,962 lekë, që është 

fondi i ngurtësuar si garanci për cilesinë e punimeve të kryera dhe që do përdoret me marrjen 

perfundimtare të tyre në dorëzim, në cilesinë e duhur duke ju kaluar subjekteve perkatëse. 

 

Në zbatim të Manualit Udhëzues të përdorimit, të dërguar nga Ministria e Financave “  Për  

regjistrimin  në SIFQ të Detyrimeve të Prapambetura”, duhet të merrej parasysh që detyrimet e 

prapambetura në vite të ndaheshin në postin C “Llogari të tjera aktive”, dhe jo në llogarine  “Të 

tjera operacione me shtetin debitor”,  si me poshtë: 

          Në mijë 000/lekë 

 

Nr 

 

Nr. llog 

 

Emrii  llogarisë. 

Gjendje 

më 

31.12.2017 

Gjendje 

më 

31.12.2016 

 

 

1 486 

Shpenzime te periudhave te 

ardhshme 62 336 -  
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  T O T A L I 62 336 -  

 

Në këtë post janë përfshirë ato shpenzime që do kryhen në periudha të ardhshme për likujdimin e 

furnitoreve të hershem të cilet nuk arritën të likujdoheshin me skemen e shlyerjes se borxheve, 

për arsye të mosplotësimit të dokumentacionit në kohë (si problem me detyrimet e pashlyera 

tatimore nga subjektet, mospërputhjet e numrit të llogarisë bankare etj.) 

 

 

NË PASIV TË BILANCIT     
Vlera postit A “Fonde të veta”, prej 11,500,216,184 lekë në pasiv të bilancit shpreh vlerën e 

llogarisë “Fonde baze” për 11 371 001 394 lekë dhe  rezultatin e mbartur 115,388,957. 

Posti B “Detyrime”, shpreh  detyrimet afat shkurtra për 590,726,241 lekë.  

Llogaria 85 “Rezultati i ushtrimit  (saldo kreditore)”, për 43,922,645 lekë (te dyja bashke me 

“Rezultatin e mbartur”), bejne totalin e te ardhurave dytesore ne date 31.12.2017, prej 

159,311,603 leke. 

-Evidenca e llogarive të klasës  4 “Detyrime afatshkurtra” në pasiv të bilancit paraqitet si më 

poshtë: 

 

            000/lekë 
Nr 

 

Nr. 

llog 

Pershkrimi 

 

Gjendje31.12.2017 Gjendje31.12.2016 Ndryshimi 

 

 

1 

401-

408 

Furnitorë e 

llog.lidhur me to 162 127 123 022 44 105 

2 421 

Personeli e 

llog.lidhur me to 148 593 114 968 33 607 

3 431 

Detyrime ndaj 

shtetit për tatim 

taksa 18 123 9 514 8 609 

4 435 

Sigurime 

shoqërore 41 829 33 520 8 309 

5 436 

Sigurime 

shëndetësore 6 133 4 662 1 471 

6 466 

5%garanci 

punimesh 11 395 21 702 10 307 

7 467 

Kreditorë të 

ndryshëm 96 078 33 835 62 243 

 

4341 

Te tjera 

operacione me 

shtetetin 

(kreditor) 106 443  - 106 443 

    T O T A L I 590 726 341 225 -  

 

Gjendja e llogarisë së furnitorëve është e ndare ne dy llogari 401 dhe 467 sipas orientimit te 

Ministrise se Financave, konkretisht ne llogarine 401-408 shuma prej 162,127 mije leke dhe 62 

336 mije leke jane ne llog.467 per detyrimet ndaj furnitoreve ne vite. Ka një rritje prej 

101,441mijë lekë, në krahasim me vitin e mëparshëm. Ky rezultat ka ardhur si pasojë e 

detyrimeve te krijuara rrishtazi nga vendimet gjyqesore dhe faturat e sherbimeve te ardhura me 

date 31.12.2017, te cilat mbeten si detyrim per t‟upaguar ne vitin 2018. 
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Gjendja e llogarise 4341 “Te tjera operacione me shtetin (kreditor), pasqyron detyrimet ndaj 

shtetit te klienteve ne shumen prej 658,579 leke, debitoreve prej 76,557,044 leke, paradhenieve 

prej 28,919,155 dhe 309,120 leke. 

Gjendja e llogarive 421, 431, 435, 436, pasqyrojnë detyrimin e pagave, tatimin mbi te ardhurat 

dhe tatimin ne burim, sigurimin shoqëror dhe shëndetësor për pagesën e muajit Dhjetor 2017. 

Gjendja e llogarisë 466 pasqyron detyrimin e 5% garanci bankare per cilesine e punimeve për 

firmat ndërtuese.  

Gjendja e llogarisë 467 ne total eshte 96 078,462 dhe pasqyron detyrimet ndaj ndalesave te bera 

nga pagat, Urdhërit të Mjekut, Infermierit, ne shumen prej 139,540 leke dhe te ardhurat qe priten 

te arketohen nga debitoret e lene nga KLSH ne vitin 2016 prej 33,602,383 leke.   

 

Aktivi dhe Pasivi në bilancin e vitit 2017 janë të barazuar me vlerën 12,134,865,076 lekë. 

 

PASQYRA E SHPENZIMEVE TË USHTRIMIT   

 

Shpenzimet në total për vitin ushtrimor 2017, sipas pasqyrës së shpenzimeve në bilancin 

përfundimtar, janë në vlerën  6,272,141,826 lekë.  

Në totalin e shpenzimeve: shpenzimet për personelin, paga dhe sigurime shoqërore janë në 

vlerën 1,956,159,087, ndërsa shpenzimet operative P. ndryshim gjendjesh të inventarit, janë në 

vlerën 4,220,933,322 lekë.  

 

Evidenca analitike e shpenzimeve për periudhën 01.01.2017–31.12.2017, paraqitet si më poshtë:  

 

           000/lekë 

Llog Emërtimi Viti  2017 Viti  2016 Diferenca 

600 Paga,shpërblime e tjera personeli 1,956,159 1,671,658 284,501 

601 Kontributesigurimeshoq. Shëndet. 315,460 272,661 42,799 

602 Mallra e shërbime 4,220,933 3,959,594 261,339 

  

Ngakëto: 

 

 

 Materiale zyre e të përgjithshme 24,205 74,816 -50,611 

Materiale e shërbime speciale 2,686,744 2,667,216 19,528 

Shërbime nga tëtretët 963,038 

 

761,557 201,481 

Shpenzime transporti 72,150 48,128 24,022 

Shpenzime udhëtimi 

 

504 -504 

Shpenzime për mirëmbajtjet e zakonshme 330,052 349,378 19,327 

Shpenzime për qiramarrje 

 

 

 Shpenzimet e tjera operative 144,744 57,995 86,750 

  T O T A L I 4,220,933 3,959,594 261,339 

 

Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene barnat dhe materialet mjeksore. Gjate vitit 2017 u 

shtua mirembajtja e akseleratorit linear te Spitali Onkologjik dhe u krye shpenzimi per blerjen e 

lendeve radioaktive për dy vjet si dhe shpenzimi për largimin e kobaltit. Shpenzimet për 
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detyrime ndaj vendimeve gjyqësore janë rritur, duke qenë se gjatë vitit ushtrimor 2017, pati një 

rritje të ndjeshme nga detyrimet për vendime gjygjësore të konstatuara gjatë gjysmës të dytë të 

vitit 2017. 

Duke i shtuar totalit të shpenzimeve që rezulton 6,272,141,826 leke totalin e operacioneve 

249,688,404 lekë, rezultatin nga funksionimi 43,922,646 lekë, pasqyrohet totali Formularit nr. 

3/1 me shifrën 6,565,752,876 lekë. 

 

 

BURIMET DHE SHPENZIMET LIDHUR ME INVESTIMET Formati nr. 4 

 

Në këtë format janë pasqyruar investimet e kryera për vitin 2017, sipas llojit të burimeve: 

 

4. Grante të brendshme në natyrë   111,390,486 lekë 

5. Grante kapitale për investime          13,825,832 lekë 

 

        Totali 125,216,318 lekë 

 

     

Grantet e brendshme në natyre janë pajisje mjeksore dhe inventar ekonomik të ardhura nga 

projekte të Ministrisë së Shëndetësisë si pajisja e SPEC-it etj dhe dhurime te bera nga donator si 

V. A. ( Echo Kardiake) etj. 

 

Në zërin“Shpenzime për Investime” është pasqyruar, i detajuar sipas zërave të AAM të 

patrupëzuara dhe te trupezuara, te bera  nga  fondi i investimeve me pagesë dhe donacione. 

Shpenzimet per investime ne proces, pra qe akoma nuk kane kaluar ne aktive jane 158,820,847 

leke, si dhe sqaruam me larte te pasqyra e Aktivit. 

 

Në mbyllje të vitit ushtrimor 2017, totali i aktiveve të patrupëzuara ka qenë 59,670,667 lekë dhe 

totali i aktiveve të trupëzuara ka qenë në vlerën 14,146,472,500 lekë. 

Gjate vitit 2017 jane bere shtesa te aseteve te patrupezuara dhe te trupezuara si me poshte: 

 

1- Nga blerjet me pagesë 138,122,315 lekë 

2- Shtesa pa pagesë (jashtë sistemit, 35dhurime) 6,777,837 lekë 

3- Shtesa pa pagese (brenda sistemit shendetesor) 104,612,648  lekë 

 

Pra, shtesat gjithsej janë 249,512,800 lekë 

 

Pakësimet e aktiveve gjatë vitit ushtrimor janë vetëm kalimet kapitale të kryera brenda sistemit 

në Spitalin e Traumes me largimin e Shërbimit të Ortopedisë, etj., në shumën prej 49,316,144 

lekë. 

Gjendja totale e aktiveve në fund të vitit ushtrimor 2017 kap vlerën 14,206,143,167 lekë. 

 

PASQYRA E AMORTIZIMEVE. FORMATI NR. 7 

 

Pasqyrohet amortizimi vjetor i përllogaritur në zërat e A.Q. sipas kuotave përkatëse mbi vleren e 

mbetur në fund të vitit 2016. Për vitin ushtrimor, amortizimi i akumuluar është 3,894,448,276 
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lekë dhe shuma e amortizimit për vitin është 354,354,739 lekë, pasi këtij i është zbritur 

amortizimi i akumuluar për asetet e transferuara në institucion tjetër. 

 

 

PASQYRA E LEVIZJE SE FONDEVE. FORMATI NR. 8 

 

Këtu pasqyrohen fondi bazë (gjendja + shtesat e vitit - pakësimit) i cili kap shifrën 

11,371,001,394 lekë. Ky fond është shtuar për asetet e blera të shpenzimeve për investime që me 

marrjen në dorëzim kaluan në aktive, ndërtime dhe rikonstruksione, pajisje si dhe për ndryshimin 

e gjendjes. Tek shtesat dhe pakësimet janë përfshirë edhe ndryshimet shtesa/pakësime të llog. 

Debitorë, paradhënie ndryshuar gjatë vitit ushtrimor. 

Te fondi i brendshem janë pasqyruar grantet kapitale në natyrë dhe ato për investime nga të tretë, 

si dhe rezultati ushtrimor. 

 

VITI 2018 

Përgatitja e Pasqyrave Financiare Vjetore 2018 në Qëndrën Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza” është kryer në zbatim të procedurave dhe bazës rregullatore të përcaktuar në Udhëzimin 

e Ministrisë së Financave nr.8, datë 09.03.2018, “Për proçedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, dhe 

mbështetur në normat e parimet e përgjithshme të kontabilitetit, si edhe gjithë kuadrin ligjor 

përkatës. Pasqyrat Financiare Vjetore 2018 janë mbyllur në date 13.03.2019 (Nr.1186 

Prot.,dt.15.03.2019). 

Formati nr. 1- Pasqyra e Pozicionit Financiar 

 

A. AKTIVET – në total për 10,814,652 mijë lekë përbëhen nga: 

 

I. Aktivet afatshkurtra për 1,210,735 mijë lekë dhe II. Aktivet afatgjata për 9,603,917 mijë lekë. 

 

I. Aktivet afatshkurtra 

 

 
1. Mjetet monetare: 

Për 122,312 mijë lekë përbëhen nga disponibilitetet në thesar, kryesisht të Ardhurat Dytësore të 

trashëgueshme për 111,875 mijë lekë dhe Mjetet në ruajtje (për garanci punimesh ndaj 

furnitorëve) për 10,437 mijë lekë. Në rënien e këtyre disponibiliteteve ka ndikuar kryesisht 

përdorimi i një pjese nga të ardhurat e trashëguara prej 40,430 mijë lekë për investime (nga të 

cilat 36,844 mijë lekëpagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimin e Godinës së Re 

të Mjekësisë së Përgjithshme në QSUT).  

2.  Gjendjet e inventarëve qarkullues: 

E M E R T I M I  Ushtrimi I  
Mbyllur 

Ushtrimi  
Paraardhes 

Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

I.Aktivet Afat shkurtra 1,210,735,164 1,670,839,338 -460,104,174 
1.Mjete monetare dhe ekujvalent  te tyre 122,311,831 170,707,570 -48,395,739 
2.Gjendje Inventari qarkullues 553,458,530 920,801,483 -367,342,953 
3.Llogari te Arketushme 369,157,952 403,895,131 -34,737,179 
4.Te tjera aktive afatshkurtra 165,806,851 175,435,158 -9,628,307 
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Zëri Materiale në të cilin janë kontabilizuar barnat e materialet mjekësore, si edhe materiale të 

tjera që i shërbejnë aktivitetit mjekësor, siç vihet re ka një rënie prej afro 362,606 mijë lekë. Në 

këtë rënie të gjendjeve inventariale për barna e materiale mjekësore krahasuar me vitin 2017, ka 

ndikuar përveç përdorimit gjatë vitit edhe asgjësimi i sasive të skaduara, akumuluar prej disa 

vitesh në QSUT, të cilat rëndonin inventarët e njësisë me një vlerë prej rreth 253,450 mijë lekë. 

Rritja në Inventarin e imët prej afro 1,257 mijë lekë rrjedh kryesisht prej pajisjes me uniforma 

për shërbimin e urgjencës dhe inventare të tjera të imët shtuar në vitin 2018. 

Në zërin Mallra me një vlerë inventariale në datë 31.12.2018 prej 5,637 mijë lekësh, ka një rënie 

rreth 6 milion lekë nga viti i mëparshëm që konsiston në përdorimin me efikasitet të një pjese 

mallrash kryesisht kancelari dhe shtypshkrime gjendje nga periudha e mëparshme. 

3. Llogaritë e Arkëtueshme: 

 
Zëri Klientë në shumën prej 392 mijë lekë përfaqëson detyrimin në 31.12.2018 të disa klientëve 

(për ambiente me qira), që sipas kontratave përkatëse pagesën e kryejnë në muajin pasardhës, si 

më poshtë: 

 

Në zërin Personeli, paradhënie ndodhen të kontabilizuara detyrime të punonjësve për paradhënie 

të marra, mbartur ndër vite për blerje furnizime e sherbime të kryera me to. Proçedura e mbylljes 

së paradhënies nuk është përfunduar megjithëse qëllimi i marrjes së saj në shumë raste është 

kryer, ndaj këto llogari kanë mbetur të pambyllura. Sistemimi dhe marrja e masave ka hasur 

vështirësi sepse pjesa më e madhe e tyre janë të mbartura prej shumë vitesh. Gjatë vitit 2019 një 

pjesë e tyre janë në proçes mbylljeje. Lista e personelit debitor për paradhënie e cila është e 

kontabilizuar analitikisht në llogarinë 423, shumat përkatëse, viti i krijimit, është si më poshtë: 

 

Zëri Debitorë të ndryshëm për rreth 98,249 mijë lekë përfaqëson shumën e llogarive analitike që 

përbëjnë llogarinë 468. Aktualisht është kërkuar sistemimi dhe marrja e masave por jane hasur 

vështirësi sepse pjesa më e madhe e këtyre të drejtave janë të mbartura në kontabilitet prej shumë 

vitesh. Gjatë vitit 2018 është verifikuar dhe saktësuar një pjesë e tyre (afro 12 milion lekë, 

pasqyruar edhe si diferencë në rënie nga viti 2017) është shuar si pasojë e shlyerjes së tyre, ose 

shuarjes së drejtës duke kaluar të gjitha shkallët e proçeseve gjyqësore. Gjithashtu, gjatë vitit 

2019, proçesi i verifikimit dhe mbledhjes së këtyretë drejtave është duke vazhduar në 

bashkëpunim me drejtorinë juridike duke analizuar mudësitë e ndjekjes të të gjitha procedurave 

ligjore. 

E M E R T I M I  Ushtrimi I  
Mbyllur 

Ushtrimi  
Paraardhes 

Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

3.Llogari te Arketushme 369,157,952 403,895,131 -34,737,179 
Kliente e llogari te ngjashme 392,338 658,579 -266,241 
Personeli, paradhenie, deficite, gjoba 307,223 309,120 -1,897 
Debitore te ndryshem 98,248,571 110,159,427 -11,910,856 
Operacione me shtetin (Te drejta) 270,209,820 292,768,005 -22,558,185 

E M E R T I M I  Ushtrimi I  
Mbyllur 

Ushtrimi  
Paraardhes 

Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

2.Gjendje Inventari qarkullues 553,458,530 920,801,483 -367,342,953 
Materiale 533,103,321 895,709,026 -362,605,705 
Inventar I imet 14,718,415 13,460,980 1,257,435 
Mallra 5,636,795 11,631,477 -5,994,682 
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Lista e debitorëve të ndryshëm kontabilizuar analitikisht në llogarinë 468, shumat përkatëse, viti 

i krijimit, arsyet e lindjes së të drejtës së njësisë gjenden më poshtë: 

 

Zëri Operacione me shtetin(të drejta)në shumën 270,210 mijë lekë paraqet shumat e detyrimeve 

të kontabilizuara në muajin Dhjetor 2018, të cilat paguhen në muajin pasardhës, dhe përbëhen 

nga: 

 

 
4. Të tjera aktive afatshkurtra: 

 
Zëri Parapagime në shumën 17,282 mijë lekë paraqet kryesisht pagesa të kryera në avancë sipas 

marrëveshjeshjeve përkatëse, ndaj I. dhe U., respektivisht si kontribut i palës shqiptare për 

projektin ALB6017, me afat përfundimi në vitin 2020 si edhe për burimet radioactive që 

përdoren në mjekësinë nukleare, dhe për pagesat që kryhen për blerjen e medikamenteve 

antiretrovirale që mundësohet nga U.. 

Diferenca konvertimi aktive përfaqëson efektet e ndryshimit të kursit nga data e pagesës pikërisht 

për parapagimet e mësipërme në datën 31.12.2018. 

Shpenzime të peridhave të ardhshme, në këtë zë (llogaria 486) janë kontabilizuar detyrimet e 

njësisë të mbartura kryesisht nga vitet 2010 – 2013, të cilat për arsye të ndryshme në vitet 2014 – 

2015 kanë mbetur të papaguara nga fondet e përcaktuara në Buxhetet e ketyre dy viteve për këtë 

qëllim,si edhe detyrime për disa vendime gjyqësore të mëvonshme. Ky zë sipas llojit të detyrimit 

paraqitet si vijon: 

 
II. Aktivet afatgjata 

E M E R T I M I  Ushtrimi I  
Mbyllur 

Ushtrimi  
Paraardhes 

Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

4.Te tjera aktive afatshkurtra 165,806,851 175,435,158 -9,628,307 
Parapagime 17,282,030 28,919,155 -11,637,125 
Diferenca konvertimi aktive 2,594,018 2,594,018 
Shpenzime te periudhave te ardhshme 145,930,803 146,516,003 -585,200 

68,310,503.18 

134,395,590.00 

65,001,471.00 

2,502,256.00 

Pagat Nga Buxheti Dhjetor 2018 

Ndalesat PER SIG.E Tatime Nga Pagat Dhjetor 2018 

Te tjera Ndalesa Nga Paga Dhjetor 

Furnitore Per Fatura 2018 (DHJETOR) 
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1.Aktive Afatgjata jo materiale: 

Në aktivet afatgjata jo materiale në shumën 39,937 mijë lekë është paraqitur vlera neto e 

aktiveve në llogarinë 202 Studime dhe kërkime, të cilat në fund të vitit 2018 kanë një vlerë bruto 

prej 46,985 mijë lekë dhe një amortizim prej 7,048 mijë lekë (mbështetur në Udhëzimin e 

Ministrisë së Financave nr.8, datë 09.03.2018, pika 36, në këtë vit është llogaritur për herë të 

parë amortizimi i këtyre aktiveve me një normë prej 15% në mënyrë lineare). Pakësimi në vlerën 

bruto të këtij zëri nga viti 2017 në shumën prej afro 6,196 mijë lekë konsiston në kalimin e vlerës 

së disa projekteve për rikonstruksione në vlerën e ndërtesave përkatëse, duke kontabilizuar 

kështu drejt qëllimin e këtyre projekteve. 

2.Aktive Afatgjata materiale: 

 
 

Ndërtesa e Konstruksione në vlerë bruto prej 6,395,850 mijë lekë dhe amortizim të akumuluar 

prej 851,094 mijë lekë paraqiten në bilanc për vlerën e tyre neto për 5,544,756 mijë lekë, dhe 

përfaqëson vlerën korente të ndërtesave në Q.S.U.T në datë 31.12.2018. Në vlerën bruto gjatë 

vitit 2018 kemi një rritje prej 83,442 mijë lekë, që përfaqëson 34,564 mijë lekë donacione 

kryesisht në rikonstruksion të ndërtesave, si edhe 48,877 mijë lekë shtesa si lëvizje brenda 

aktiveve, kryesisht si pasojë e kalimeve në vlerën e ndërtesave përkatëse të disa ashensorëve që 

janë trupëzuar me këto ndërtesa, por edhe projekteve siç sqaruam tek zëri i Aktiveve afatgjata jo 

materiale. Rënia prej 208,388 mijë lekë në vlerën neto rrjedh si pasojë e pakësimit të këtyre 

aktiveve me amortizimin vjetor (mbështetur në Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.8, datë 

09.03.2018, pika 36, në këtë vit norma e amortizimit prej 5%, krahasuar me 1% në periudhat 

paraardhëse) prej 291,829 mijë lekë dhe shtimin e tyre siç sqaruam për 83,442 mijë lekë gjatë 

vitit. 

Zëri rrugë, rrjete, vepra ujore paraqitet për 262,712 mijë lekë në vlerë neto. Kryesisht përbëhet 

nga konstruksione të rrugëve në Q.S.U.T., dhe rrjete të ndryshëm në funksion të aktivitetit të saj. 

Në vlerën bruto të tyre gjatë këtij viti kemi një shtesë prej 252 mijë lekë si rrjedhim i kalimit në 

këtë zë të aktiveve nga një klasë tjetër duke bërë klasifikimin e tyre siç duhet. Pakësimi i tyre 

prej amortizimit është në vlerën 13,827 mijë lekë. 

E M E R T I M I  Ushtrimi I  
Mbyllur 

Ushtrimi  
Paraardhes 

Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

2.Aktive Afatgjata materiale  9,459,401,563 10,252,024,220 -792,622,656 
Ndertesa e Konstruksione 5,544,756,401 5,753,144,078 -208,387,677 
Rruge, rrjete, vepra ujore 262,711,865 276,286,805 -13,574,940 
Iinstalime teknike, makineri e paisje 3,144,593,407 3,584,930,945 -440,337,538 
Mjete Transporti 5,544,286 6,022,725 -478,439 
Inventar ekonomik 333,910,814 403,880,097 -69,969,283 
Aktive  afatgjata te demtuara 167,884,790 167,884,790 0 
Caktime te Aktiveve Afatgjata 0 59,874,780 -59,874,780 

E M E R T I M I  
Ushtrimi I  

Mbyllur 
Ushtrimi  

Paraardhes 
Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

II.Aktivet Afat gjata 9,603,916,733 10,464,025,733 -860,108,999 
1.Aktive Afatgjata jo materiale  39,937,382 53,180,667 -13,243,285 
2.Aktive Afatgjata materiale  9,459,401,563 10,252,024,220 -792,622,656 
3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0 0 
4.Investime 104,577,788 158,820,846 -54,243,058 



 

54 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

Instalime teknike, makineri e paisje në vlerë neto prej 3,144,593 mijë lekë përfaqëson vlerën 

bruto të këtyre aktiveve për pajisje mjekësore prej 6,468,161 mijë lekë duke zbritur amortizimin 

e akumuluar të tyre për 3,531,793 mijë lekë, si edhe vlerën bruto të pajisjeve kompjuterike 

673,011 mijë lekë pakësuar për amortizimin e akumuluar të tyre për 464,786 mijë lekë. Gjatë 

vitit 2018 vlera bruto e këtyre aktiveve ka pasur një rritje prej 490,692 mijë lekë që përbëhet nga 

blerje prej 302,376 mijë lekë, dhurime e hyrje të tjera (gjetje nga inventarizimet) për 163,835 

mijë lekë, lëvizje brenda aktiveve si pasojë e sistemimeve në klasifikim prej 21,358 mijë lekë, si 

edhe transferime nga brenda sistemit për 3,122 mijë lekë. Pakësimet në këtë zë të aktiveve për 

vitin 2018 janë në shumën 86,529 mijë lekë dhe konsistojnë në transferime brenda sistemit për 

248 mijë lekë dhe pjesa tjetër dalje për gjetje nga inventarizimet dhe saktësimet e sistemimet e 

diferencave. 

Mjete transporti në vlerë neto për 5,544 mijë lekë përfaqëson vlerën bruto të mjeteve të Q.S.U.T. 

për 63,317 mijë lekë (ku pjesa më e madhe auto ambulanca për rreth 50 milion lekë) minus 

amortizimin e akumuluar për 57,772 mijë lekë. Gjatë vitit 2018 kemi shtesa në vlerën bruto për 

këto aktive si pasojë e dhurimit të njëautomjeti në vlerë prej afro 908 mijë lekë. 

Zëri Inventar Ekonomik ku janë të kontabilizuara aktive si orendi dhe të tjera pajisje zyrash në 

fund të periudhës ka një vlerë neto prej 333,911 mijë lekë që përbëhet nga vlera bruto e tyre prej 

543,375 mijë lekë dhe amortizimi i akumuluar në zbritje për 209,465 mijë lekë. Në vlerën bruto 

të tyre shtesat gjatë vitit janë në shumën 17,528 mijë lekë dhe përbëhen kryesisht nga dhurime. 

Në këtë zë ka pakësime në vlerë bruto për shkak të riklasifikimit të disa pajisjeve në zërin 

përkatës të pajisjeve (lëvizje brenda aktiveve) për 4.417 mijë lekë. Pakësimet e tjera kryesisht si 

pasojë e sistemimeve të kryera për gjetjet e inventarizimeve janë afro 335 mijë lekë. Amortizimi 

i periudhës për këtë zë me ndikim në pakësimin e vlerës neto  është në shumën 82,788 mijë lekë. 

Aktive afatgjata të dëmtuara për 167,885 mijë lekë nuk ka ndryshime nga periudha paraardhëse, 

pasi në këtë zë vazhdojnë të jenë të kontabilizuara pajisjet dhe aktivet e tjera të cilat jane të 

vlerësuara dhe te miratuara për të dalë për jashtpërdorimi nga Bordi i Spitaleve Universitare me 

Vendimin Nr.8 datë 21.09.2015. Këto aktive janë në pritje të realizimit të procedurave të 

ankandit për shitje i cili do të realizohet pasi të jetë përfunduar edhe proçedura e miratimit të 

aseteve tëpropozuara  dhe vlerësuara nga komisionet e vlerësimit për daljet jashtpërdorimi për 

vitet 2016-2018. 

Në zërin Caktime në çelje të periudhës ka qenë e kontabilizuar vlera prej 59,875 mijë lekë e cila 

ka përfaqësuar mospërputhjen ndërmjet vlerës kontabile dhe identifikimit fizik të aktiveve sipas 

vlerës së tyre. Gjatë vitit 2018, nga ana e njësisë është bërë e mundur gjetja dhe sistemimi i 

këtyre mospërputhjeve duke mundësuar edhe zerimin e kësaj llogarie si rrjedhim i gjetjeve 

inventariale. 

4. Investime: 

 
Zëri Investime për Aktive Afatgjata jo materiale paraqet kryesisht Projekt Preventiva për 

rikonstruksione, të cilat vazhdojnë të mbeten si Aktive jo materiale në proçes, trashëguar nga 

periudha paraardhëse, pasi kryerja e investimeve akoma nuk është kryer që këto zëra 

shpenzimesh të kapitalizohen. 

Investime për Aktive Afatgjata materiale me një vlerë prej 98,088 mijë lekë përbëhet nga: 

E M E R T I M I  Ushtrimi I  
Mbyllur 

Ushtrimi  
Paraardhes 

Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

4.Investime 104,577,788 158,820,846 -54,243,058 
Per Aktive Afatgjata jo materiale  6,490,000 6,490,000 0 
Per Aktive Afatgjata materiale  98,087,788 152,330,848 -54,243,060 
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Shpenzimet për Ndërtimin e Depos së re Farmaceutike dhe Godinës së Re të Mjekësisë së 

Përgjithshme (taksa e ndikimit në infrastrukturë) janë investime që janë kryer gjatë vitit 2018. 

Investimet për rritjen e AAM – për rikonstruksionin ku është vendosur pajisja SPECT-CT, 

ambiente këto që në datë 31.12.2018 nuk janë marrë akoma në dorëzim . Ky zë gjatë vitit 2018 

është pakësuar si pasojë e kalimit në aktive dhe kapitalizimit të investimeve të kryera më parë 

kryesisht për blerjen e Akseleratorit nr.2 në Spitalin Onkologjik, investimet në proçes për 

dhurimet në rikonstruksione në Reanimacionin e Kardiokirurgjisë dhe Pediatrinë e Përgjithshme. 

 

B. PASIVET (DETYRIMET) – në total për 545,912 mijë lekë përbëhen tërësisht nga:  

 

Llogarive të pagueshme që i përkasin Aktiveve Afatshkurtra: 

 

 
Zëri Furnitorë dhe llogari të lidhura me to për 68.310 mijë lekë paraqet detyrimet ndaj tyre për 

blerje të kryera në fund të vitit 2018, paguar në periudhën aktuale dhe për të cilat është kërkuar 

financim i pritshëm nga buxheti në datë 31.12.2018. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 

2017 kemi një rënie të detyrimeve për furnitorët prej afro 9,637 mijë lekë. 

Detyrime ndaj personelit për 137,860 mijë lekë përfaqëson detyrimet për pagat e muajit Dhjetor 

2018, të pagueshme në muajin Janar 2019, dhe përbëhet nga 134,395 mijë lekë paga nga buxheti 

(për të cilat është kërkuar Financim i pritshëm në datë 31.12.2018) si edhe pagat që mbulohen 

nga të Ardhurat Dytësore të Institucionit për 3,465 mijë lekë. 

Zëri Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa për 18,507 mijë lekë përfaqëson detyrimet për Tatim 

mbi të Ardhurat Personale dhe  Tatim në Burim për pagat e muajit Dhjetor të pagueshme në 

Janar 2019 si edhe pagesat e kryera në këtë muaj. 

Zërat Sigurime Shoqërore dhe Sigurime Shëndetësore përkatësisht për 42,680 mijë lekë dhe 

6,072 mijë lekë paraqesin detyrimet e njësisë si edhe ndalesat e kontributeve për pagat e muajit 

Dhjetor të pagueshme në Janar 2019. 

Kreditorë për mjete në ruajtje për 10,436 mijë lekë përfaqëson detyrimet për garanci punimesh 

që i janë mbajtur operatorëve për kontrata të ndryshme sipërmarrje.Ky zë gjatë vitit 2018 është 

pakësuar me 3,659 mijë lekë që janë paguar për objekte të marra në dorëzim, si edhe është shtuar 

me 2,700 mijë lekë për garanci të mbajtura për investimet e kryera për Depon e Re 

Farmaceutike. 

Kreditorë të ndryshëm për 144,756 mijë lekë paraqet detyrimet e njësisë ndaj të tjerëve (llogaria 

467). Kryesisht këto janë detyrimet e njësisë të mbartura ndaj furnitorëve nga vitet 2010 – 2013 

E M E R T I M I  
Ushtrimi I  

Mbyllur 
Ushtrimi  

Paraardhes 
Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

1. Llogari te Pagushme 545,912,025 590,726,241 -44,814,216 
Furnitore e llogari te lidhura me to 68,310,419 77,948,317 -9,637,898 
Detyrime ndaj personelit 137,860,273 148,593,536 -10,733,263 
Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 18,507,228 18,123,199 384,029 
Sigurime Shoqerore 42,680,469 41,829,609 850,860 
Sigurime Shendetsore 6,071,582 6,133,794 -62,212 
Kreditore  per mjete ne ruajtje 10,436,649 11,395,962 -959,313 
Kreditore te ndryshem 144,755,538 180,257,926 -35,502,388 
Operacione me shtetin( detyrime 117,289,867 106,443,898 10,845,969 
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të cilat për arsye të mosshlyerjes së tyre në vitet 2014 – 2015 janë kontabilizuar nga llogaria 401 

në atë 467. Po ashtu edhe detyrimet për vendime gjyqësore të mëvonshme akoma të 

paekzekutuara janë kontabilizuar në këtë zë.  

 

 

Po në këtë zë përfshihen edhe detyrimet për ndalesat (kryesisht nga paga) e muajit Dhjetor të 

pagueshme ndaj të tretëve në vitin 2019 për afro 2,502 mijë lekë. 

Zëri Operacione me shtetin (detyrime) për 117,290 mijë lekë përfaqëson sipas llojit 

kundërpartinë e llogarive për të drejtat nga parapagimet, personeli për parapagime, debitorë të 

ndryshëm ndër vite si më poshtë: 

 
C. AKTIVET NETO – në total për 10,268,740 mijë lekë përfaqësojnë diferencën midis Aktiveve 

dhe Pasivit (Detyrimeve) dhe përputhen në vlerë me Fondet e njësisë si më poshtë: 

 

D. FONDI I KONSOLIDUAR  – në total për 10,268,740 mijë paraqitet si më poshtë vijon: 

 

 
Teprica (Fondi i akumuluar) për 10,431,399 mijë lekë paraqet në mënyrë të përmbledhur 

tepricën e fondeve të veta të kapitalizuara. Rënia për 939,603 mijë lekë përbëhet ngarënia prej 

amortizimeve e vitit 2018 për 1,241,336 mijë lekë dhe  diferenca pozitive prej  301,733 mijë 

lekëmidis shtesave dhe pakësimeve të fondeve të veta për vitin 2018. 

Rezultatet e mbartura paraqet rezultatet e mbartura nga vitet e mëparshme shtuar me rezultatin e 

vitit 2017 dhe pakësuar gjatë vitit 2018 me vlerën e fondeve të veta caktuar për investime në 

vlerën 36,844 mijë lekë (pagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë për Godinën e re të 

mjekësisë së përgjithshme). 

Rezultati i veprimtarisë së ushtrimit rezulton me një vlerë negative prej 372,692 mijë lekë. 

Teprica e fondeve të veta caktuar për investimepër 36,844 mijë lekë përfaqëson siç theksuam më 

lart vlerëm nga të ardhurat dytësore caktuar e paguar gjatë vitit për AAM në proçes. 

Teprica e grandeve kapitale të brendshme për 54.308 mijë lekë përfaqëson tepricën në fund të 

periudhës për grande kapitale (investime nga buxheti për vitin 2018) për AAM që janë në proçes 

(Ndërtimi i Depos së Re Farmaceutike). 

 

Formati nr. 2- Pasqyra e Performancës Financiare 

 

A. TË ARDHURAT – në total për vitin 2018 prej 6,347,806 mijë lekë dhe me një rënie prej 

217,947 mijë lekë nga viti 2017, praqiten në mënyrë të përmbledhur si vijon: 

 

E M E R T I M I  Ushtrimi I  
Mbyllur 

Ushtrimi  
Paraardhes 

Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

 FONDI I KONSOLIDUAR  : 10,268,739,873 11,544,138,829 -1,275,398,956 
Teprica(Fondi I akumuluar) 10,431,398,768 11,371,001,394 -939,602,627 
Rezultatet  e mbartura 118,881,335 115,388,957 3,492,378 
Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore -372,692,220 43,922,645 -416,614,865 
Nga Fondet e veta te investimeve  36,844,067 36,844,067 
Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne  54,307,924 54,307,924 
Te Tjera 0 13,825,833 -13,825,833 
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III. Të ardhurat jo tatimore 

 
 

Në grupimin 1.Nga ndërmarrjet dhe pronësia ku gjatë vitit 2017 janë kontabilizuar të Ardhurat 

e njësisë nga objektet e dhënë me qira, për vitin 2018 nuk ka të ardhura. Në zbatim të Udhëzimit 

të Ministrisë së Financave nr.8, datë 09.03.2018, “Për proçedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” në të ardhurat e 

njësisë pasqyrohen vetëm pjesa e të ardhurave që i takojnë njësisë, dhe jo ato që derdhen në 

buxhet. Të ardhurat nga qiratë të arkëtuara nga njësia për vitin 2018 kanë qenë në shumën 8.952 

mijë lekë, por ato janë derdhur plotësisht për llogari të buxhetit të shtetit sipas përcaktimeve të 

VKM Nr.54 datë 05.02.2014 edhe për pjesën që janë akumuluar dhe raportuar në të ardhura për 

vitet 2016 – 2017 si detyrim për të gjithë periudhën 2016 – 2018.  

Në grupimin 2. Shërbimet Administrative dhe të Ardhura Sekondare. Zëri Të Ardhura 

sekondare e pagesa shërbimesh në vitin 2018 për 7,777 mijë lekë përbëhet nga të ardhurat nga 

shërbimi ambulator për 6,788 mijë lekë dhe shërbimet administrative për 989 mijë lekë. Në vitin 

2017 të ardhurat nga shërbimi ambulator kanë qenë në shumën 13,159 mijë lekë. Gjithashtu në të 

njëjtin zë për vitin 2017 janë kontabilizuar edhe të ardhurat nga parkingu (dhënë me qira) për 

9,749 mijë lekë. Ashtu siç theksuam më lart megjithëse gjatë vitit 2018 njësia ka gjeneruar 

arkëtime nga i njëjti burim në shumën 25,325 mijë lekë ato janë derdhur plotësisht për llogari të 

buxhetit të shtetit sipas përcaktimeve të VKM Nr.54 datë 05.02.2014.edhe për pjesën që janë 

akumuluar dhe raportuar në të ardhura për vitet 2016 – 2017 si detyrim për të gjithë periudhën 

2016 – 2018. 

Në zërin Të Ardhura nga shitja e mallrave e shërbimeve janë kontabilizuar të ardhurat nga 

konsultat mjekësore të cilat rezultojnë në shumën 23,911 mijë lekë, me një rënie prej 2,317 mijë 

lekë nga viti paraardhës. Ulja e të ardhurave të realizuara nga shërbimet ambulatore dhe 

shërbimet e konsultave mjekësore, ka ardhur kryesisht si rezultat i politikave shëndetësore të 

cilat orjentojnë pacientët drejt ndjekjes të sistemit të referimit, ku pacienti përfiton shërbim 

mjeksor falas. 

 

Lidhur me shërbimin e dializës për periudhën kohore të audituar u konstatua se QSUT, 

nuk ka kryer më pagesa për pacientë tek spitalet private, pasi kjo procedurë është 

E M E R T I M I  Ushtrimi I  
Mbyllur 

Ushtrimi  
Paraardhes 

Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

III.TE ARDHURA JO TATIMORE 31,688,350 75,784,237 -44,095,887 
1.Nga ndermarrjet dhe pronesia 0 8,395,139 -8,395,139 
Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia 0 8,395,139 -8,395,139 
2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare 31,688,350 67,389,098 -35,700,748 
Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh  7,776,950 22,908,206 -15,131,256 
Te ardhura nga shitja e mallrave e sherbimeve  23,911,400 26,228,800 -2,317,400 
Gjoba, kamatvonesa, sekuestrime e  zhdemtime 0 18,252,092 -18,252,092 
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menaxhuar ndërmjet ISDKSH. Për pagesën e transportit të pacientëve që përdorin 

shërbimin në Tiranë, QSUT kryen veprimet pasi ISDKSH i dërgon listën përkatëse. 

 

 

Grande Korente 

 

 
Në grupimin 1.Grand korent i brendshëm, Zëri Grande nga Buxheti për NJQP për 6,043,859 

mijë lekë përfaqëson vlerën e shpenzimeve të vitit 2018 të mbuluara me fondet buxhetore për 

shpenzime të të njëjtës periudhë. 

Zëri Financim i pritshëm nga buxheti në vlerë afro 270,972 mijë lekë paraqet të ardhurat që i 

takojnë njësisë për shpenzimet e periudhës Dhjetor 2018, të pagueshme në vitin 2019. 

Në grupimin 2. Grand korent i huaj, gjtë vitit ka vetëm një sponsorizim në vlerë 1,287 mijë lekë 

në fushën e pediatrisë që i përket zërit Grande nga Organizata Ndërkombëtare. 

 

B. SHPENZIMET –në total për 6,720,498 mijë lekë gjatë vitit 2018, dhe me një rritje prej 

198,668 mijë lekë nga viti 2017, në mënyrë të përmbledhur paraqiten si më poshtë: 

 

 
 

I. Pagat dhe përfitimet e punonjësve me një rritje prej 147,102 mijë lekë nga viti i 

mëparshëm, gjatë vitit 2018 përbëhen si më poshtë: 

 

 
 

Kontribute të sigurimeve me një rritje prej 22,544 mijë lekë nga viti i mëparshëm dhe në total 

për 2018 prej 338,005 mijë lekë ndahen në: 

E M E R T I M I  Ushtrimi I  
Mbyllur 

Ushtrimi  
Paraardhes 

Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE  2,103,261,166 1,956,159,087 147,102,079 
Paga, personel I perhershem  2,030,432,001 1,933,221,778 97,210,223 
Paga personel I Perkohshem  39,836,642 1,895,642 37,941,000 
Shperblime 32,992,523 21,041,667 11,950,856 

E M E R T I M I  Ushtrimi I  
Mbyllur 

Ushtrimi  
Paraardhes 

Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

SHPENZIMET 6,720,498,041 6,521,830,231 198,667,810 
I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE  2,103,261,166 1,956,159,087 147,102,079 
II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  338,004,942 315,460,923 22,544,019 
III.BLERJE MALLRA E SHERBIME 3,909,963,980 4,220,933,322 -310,969,342 
IV.SUBVECIONE 0 0 0 
V.TRANSFERIME KORENTE 1,925,000 1,190,000 735,000 
VI.SHPENZIME FINANCIARE  0 0 0 
VII.KUOTA AMORTIZIMI DHE SHUMA TE PARASHIKUARA 0 0 0 
VIII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT 367,342,953 -221,601,505 588,944,458 
IX.SHPENZIME TE TJERA 0 249,688,404 -249,688,404 

E M E R T I M I  Ushtrimi I  
Mbyllur 

Ushtrimi  
Paraardhes 

Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

V.GRANTE KORENTE 6,316,117,471 6,489,968,639 -173,851,168 
1.Grant korent I Brendshem  6,314,830,694 6,489,355,690 -174,524,996 
Nga Buxheti  per NJQP(Qendrore) 6,043,859,185 6,037,110,891 6,748,294 
Financim shtese per te ardhurat e krijuara brenda sistemit 0 12,960,791 -12,960,791 
Financim I pritshe nga buxheti  270,971,509 439,284,008 -168,312,499 
2.Grant korent I Huaj  1,286,777 612,949 673,828 
Nga Qeveri te Huaja 612,949 -612,949 
Nga Organizata Nderkombetare 1,286,777 1,286,777 
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Blerje mallra e shërbime që përfaqëson shpenzimet e llogarisë 602 rezulton me një vlerë totale 

3,909,964 mijë lekë, dhe me një rënie prej 10% nga shpenzimet e të njëjtës kategori në vitin 

paraardhës: 

 

 
 

Zëri Materiale zyre e të përgjithshme me një vlerë prej 33,597 mijë lekë kryesisht i perbërë nga 

shtypshkrime, kancelari, material për pastrim etj, dhe krahasimisht ka një rritje prej 9,391 mijë 

lekë nga viti 2017. 

Materiale dhe shërbimet speciale. Ky zë i cili ka edhe rënien më të madhe në krahasim me 

shpenzimet e vitit të mëparshëm përfaqëson shpenzimet për blerje barnash e materialesh 

mjekësore me një vlerë prej 2,425,748 mijë lekë. Po në këtë ze janë kontabilizuar edhe 

shpenzimet e rimbursimit të dializantëve me një vlerë totale vjetore prej 11,934 mijë lekë. 

Shërbime nga të tretë për 1,027,448 mijë lekë, me një rritje prej 64,410 mijë lekë nga vitit 

paraardhës përbëhet si vijon: 

 

 
Zëri shpenzime transporti me vlerë 64,872 mijë lekë me rënie prej 7,278 mijë lekë nga viti 2017, 

përbëhet nga blerjet karburant për ngrohje për 56,784 mijë lekë, karburant për mjete afro 6,000 

E M E R T I M I  Ushtrimi I  
Mbyllur 

Ushtrimi  
Paraardhes 

Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

III.BLERJE MALLRA E SHERBIME 3,909,963,980 4,220,933,322 -310,969,342 
Materiale zyre e te pergjitheshme 33,596,606 24,205,380 9,391,226 
Materiale dhe sherbime speciale 2,437,682,473 2,686,743,439 -249,060,966 
Sherbime nga te trete 1,027,448,398 963,038,469 64,409,929 
Shpenzime transporti 64,871,784 72,150,185 -7,278,401 
Shpenzime udhetimi 328,590 328,590 
Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 331,031,108 330,051,410 979,698 
Shpenzime per detyrime per kompesime legale 9,632,615 9,632,615 
Shpenzime te tjera operative  5,372,406 144,744,439 -139,372,033 

E M E R T I M I  Ushtrimi I  
Mbyllur 

Ushtrimi  
Paraardhes 

Shtesa (+) /  
Pakesime (-) 

II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  338,004,942 315,460,923 22,544,019 
Kontributi I Sigurimeve Shoqerore 302,967,007 282,684,582 20,282,425 
Kontributi I Sigurimeve Shendetesore 35,037,935 32,776,341 2,261,594 
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mijë lekë, dhe transport lëndësh radioactive mundësuar nga I. për 1,705 mijë lekë, si dhe 

shpenzime për taksat vjetore të mjeteve për 383 mijë lekë. 

Shpenzime udhëtimi për më pak se 329 mijë lekë përbëhet nga dieta e shpenzime udhëtimi 

brenda vendit për 176 mijë lekë dhe 152 mijë lekë për dieta e shpenzime transporti për jashtë 

vendit. 

Shpenzime për mirëmbajtje nga të tretë për 331,031 mijë lekë sipas llojit të tyre paraqitet si 

vijon: 

 
Shpenzime për detyrime e kompesime ligjore me vlerë 9,633 mijë lekë për vitin 2018 përbëhet 

nga shpenzimet e detyrimeve për vendime gjyqësore gjatë vitit 2018 si më poshtë: 

 
Zëri Shpenzime të tjera operative për vitin 2018 është në vlerën 5,372 mijë lekë dhe përbëhet 

kryesisht nga shpenzimet për largimin e mbetjeve spitalore 3,867 mijë lekë si eedhe shpenzime 

të tjera për pagesa tarifash, taksash etj. 

 

Pas shqyrtimit të padisë së ngrituar nga shoqёria P.C.ndaj QSUT për detyrime të prapambetura, 

Gjykata e Rrethit Tiranë, ka vendosur që institucioni duhet ti paguaj shoqёrisё P.C.vlerёn 

11,566,476 lekё. Kjo vlerё ka ardhur sipas pretendimeve se QSUT ka pёrdorur shёrbimet e 

kompanisё pёr disa vjet dhe kishte mbetur papaguar vlerёn mё sipёr. Nga shqyrtimi i 

dokumentacionit u konstatua se palёt kishin lidhur marrёveshje pёr ofrimin e shёrbimit tё 

telefonisё pёr punonjёsit e QSUT-sё. Megjithё pretendimet se faturimi i çdo numri tё bёhej nё 

mёnyrё individuale, gjykata vendosi nё favor tё kompanisё P. C. 

Nё marrёveshjen e lidhur mes palёve mё datё 04.09.2013, me afat deri mё 03.09.2014, e 

firmosur nga pёrfaqёsuesi i autorizuar z. N.B., me autorizimin nr.5834 prot, nga drejtori i 

pёrgjithshёm z. E.R., nё pikёn 3.1, pёrcaktohet “Pajtimtari ka detyrimin t‟i paguajё rregullisht P. 

sipas termave tё kontratёs sё pajtimit lidhur me P., faturat mujore tё lёshuara nga P., pёr tё gjitha 

numrat qё zotёron pajtimtari sipas kontratё sё pajtimit”. 

Pra Pajtimtari, (QSUT), merr detyrimin të paguajë faturat për të gjithë numrat që zotërohen sipas 

kontratës së lidhur. 

Veprimet sa mё sipёr janё nё kundёrshtim me VKM nr. 864, datё 23.07.2010, “Pёr pajisjen me 

numёr telefoni celular tё personave juridikё publikё”, pasi punonjёsit e QSUT nuk pёrfshihen nё 

asnjё nga pikat qё ka parashikuar vendimi i mёsipёrm, duke e kthyer dhe kontratёn nё tё 

pavlefshme. 

Mё datё 19.06.2014 me shkresёn nr. 582 prot, drejtuar znj. O.M., kompania P. ka kёrkuar 

pagesёn e detyrimeve tё papaguara prej 13,407,690 lekё dhe ka dёrguar listёn e punonjёsve 

pёrkatёs debitorё. 

Gjykata e Rrethit Gjyqёsor, Tiranё me vendimin e saj nr. 288, datё 22.01.2016 ka vendosur 

pranimin e kёrkesёs sё kompanisё P. pёr marrjen e detyrimeve ndaj QSUT.  

Me veprimet apo mosveprimet sa më sipër QSUT i është shkaktuar një shpenzim i pajustifikuar 

prej 11,566,476 lekё. 
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Kontrata e lidhur me kompaninë P.C.është në kundërshtim me LPP, si dhe nё kundёrshtim me 

VKM nr. 864, datё 23.07.2010, “Pёr pajisjen me numёr telefoni celular tё personave juridikё 

publikё” 

Personat sa më sipër mbajnë përgjegjësi për lidhjen e një kontrate të paligjshme, si dhe mos 

marrjen e masave për mbledhjen e detyrimeve nga personat debitorë në QSUT. 

 

Transferime korente për 1,925 mijë lekë përfaqëson transfertat dhe pagesat për punonjësit nga 

llogaria 606 për shpërblime për daljet në pension prej 1,015 mijë lekë dhe për raste fatkeqësish 

për 910 mijë lekë. 

Ndryshimi i gjendjeve si rrjedhim i pakësimit të gjendjeve inventariale për 367.343 mijë lekësh, 

ka rënduar shpenzimet e vitit në të njëjtën shumë. Pesha më e madhe e shpenzimeve në këtë 

zëpër  afro 253,451 mijë leke si pasojë e pakësimit të inventarëve në këtë vit nga asgjesimi i 

barnave te skaduar me te njejten vlere prej shume vitesh akumuluar ne Q.S.U.T. Pakësimet e 

tjera invntariale me efekt në ndryshimin e gjendjeve janë në shumën 113,892 mijë lekë. 

 

REZULTATI I PERIUDHËS (Llogaria 85) – Që rrjedh si diferencë midis Të Ardhurave – në 

total për vitin 2018 prej 6,347,806 mijë lekë dhe  Shpenzimeve, në total për 6,720,498 mijë lekë, 

rezulton me një gjendje negative prej  372,692,220 lekë. Siç edhe theksuam më lart në këtë 

rezultat negativ peshën më te madhe e zë ndryshimi i gjendjeve me 367,343 mijë lekë që për herë 

të parë në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.8, datë 09.03.2018, “Për proçedurat 

e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” ka ndikim në rezultatin e njësisë për vitin ushtrimor. Po ashtu me ndikim në 

Rezultatin e Veprimtarisë (afro 5,350 mije leke) është edhe perdorimi i të ardhurave dytësore për 

shpenzime për paga, me shume se sa të ardhurat e krijuara në të njëjtën periudhë, duke përdorur 

pjesërisht edhe të ardhurat e trashëguara nga periudhat e mëparshme. 

 

Formati nr. 6- Investimet dhe Burimet e Financimit 

 
 

Në zërin e shpenzimeve për investime në fund të periudhës gjenden shpenzimet për AAM  jo 

materiale të mbartura nga viti paraardhës për 6,490 mijë lekë, si edhe Shpenzimet për AAM 

materiale për 98,088 mijë lekë që përbëhen nga : 
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Burimet për investime në 31.12.2018 në total për 173,189 mijë lekë përbëhen nga rezultati i 

mbartur (duke zbritur caktimet nga të ardhurat për investime) për 118,881 mijë lekë, si edhe 

grandet kapitale nga buxheti (Për ndërtimin e Depos së Re Farmaceutike) për 54,308 mijë lekë. 

 

Formati nr. 7/a- Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata( kosto historike) 

 
 

 

Formati nr. 7/b- Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata( vlera neto) 

 

 
 

Studime dhe kërkime. Të cilat në fund të vitit 2018 kanë një vlerë bruto prej 46,985 mijë lekë dhe 

një amortizim prej 7,048 mijë lekë. Pakësimi në vlerën bruto të këtij zëri nga viti 2017 në 

shumën prej afro 6,196 mijë lekë konsiston në kalimin e vlerës së disa projekteve për 

rikonstruksione në vlerën e ndërtesave përkatëse, duke kontabilizuar kështu drejt qëllimin e 

këtyre projekteve. 

 

Ndërtesa e Konstruksione. Në vlerën bruto gjatë vitit 2018 kemi një rritje prej 83,442 mijë lekë, 

që përfaqëson 34,564 mijë lekë donacione kryesisht në rikonstruksion të ndërtesave, si edhe 

48,877 mijë lekë shtesa si lëvizje brenda aktiveve, kryesisht si pasojë e kalimeve në vlerën e 

ndërtesave përkatëse të disa ashensorëve që janë trupëzuar me këto ndërtesa, por edhe 

file:///C:\Users\Planet\Downloads\Copy%20of%20Bilanc2018%20dt%2013%2003%202019.xlsx%23tabelatrelacion!A455
file:///C:\Users\Planet\Downloads\Copy%20of%20Bilanc2018%20dt%2013%2003%202019.xlsx%23tabelatrelacion!A455
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projekteve. Rënia prej 208,388 mijë lekë në vlerën neto rrjedh si pasojë e pakësimit të këtyre 

aktiveve me amortizimin vjetor (mbështetur në Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.8, datë 

09.03.2018, Pika 36, në këtë vit norma e amortizimit prej 5%, krahasuar me 1% në periudhat 

paraardhëse) prej 291,829 mijë lekë dhe shtimin e tyre siç sqaruam për 83,442 mijë lekë gjatë 

vitit. 

 

Zëri rrugë, rrjete, vepra ujore. Në vlerën bruto të tyre gjatë këtij viti kemi një shtesë prej 252 

mijë lekë si rrjedhim i kalimit në këtë zë të aktiveve nga një klasë tjetër duke bërë klasifikimin e 

tyre siç duhet. Pakësimi i tyre prej amortizimit është në vlerën 13,827 mijë lekë. 

Instalime teknike, makineri e paisje, Gjatë vitit 2018 vlera bruto e këtyre aktiveve ka pasur një 

rritje prej 490,692 mijë lekë që përbëhet nga blerje prej 302,376 mijë lekë, dhurime e hyrje të 

tjera (gjetje nga inventarizimet) për 163,835 mijë lekë, lëvizje brenda aktiveve si pasojë e 

sistemimeve në klasifikim prej 21,358 mijë lekë, si edhe transferime nga brenda sistemit për 

3,122 mijë lekë. Pakësimet në këtë zë të aktiveve për vitin 2018 janë në shumën 86,529 mijë lekë 

dhe konsistojnë në transferime brenda sistemit për 248 mijë lekë dhe pjesa tjetër dalje për gjetje 

nga inventarizimet dhe saktësimet e sistemimet e diferencave. Vlera neto prej 3,144,593 mijë 

lekë përfaqëson vlerën bruto të këtyre aktiveve për pajisje mjekësore prej 6,468,161 mijë lekë 

duke zbritur amortizimin e akumuluar të tyre për 3,531,793 mijë lekë, si edhe vlerën bruto të 

Pajisjeve kompjuterike 673,011 mijë lekë pakësuar për amortizimin e akumuluar të tyre për 

464,786 mijë lekë. 

 

Mjete transporti. Gjatë vitit 2018 kemi shtesa në vlerën bruto për këto aktive si pasojë e dhurimit 

të një automjeti në vlerë prej afro 908 mijë lekë. Vlera neto për 5,544 mijë lekë përfaqëson 

vlerën bruto të mjeteve të Q.S.U.T. për 63,317 mijë lekë (ku pjesa më e madhe auto ambulanca 

për rreth 50 milion lekë) minus amortizimin e akumuluar për 57,772 mijë lekë. 

 

Inventar Ekonomik. Në vlerën bruto të tyre shtesat gjatë vitit janë në shumën 17,528 mijë lekë 

dhe përbëhen kryesisht nga dhurime. Në këtë zë ka pakësime në vlerë bruto për shkak të 

riklasifikimit të disa pajisjeve në zërin përkatës të pajisjeve (lëvizje brenda aktiveve) për 4.417 

mijë lekë. Pakësimet e tjera kryesisht si pasojë e sistemimeve të kryera për gjetjet e 

inventarizimeve janë afro 335 mijë lekë, ka një vlerë neto prej 333,911 mijë lekë që përbëhet nga 

vlera bruto e tyre prej 543,375 mijë lekë dhe amortizimi i akumuluar në zbritje për 209,465 mijë 

lekë. Amortizimi i periudhës për këtë zë me ndikim në pakësimin e vlerës neto  është në shumën 

82,788 mijë lekë. 

 

Caktime në çelje të periudhës ka qenë e kontabilizuar vlera prej 59,875 mijë lekë e cila ka 

përfaqësuar mospërputhjen ndërmjet vlerës kontabile dhe identifikimit fizik të aktiveve sipas 

vlerës së tyre. Gjatë vitit 2018, nga ana e njësisë është bërë e mundur gjetja dhe sistemimi i 

këtyre mospërputhjeve duke mundësuar edhe zerimin e kësaj llogarie si rrjedhim i gjetjeve 

inventariale. 

 

Inventarizimi i aktiveve 

Megjithëse inventarizimet e aktiveve janë kryer rregullisht problematika kryesore është se 

institucioni nuk ka mbajtur regjistrin e aktiveve në përputhje me me pikën 30 të Udhëzimit të 

Ministrit të Financave nr. 30, date 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, i ndryshuar i cili përcakton se:“Formati i regjistrit te aktiveve hartohet ne vartesi te 
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llojit te tyre afatgjate apo afat shkurter, si dhe grupit perkates brenad llojit. Kërkesat minimale 

që duhet të përmbajë regjistri i aktiveve, ne vartësi te llojit perfshijne: datën e hyrjes ose marrjes 

në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datën e 

skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëparshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, 

vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akulumuar të amortizimit, kohën e shërbimeve të 

mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia”.  

Në rastin konkret, nuk ka një përshkrim të plotë të aktivit, thuajse të gjitha përshkrimet janë tejet 

të përcipta dhe me emërtime të thjeshta të pajisjeve, mungon data e daljes në përdorim duke e 

bërë të pamundur përllogaritjen e vlerës së mbetur. 

Informacioni për personin me përgjegjësi materiale është jo i saktë dhe shterues dhe disa nga 

kërkesat minimale të parashikuara në Udhëzimin e sipërcituar nuk kanë asnjë lloj pasqyrimi në 

regjistrin e aktiveve të QSUT.  

-Përveç kësaj u konstatua se inventari i pajisjeve informatike është i përfshirë në inventarin e 

pajisjeve dhe aparaturave.Duhet theksuar se këto lloje të ndryshme aktivesh kanë norma të 

ndryshme amortizimi dhe duke qenë se ato janë të inventarizuara të gjitha së bashku e bënë të 

vështirë nxjerrjen e vlerës neto (të mbetur) të aktivit, duke sjellë dhe diferenca në llogaritjen e 

amortizimit. 

-Procedura e inventarizimit është kryer në kundërshtim me pikën nr.82, të Udhëzimit nr.30 date 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar i cili përcakton 

se: Komisioni i inventarizimit ka përgjegjësinë për :  “....b.Të bëjë krahasimin e gjendjes konkrete të 

aktiveve me të dhënat përkatëse të librave që mbahen nga punonjësit me përgjegjësi materiale e që 

janë të përputhura me sektorin e financës, të llogaritë kompensimet e lejueshme, duke marrë edhe 

mendimin e specialistëve përkatës dhe, për diferencat që mund të dalin pas kompensimeve, të hartojë 

proçesverbalet.” Procesi i inventarizimit nga komisionet para se të fillonin punën nuk kanë 

rakorduar paraprakisht me kontabilitetin për të dhënat e pajisjeve si në vlerë ashtu edhe në sasi. 

-Në inventaret e aktiveve ekzistojne akoma pajisje që janë jashtë funksionit apo jashtë 

përdorimit, por që vazhdojnë të mbeten në përgjegjësi materiale të personave që i kanë pasur 

dikur këto pajisje në përdorim. 

 

Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në mbajtjen e evidencës kontabile, ndjekjen e debitorëve 

e kreditorëve, si dhe menaxhimin e aktiveve të spitalit. 

 

Titulli i Gjetjes:  Nga auditimi i kryer u konstatuan sasi medikamentesh të marra në 

dorëzim jashtë kushteve të kontratës. 

Situata: -Nga auditimi i procesverbaleve të vëna në dispozicion, bashkëlidhur Urdhër 

shpenzimeve, për kontratën nr. 912/33 datë 19.02.2016, u konstatua se sasia prej 3000 flakon e 

medikamentit Glukozë 5%-250ml, me fletë hyrje datë 26.02.2016 dhe faturë tatimore nr.256 datë 

26.02.2016është me datë skadencë në ditën e lëvrimit të mallit më të vogël se ½ e kohësndërmjet 

datës së prodhimit dhe asaj të skadencës, në kunërshtim me kushtet e kontratës.Konkretisht, data 

e prodhimit të këtij medikamenti ka qenë janar 2015, data e lëvrimit 26.02.2016 dhe data e 

skadencës 14.01.2017.  

Kriteri: Kjo sasi është pranuar në kundërshtim me kushtet e kontratës, neni 5, ku  

“Data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se ½ e kohës 

ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës”. 

Ndikimi:  Sasia prej 3000 flakon është marrë në kundërshtim me kushtet e kontratës. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 
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Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: Titullari i QSUT të ngrejë një grup pune për verifikimin nëpërmjet sistemit  të 

fletëdaljeve nga Farmacia Qendrore, sasinë e medikamentit të konsumuar brenda afatit të 

skadencës. Në rast evidentimi të sasisë së mbetur të skaduar nga ky medikament të llogaritet 

vlera dhe ti kërkohet Operatorit Ekonomik si dhe te ngarkohen me përgjegjësi personat 

përgjegjës për pranimin e mallit jashtë kushteve kontraktuale.  

Nga komisionet e marrjes në dorëzim të barnave, të zbatohen me përpikëri marrja e tyre konform 

të gjithë kërkesave dhe specifikimeve teknike të kontraktuara.  

 

Titulli i Gjetjes:  Moszbatimi i kushteve kontraktuale për asgjësimin e mbetjeve spitalore.  

Situata:Me shkresën nr.4786/10 datë 21.12.2018është lidhur kontrata midis QSUT dhe 

shoqërisë Bashkim Operatorësh Ekonomikë “P. S.A &P.A.” me objekt “Asgjësimi i mbetjeve 

Spitalore Farmaceutike”, me afat deri në 31.12.2018, ose deri në asgjësimin e plotë të sasisë 

totale të mbetjeve Farmaceutike të skaduara, nëse kjo realizohet përpara 31.12.2018. Nga 

verifikimi i urdhër shpenzimeve ka rezultuar se,me urdhër shpenzimin nr.36 datë 05.02.2019 

është paguar fatura nr.10 datë 27.12.2018 për vlerën e plotë të kontratës në shumën 11,250,492 

lekë, ndërkohë që në kundërshtim me kushtet e kontratës nuk ishte bërë ende asgjësimi i 

mbetjeve Farmaceutike.  

Nga sqarimet e dhëna, bashkëlidhur observacionit të subjektit me nr.5/80 datë 05.04.2019, 

rezulton senuk mund të verifikohet vërtetësia e dokumentacionit të eksportit, pasi kopja e 

dërguar nuk është e qartë dhe e dukshme. Gjithashtu, certifikatat e asgjësimit të mallrave mbajnë 

datën 03.04.2018 ose 93 ditë pas afatit të përfundimit të kontratës, si dhe sasia e barnave të 

asgjësuara nga P. SA sipas certifikatave është 20,280 kg  dhe nuk përkon me sasinë e peshuar 

dhe dokumentuar në procesverbale nga grupi i punës prej17,047 kg. 

Observacioni i dërguar nr. 5-154 prot., datë 17.06.2019, shoqëruar me dokumentacionin 

bashkëlidhur, merret në konsideratë pjesërisht, konkretisht lidhur me procesin e paketimit, 

amballazhimit dhe etiketimit të mbetjeve në datat 22 deri 26.12.2018. Gjithashtu rezulton se nuk 

është dërguar dokumentacion që të provojë të gjitha konstatimet, sqaruar hollësishëm në raport. 

 

Kriteri:Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: 

Pika 1, aneksi 3 të kontratës, Projekti përfshin dy faza për realizimin e plotë të tij: 

Faza A: e cila përfshin ndarjen, klasifikimin, mbledhjen, paketimin e mbetjeve dhe, 

Faza B: e cila përfshin ngarkimin, transferimin për magazinim të përkohshëm në magazinën e 

licensuar të P.A., transport (eksport) në impiantet e P. SA Greqi, ku do të bëhet asgjësimi i 

medikamenteve Farmaceutike të skaduara të ndodhura në ambjentet e QSUT “Nënë Tereza” 

Tiranë. Mbetjet do të trajtohen sipas legjislacionit kombëtar dhe ndërkombëtar Europian 

ekzistues. 

Gërma “e”, “detyrat”, aneksi 2 i kontratës: “Në rast se subjekti nuk trajton mbetjet brenda 

territorit të RSH, atëherë duhet të mbajë procesverbale për etapën e parë të punës që është 

ndarja, klasifikimi, mbledhja, paketimi i mbetjeve, si dhe etapa e dytë e ngarkimit, transportit, 

eksportin e mbetjeve jashtë territorit të RSH dhe trajtimin përfundimtar”.  

Neni 13, është deri në datë 31.12.2018 ose deri në asgjësimin e plotë të sasisë totale të 

mbetjeve Farmaceutike të skaduara, ç’ka tregon se kontrata quhet e përfunduar dhe e 

realizuar plotësisht në momentin e asgjësimit përfundimtar të mallit. 

Gërma “q”, aneksi 2 ku citohet se: “marrësi në dorëzim, brenda 30 ditëve, i dërgon dorëzuesit 

(QSUT) një konfirmim me shkrim për marrjen e mbetjeve të rrezikshme dhe informacion mbi 
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ecurinë e procedurës”. 

Pika 4, neni 10, aneksi 3 i kontratës ku “Një/disa persona, me autorizim nga QSUT “Nënë 

Tereza” do të ndjekin ecurinë e projektit me të cilin përfaqësuesit e kompanisë të kenë mundësi 

të kontaktojnë për çështje/probleme që mund të shfaqeshin”, si dhe urdhrin e titullarit  

nr.4786/11 datë 21.12.2018.  

Ndikimi: Nuk janë zbatuar kushtet e kontratës 

Shkaku: Nuk është bërë dhe dokumentuar asgjësimi i mbetjeve nga OE.  

Rëndësia: E Lartë  

Rekomandime: Nga Titullari i institucionit të merren masa për verifikimin e situatës dhe të 

provohet vërtetësia e dokumentacioneve justifikues për asgjësimin e mbetjeve Farmaceutike nga 

OE. Në rast të kundërt, nëse nuk provohet vërtetësia e dokumentacionit justifikues për 

asgjësimin e mbetjeve Farmaceutike nga Autoriteti Kontraktor të merren masa për të 

kontabilizuar dhe ndjekur të gjitha procedurat përkatëse të nevojshme administrative e ligjore për 

t‟i kërkuar operatorit ekonomik “P. S.A &P.A.”, shpërblimin e dëmit në vlerën 11,250,492 lekë. 

 

Titulli i Gjetjes:  Mos dokumentimi i argumentimit të fondit limit  

Situata:Argumentimi i fondit limit i datës 01.02.2018 me nr.755 është mbështetur referuar 

kontratës së vitit 2017 për përllogaritjen e sasisë dhe çmimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore 

të lëngëta dhe të ngurta që do të trajtohen për vitin 2018. Nga auditimi rezultoi se për vitin 2018 

sasia e mbetjeve të parashikuara është 1113 kg më shumë se një vit më parë. Ky shtim i sasisë 

nuk është argumentuar dhe dokumentuar nga grupi i përllogaritjes së fondit, si dhe nuk 

shpjegohet qartë metoda e llogaritjes.  

Kriteri: Mos argumentimi i fondit limit bie në kundërshtim me: 

Pika 2, neni 9,VKM 914 datë 29.12.2014, i ndryshuar,“... Autoriteti kontraktor, në çdo 

rast, duhet të argumentojë aplikimin e kontratës shumëvjeçare dhe të bëjë një 

përllogaritje të saktë të fondit, ku të jepen hollësi për investimin që do të kryhet, 

amortizimin për çdo vit dhe përbërësit/elementet e tjera të ngjashme me to.”, si dhe neni 

59.  

Ndikimi: Rritje të shpenzimeve pa argumentim në përputhje me ligjin. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit. 

Rëndësia: E ulët 

Rekomandime: Në vazhdimësi nga Drejtori i Drejtorisë së Prokurimit të merren masa që të 

dokumentohet me kujdes çdo proces i prokurimit për të bërë sa me efiçent dhe efektiv 

përdorimin e fondeve publike nga institucioni, si dhe argumentimin e çdo shpenzimi të kryer. 

 

Titulli i Gjetjes:  Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme, jashtë kushteve të kontratës. 

Situata: -Nga auditimi dhe verifikimi  i situacioneve, procesverbaleve të peshimit dhe formatit të 

dokumentit të transferimit të mbajtura nga Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Sektori Teknik 

për zbatimin e kontratës me objekt “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të 

lëngëta dhe të ngurta” për vitin 2016 dhe 2017 rezulton se: 

-Në procesverbalet e muajit mars të vitit 2016, përkatësisht në datat 16 dhe 30 mars nuk 

specifikohet sasia në kg, por është lënë e pa plotësuar nga përfaqësuesit e QSUT dhe operatorit 

M.. Nga sa më sipër, sasitë prej 50,54 kg dhe 76,39 kg për muajin mars janë të pa argumentuara 

në procesverbalet e mbajtura, si rezultat i mosdokumentimit të këtyre sasive.  
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- Në procesverbalet peshimit dhe në formatin e dokumentimit të trasferimit për muajt qershor, 

nëntor dhe dhjetor 2017 u konstatua një sasi prej 2435.35 kg,përkatësisht 1174,10 kg për muajin 

qershor, 629,25 kg për muajin nëntor dhe 632 kg për muajin dhjetor, e klasifikuar si mbetje me 

kod 18.01.01 dhe kod 18.01.03, mbetje këto të cilat sipas katalogut shqiptar të mbetjevenuk janë 

objekt i kontratës së vitit 2017. 

Kriteri: Kjo sasi është trajtuar në kundërshtim me kushtet e kontratës, si më poshtë: 

Pika 5, Specifikimet teknike të kontratës ku: “Mbetjet e vendosura në qese, paraprakisht do të 

peshohen në praninë e përfaqësuesve të dy palëve, ku do të hartohet procesverbali për sasinë e 

peshuar, pa kutinë e ambalazhimit të transportit.” 

Objekt i kësaj kontrate është “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të lëngëta 

dhe të ngurta”. Në katalogun e miratuar shqiptar të mbetjeve me vendim nr.99, datë 

18.02.2005: mbetjet e rrezikshme anatomike klasifikohen me kodin 18 01 02 -Pjese të trupit 

dhe organe përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut (përveç kodit 18 01 

03), ku, 18.01.01-Bisturitë, shiringa, instrumente të mprehta dhe 18 01 03- Mbetjet,  

grumbullimi dhe asgjesimi i të cilave kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar 

infeksionet.Mbetjet 18.01.01 dhe 18.01.03 nuk klasifikohen si mbetje anatomike dhe nuk janë 

objekt i kontratës.  

Pika 14, neni 4 :“Çdo person që angazhohet në dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme, ruan 

dokumentacionin e transferimit për një kohë prej të paktën 3 vjetësh nga data kur fillon 

dorëzimi dhe ua vë ato në dispozicion Agjensisë Kombëtare të Mjedisit apo Inspektoratit për 

Mjedisin, pas paraqitjes së kërkesës së tyre me shkrim. Dokumentacioni përmban të paktën 

kopje të dokumentit të dorëzimit, kopje të dokumentit të konfirmimit dhe informacion për 

dorëzimet e refuzuara. Çdo dorëzues, transportues dhe marrës në dorëzim i dërgon cdo 3 muaj 

Agjensisë Kombëtare të Mjedisit informacion për dorëzimin e mbetjeve.” 

Ndikimi: Sasia prej 126.93 kg me vlerë 57,880 lekë dhe sasia 2435,35 kg me vlerë prej 

1,110,474 leke është dëm ekonomik për buxhetin e shtetit, si pasojë e mosdokumentimit të sasive 

respektive.  

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit.  

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Nga Autoriteti Kontraktor të merren masa për të kontabilizuar dhe ndjekur të 

gjitha procedurat përkatëse të nevojshme administrative e ligjore për t‟i kërkuar operatorit 

ekonomik “M.”  Shpk, shpërblimin e dëmit në vlerën 1,168,354 lekë. 

 

Titulli i Gjetjes:  Dokumentimi jo i plotë dhe i rregullt i procesit të zbatimit të kontratës 

Situata:Nga verifikimi i dokumentacionit për procesin e peshimit dhe klasifikimit të mbetjeve 

për kontratën me objekt “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore të lëngëta dhe të ngurta” 

rezultoi: 

- Nuk përshkruhet qartë procesi i peshimit, sipas kushteve të përcaktuara në kontratë.  

-Nga auditimi kanë rezultuar mospërputhje  në klasifikimin, gjendjen dhe ambalazhimin e 

mbetjeve të specifikuara në procesverbale dhe në formatin e dokumentit të transferimit. 

-Nuk dokumentohet dhe vërtetohet furnizimi në fillim të çdo muaji i QSUT me qeset përkatëse të 

ambalazhimit. 

-Nuk vërtetohet dhe dokumentohet transporti i mbetjeve të rrezikshme anatomike të ngurta dhe 

të lëngëta nga godina e shërbimit mjekësor, deri në qendrën e impiantit të hidroklavës, nga OE, 

në kundërshtim me kushtet e kontratës. 
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-Nuk është dorëzuar  një konfirmim me shkrim për marrjen e mbetjeve të rrezikshme, brenda 30 

ditëve nga marrësi në dorëzim.  

-Procesi nuk është i dokumentuar në regjistrin e mbetjeve spitalore të rrezikshme . 

-Peshorja me të cilën realizohet peshimi i mbetjeve të rrezikshme nuk provohet se është e 

kalibruar nga Shërbimi i Metereologjisë, lidhur me mbetjet që trajtohen nga Kontraktori M. shpk.  

-Nuk dokumentohet dhe vërtetohet nëpërmjet procesverbaleve se, pas marrjes në dorëzim nga 

ana e kontraktuesit është bërë dezinfektimi i mirë i frigoriferit dhe i ambjentit ku është instaluar 

frigoriferi pranë hidroklavës.  

Kriteri:Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me kushtet e kontratës, si më poshtë: 

Pika 5, Specifikimet teknike të kontratës ku: “Mbetjet e vendosura në qese, paraprakisht do të 

peshohen në praninë e përfaqësuesve të dy palëve, ku do të hartohet procesverbali për sasinë e 

peshuar, pa kutinë e ambalazhimit të transportit.” 

Pika 4, neni 4 i kontratës ku: “Kontraktuesi do të furnizojë në fillim të çdo muaji QSUT, me 

qeset përkatëse të ambalazhimit, duke iu referuar furnizimit të muajit paraardhës, kërkesës 

mujore të AK.” 

Pika 5,neni 4 ku: “Kontraktuesi duhet të sigurojë transportin e mbetjeve të rrezikshme 

anatomike të ngurta dhe të lëngëta, sipas kërkesës së AK, nga godina e shërbimit mjekësor, 

deri në qendrën e impianit të hidroklavës, ku do të bëhet peshimi i tyre.” 

Pika 11, neni 4 i kontratës një konfirmim me shkrim për marrjen e mbetjeve të rrezikshme 

brenda 30 ditëve nga marrësi në dorëzim.  

Pika 7, neni 4 “Ky proces, shkruhet dhe dokumentohet dhe në regjistrin e mbetjeve spitalore të 

rrezikshme”. 

Pika 8 neni 4 ku parashikohet: “...kjo do të pasqyrohet nga specialistët e hidroklavës në 

procesverbalin përkatës ditor të tyre”. 

Ndikimi: Mungesa e sigurisë në sasitë e mallrave të peshuara dhe paqartësi në sasitë e likuiduara 

nga Autoriteti Kontraktor. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit.  

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Të merren masat nga Titullari i Institucionit dhe Drejtoria e Shërbimeve 

mbështetëse për ndjekjen dhe zbatimin e kushteve të kontratës me objekt “Trajtimi i mbetjeve të 

rrezikshme spitalore të lëngëta dhe të ngurta” si dhe çdo kontratë tjetër të lidhur midis Autoritetit 

Kontraktor dhe Operatorëve Ekonomikë të tjerë, për monitorimin e çdo situacioni, sasie mallrash 

apo shërbimesh të kryera, të cilat duhet të jenë në përputhshmëri me standardet e kërkuara, si dhe 

në përmbushje të objektit të kontratës. 

 

Titulli i Gjetjes: Referuar auditimit me zgjedhje, sipas vlerësimit të rriskut, u konstatua 

mos plotësimi i kushteve kontraktore, për afatin e dorëzimit të barnave nga OEF. SHPK.  

Situata:Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 912/36 prot, datë 19.02.2016, me afat deri 

më 15.04.2016,  të lidhur midis QSUT dhe shoqërisë F. SHPK, për barna me vlerë 11,230,755 

lekë pa tvsh, u konstatua shkelje kontraktuale në afatin e lëvrimit të mallit. 

Në lidhje me medikamentin Meropenem, OE e ka lëvruar me datë 20.04.2016, me faturën 

tatimore nr. 9664, me nr. Serial 34160664, sasinë prej 1000 flakone me vlerë 1,100,000 lekë. 

Ndërkohë përsa i përket kushtit të lëvrimit të 30 % brenda 20 ditëve, rezulton se është tejkaluar 

afati me 40 ditë. E njëjta gjë vlen edhe për kushtin e dytë, nga ku rezulton se është tejkaluar me 5 

ditë. Lidhur me medikamentin Medikamentin Ciproflaxine, rezulton se OE e ka lëvruar më datë 

13.04.2016 me faturën tatimore nr. 9146, duke pasur 30 % të sasisë me 33 ditë jashtë 
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afatitkontraktual. Më datë 22.04.2016 me faturën tatimor nr. 9670 janë dorëzuar medikamentet 

Meropenem dhe Vancomycine me 7 ditë vonesë jashtë afatit të përfundimit për pjesën e dytë të 

mallrave, duke pasur nё total 92 ditё vonese dhe me penalitet ditor 11,230.76 lekё. 

Kriteri: Këto veprime janë në kundërshtim me  nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja 

në dorëzim”, ku citohet: 

“E gjithë sasia e mallit duhet të lëvrohet, në Tiranë në depot ku do të kryhet shërbimi i 

magazinimit, kolaudimit dhe shpërndarjes së medikamentave në QSUT. Afatet e lëvrimit: -30 

% e sasisë së secilit bar duhet të lëvrohet brenda 20 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës 

dhe -70 % e sasisë së mbetur së secilit bar duhet të lëvrohet deri në përfundimin e kontratës. ” 

Ndikimi: Lidhur me mos dorëzimin e barnave sipas afateve të kontratës, OE ka maturuar 

penalitete nё vlerën 1,033,230 lekë, nga tё cilat 127,548 lekë i janë mbajtur nga financa QSUT, 

si dhe diferenca mbetet vlera 905,681 lekё e cila përbën dëm ekonomik, për tu dёmshpёrblyer 

nga shoqëria F. SHPK. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime:Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 905,681 lekë pa Tvsh, 

përkatësisht nga kontraktori F. SHPK, i cili ka shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të QSUT, 

si rrjedhojë e mos lëvrimit të barnave sipas afateve të përcaktuara në kontratë. 

 

Titulli i Gjetjes: Referuar auditimit me zgjedhje, sipas vlerësimit të rriskut, u konstatua 

mos plotësimi i kushteve kontraktore, për afatin e dorëzimit të barnave nga OEL. SHPK 

Situata: -Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 1259/17 prot, datë 02.03.2016, lidhur nga 

QSUT me shoqërinë “L.F.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 31,556,880 lekë pa tvsh, 

me afat lëvrimi deri më 15.04.2016, u konstatua shkelje në afatin e lëvrimit të mallit. 

Nga verifikimi i kontratës së lidhur më datë 02.03.2016, afati i 15-ditëve i kushteve kontraktuale 

përfundonte më datë 16 mars, si dhe duke llogaritur deri më 06.04.2016 të faturës së dërguar, 

vonesa në dorëzimin e mallit është 20 ditë. Llogaritja e penaliteteve për këtë vonesë është 

llogaritur me vlerën e barnave me vonesë dhe jo mbi 25 % të vlerës totale të kontratës. Nga 

sektori i financës janë llogaritur për 19 ditë me penalitetin 27,216 lek, 4/1000 në ditë, me një 

total 517,104 lekë. Duke kryer rillogaritjen, penaliteti për 20 ditë me vlerë 31,556.88 lekë në ditë 

është 631,137 lekë, pra me një diferencë të pallogaritur prej 114,033 lekë. 

Më datë 21.04.2016, komisioni i kolaudimit ka marrë në dorëzim sasinë prej 20 ampula 

Flumazenil dhe sasinë prej 1000 ampula Ketaminë, 2000 flakonë Vecuronium, të shoqëruara me 

faturën tatimore nr.247, datë 21.04.2016. Këto sasi janë sasitë totale të kontraktura në kontratë. 

Pra furnitori nuk ka respektuar afatin e lëvrimit të 30 % të sasisë së çdo medikamenti brenda 15 

ditësh nga nënshkrimi i kontratës si dhe 70% të sasisë së mbetur brenda përfundimit të kontratës. 

Për medikamentin Flumazelin është shkelur afati i lëvrimit të sasisë 30 %, me 34 ditë vonesë 

duke maturuar një penalitet prej 1,072,933 lekë, dhe shkelja e afatit të lëvrimit për pjesën e 

mbetur 70 me 6 ditë vonesë, si dhe duke maturuar penalitet prej 189,341 lekë.  

Për medikamentin Ketamine është shkelur afati i lëvrimit të sasisë 30 % me 34 ditë vonesë duke 

maturuar një penalitet prej 1,072,933 lekë, dhe shkelja e afatit të lëvrimit për pjesën e mbetur 70 

me 6 ditë vonesë, si dhe duke maturuar penalitet prej 189,341 lek. 

Për medikamentin Vecuronium është shkelur afati i lëvrimit të sasisë 30 % me 34 ditë vonesë 

duke maturuar një penalitet prej 1,072,933 lekë, dhe shkelja e afatit të lëvrimit për pjesën e 

mbetur 70 me 6 ditë vonesë dhe maturimin e penalitetit prej 189,341 lek. 
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Kriteri: Këto veprime janë në kundërshtim me  nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja 

në dorëzim”, ku citohet: 

“E gjithë sasia e mallit duhet të lëvrohet, në Tiranë në depot ku do të kryhet shërbimi i 

magazinimit, kolaudimit dhe shpërndarjes së medikamentave në QSUT. Afatet e lëvrimit: -30 

% e sasisë së secilit bar duhet të lëvrohet brenda 15 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës 

dhe -70 % e sasisë së mbetur së secilit bar duhet të lëvrohet deri në përfundimin e kontratës. ” 

Ndikimi: Lidhur me mos dorëzimin e barnave sipas afateve të kontratës OE ka maturuar 

penalitete në vlerën 3,664,198 lekë pa Tvsh, e cila përbën dëm ekonomik, dhe duhet të 

dëmshpërmblehet nga OE L. SHPK.  

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime:Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 3,664,198 lekë pa Tvsh, 

përkatësisht nga kontraktori L. SHPK, i cili ka shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të QSUT, 

si rrjedhojë e mos lëvrimit të barnave sipas afateve të përcaktuara në kontratë. 

 

Titulli i Gjetjes: Referuar auditimit me zgjedhje, sipas vlerësimit të rriskut, u konstatua 

mos plotësimi i kushteve kontraktore për afatin e dorëzimit të barnave nga OE M. SHPK.  

Situata: -Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 912/32 prot, datë 19.02.2016, lidhur nga 

QSUT me shoqërinë “M.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 98,316,246 lekë pa tvsh, 

me afat lëvrimi deri më 15.04.2016, u konstatua shkelje në afatin e lëvrimit të mallit. 

Më datë 25.04.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 263 flakonë, Dobutamine, pjesë 

e sasisë së 70% të kushtit kontraktual, me faturën tatimore nr. 16610 datë 25.04.2016, me vonesë 

10 ditë dhe duke maturuar një penalitet prej 983,162 lekë. 

Më datë 22.04.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 320 flakonë Cefepime, pjesë e 

sasisë së 70%, me faturën tatimore nr.16357 datë 22.04.2016, me vonesë 7 ditë dhe duke 

maturuar një penalitet prej 688,213 lekë. 

Më datë 01.04.2016 komisioni ka marrë në dorëzim sasinë pre 163 flakonë Levofloracinë, pjesë 

e sasisë së 30% të kushtit kontraktual, me faturën tatimore nr. 13163 datë 01.04.2016, të cilët 

ishin me vonesë 21 ditë dhe duke maturuar një penalitet prej 2,064,641 lekë.  

Më datë 18.03.2016 komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 36 flakonë Somofosfatine, pjesë 

e sasisë së 30% të kushtit kontraktual, me faturën tatimore nr. 10884, datë 18.03.2016, të cilat 

ishin me vonesë 8 ditë dhe duke maturuar një penalitet prej 786,529 lekë. 

Më datë 18.03.2016 komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 434 flakonë Omeprazol, pjesë e 

sasisë së 30% të kushtit kontraktual, me faturën tatimore nr. 10884, datë 18.03.2016, të cilat 

ishin me vonesë 8 ditë dhe duke maturuar një penalitet prej 786,529 lekë. 

 

Kriteri: Këto veprime janë në kundërshtim me  nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja 

në dorëzim”, citohet: 

“E gjithë sasia e mallit duhet të lëvrohet, në Tiranë në depot ku do të kryhet shërbimi i 

magazinimit, kolaudimit dhe shpërndarjes së medikamentave në QSUT. Afatet e lëvrimit: -30 

% e sasisë së secilit bar duhet të lëvrohet brenda 20 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës 

dhe -70 % e sasisë së mbetur së secilit bar duhet të lëvrohet deri në përfundimin e kontratës. ” 
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Ndikimi: Lidhur me mos dorëzimin e barnave sipas afateve të kontratës, OE ka maturuar 

penalitete në shumën 5,236,488 lekë pa Tvsh, e cila përbën dëm ekonomik që duhet të 

dëmshpërblehet nga OE M. SHPK. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime:Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 5,236,488 lekë pa Tvsh, 

përkatësisht nga kontraktori M. SHPK, i cili ka shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të QSUT, 

si rrjedhojë e mos lëvrimit të barnave sipas afateve të përcaktuara në kontratë. 

 

Titulli i Gjetjes: Referuar auditimit me zgjedhje, sipas vlerësimit të rriskut, u konstatua 

mos plotësimi i kushteve kontraktore për afatin e dorëzimit të barnave nga OE E. SHPK 

Situata: -Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 2170/6 prot, datë 05.05.2016, lidhur nga 

QSUT me shoqërinë “E.F.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 8,220,500 lekë pa tvsh, 

me afat lëvrimi deri më 15.12.2016, u konstatua shkelje në afatin e lëvrimit të mallit. 

Më datë 07.06.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 800 njësi të Cefuroxime, me 

faturën tatimore nr. 532 datë 07.06.2016 dhe e gjithë kjo sasi me vonesë prej 2 ditësh, duke 

maturuar një penalitet prej  8,220 lekë. 

Më datë 21.09.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 1800 njësi të Cefuroxime, me 

faturën tatimore nr. 959 datë 21.09.2016 dhe nga kjo 900 flakonë me vonesë prej 46 ditësh duke 

maturuar një penalitet prej 189,071 lekë dhe 900 flakonë me vonesë 16 ditë duke maturuar një 

penalitet prej  65,764 lekë.  

 

Kriteri: Këto veprime janë në kundërshtim me  nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja 

në dorëzim”, citohet: 

“E gjithë sasia e mallit duhet të lëvrohet, në Tiranë në depot ku do të kryhet shërbimi i 

magazinimit, kolaudimit dhe shpërndarjes së medikamentave në QSUT. Afatet e lëvrimit: - 

20% e mallit muajin e parë, 20% në të dytin, 10 % në të tretin, 10 % në të katërtin dhe pjesën 

tjetër deri në përfundimin e kontratës. ” 

Ndikimi: Me mos dorëzimin e barnave sipas afateve të kontratës OE ka maturuar penalitete në 

vlerën 230,832 lekë, e cila përbën dëm ekonomik i cili duhet të dëmshpërblehet nga OE E.F. 

SHPK. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime:Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 230,832lekë pa Tvsh, 

përkatësisht nga kontraktori  E. SHPK, i cili ka shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të QSUT, 

si rrjedhojë e mos lëvrimit të barnave sipas afateve të përcaktuara në kontratë. 

 

Titulli i Gjetjes: Mos dokumentimi i kushteve kontraktuale, për afatin e dorëzimit të 

barnave nga OE I. SHPK.  

Situata: -Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 912/79 prot, datë 26.02.2016, lidhur nga 

QSUT me shoqërinë “I.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 29,707,220 lekë pa tvsh, me 

afat lëvrimi deri më 15.04.2016, u konstatua mospërputhje në realizimin e kontratës, si pasojë e 

kushteve kontradiktore të kontratës së nënshkruar midis palëve. 
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Më datë 30.03.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 300 flakonë Choline, me faturën 

tatimore nr. 26455 datë 30.03.2016. 

Më datë 04.04.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 22 ampula Iloprost, me faturën 

tatimore nr. 26910 datë 04.04.2016.  

Më datë 04.04.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 300 flakonë Cholinë, me faturën 

tatimore nr. 26910 datë 04.04.2016.  

Më datë 11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 175 flakonë Docetaxel, me 

faturën tatimore nr. 31333 datë 11.05.2016.  

Më datë 11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 560 flakonë Docetaxel, me 

faturën tatimore nr. 31333 datë 11.05.2016.  

Më datë 11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 550 flakonë Filgrastim, me 

faturën tatimore nr. 31333 datë 11.05.2016.  

Më datë 11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 135 njësi të Temozolomide, me 

faturën tatimore nr. 31333 datë 11.05.2016. 

Më datë 11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 840 njësi të Gemcitabine, me 

faturën tatimore nr. 31334 datë 11.05.2016. 

Kriteri: Këto veprime janë në kundërshtim me  nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja 

në dorëzim”, citohet: 

“E gjithë sasia e mallit duhet të lëvrohet, në Tiranë në depot ku do të kryhet shërbimi i 

magazinimit, kolaudimit dhe shpërndarjes së medikamentave në QSUT. Afatet e lëvrimit: -30 

% e sasisë së secilit bar duhet të lëvrohet brenda 20 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës 

dhe -70 % e sasisë së mbetur së secilit bar duhet të lëvrohet deri në përfundimin e kontratës. ” 

Ndikimi: Lidhur me mos dorëzimin e barnave sipas afateve të kontratës, ku AK ka mbajtur 

vlerën e penaliteteve të konstatuara,si dhe vlera prej8,250,652 lekë pa Tvsh, e cila përbën efekt 

negativ financiar, ku pasoja ka ardhur si rezultat i kushteve kontradiktore të dhëna në kontratë, 

si dhe AK ka mbajtur vlerën e penaliteteve përkatëse. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë.  

Rekomandime:Drejtori i Përgjithshëm, si dhe Bordi Drejtues i QSUT, të marrin masa për të 

analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të 

fondeve publike në vlerën 8,250,652 lekë, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në 

procedurën e prokurimit të zhvilluar me objekt: “Blerje barna”, me vlerë 29,707,220 lekë pa 

tvsh, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse, në mënyrë që të 

parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

 

Titulli i Gjetjes: Referuar auditimit me zgjedhje, sipas vlerësimit të rriskut, u konstatua 

mos plotësimi i kushteve kontraktore për afatin e dorëzimit të barnave nga OEI.  SHPK.  

Situata: -Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 1474/14 prot, datë 16.03.2016, lidhur nga 

QSUT me shoqërinë “I.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, dhe AK QSUT, përfaqësuar nga znj. 

O.M., me vlerë 14,975,290 lekë pa tvsh, me afat lëvrimi deri më 15.04.2016, u konstatua shkelje 

në afatin e lëvrimit. 

Më datë 14.04.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë 8000 

Heparinë, me faturën tatimore nr. 608, datë 14.04.2016, dhe 30% e sasisë ishte me 13 ditë 

vonesë, duke maturuar një penalitet prej 194,678 lekësh.  

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë  476 flakonë 

Ciplatine, me faturën tatimore nr.738 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë 
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për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 

lekësh.   

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë  682 flakonë 

Dacabarsin, me faturën tatimore nr.738 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë 

për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 

lekësh.   

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë  1150 

flakonë Vinblastine, me faturën tatimore nr.738 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me 

vonesë për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 

808,665 lekësh.  

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë  900 flakonë 

Fluoruracil, me faturën tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë 

për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 

lekësh.  

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë  500 ampula  

Aciclovir, me faturën tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë 

për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 

lekësh.  

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë  300 ampula  

Methylpreditazinë, me faturën tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me 

vonesë për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 

808,665 lekësh. 

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë e Lёndёve tё 

kontrastit 300 mlg -100, me faturën tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është 

me vonesë për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet 

prej 808,665 lekësh. 

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë e Lёndёve tё 

kontrastit 300 mlg -200, me faturën tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është 

me vonesë për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet 

prej 808,665 lekësh. 

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë e Dopaminё 

50 mlg, me faturën tatimore nr.733 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 

34 ditë, duke maturuar një penalitet prej 509,160 lekësh. 

Më datë 06.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë e Flukonaze, 

me faturën tatimore nr.751 datë 06.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 35 ditë 

dhe sasia 70% është me vonesë për 21 ditë, duke maturuar një penalitet prej 838,616 lekësh. 

Më datë 06.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë e 

Noradrenaline , me faturën tatimore nr.751 datë 06.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me 

vonesë për 35 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 21 ditë, duke maturuar një penalitet prej 

838,616 lekësh. 

Më datë 12.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë e 

Hydrocortisone sodium, me faturën tatimore nr.791 datë 12.05.2016, nga të cilat sasia 30% është 

me vonesë për 41 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 27 ditë, duke maturuar një penalitet 

prej 1,018,319 lekësh. 

Më datë 12.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë e Phenitoine 

50 mlg, me faturën tatimore nr.791 datë 12.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 
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41 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 27 ditë, duke maturuar një penalitet prej 1,018,319 

lekësh. 

Kriteri: Këto veprime janë në kundërshtim me  nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja 

në dorëzim”, citohet: 

“E gjithë sasia e mallit duhet të lëvrohet, në Tiranë në depot ku do të kryhet shërbimi i 

magazinimit, kolaudimit dhe shpërndarjes së medikamentave në QSUT. Afatet e lëvrimit: -30 

% e sasisë së secilit bar duhet të lëvrohet brenda 15 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës 

dhe -70 % e sasisë së mbetur së secilit bar duhet të lëvrohet deri në përfundimin e kontratës. ” 

Ndikimi: Me mos dorëzimin e barnave sipas afateve të kontratës OE ka maturuar shumën 

9,817,595 lekë, e cila përbën dëm ekonomik që duhet të dëmshpërblehet nga OE I.  SHPK. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime:Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 9,817,595 lekë pa Tvsh, 

përkatësisht nga kontraktori I. SHPK, i cili ka shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të QSUT, 

si rrjedhojë e mos lëvrimit të barnave sipas afateve të përcaktuara në kontratë. 

 

Titulli i Gjetjes: Referuar auditimit me zgjedhje, sipas vlerësimit të rriskut, u konstatua 

mos plotësimi i kushteve kontraktore për afatin e dorëzimit të barnave nga OEM. SHPK.  

 

Situata: -Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 2196/13 prot, datë 09.05.2016, lidhur nga 

QSUT me shoqërinë “M.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 20,809,240 lekë pa tvsh, 

me afat lëvrimi deri më 15.12.2016, u konstatua shkelje në afatin e lëvrimit të mallit. 

Më datë 23.06.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 49500 flakonë të Faktorit IX, me 

faturën tatimore nr. 26795 datë 23.06.2016 dhe e gjithë kjo sasiështë me vonesë prej 14 ditësh, 

duke maturuar një penalitet prej 145,665 lekë. 

Më datë 22.07.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 60000 flakonë të Faktorit IX, me 

faturën tatimore nr. 31109 datë 22.07.2016 dhe e gjithë kjo sasiështë me vonesë prej 13 ditësh, 

duke maturuar një penalitet prej 135,260 lekë. 

Kriteri: Këto veprime janë në kundërshtim me  nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja 

në dorëzim”, citohet: 

“E gjithë sasia e mallit duhet të lëvrohet, në Tiranë në depot ku do të kryhet shërbimi i 

magazinimit, kolaudimit dhe shpërndarjes së medikamentave në QSUT. Afatet e lëvrimit: -30 

% e sasisë së secilit bar duhet të lëvrohet brenda 20 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës 

dhe -70 % e sasisë së mbetur së secilit bar duhet të lëvrohet deri në përfundimin e kontratës. ” 

 

Ndikimi: Me mos dorëzimin e barnave sipas afateve të kontratës OE ka maturuar penalitete në 

shumën 101,874 lekë, e cila përbën dëm ekonomik që duhet të dëmshpërblehet nga OE M. 

SHPK. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime:Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 101,874lekë pa Tvsh, 

përkatësisht nga kontraktori M. SHPK, i cili ka shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të QSUT, 

si rrjedhojë e mos lëvrimit të barnave sipas afateve të përcaktuara në kontratë. 
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QSUT është  institucion me buxhet të pavarur, jofitimprurëse. Shpenzimet e realizuara mbulohen 

nga buxheti i përvitshëm i miratuar dhe të ardhurat dytësore të realizuara nga vetë institucioni.  

Sektori i Financës dhe i Kontabilitetit, Drejtoria Ekonomike dhe e Planifikimit Financiar kryen 

urdhër pagesat me xhirim për çdo mall të blerë apo shërbim të kryer. Gjithashtu ndjek procesin e 

regjistrimit e rakordimet me Thesarin (gjithë shpenzimet, përfshi edhe fondin e pagave dhe 

fondin e sigurimeve, investimet) për fondet e buxhetit si dhe procesin e regjistrimit dhe rakordon 

me Thesarin për të ardhurat dytësore, çeljen e kufijve të përdorimit të tyre dhe ndjekjen në 

vazhdimësi. Përgatit urdhër-pagesat për xhirimin e pagave të Institucionit duke u mbështetur në 

përmbledhësen e pagave të punonjësve e përgatitur nga Sektori i pagave.  

 

Për auditimin e pagesave dhe veprimeve me thesarin u mor në shqyrtim me zgjedhje, bazuar në 

muajt me shpenzimet më të mëdha por dhe sipas nevojës për auditimin e zbatimit të kontratave, 

dokumentacioni i urdhërshpenzimeve për muajt nëntor dhe dhjetor 2015, Maj, Qershor, Gusht, 

Tetor dhe Dhjetor 2016, Shkurt, Prill, Shtator,  Tetor, Nëntor dhe Dhjetor 2017, si dhe muajt 

Shkurt, Prill, Qershor, Gusht, Tetor, Dhjetor  2018 si dhe disa urdhërshpenzime nga muajt e tjerë 

(sipas kontratave të audituara). Lidhur me pagesat nëpërmjet arkës dhe bankës nga QSUT, 

kryerja e të gjithë transaksioneve është kryer nëpërmjet thesarit. 

 

Në tabelën e më poshtme jepen shpenzimet e realizuara të QSUT sipas rakordimeve me thesarin 

dhe përdorimin e të ardhurave dytësore për çdo muaj objekt auditimi: 

 
Muajt/Viti 2016 2017 2018 

Janar 229,779,843 162,549,597 214,872,048 

Shkurt 401,859,755 443,468,156 502,464,344 

Mars 371,582,104 448,152,849 469,481,382 

Prill 670,026,945 530,103,764 501,204,827 

Maj 727,973,911 617,426,669 420,911,344 

Qershor 475,693,185 537,736,548 505,977,659 

Korrik 340,100,552 478,802,523 580,626,976 

Gusht 570,298,918 485,198,921 512,974,934 

Shtator 504,549,167 644,338,704 518,839,851 

Tetor 531,673,089 558,039,456 578,899,153 

Nentor 496,517,067 492,677,247 580,180,699 

Dhjetor 971,418,187 1,080,687,032 1,251,425,938 

Total 6,291,472,721 6,479,181,466 6,637,859,155 

 

Nga auditimii Urdhërshpenzimeve për kontratën nr. 912/33 datë 19.02.2016, të lidhur midis 

QSUT dhe A.F. shpk, u konstatua se sasia prej 3000 flakon e medikamentit Glukozë 5%-250ml, 

me fletë hyrje datë 26.02.2016 dhe faturë tatimore nr.256 datë 26.02.2016 është marrë  në 

kundërshtim me kushtet e kontratës, neni 5,ku përcaktohet “Data e skadencës në ditën e 

lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se ½ e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të 

skadencës”. Data e prodhimit të këtij medikamenti ka qenë janar 2015, data e lëvrimit 
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26.02.2016 dhe data e skadencës 14.01. 2017, pra data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit 

është më e vogël se ½ e kohësndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës. Sa më sipër 

vlera prej 264,900 lekë (3000*88.3), përbën një shpenzim në kundërshtim me kushtet e kontratës 

për të cilin mbajnë përgjegjësi OE A.F. shpk dhe komisioni i marrjes në dorëzim A.Z., I.N., 

E.A., B.Sdhe A.B.. 

 

Nga auditimi i urdhër shpenzimeve për pagesën e kontratës nr.4786/10 datë 21.12.2018 me 

objekt “Asgjësimi i mbetjeve Spitalore Farmaceutike” rezultoi: 

  

Është lidhur kontrata nr.4786/10 datë 21.12.2018 midis QSUT dhe shoqërisë Bashkim 

Operatorësh Ekonomikë “P. S.A &P.A.” me objekt kontrate “Asgjësimi i mbetjeve Spitalore 

Farmaceutike”, me vlerë totale 11,250,492 lekë me tvsh dhe me afat deri në 31.12.2018, ose deri 

në asgjësimin e plotë të sasisë totale të mbetjeve Farmaceutike të skaduara, nëse kjo realizohet 

përpara 31.12.2018. 

Nga auditimi i urdhërshpenzimeve dhe dokumentacionit bashkëlidhur për këtë kontratë, rezultoi 

si më poshtë vijon: 

-Me urdhër shpenzimin nr.36 datë 05.02.2019 është paguar fatura nr.10 datë 27.12.2018 për 

vlerën e plotë të kontratës në shumën 11,250,492 lekë. 

-Në procesverbalin përmbledhës bashkëlidhur i mbajtur më datë 27.12.2018, nga grupi i punës, 

ngritur me urdhër titullari  nr.4786/11 datë 21.12.2018,  përshkruhet gjithë procesi i ndarjes, 

klasifikimit, mbledhjen, paketimin e mbetjeve, dhe ngarkimi i tyre. Procesi i paketimit, 

amballazhimit dhe etiketimit të mbetjeve është kryer gjatë datave 22.12.2018 deri në 26.12.2018 

në prani të grupit dhe përfaqësuesit të Kontraktorit në Repartin Ushtarak nr.4006 „G.D. M‟.  

Bashkëlidhur procesverbalit janë foto të procesit të Ambalazhimit kryer sipas direktivës 

EN21898, si dhe i peshës së mbetjeve (pa peshën e kamionit dhe ambalazhit) me një sasi prej 

17,047 kg. Më datë 26.12.2018 pas përfundimit të procesit të përshkruar më sipër sipas kushteve 

të kontratës,dy kamionët u nisën në drejtim të pikës së transferimit të mbetjeve në posedim të 

“P.A.” shpk, me adresë ish Metalurgjiku Elbasan.  

-Fatura tatimore nr.10 bashkëlidhur urdhërshpenzimit mban datën 27.12.2018 për shlyerjen e 

vlerës së plotë të kontratës. Pra, një ditë pas përfundimit të procesit të klasifikimit, ambalazhimit 

dhe peshimit dhe transportimit të barnave është kryer pagesa e plotë e kontratës ndërkohë që 

nuk është realizuar plotësisht nga OE procesi i asgjësimit të mbetjeve spitalore Farmaceutike, 

në kundërshtim me kushtet e kontratës, si më poshtë vijon:  

-Referuar pikës 1, aneksi 3 të kontratës, Projekti përfshin dy faza për realizimin e plotë të tij: 

Faza A: e cila përfshin ndarjen, klasifikimin, mbledhjen, paketimin e mbetjeve dhe, 

Faza B: e cila përfshin ngarkimin, transferimin për magazinim të përkohshëm në magazinën e 

licensuar të P.A., transport (eksport) në impiantet e P. SA Greqi, ku do të bëhet asgjësimi i 

medikamenteve Farmaceutike të skaduara të ndodhura në ambjentet e QSUT “Nënë Tereza” 

Tiranë. Mbetjet do të trajtohen sipas legjislacionit kombëtar dhe ndërkombëtar Europian 

ekzistues. Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion konstatohet se, nuk ka 

procesverbale ose dokumentacion justifikues për realizimin e fazës së dytë. 

-Referuargërmës “e”, “detyrat”, aneksi 2 i kontratës: “Në rast se subjekti nuk trajton mbetjet 

brenda territorit të RSH, atëherë duhet të mbajë procesverbale për etapën e parë të punës që 

është ndarja, klasifikimi, mbledhja, paketimi i mbetjeve, si dhe etapa e dytë e ngarkimit, 

transportit, eksportin e mbetjeve jashtë territorit të RSH dhe trajtimin përfundimtar”.  
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Gjithashtu, nuk ka procesverbal ose dokumentacion justifikues për eksportin e mbetjeve 

jashtë territorit të RSH dhe trajtimin përfundimtar të tyre sipas legjislacionit kombëtar 

dhe ndërkombëtar Europian ekzistues. 

-Objekti i kontratës nr.4786/10 datë 21.12.2018 është “Asgjësimi mbetjeve Spitalore 

Farmaceutike”dhe jo vetëm procesi indarjes, klasifikimit, mbledhjes, paketimit të mbetjeve 

dhe transportit. 

-Afati i kontratës sipasnenit 13, është deri në datë 31.12.2018 ose deri në asgjësimin e plotë të 

sasisë totale të mbetjeve Farmaceutike të skaduara, ç’ka tregon se kontrata quhet e 

përfunduar dhe e realizuar plotësisht në momentin e asgjësimit përfundimtar të mallit. 

-Lidhur me fazën e transport (eksport) në Greqi dhe mbërritjen e mallit të skaduar në P. SA, 

Greqi si dhe vazhdimin e procesit të asgjësimit të medikamenteve, nuk është dorëzuar asnjë 

konfirmim me shkrim për marrjen e mbetjeve të rrezikshme dhe informacion mbi ecurinë 

e procedurës në QSUT në kundërshtim me gërmën “q”, aneksi 2 ku citohet se: “marrësi në 

dorëzim, brenda 30 ditëve, i dërgon dorëzuesit (QSUT) një konfirmim me shkrim për marrjen e 

mbetjeve të rrezikshme dhe informacion mbi ecurinë e procedurës”.  

QSUT, nuk ka ndjekur gjithë procesin e asgjësimit të mbetjeve deri në trajtimin e tyre 

përfundimtar duke vepruar kështu në kundërshtim me pikën 4, neni 10, aneksi 3 i kontratës ku 

“Një/disa persona, me autorizim nga QSUT “Nënë Tereza” do të ndjekin ecurinë e projektit me 

të cilin përfaqësuesit e kompanisë të kenë mundësi të kontaktojnë për çështje/probleme që mund 

të shfaqeshin”, si dhe urdhrin e titullarit  nr.4786/11 datë 21.12.2018.  

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi kontraktori “P. S.A - P.A.” për mosdorëzimin e 

konfirmimit me shkrim për marrjen e mbetjeve të rrezikshme dhe trajtimin e tyre sipas 

kushteve kontraktuale, grupi i punës D. B.Farmaciste, I.M.Farmaciste, S.G. teknik 

specialist për ndjekjen e kontratës, si dhe N. A. në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë së 

Shërbimeve.  

Për sa kohë që, kontraktori P.A. nuk sjellë asnjë dokument që vërteton realizimin e plotë të 

kontratës për etapën e asgjësimit të medikamenteve të skaduara Farmaceutike në impiantet e P. 

SA Greqi, sipas tonazhit dhe përmbajten e elementëve të asgjësuar, vlera prej 11,250,492 lekë 

përbën një vlerë të paargumentuar dhe pajustifikuar për buxhetin e shtetit, në kushtet e 

mosdokumentimit të kryerjes së shërbimit të mësipërm, në kundërshtim të plotë me 

kushtet e kontratës së rënë dakort midis palëve. 
Gjithashtu, referuar sa më sipër konstatohet se, bashkimi i i operatorëve ekonomikë P.A. shpk 

dhe P. SA Greqi është krijuar sipas kontratës së bashkëpunimit datë 03.07.2018, nga ku rezulton 

se në emër të kompanisë Shqiptare ka nënshkruar ortaku i kësaj shoqërie, kurse në emër të 

shoqërisë P. SA Greqi, ka nënshkruar administratori i shoqërisë shqiptare.Në këtë kontratë 

bashkëpunimi konstatohet se, nuk janë të detajuara elementët konkretë që do të kryejë secili nga 

anëtarët e këtij bashkimi shoqërish, duke përcaktuar saktësisht elementët në përqindje të secilit 

zë që do të kryejë secili prej tyre.  

Gjithashtu, referuar prokurës së paraqitur në tender konstatohet se kjo prokurë është pa 

nënshkrimin e Z. I.P. 

  

Lidhur me observacionin nr.5/80 datë 05.04.2019 

Pretendimi i subjektit: 

-Grupi i punës....në bazë dhe në zbatim të urdhrit nr.389, datë 21.12.2018....duke u nisur nga 

titulli i urdhrit ...del qartë se grupi është ngritur për realizimin e një qëllimi të caktuar, pra me 

qëllimin mbikëqyrjen e procesit të peshimit, paketimit dhe ambalazhimit të mbetjeve 
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Farmaceutike me kontraktorin. Më tej, në ekstraktin e urdhrit në pikën dy citon.....dhe në 

kuptimin verbatum (fjalë për fjalë) duke u nisur që nga titulli si dhe referuar pikës 2 të urdhrit, 

grupi i punës ka për detyrë vetëm mbikëqyrjen e procesit të peshimit, paketimit dhe ambalazhimit 

të mbetjeve, deri në përgatitjen për transport ndërkombëtar nga kontraktori...... 

-.....në rastet e asgjësimit brenda territorit brenda të Shqipërisë të objektit të kësaj kontrate, AK 

duhet të shoqëronte OE fitues të procedurës deri në momentin e asgjësimit të plotë të objektit të 

kontratës, ndërsa në rastin e e eksportit ndërkombëtar të barnave dhe materialeve mjekësore të 

skaduara objekt kontrate, AK duhet të peshojë, paketojë dhe ambalazhojë mbetjet duke ja 

dorëzuar Kontraktorit......... 

-......bashkëlidhur Dokumenti i transferimit të mbetjeve, Certifikata e pranimit të mbetjeve...... 

-....zj. L.S.nuk ka qenë në cilësinë e Drejtorit të DSHM........ 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Lidhur me përgjegjësinë e grupit të punës: 

-Së pari, siç edhe ju pretendoni, urdhri i titullarit nr.4786/11 datë 21.12.2018 citon 3 pika: 

1.Të krijohet grupi i punës për mbikëqyrjen dhe zbatimin e kontratës nr.4786/10 datë 

21.12.2018...... 

2.Grupi i punës sipas pikës 1 të këtij urdhri, duhet të mbikëqyrë realizimin e kontratës dhe 

zbatimin e parashikimeve kontraktuale sipas dispozitave ligjore, etapave dhe kritereve të 

pasqyruara në kontratë.... 

3. Për çdo fazë të përfunduar, grupi i punës, nëpërmjet një relacioni vë në dijeni Titullarin e 

QSUT, si dhe shërbimet përkatëse. 

 

Nga sa më sipër,  detyra që ju ngarkohet si grup pune nuk është titulli i urdhrit por përmbajtja 

e tij!Parashikimet kontraktuale nuk janë vetëm mbikëqyrja e procesit të peshimit, paketimit dhe 

ambalazhimit të mbetjeve Farmaceutike me kontraktonin, por përfshijnë edhe kushtet e tjera të 

kontratës nr.4786/10 datë 21.12.2018.Gjithashtu përgjegjësia e grupit të ngritur nga titullari 

citohet në pikën 3, neni 10, aneksi 3 i kontratës.Etapat e kontratës që duhet të mbikëqyren, cituar 

në pikën 2 të urdhrit të titullarit, sipas kontratës janë dy dhe jo vetëm mbikëqyrja e procesit të 

peshimit, paketimit dhe ambalazhimit të mbetjeve Farmaceutike me kontraktonin siç ju 

pretendoni. 

-Së dyti: Sa më sipër ju pretendoni mbi“....në rastet e asgjësimit brenda territorit brenda të 

Shqipërisë të objektit të kësaj kontrate, AK duhet të shoqëronte OE fitues të procedurës deri në 

momentin e asgjësimit të plotë të objektit të kontratës, ndërsa në rastin e e eksportit 

ndërkombëtar të barnave dhe materialeve mjekësore të skaduara objekt kontrate, AK duhet të 

peshojë, paketojë dhe ambalazhojë mbetjet duke ja dorëzuar Kontraktorit” nuk mund të gjejmë 

referencë në kushtet e kontratës dhe për pasojë nuk mund të verifikojmë se ku mbështeteni 

për sa referoni. Kuptojmë pamundësinë fizike për të ndjekur etapën përfundimtare nga grupi i 

punës jashtë territorit të Shqipërisë, por në asnjë rast nuk ju përjashton nga përgjegjësia për të 

komunikuar me kontraktonin mbi ecurinë e këtij procesi (pika “q” aneksi 2 i kontratës) dhe 

dokumentimin nga ana juaj të procesit të raportuar nga kontraktori . 

 

Lidhur me dokumentacionin  bashkëlidhur urdhër shpenzimit nr.36 datë 05.02.2019, gjatë afatit 

të auditimit në terren nuk na është vënë në dispozicion dokumentacioni i plotë i eksportit të 

barnave dhe certifikata e pranimit të tyre nga subjekti P. SA. Dhe nga sa mund të verifikojmë 

nga dokumentacioni i observacioneve: 
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-Së pari, Deklarata e Eksportit doganor e datës 16.01.2019 bashkëlidhur observacioneve nuk 

është e qartë dhe e dukshme kështu nuk mund të verifikojmë vërtetësinë e dokumentacionit. 

-Së dyti, nga verifikimi i datës së certifikatave të asgjësimit bashkëlidhur observacioneve 

konstatohet se është 03.04.2019, ose 93 ditë më vonë se afati i përfundimit të kontratës sipas neni 

13,“...është deri në datë 31.12.2018 ose deri në asgjësimin e plotë të sasisë totale të mbetjeve 

Farmaceutike të skaduara”, çka vërteton dhe një herë konstatimin nga grupi i auditimit për 

mungesën e dokumentacionit të plotë në momentit e kryerjes së pagesës nga AK. 

Gjithashtu nga verifikimi i përmbajtes së certifikatave të asgjësimit nga kontraktori P. SA 

rezulton se totali i sasisë së mbetjeve Farmaceutike është 20,280 kg (7,420 kg +12,860 kg)  

ndërkohë që nga auditimi i procesverbaleve të mbajtura nga grupi juaj i punës gjatë procesit të 

peshimit dhe ambalazhimit të mbetjeve rezulton se Pesha neto e mbetjeve pa peshën e kamionit 

dhe ambalazhit është 17,047 kg. Për sa më sipër nuk mund të kuptojmë se nëse pesha e saktë e 

mbetjeve Farmaceutike për tu asgjësuar është ajo e peshuar në praninë tuaj apo ajo e konfirmimit 

nga P. SA. Certifikata e asgjësimit të mbetjeve Farmaceutike jo vetëm është një dokumentacion i 

njëanshëm i mbajtur vetëm nga kontraktori por dhe sasia e cila citohet se asgjësohet nuk është 

ajo e parashikuar në kontratë dhe as ajo e peshuar nga ana juaj çka bënë që të dyshohet mbi 

vërtetësinë e kryerjes së këtij procesi nga OE. 

Për sa më sipër për sa kohë që nga ana juaj nuk verifikohet dhe vërtetohet zbatimi dhe 

realizimi i plotë i kontratës vleraprej 11,250,492 lekë përbën një vlerë të paargumentuar 

dhe pajustifikuar për buxhetin e Shtetit.  

 

Nga auditimi i urdhër shpenzimeve për pagesat e kontratave me objekt “Trajtimi i mbetjeve të 

rrezikshme spitalore anatomike të lëngëta dhe të ngurta” rezultoi:  

Është lidhur kontrata nr.921/10 datë 28.03.2018 midis QSUT dhe M. shpk me objekt “Trajtimi i 

mbetjeve të rrezikshme spitalore të lëngëta dhe të ngurta për QSUT për vitin 2018” me vlerë 

3,002,000 lekë pa tvsh dhe 3,602,400 lekë me tvsh. Afati i kësaj kontrate është deri në datë 

31.12.2018. Sasia e shërbimit që do të ekzekutohet është 7900 kg me një cmim 380 lekë/kg pa 

tvsh. 

Argumentimi i Fondit Limit për procedurën e prokurimit me objekt “Trajtimi i mbetjeve të 

rrezikshme spitalore të lëngëta dhe të ngurta” për vitin 2018. 

Me urdhër të brendshëm nr.277 datë 06.10.2017 është ngritur komisioni për argumentimin e 

fondit limit dhe specifikimeve teknike i përbërë nga N.A., E.P., I.K., V.H.dhe F.R.. Argumentimi 

i fondit limit i datës 01.02.2018 me nr.755 dhe është mbështetur referuar kontratës së vitit 2017 

për përllogaritjen e sasisë dhe çmimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore të lëngëta dhe të ngurta 

që do të trajtohen për vitin 2018. Por, nga auditimi rezultoi se sipas kontratës së vitit 2017, sasia 

totale në kg është 6787 kg ndërkohë në argumentimin e fondit limit për vitin 2018 i cili është 

bazuar në kontratën e mëparshme sasia e domosdoshme për prokurim është 7900 kg ose 1113 kg 

më shumë. Ky shtim i sasisë nuk është argumentuar nga grupi i përllogaritjes së fondit limit nga 

njëri vit në tjetrin, si dhe nuk shpjegohet qartë metoda e llogaritjes së sasisë nëpërmjet mesatares 

së ponderuar sipas kontratës së vitit 2017 dhe parashikimit të riskut.  

Gjithashtu nga auditimi rezultoi se për vitin 2018 objekti i kontratës ndryshoi nga ai i vitit më 

parë, 2017. Objekt i kontratës për vitin 2018 është “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore të 

lëngëta dhe të ngurta” pa e specifikuar nëse bëhet fjalë vetëm për mbetjet anatomike si në 

kontratën e vitit 2017 me objekt “Trajtimin e mbetjeve të rezikshme spitalore, anatomike të 

lëngëta dhe të ngurta, për Qëndrën Spitalore Universitare Nënë Tereza”. Për sa më sipër 
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mbajnë përgjegjësi anëtarët e komisionitpër argumentimin e fondit limit, N.A., E.P., I.K., 

V.H.dhe F.R.. 

 

Lidhur me observacionin nr 5/88 datë 05.04.2019 

Pretendimi i subjektit: 

-Grupi i  punës ka bërë argumentimin e fondit limit duke ju referuar gjithmonë treguesve 

statistikor dhe konkretisht numrit të rasteve të interventeve të bëra gjatë tre viteve të fundit, në 

13 blloqe operatore që gjenden përkatësisht pranë shërbimeve të ndryshme kirurgjikale. Siç do 

të vihet re dhe nga tabelat e paraqitura numri i rasteve të pacientëve që i nënshtrohen 

operacioneve ka pasur një trend në rritje të intervaleve sitë planifikuara ashtu dhe në urgjenca , 

rritje prej rreth 1,257 pacientë........gjithashtu grupi i punës ka marrë për bazë të dhënat ku vihet 

re nga viti në vit një trend në rritje për kg të mbetjeve. Më konkretisht kemi një rritje të biopsive 

nga viti 2016-2017 prej 7,411 biopsi. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

-Observacioni merret pjesërisht në konsideratë nga grupi i auditimit për sa kohë që argumentimi 

cituar sa më sipër nuk është pasqyruar në dokumentat e tenderit për Argumentimin e fondit limit 

në kundërshtim me pikën 2, neni 9, VKM nr. 914, datë 29.12.2014, si dhe nenin 59. 

-Lidhur me pretendimin e zj. L.S.nga sa verifikojmë gjatë periudhës qershor-dhjetor 2017, 

sqarojmë se ju  keni qenë me detyrë  Drejtor  në Drejtorin e Shërbimeve mbështetëse.  

 

Zbatimi i kontratës “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të lëngëta dhe të 

ngurta”. 

Viti 2016: 

Është lidhur kontrata nr.439/6 datë 25.02.2016 me objekt “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme 

spitalore anatomike të lëngëta dhe të ngurta” me vlerë totale 2,736,000 lekë me tvsh. Sasia totale 

e mbetjeve të cilat parashikon kjo kontratë është 6000 kg me një çmim për njësi prej 380 lekë/kg. 

Sasia e realizuar e këtyre mbetjeve deri në 31.12.2016 është 5415 kg me një vlerë prej 2,469,263 

lekë. 

Nga auditimi dhe verifikimi  i situacioneve dhe procesverbaleve të mbajtura nga Drejtoria e 

Shërbimeve Mbështetëse, Sektori Teknik rezulton se: 

-Nuk dokumentohet procesi i peshimit të mbetjeve të vendosura në qese sipas pikës 5, 

Specifikimet teknike të kontratës ku: “Mbetjet e vendosura në qese, paraprakisht do të peshohen 

në praninë e përfaqësuesve të dy palëve, ku do të hartohet procesverbali për sasinë e peshuar, pa 

kutinë e ambalazhimit të transportit.” Në procesverbale sasia e peshuar në kg nuk specifikohet 

se është pesha e mbetjeve pa kutitë, si dhe në krahë të sasisë në kg është shënuar numri i kutive 

për cdo sasi duke lënë të dyshohet mbi procesin e peshimit sipas kushteve të specifikuara në 

kontratë.  

-Nga muaji mars deri në tetor të vitit 2016, në procesverbalet e matjes, nuk përshkruhet lloji 

dhe gjëndja fizike (e lëngët apo e ngurtë) e mbetjes. Gjithashtu konstatohet se,  ndërkohë që 

në procesverbale lloji i kontenierëve është kuti kartoni, në formatin e dokumentit të transferimit 

të mbetjeve të rrezikshme është kuti plastike. Gjatë muajit nëntor-dhjetor në procesverbalet e 

dokumentuara të peshimit mbetjet e peshuara janë klasifikuar si mbetje të rrezikshme me kod 

18.01.03, gjendje të ngurtë të ambalazhuara në kuti kartoni, ndërkohë që në formatin e 

dokumentit të transferimit të mbetjeve të rrezikshme janë klasifikuar si mbetje me kod 18.01.02,  

gjëndja e lëngët, ambalazhuar në kuti plastike.  
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Në katalogun e miratuar shqiptar të mbetjeve me vendim nr.99, datë 18 shkurt 2005: 18 01 02 -

Pjese të trupit dhe organe përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut (përveç 

kodit 18 01 03) 18 01 03- Mbetjet,  grumbullimi dhe asgjesimi i të cilave kërkon trajtim të 

veçantë për të parandaluar infeksionet. 

Nga muaji janar deri në muajin tetor nuk specifikohet dhe dokumentohet lloji i mbetjeve të 

asgjësuara sipas klasifikimeve më sipërme. Mospërputhjet e procesverbaleve janë në 

kundërshtim me nenin 7, specifikimet teknike të kontratës, ku transporti dhe ambalazhimi 

i mbetjeve duhet të kryhet në përputhje me standardet e OBSH për mbetjet e rrezikshme 

spitalore anatomike të ngurta dhe të lëngshme.  

Nga auditimi i procesverbaleve rezultoi se, procesverbalet e firmosura nga personat përgjegjës të 

QSUT dhe përfaqësuesi i M. në muajin mars 2016, përkatësisht datat 16 mars dhe 30 mars nuk 

specifikohet sasia në kg por është lënë pa plotësuar. Sa më sipër, sasitë prej 50,54 kg dhe 76,39 

kg për muajin mars janë të padokumentuara.  

Sasia prej 126.93 kg me vlerë 57,880 lekë përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit, 

për të cilën mbajnë përgjegjësi subjekti M. shpk. 

Zbatimi i kontratës 

Viti 2017: 

Për vitin 2017 janë lidhur kontratat nr.283/2 datë 13.01.2017 me vlerë 547,200 lekë me tvsh, 

nr.1391/6 datë 03.04.2017 me vlerë 957,600 lekë me tvsh, nr.3001/12 datë 21.08.2017 me vlerë 

1,325,592 lekë me tvsh dhe 257/2 datë 11.01.2018 me vlerë 264,480 lekë me tvsh me objekt 

“Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të lëngëta dhe të ngurta”. Sasia totale e 

mbetjeve të cilat parashikon kjo kontratë është 6787 kg me një çmim për njësi prej 380 lekë/kg. 

Nga auditimi i situacioneve dhe procesverbaleve mujore rezultoi se: 

-Nuk dokumentohet procesi i peshimit të mbetjeve të vendosura në qese sipas pikës 5, 

Specifikimet teknike të kontratës: “Mbetjet e vendosura në qese, paraprakisht do të peshohen në 

prani të përfaqësuesve të dy palëve, ku do të hartohet procesverbali për sasinë e peshuar, pa 

kutinë e ambalazhimit të transportit”. Në procesverbale, sasia e peshuar në kg nuk specifikohet 

se është pesha e mbetjeve pa kutitë si dhe në krahë të sasisë në kg është shënuar numri i kutive 

për cdo sasi duke lënë të dyshohet mbi procesin e  peshimit sipas kushteve të specifikuara në 

kontratë. 

-Nga auditimi i situacioneve, procesverbaleve dhe formati i dokumentit të transferimit të 

mbetjeve konstatohet se ka një mospërputhje të dhënash mbi karakteristikat e mbetjeve sipas 

kodit të unifikuar të mbetjeve. Në procesverbalet e mbajtur gjatë vitit 2017 mbetjet janë 

klasifikuar sipas kodit 18.01.03 -Mbetjet,  grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave kërkon trajtim të 

vecantë për të parandaluar infeksionet (jo objekt i kontratës) gjendje e ngurtë, depozituar në kuti 

kartoni ndërkohë që në dokumentin  e transferimit janë klasifikuar sipas kodit 18.01.02 -Pjesë të 

trupit dhe organe përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut, përvec kodit 18 

01 03, gjendje e lëngët depozituar në kuti plastike.  

Nga auditimi rezultoi se, sasia prej 2435.35 kg përkatësisht 1174,10 kg për muajin qershor, 

629,25 kg për muajin nëntor dhe 632 kg për muajin dhjetor është klasifikuar dhe në procesverbal 

dhe në formatin e dokumentit të transferimit të mbetjeve si mbetje me kod 18.01.01 dhe 

18.01.03,  mbetje të cilat nuk janë objekt i kontratës së vitit 2017.Për pasojë vlera prej 

1,110,474 leke është dëm ekonomik për buxhetin e shtetit për të cilin mban përgjegjësi 

operatori M. shpk. 

Viti 2018:  
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Nga auditimi mbi zbatimin e kontratës nr.921/10 datë 28.03.2018 “Trajtimi i mbetjeve të 

rrezikshme spitalore të lëngëta dhe të ngurta për QSUT për vitin 2018” u konstatua sa më poshtë: 

Për vitin 2018 si dhe për vitet më përpara, nuk janë zbatuar pikat e kontratës si më poshtë: 

-Nuk dokumentohet dhe vërtetohet furnizimi në fillim të çdo muaji i QSUT me qeset përkatëse të 

ambalazhimit në kundërshtim me pikën 4, neni 4 i kontratës ku: “Kontraktuesi do të furnizojë në 

fillim të çdo muaji QSUT, me qeset përkatëse të ambalazhimit, duke iu referuar furnizimit të 

muajit paraardhës, kërkesës mujore të AK.” 

-Nuk vërtetohet dhe dokumentohet pika 5,neni 4 ku: “Kontraktuesi duhet të sigurojë transportin 

e mbetjeve të rrezikshme anatomike të ngurta dhe të lëngëta, sipas kërkesës së AK, nga godina e 

shërbimit mjekësor, deri në qendrën e impianit të hidroklavës, ku do të bëhet peshimi i tyre.” 

Nga ballafaqimi i bërë me personat përgjegjës (Me shefat e pavionit dhe kryeinfermierët të disa 

pavioneve) u sqarua se transporti i mbetjeve nga qëndra e Shërbimit në hidroklav nuk kryhet nga 

Kontraktuesi  por nga vet personeli i QSUT. 

- Nuk është dorëzuar  një konfirmim me shkrim për marrjen e mbetjeve të rrezikshme brenda 30 

ditëve nga marrësi në dorëzim sipas pikës 11, neni 4 i kontratës. Duke qenë se objekt i kësaj 

kontrate është “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore të lëngëta dhe të ngurta” dorëzimi i 

konfirmimit nga kontraktori është kusht i domosdoshëm për dokumentimin e procesit të plotë të 

trajtimit të këtyre mbetjeve deri në fazën përfundimtare. Si dhe nisur nga kushtet e kontratës pika 

14, neni 4: “Çdo person që angazhohet në dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme, ruan 

dokumentacionin e transferimit për një kohë prej të paktën 3 vjetësh nga data kur fillon dorëzimi 

dhe ua vë ato në dispozicion Agjensisë Kombëtare të Mjedisit apo Inspektoratit për Mjedisin, pas 

paraqitjes së kërkesës së tyre me shkrim. Dokumentacioni përmban të paktën kopje të dokumentit 

të dorëzimit, kopje të dokumentit të konfirmimit dhe informacion për dorëzimet e refuzuara. Çdo 

dorëzues, transportues dhe marrës në dorëzim i dërgon cdo 3 muaj Agjensisë Kombëtare të 

Mjedisit informacion për dorëzimin e mbetjeve.” 

-Nuk është dokumentuar në regjistrin e mbetjeve spitalore të rrezikshme sipas pikës 7, neni 4 

“Ky proces, shkruhet dhe dokumentohet dhe në regjistrin e mbetjeve spitalore të rrezikshme”.  

- Peshorja me të cilën kryhet peshimi i mbetjeve të rrezikshme nuk dokumentohet se është e 

kalibruar nga Shërbimi i Metereologjisë Shqiptar, ç‟ka lë për të dyshuar për sasinë e saktë të 

mallit që trajtohet nga Kontraktori M. shpk.  

-Nuk dokumentohet dhe vërtetohet nëpërmjet procesverbaleve se, pas marrjes në dorëzim nga 

ana e kontraktuesit është bërë dezinfektimi i mirë i frigoriferit dhe i ambjentit ku është instaluar 

frigoriferi pranë hidroklavës sipas pikës 8 neni 4 ku parashikohet: “...kjo do të pasqyrohet nga 

specialistët e hidroklavës në procesverbalin përkatës ditor të tyre”.  

Për sa më sipër, për moszbatimin e kushteve të kontratës mbajnë përgjegjësi: E.X., L.S.dhe 

N. A., në cilësinë e Drejtorit në Drejtorin e Shërbimeve mbështetëse, si dhe kontraktoriM. 

shpk.   

Lidhur me observacionin tuaj nr.5/83 datë 05.04.2019:  

-Në procesverbalet e mbajtura mbi tërheqjen e mbetjeve anatomike, në asnjë rast nuk është 

llogaritur pesha e kutisë. Kutia shërben vetëm si ambalazh transporti nga shërbimi deri në 

ambjentet e hidroklavës ku bëhet grumbullimi i këtyre mbetjeve sipas standardeve të OBSH. 

Ndërsa transporti përfundimtar i këtyre mbetjeve bëhet nga kontraktuesi me kontenier sipas 

formularit Standard të dokumentimit të transferimit të mbetjeve të rrezikshme.  

-Referuar kodit 18.01.02 dhe kodit 18.01.03 është një lapsus në procedurë. 
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-Panvarësisht se në procesverbalin e datës 16.03.2016 dhe 30.03.2016 nuk janë shënuar kg për 

mbetje, bashkëngjitur këtij procesverbali ekziston fletëhyrja nr. 28 e datës 16.03.2016 dhe 

fletëhyrja nr.8 datë 30.03.2016, ku vërteton sasinë e kg të mbetjeve të dala nga shërbimi.  

 -Duke ju referuar praktikës së mbajtur për muajt përkatësisht 1174,10 kg për muajin Qershor, 

629,25 kg për muajin nëntor dhe 632 kg për muajin dhjetor, rezulton një lapsus midis Formularit 

Standard të Dokumentimit të Transferimit të Mbetjeve të rrezikshme dhe formularit të dorëzimit 

dhe transportit të mbetjeve mjekësore sipas datave dhe muajve të lartë përmendur.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Në lidhje me observacionin ju bejmë me dije se nuk merret në konsiderat sepse: 

Së pari, nga ana juaj janë paraqitur 3 pretendime dhe ne dy nga keto pretendoni se janë lapsuse. 

Nga ana juaj është treguar një papërgjëgjshmëri totale duke e vënë institucionin para 

përgjegjësisë së likujdimit të faturave me dokumentacion të parregullt.  

Së dyti, në çdo peshim si dhe në çdo standart shkruhet pesha neto dhe bruto, pra me amballazh 

dhe pa amballazh. Duke qenë se amballazhi ka një peshë fikse, tek ju operohet me numer kutish 

në krahë të peshës në kg, duke vënë në pikpyetje çdo peshim, pasi gjithmonë sipas standarteve të 

OBSH çdo kuti apo qese për përdorimin e mbetjeve të rrezikshme ka nje peshmbajtje maksimale 

të lejuar, për të parandaluar çarjen e tyre dhe sjelljen e pasojave të tjera në ndotjen e ambjetit dhe 

mjedisit. 

Për sa i përketë kodeve të numeklaturave te mbetjeve nuk ka si të këtë lapsus pasi siç pretendoni 

dhe ju në standartet e OBSH nuk ka lapsuse sidomos në mbetjet e rrezikshme spitalore pasi 

përbëjnë një rrezikshmëri të lartë për popullatën. 

 

Nga auditimi i urdhërshpenzimeve u konstatua një sasi medikamentesh të marra në 

dorëzim në kundërshtim me kushtet e kontratës si më poshtë vijon: 

 

-Mbi auditimin e Urdhërshpenzimeve për kontratën nr. 912/33 datë 19.02.2016 lidhur midis 

QSUT dhe A.F. shpk, u konstatua se sasia prej 3000 flakon e medikamentit Glukozë 5%-250ml, 

me fletë hyrje datë 26.02.2016 dhe faturë tatimore nr.256 datë 26.02.2016 është marrë  në 

kundërshtim me kushtet e kontratës, neni 5,ku përcaktohet “Data e skadencës në ditën e 

lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se ½ e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të 

skadencës”.Data e prodhimit të këtij medikamenti ka qenë janar 2015, data e lëvrimit 26.02.2016 

dhe data e skadencës 14.01. 2017, pra data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit është më e 

vogël se ½ e kohësndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës . Sa më sipër vlera prej 

264,900 lekë (3000*88.3) përbën dëm ekonomik për të cilin mbajnë përgjegjësi OE A.F. 

shpk dhe komisioni i marrjes në dorëzim A.Z., I.N., E.A., B.Sdhe A.B.. 

 

Nga auditimi i urdhërshpenzimeve u konstatuan shkelje në afatin e lëvrimit të mallit si më poshtë 

vijon: 

-Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 912/36 prot, datë 19.02.2016, me afat deri më 

15.04.2016, lidhur nga QSUT me shoqërinë F. SHPK, për barna me vlerë 11,230,755 lekë pa 

tvsh u konstatua shkelje në afatin e lëvrimit. 

Neni 6, i kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja në dorëzim”, citon: “ E gjithë sasia e mallit duhet 

të lëvrohet, në Tiranë në depot ku do të kryhet shërbimi i magazinimit, kolaudimit dhe 

shpërndarjes së medikamentave në QSUT. Afatet e lëvrimit: -30 % e sasisë së secilit bar duhet të 

lëvrohet brenda 20 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës dhe -70 % e sasisë së mbetur së 

secilit bar duhet të lëvrohet deri në përfundimin e kontratës.” 



 

84 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

Në lidhje me medikamentin Meropenem, OE ka lëvruar me datë 20.04.2016, me faturën tatimore 

nr. 9664, me nr. Serial 34160664, sasinë prej 1000 flakone me vlerë 1,100,000 lekë, përsa i 

përket kushtit të lëvrimit të 30 % brenda 20 ditëve është tejkaluar me 40 ditë, dhe lidhur me 

afatin e dytë 5 ditë. Medikamentin Ciproflaxine OE e ka lëvruar më datë 13.04.2016 me faturën 

tatimore nr. 9146, duke pasur 30 % të sasisë me 33 ditë jashtë afatit. Më datë 22.04.2016 me 

faturën tatimor nr. 9670 janë dorëzuar medikamentet Meropenem dhe Vancomycine me 7 ditë 

vonesë jashtë afatit të përfundimit për pjesën e dytë të mallrave, duke pasur nё total 92 ditё 

vonese dhe me penalitet ditor 11,230.76 lekё, ka maturuar penalitete nё vlerёn 1,033,230 lekё, 

nga tё cilat 127,548 lekё i janё mbajtur nga financa QSUT, mbetet vlera 905,681 lekё e cila 

përbën dëm ekonomik, për tu dёmshpёrblyer nga shoqëria F.F. SHPK. 
 

-Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 1259/17 prot, datë 02.03.2016, lidhur nga QSUT 

me shoqërinë “L.F.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 31,556,880 lekë pa tvsh, me afat 

lëvrimi deri më 15.04.2016, u konstatua shkelje në afatin e lëvrimit. 

Neni 6, i kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja në dorëzim”, citon: “ E gjithë sasia e mallit duhet 

të lëvrohet, në Tiranë në depot ku do të kryhet shërbimi i magazinimit, kolaudimit dhe 

shpërndarjes së medikamentave në QSUT. Afatet e lëvrimit: -30 % e sasisë së secilit bar duhet të 

lëvrohet brenda 20 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës dhe -70 % e sasisë së mbetur së 

secilit bar duhet të lëvrohet deri në përfundimin e kontratës.” 

Në lidhje me medikamentin Faktori VIII, sasia totale deri më 15.04.2016 ishte 800,000 UI, 

komisioni i kolaudimit i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., pas 

marrjes në dorëzim të mallit me faturën tatimore nr.211, nr.serial 27141816, datë 06.04.2016, ka 

konstatuar se sasia 210,000 UI ishte jashtë afatit për 19 ditë.  

Nga verifikimi i kontratës e lidhur më 02.03.2016, afati i 15-ditëve përfundonte më datë 16 mars, 

dhe duke llogaritur deri më 06.04.2016 të faturës vonesa është 20 ditë. Llogaritja e penaliteteve 

për këtë vonesë është llogaritur me vlerën e barnave me vonesë dhe jo me 25 % të vlerës totale të 

kontratës. Nga sektori i financës janë llogaritur për 19 ditë me penalitetin 27,216 lek, 4/1000 në 

ditë, me një total 517,104 lekë. Duke kryer rillogaritjen penaliteti për 20 ditë me 31,556.88 lekë 

në ditë është 631,137 lekë, pra me një diferencë të pallogaritur prej 114,033 lekë. 

Më datë 21.04.2016, komisioni i kolaudimit ka marrë në dorëzim sasinë prej 20 ampula 

Flumazenil dhe sasinë prej 1000 ampula Ketaminë, 2000 flakonë Vecuronium, të shoqëruara me 

faturën tatimore nr.247, datë 21.04.2016. Këto sasi janë sasitë totale të kontraktura në kontratë. 

Pra fornitori nuk ka respektuar afatin e lëvrimit të 30 % të sasisë së çdo medikamenti brenda 15 

ditësh nga nënshkrimi i kontratës si dhe 70% të sasisë së mbetur brenda përfundimit të kontratës. 

Për medikamentin Flumazelin është shkelur afati i lëvrimit të sasisë 30 % me 34 ditë vonesë 

duke maturuar një penalitet prej 1,072,933 lekë, dhe shkelja e afatit të lëvrimit për pjesën e 

mbetur 70 me 6 ditë vonesë dhe maturimin e penalitetit prej 189,341 lek.  

Për medikamentin Ketamine është shkelur afati i lëvrimit të sasisë 30 % me 34 ditë vonesë duke 

maturuar një penalitet prej 1,072,933 lekë, dhe shkelja e afatit të lëvrimit për pjesën e mbetur 70 

me 6 ditë vonesë dhe maturimin e penalitetit prej 189,341 lek. 

Për medikamentin Vecuronium është shkelur afati i lëvrimit të sasisë 30 % me 34 ditë vonesë 

duke maturuar një penalitet prej 1,072,933 lekë, dhe shkelja e afatit të lëvrimit për pjesën e 

mbetur 70 me 6 ditë vonesë dhe maturimin e penalitetit prej 189,341 lek. 

 

Vlera 3,664,198 lekë penalitete përbën dëm ekonomik, dhe duhet të dëmshpërmblehet nga OE 

L. SHPK.  



 

85 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

 

-Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 912/32 prot, datë 19.02.2016, lidhur nga QSUT me 

shoqërinë “M.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 98,316,246 lekë pa tvsh, me afat 

lëvrimi deri më 15.04.2016, u konstatua shkelje në afatin e lëvrimit. 

Më datë 25.04.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 263 flakonë, Dobutamine, pjesë 

e sasisë së 70%, me faturën tatimore nr. 16610 datë 25.04.2016, me vonesë 10 ditë dhe duke 

maturuar një penalitet prej 983,162 lekë. 

Më datë 22.04.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 320 flakonë Cefepime, pjesë e 

sasisë së 70%, me faturën tatimore nr.16357 datë 22.04.2016, me vonesë 7 ditë dhe duke 

maturuar një penalitet prej 688,213 lekë. 

Më datë 01.04.2016 komisioni ka marrë në dorëzim sasinë pre 163 flakonë Levofloracinë, pjesë 

e sasisë së 30%, me faturën tatimore nr. 13163 datë 01.04.2016, të cilët ishin me vonesë 21 ditë 

dhe duke maturuar një penalitet prej 2,064,641 lekë.  

Më datë 18.03.2016 komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 36 flakonë Somofosfatine, pjesë 

e sasisë së 30%, me faturën tatimore nr. 10884, datë 18.03.2016, të cilat ishin me vonesë 8 ditë 

dhe duke maturuar një penalitet prej 786,529 lekë. 

Më datë 18.03.2016 komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 434 flakonë Omeprazol, pjesë e 

sasisë së 30%, me faturën tatimore nr. 10884, datë 18.03.2016, të cilat ishin me vonesë 8 ditë dhe 

duke maturuar një penalitet prej 786,529 lekë. 

 

Vlera në total e penaliteteve është5,309,077 lekë, duke zbritur shumën prej 72,589 lekë e 

mbajtur nga sektori i financës së QSUT, shuma 5,236,488 lekë përbën dëm ekonomik i cili 

duhet të dëmshpërblehet nga OE M. SHPK. 

 

-Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 2196/13 prot, datë 09.05.2016, lidhur nga QSUT 

me shoqërinë “M.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 20,809,240 lekë pa tvsh, me afat 

lëvrimi deri më 15.12.2016, u konstatua shkelje në afatin e lëvrimit të mallit. 

Më datë 23.06.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 49500 flakonë të Faktorit IX, me 

faturën tatimore nr. 26795 datë 23.06.2016 dhe e gjithë kjo sasi me vonesë prej 14 ditësh, duke 

maturuar një penalitet prej 145,665 lekë. 

Më datë 22.07.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 60000 flakonë të Faktorit IX, me 

faturën tatimore nr. 31109 datë 22.07.2016 dhe e gjithë kjo sasi me vonesë prej 13 ditësh, duke 

maturuar një penalitet prej 135,260 lekë. 

Vlera në total e penaliteteve është  280,925 lekë, duke zbritur shumën prej 179,051 lekë e 

mbajtur nga sektori i financës së QSUT, shuma 101,874 lekë përbën dëm ekonomik i cili 

duhet të dëmshpërblehet nga OE M. SHPK. 

 

-Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 2170/6 prot, datë 05.05.2016, lidhur nga QSUT me 

shoqërinë “E.F.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 8,220,500 lekë pa tvsh, me afat 

lëvrimi deri më 15.12.2016, u konstatua shkelje në afatin e lëvrimit. 

Më datë 07.06.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 800 njësi të Cefuroxime, me 

faturën tatimore nr. 532 datë 07.06.2016 dhe e gjithë kjo sasi me vonesë prej 2 ditësh, duke 

maturuar një penalitet prej  8,220 lekë. 

Më datë 21.09.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 1800 njësi të Cefuroxime, me 

faturën tatimore nr. 959 datë 21.09.2016 dhe nga kjo 900 flakonë me vonesë prej 46 ditësh duke 
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maturuar një penalitet prej 189,071 lekë dhe 900 flakonë me vonesë 16 ditë duke maturuar një 

penalitet prej  65,764 lekë.  

 

Vlera në total e penaliteteve është 263,056 lekë, duke zbritur shumën prej 32,224 lekë e 

mbajtur nga sektori i financës së QSUT, shuma 230,832 lekë përbën dëm ekonomik i cili 

duhet të dëmshpërblehet nga OE E.F. SHPK. 

 

-Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 912/79 prot, datë 26.02.2016, lidhur nga QSUT me 

shoqërinë “I.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 29,707,220 lekë pa tvsh, me afat 

lëvrimi deri më 15.04.2016, u konstatua shkelje lidhur me kushtet kontraktuale të rëna dakort 

midis palëve, të cilat janë kushte kontradiktore. 

Më datë 30.03.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 300 flakonë Choline, me faturën 

tatimore nr. 26455 datë 30.03.2016.  

Më datë 04.04.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 22 ampula Iloprost, me faturën 

tatimore nr. 26910 datë 04.04.2016.  

Më datë 04.04.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 300 flakonë Cholinë, me faturën 

tatimore nr. 26910 datë 04.04.2016.  

Më datë 11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 175 flakonë Docetaxel, me 

faturën tatimore nr. 31333 datë 11.05.2016.  

Më datë 11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 560 flakonë Docetaxel, me 

faturën tatimore nr. 31333 datë 11.05.2016.  

Më datë 11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 550 flakonë Filgrastim, me 

faturën tatimore nr. 31333 datë 11.05.2016.  

Më datë 11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 135 njësi të Temozolomide, me 

faturën tatimore nr. 31333 datë 11.05.2016.  

Më datë 11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 840 njësi të Gemcitabine, me 

faturën tatimore nr. 31334 datë 11.05.2016.  

 

Vlera në total prej 9,298,360 lekë, duke zbritur shumën prej 1,047,708 lekë e mbajtur nga 

sektori i financës së QSUT, shuma 8,250,652 lekë përbën efekt negativ financiar, si pasojë e 

kushteve Fkontradiktore të përcaktuara në kontratën ë nënshkruar midis palëve, ku pasoja ka 

ardhur nga AK.  

 

-Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 1474/14 prot, datë 16.03.2016, lidhur nga QSUT 

me shoqërinë “I.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, dhe AK QSUT, përfaqësuar nga znj. O.M., 

me vlerë 14,975,290 lekë pa tvsh, me afat lëvrimi deri më 15.04.2016, u konstatua shkelje në 

afatin e lëvrimit. 

Në kundërshtim me nenin 6, “Afati i lëvrimit dhe marrja në dorëzim” ku citohet: “ ...Afatet e 

lëvrimit: Nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 15.04.2016, -30% e sasisë së secilit bar 

duhet të lëvrohet brenda 15 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës; -70% e sasisë së mbetur 

së secilit bar duhet të lëvrohet deri në përfundimin të kontratës.” dhe nenin nr.10 “Likuidimi i 

dëmeve për dorëzimin e vonuar” ku citohet: “Kontraktuesi, kur nuk realizon këtë kontratë brenda 

afatit të përcaktuar në të për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore 

për dorëzimin e vonuar do të jetë 4/1000 të vlerës korresponduese të mbetur pa u zbatuar 

ngaatuar nga çmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës 

së mbetur. Neni i 18, “Ndjekja e kontratës”, citon: “Ngarkohet përgjegjësi i Farmacisë qëndrore, 
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si person i autorizuar për ndjekjen e kësaj kontrate dhe raporton tek Titullari i AK për realizimin 

e kontratës deri në përfundimin e saj.”  

 

Më datë 14.04.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë 8000 Heparinë, me faturën tatimore nr. 

608, datë 14.04.2016, dhe 30% e sasisë ishte me 13 ditë vonesë, duke maturuar një penalitet prej 

194,678 lekësh.  

 

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë  476 flakonë Ciplatine, me faturën 

tatimore nr.738 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 34 ditë dhe sasia 

70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 lekësh.   

 

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë  682 flakonë Dacabarsin, me faturën 

tatimore nr.738 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 34 ditë dhe sasia 

70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 lekësh.   

 

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë  1150 flakonë Vinblastine, me faturën 

tatimore nr.738 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 34 ditë dhe sasia 

70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 lekësh.  

 

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë  900 flakonë Fluoruracil, me faturën 

tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 34 ditë dhe sasia 

70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 lekësh.  

 

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë  500 ampula  Aciclovir, me faturën 

tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 34 ditë dhe sasia 

70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 lekësh.  

 

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë  300 ampula  Methylpreditazinë, me 

faturën tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 34 ditë dhe 

sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 lekësh. 

 

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë e Lёndёve tё kontrastit 300 mlg -100, 

me faturën tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 34 ditë 

dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 lekësh. 

 

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë e Lёndёve tё kontrastit 300 mlg -200, 
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me faturën tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 34 ditë 

dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 lekësh. 

 

Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë e Dopaminё 50 mlg, me faturën 

tatimore nr.733 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 34 ditë, duke 

maturuar një penalitet prej 509,160 lekësh. 

 

Më datë 06.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë e Flukonaze, me faturën tatimore nr.751 

datë 06.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 35 ditë dhe sasia 70% është me 

vonesë për 21 ditë, duke maturuar një penalitet prej 838,616 lekësh. 

 

Më datë 06.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë e Noradrenaline , me faturën tatimore 

nr.751 datë 06.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 35 ditë dhe sasia 70% është 

me vonesë për 21 ditë, duke maturuar një penalitet prej 838,616 lekësh. 

 

Më datë 12.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë e Hydrocortisone sodium, me faturën 

tatimore nr.791 datë 12.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 41 ditë dhe sasia 

70% është me vonesë për 27 ditë, duke maturuar një penalitet prej 1,018,319 lekësh. 

 

Më datë 12.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave i përbërë nga znj. B.S., znj. A.Z., znj. 

E.A., znj. I.N. dhe znj. A.B., ka marrë në dorëzim sasinë e Phenitoine 50 mlg, me faturën 

tatimore nr.791 datë 12.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 41 ditë dhe sasia 

70% është me vonesë për 27 ditë, duke maturuar një penalitet prej 1,018,319 lekësh. 

 

Vlera në total e penaliteteve është 10,887,000 lekë, duke zbritur shumën prej 1,069,405 lekë e 

mbajtur nga sektori i financës së QSUT, shuma  9.817.595 lekë përbën dëm ekonomik i cili 

duhet të dëmshpërblehet nga OE I.  SHPK. 

 

Pёr sa mё sipёr mbajnё pёrgjegjёsi pёrgjegjёsja e sektorit tё financёs znj. E.J. dhe anёtarёt e 

grupit tё kolaudimit dhe kontraktori. 
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Pika 6.Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve të fondeve publike, 

lidhjen dhe zbatimin e kontratave. 

 

Auditimi i kryer për prokurimet publike është bazuar në metodën me përzgjedhje, për kontratat 

tëcilat kanë risk të lartë, si dhe bazuar në të dhënat kryesore që përmban një procedurë prokurimi 

dhe zbatimi i saj si vlera e fondit limit, lloji i procedurës së zhvilluar, numri i operatorëve 

ekonomikë pjesëmarrës, ulja nga vlera e fondit limit e ofertës fituese, kushtet kontraktuale të 

përcaktuara midis palëve,kërkesat për kualifikim, mënyrën e përllogaritjes së vlerës së fondit 

limit, etj. Gjithashtu, grupi i auditimit pasi vlerësoi përvecse observacioneve dhe sqarimet e 

dhëna gjatë ballafaqimit, si dhe dokumentacionit të dorëzuar në takimin përmbyllës, sqaron se 

janë bërë edhe pasqyrimet e reflektimet përkatëse në propozimet për përmirësimin e gjendjes. 

 

1.Për auditimin e ushtruar për procedurën e prokurimit me objekt:“Shtesë kontrate për 

ndërtimin e Bunkerit për instalimin e dy akseleratorëve linear në Spitalin Onkologjik të 

QSUT-së”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i procedurës së prokurimit mbi fondin limit,  kërkesat për kualifikim dhe zbatimi 

i punimeve.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, në procedurën e prokurimit me objekt: “Shtesë kontrate 

për ndërtimin e Bunkerit për instalimin e dy akseleratorëve linear në Spitalin Onkologjik të 

QSUT-së”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi përdorimin e 

procedurës me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, hartimin dhe miratimine 

kërkesave për kualifikim, përllogaritjen e vlerës së fondit limit, kualifikimin e shoqërisë 

pjesëmarrëse, si dhe zbatimin e punimeve, etj, trajtuar hollësishëm në raportin përfundimtar të 

auditimit.   

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik,rezulton: Nënshkrimi 

i një kontrate shtesë në kundërshtim me nenin 33 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar; përllogaritja e një vlere fondi limit për kontratën shtesë të 

padokumentuar dhe paargumentuar, në kundërshtim me nenin 28 të LPP; hartimi i kritereve për 

kualifikim në kundërshtim me nenin 46 të LPP; kualifikimi i operatorit ekonomik të vetëm 

pjesëmarrës në kundërshtim me nenin 53/3 të LPP; zbatimi i punimeve në kundërshtim me 

kushtet e kontratës si dhe nenin 59, 60 të LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Ndikimi:Nga auditimi i procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm ekonomik 

në vlerën 1,698,104 lekë, si dhe efekt negativ financiar në vlerën 13,926,521 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mostrajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E lartë.  
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         Të dhëna mbi tenderin Komisioni i vlerësimit të ofertave Njësia e prokurimit 

Urdhër Prokurimi i titullarit të autoritetit 

kontraktor Nr. 6712 Prot., datë 12.11.2015.   

 

I.K., Kryetar, përgjegjës sektori teknik, 

ing.ndërtimi, 

J.D.Anëtare, drejtor juridik, juriste, 

A.T.Anëtare, specialiste në sektorin e 

financës dhe të kontabilitetit, ekonomiste.   

 

 

A.Z., 

M.C., 

A.U..  

Vlera e përllogaritur e kontratës: 35,588,450 lekë 

pa TVSH.  

Lloji i procedurës: Procedurë me negociim, pa 

shpallje paraprake të njoftimit të kontratës.   

Operatori ekonomik fitues “A.C.” sh.p.k.  

Vlera e ofertës 35,575,182,7 lekë pa TVSH. 

Ulja e ofertës nga fondi limit: 13,267.3 lekë pa 

TVSH.   

Ftesë për negociim drejtuar shoqërisë “A.C.” 
sh.p.k. nr. 6712/2 prot., datë 12.11.2015.    

Raporti përmbledhës i hartuar nga KVO, Nr. 

6712/4 Prot., datë 16.11.2015.  

 

Shkresa Nr. 6712/4 Prot., datë 16.11.2015 i 

titullarit të AK Znj. O.M., mbi miratimin e 

procedurës së prokurimit.  

Formulari i njoftimit të fituesit nr. 6712/5 

prot., datë 16.11.2015.    

 

Tenderi i zhvilluar më datë: 

16.11.2015. 

 

Titullari i AK: Znj. O.M..   

Formulari i publikimit të njoftimit të 

kontratës së nënshkruar nr. 6712/7 prot., 

datë 20.11.2015.  

Procesverbali i negociimit datë 

16.11.2015. 

Kontrata shtesë nr. 6712/6 prot., datë 16.11.2015, 

me vlerë 42,690,219.24 lekë me TVSH.  

Njoftimi i klasifikimit datë 16.11.2015.  

 

 

Njoftim i kontratës së 

nënshkruar: Publikuar në 

Buletinin e Njoftimeve Publike 

Nr. 48, datë 07.12.2015.  

 

Referuar procedurës së mësipërme të prokurimit, sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion 

nga “Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë (këtu e në vijim AK)”, sipas procedurës 

së ndjekur nga AK me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, konstatohet se: 

 

AK, më datë 16.12.2012 (ku data e përcaktuar në kontratën bazë të nënshkruar mund të jetë një 

lapsus, pasi data e nënshkrimit të kontratës bazë është 16.12.2014), është lidhur kontrata midis 

AK përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm znj.O.M. dhe shoqërisë “A.C.” sh.p.k. përfaqësuar 

nga Administratori z. P.P.. Objekti i kësaj kontrate bazë është “Ndërtimi i bunkerit për instalimin 

e dy akseleratorëve linearë në Spitalin Onkologjik, QSUT”, me vlerë totale të kontratës bazë 

182,060,379 lekë pa TVSH, 218,472,455 lekë me TVSH.  

Referuar kontratës bazë të nënshkruar midis palëve, në asnjë nen të saj, apo përfshirë edhe 

dokumentet e tenderit, nuk është përcaktuar lloji i kontratës që prokurohet. Referuar VKM nr. 1, 

datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit”, i ndryshuar (në fuqi në kohën e 

nënshkrimit të kontratës bazë), legjislacioni i prokurimit publik parashikon dy lloje kontratash, 

konkretisht:  

1. Punët mund të prokurohen me anë të punimeve me matje, në bazë të çmimeve fikse, në rastet 

kur vëllimi i punëve, të specifikuara në projekt, mund të ndryshojë gjatë realizimit. Në këtë rast, 
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kontraktori është i detyruar të ruajë, pa asnjë ndryshim, çmimet për njësi, të përcaktuara në 

ofertën e dorëzuar.  

2. Një mundësi tjetër është “kontrata me çelësa në dorë”, ku vëllimi i punëve, i parashikuar në 

projekt, mund të shërbejë vetëm si një orientim dhe ofertuesi kryen një studim të hollësishëm të 

projektit, pa asnjë detyrim për të respektuar vëllimin e punëve të projektit. Në këtë rast 

kontraktori ka përgjegjësinë e realizimit të punëve, pa kërkuar asnjë fond shtesë, përveç vlerës së 

kontratës së prokurimit që, në çdo rast, përfshin të gjitha detyrimet fiskale në fuqi. 

 

Pra, në kundërshtim të plotë me LPP, në kontratën e nënshkruar midis palëve, referuar 

terminologjisë së parashikuar në aktet ligjore dhe nënligjore (në fuqi në kohën e kryerjes së 

procedurës dhe nënshkrimit të kontratës bazë), nuk është parashikuar nëse kjo kontratë është me 

punime në matje apo kontratë me çelësa në dorë. Kjo për faktin se, në rastin e kontratave me 

çelësa në dorë, kontraktori ka përgjegjësinë e realizimit të të gjitha punimeve, pa kërkuar 

asnjë fond shtesë. 

 

Me shkresën nr. 6657 prot., datë 10.11.2015, z. A.Z.në cilësinë e Drejtorit Ekonomik dhe 

Planifikimit Financiar i është drejtuar Znj. O.M. në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm me një 

kërkesë për hapje të procedurës së mësipërme të prokurimit.  

Sipas kësaj shkrese, nga Drejtoria Ekonomike sqarohet se kanë dalë disa punime shtesë në 

ndërtimin e bunkerëve për instalimin e akseleratorëve, por pa dhënë asnjë sqarim përse nuk është 

përcaktuar i saktë objekti i prokurimit, i cili ka qenë për ndërtimin e dy akseleratorëve. 

 

Gjithashtu, sqarohet se ka dalë e domosdoshme kryerja e disa punimeve shtesë në bunkerin e 

dytë të këtij ndërtimi, por pa dhënë asnjë sqarim se kush janë zërat konkretë që kanë dalë si 

shtesë punimesh. 

Gjithashtu, sqarohet se, mbështetur në detyrën e projektimit të hartuar nga grupi i punës, me 

shkresë përcjellëse me nr. 3113/1 prot., datë 23.06.2015, si dhe bazuar në projekt preventivin e 

zbatimit, janë përcaktuar zërat e domosdoshëm të punimeve, volumet dhe çmimet përkatëse, që 

duhet të ketë parasysh zbatuesi i kryerjes së punimeve shtesë.  

 

Lidhur sa më sipër, së pari, në datën që Z. A.Z.(10.11.2015) i është drejtuar Drejtorit të 

Përgjithshëm, ku pasqyron edhe faktin ç‟farë duhet të ketë parasysh zbatuesi i kryerjes së 

punimeve shtesë, AK akoma nuk kishte nënshkruar kontratën me zbatuesin (kontrata shtesë 

lidhur më datë 16.11.2015), fakt ky i cili provon parregullsinë e ndjekur nga Z. A.Z..  

Së dyti, në shkresën e mësipërme, ish drejtori ekonomik z. A.Z.ka vënë në dijeni titullarin e AK 

se, fondi limit për këtë procedurë është 42,706,140 lekë me TVSH, ndërkohë që, me shkresën e 

sipërcituar të sqaruar me sipër (nr. 3113/1 prot., datë 23.06.2015), grupi i punës për hartimin e 

detyrës së projektimit ka parashikuar se, vlera e përafërt e punimeve që kërkohen të kryhen 

nga ky projekt zbatimi shtesë është rreth 20,000,000 lekë pa TVSH. 

Pra, nga z. A.Z.i është dërguar një informacion titullarit të AK, duke përcaktuar një fond limit 

prej 42,706,140 lekë më TVSH, ndërkohë që grupi i mësipërm ka parashikuar vlerën e përafërt 

prej 20,000,000 lekë pa TVSH. 

Lidhur sa më sipër, mban përgjegjësi ish Drejtori Ekonomik z. A.Z.. 
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Me shkresën nr. 2413 prot., datë 28.04.2015, sqarohet edhe blerja e akseleratorit të dytë, 

ndërkohë referuar projektit fillestar dhe objektit të kontratës bazë,rezulton se ka qenë 

instalimi i dy akseleratorëve. 

 

Referuar sa më sipër, në asnjë prej dokumentacioneve të administruara nuk është 

pasqyruar ky fakt. 

 

Me shkresën nr. 2523 prot., datë 05.05.2015, AK i është drejtuar Z. Alfred Cakeri, Sekretar i 

Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë, sipas së cilës është vënë në dijeni mbi 

domosdoshmërinë e kryerjes së disa punimeve shtesë. 

Me shkresën nr. 2156/1 prot., datë 25.05.2015, Ministria e Shëndetësisë i ka kthyer përgjigje 

AK, sipas së cilës sqarohet se: 

 

 Sipërmarrësi nuk mund të ndryshojë me nismën e vetë, të subjektit projektues a 

mbikqyrës, projektin dhe përshkrimet teknike të tij. 

 Sipërmarrësi është i detyruar të zbatojë çdo ndryshim të urdhëruar me shkrim nga 

investitori ose persona të autorizuar prej tij që nuk ndryshon në thelb kushtet kryesore 

të projektit, të kontratës dhe nuk rrit vlerën e saj. 

 Çdo ndryshim në projekt preventiv, duhet miratuar nga projektuesi. 

Referuar sa më sipër, sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion, në asnjë rast nuk janë 

zbatuar tre përcaktimet e mësipërme të dhëna nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, organi 

epror,për të cilat ngarkohet me përgjegjësi titullarii QSUT, lidhur me shtesën e kontratës.  

 

Gjithashtu, sipas shkresës së mësipërme, organi qendror blerës ka sqaruar se, vetëm pika 1/a/b/c 

ka qenë parashikuar në detyrën e projektimit në kohën e realizimit të projekt preventivit të 

zbatimit, por që për shkak të mungesës së pajisjes së dytë të akseleratorit linear, nuk është 

realizuar ende nga ana juaj, për të cilën organi qendror blerës ka dhënë edhe miratimin. 

Theksojmë se, pika 1/a/b/c ka të bëjë me a) ndërtimin e bazamentit prej betoni për instalimin e 

aparaturtës në bunkerin e dytë, b) F.V. të derës mbrojtëse, kasë dhe aksesorë në bunkerin e dytë, 

paralelisht me atë të bunkerit të parë, si dhe c) instalimin e sistemit të trajtimit të ajrit për 

bunkerin e dytë.  

 

Pra, referuar sqarimeve të mësipërme, rezulton se kontraktori ka kryer ndryshime të zërave të 

projektit, pa marrë asnjë miratim si nga investitori, ashtu edhe nga projektuesi, sipërmarrësi 

ka bërë ndryshime të projektit me nismën e vetë, të cilat kanë sjellë si pasojë edhe rritjen e 

vlerës, sipas kontratës shtesë të pretenduar. 

 

Por ndërkohë, nga ana e organit qëndror blerës, referuar pikave nga 2-9, sqarohet se, nuk ka 

asnjë dokumentacion që të provojë nëse kanë qenë të parashikuara në detyrën e projektimit dhe 

janë hartuar si zëra punimesh apo qoftë volumesh, si dhe nuk kanë lidhje me objektin e 

kontratës. Por, gjithsesi është në kompetencë të AK për të vendosur nëse këto zëra duhen 

vendosur në preventivin shtesë. 

Pra, ashtu sikurse sqaruar edhe nga Ministria e Shëndetësisë, referuar dokumentacionit të 

administruar, të gjitha zërat nga pika 2-9 nuk kanë lidhje me objektin konkret të 
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prokurimit, pra janë jashtë projektit dhe preventivit fillestar, si dhe detyrës së projektimit, 

konkretisht: 

2- Domosdoshmëria e shtimit të një dhome për stafin në ambientet e brendshme të pritjes së 

pacientëve. 

3- Zgjerimi i hollit pranë derës së jashtme. 

4- Çelja e një dritare shtesë për futjen e dritës. 

5- Spostimi i depozitave të ujit. 

6-Sistemim hapsire dhe sheshe përreth. 

7-Prishja e godinës së vjetër të djegsit, e cila është mbyllur dhe bllokuar nga Ministria e 

Shëndetësisë që në vitin 2011. 

8-Nevoja për aspirim. 

9-Ndërtimi i Bunkerit, bllokon dritaren e kësaj dhome, pasi ngjitur me të krijohet hapsira për 

instalimin e grafisë dixhitale.  

 

Nisur nga përgjigja e organit qendror blerës, nëpërmjet MEMO-s protokolluar nr. 2523/2 prot., 

datë 02.06.2015, z. A.Z.Drejtor Ekonomik dhe z. A.U. përgjegjës i sektorit të investimeve dhe 

infrastrukturës i është drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm nga ku sqaron se, Ministria e 

Shëndetësisë ka dhënë miratimin për detajimin dhe preventivin e aparaturës shtesë, ndërkohë që 

rezulton e kundërta (sqaruar hollësishëm më sipër), për të cilën mbajnë përgjegjësi ligjore z. 

A.Z.dhe z. A.U., për keqinformim dhe vënie në dispozicion titullarit të AK, të një informacioni 

të pasaktë.  

 

Me shkresën nr. 87 prot., datë 12.06.2015, protokolluar në AK nr. 3226/1 prot., datë 15.06.2015, 

kontraktori i është drejtuar mbikqyrësit të punimeve, duke sqaruar se kanë filluar punimet e 

kanalizimeve për shtrirjen e linjave të furnizimit me energji elektrike, linjës së furnizimit me ujë 

të pijshëm linjës së furnizimit me oksigjen, si dhe për ndërtimin e kanalizimit të ujrave të zeza, si 

dhe kërkohet ndërhyrja tek projektuesi për të dhënë të detajuar pikën e shkarkimit të ujrave të 

zeza. Për sa sqaruar, në dosje nuk administrohet asnjë dokumentacion, ku të jetë pasqyruar 

dhe miratuar ndryshimi i mësipërm nga projektuesi. 

 

Gjithashtu, në shkresën e mësipërme sqarimi i dhënë nga kontraktori është kontradiktor pasi, në 

fillim sqarohet se tubi i kolektorit të ujrave të zeza është jashtë funksionit, ndërkohë më poshtë 

sqaron se “edhe sikur ky tubacion të ishte në gjendje të mirë funksionale...”. Pra, rezulton dhe 

provohet se kontraktori ka kryer punimet, përfshirë edhe zëra të paparashikuar në kontratën dhe 

preventivin fillestar, pa marrë asnjë miratim nga mbikqyrësi, AK dhe projektuesi, të cilat 

kanë sjellë si pasojë edhe vlerën e kontratës shtesë të pretenduar, për të cilat mban përgjegjësi 

kontraktori. 

 

Me shkresën nr. M059/47 prot., datë 28.09.2015, protokolluar në AK nr. 5594 prot., datë 

28.09.2015, mbikqyrësi i punimeve i është drejtuar AK, sipas së cilës sqarohet se: 

 Kontraktori është në përfundim të punimeve sipas kontratës së nënshkruar midis palëve. 

 Deri në këtë moment, kanë përfunduar 95% të punimeve. 

 Mbi bazën e punimeve të kryera dhe punimeve që janë në proces, është hartuar tabela e 

punimeve faktike, duke iu referuar librezës së masave. 
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 Nga balancimi i bërë në tabelën e punimeve, rezulton se janë kryer disa punime më 

shumë, për të cilat nuk kërkohen nga ana e shoqërisë mjete financiare. 

 

Pra, ashtu sikurse sqaruar nga mbikqyrësi i punimeve, nga ana e kontraktorit janë kryer deri në 

datë 28.09.2015, 95% e punimeve, përfshirë edhe zërat shtesë (të cilat nuk mund të kryhen të tëra 

dot në momentin e nënshkrimit të kontratës shtesë datë 16.11.2015, si psh gërmimet etj, pra është 

nënshkruar një kontratë shtesë e pasaktë, ku zërat janë kryer përpara se të nënshkruhej kontrata 

shtesë, për të cilat kontraktori nuk ka kërkuar asnjë vlerë shtesë (pra i ka realizuar vetë, pa 

marrë asnjë konfirmim, pa nënshkruar kontratë shtesë, si dhe për më tepër duke mos 

kërkuar kompesim financiar).  

Pra, vetë mbikqyrësi ka vënë në dijeni AK, se kontraktori nuk ka kërkuar mjete financiare për 

disa punime më shumë të kryera prej tij, ndërkohë AK ka lidhur kontratën shtesë. 

 

Në dosje administrohet një preventiv për akseleratorin linear 2 me vlerë totale 42,706,140 lekë, 

shkresë kjo e nënshkruar nga preventivues shoqëria “T.” Sh.p.k. me administrator Znj. D.Q., 

ndërkohë mbikqyrësi i objektit është shoqëria “T.” sh.p.k. me drejtues ligjor z. I. K., si dhe 

projektues është Ing. R.P.. 

Në dosjen e shtesës së kontratës administrohet një relacion teknik i nënshkruar nga Ing. D.Q..  

 

Me shkresën nr. 6712 prot., datë 12.11.2015, titullari i AK znj.O.M. ka nxjerrë urdhërin e 

prokurimit, të objektit mësipërm të prokurimit, objekt auditimi. 

 

Në kundështim me legjislacionin e prokurimit publik, referuar urdhërit të prokurimit të nxjerrë 

nga titullari i AK, konstatohet se: 

 

1. Në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik, në këtë urdhër nuk janë dhënë të 

detajuara dhe të argumentuara arsyet e përdorimit të procedurës me negociim, pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës, e cila është një procedurë prokurimi që nuk ka konkurencë, si 

dhe zhvillohet vetëm në rrethana të veçanta dhe të argumentuara ligjërisht dhe teknikisht nga 

AK. 

2. Referuar dispozitave ligjore dhe nënligjore, të dhëna si bazë ligjore nga AK në këtë urdhër 

prokurimi, konstatohet se:     

Neni 33/5/a i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar parashikon 

se: “Procedura me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit, mund të përdoret për kontratat 

e punëve dhe të shërbimeve: 

a) për punë apo shërbime shtesë, të cilat nuk kanë qenë të përfshira në kontratën fillestare, por 

që, për shkak të rrethanave të paparashikuara, janë bërë të domosdoshme, me kusht që t’i 

jepen operatorit ekonomik, që realizon këto ndërtime apo shërbime, si dhe kur vlera e punës 

dhe/ose shërbimeve shtesë nuk e tejkalon 20 për qind të vlerës së kontratës fillestare: 

i) kur ndërtimet apo shërbimet suplementare nuk mund të ndahen nga kontrata fillestare, pa 

shkaktuar vështirësi të mëdha, teknike e ekonomike, për autoritetin kontraktor; 

ii) kur këto ndërtime e shërbime, edhe pse të ndara nga kontrata fillestare, janë të domosdoshme 

për përmbushjen e saj”. 

 

Referuar dispozitës së mësipërme ligjore konstatohet se, AK nuk argumenton dhe 

dokumenton mbi shkakun e rrethanës së mosparashikimit. Autoriteti kontraktor ka qenë në 
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dijeni të faktit të ndërtimit të dy akseleratorëve, referuar kjo projektit bazë, pra kjo ka qenë një 

rrethanë e njohur më parë nga AK.  

 

Gjithashtu, referuar sqarimeve të mësipërme, si dhe dokumentacionit të vënë në dispozicion 

konstatohet se, nuk argumentohet dispozita e mësipërme ligjore lidhur me përcaktimin e 

ndarjes së punimeve shtesë të pretenduara, të cilat do të shkaktonin vështirësi të mëdha 

teknike dhe ekonomike. 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion konstatohet se, AK pretendon se janë kryer 

edhe punime për gjelbërim, ndriçim, tapet bari i gatshëm, vijëzime etj, zërat të pretenduar këto 

shtesë, të cilat nuk kanë asnjë lidhje me projekt preventivin e tenderuar, për të cilat është 

lidhur edhe kontrata bazë. 

Pra, të gjitha dokumentacionet dhe relacionet e mbajtura nga autoriteti kontraktor, provojnë se 

pretendimet për zërat shtesë, kanë qenë një rrethanë e njohur më parë, duke mos 

argumentuar në këtë mënyrë përcaktimin ligjor mbi arsyet e mosparashikimit të kontratës 

shtesë. 

 

Gjithashtu, në kushtet kur shumë prej zërave të pretenduar për shtesë kontrate janë zëra të cilat 

nuk kanë asnjë lidhje me projekt preventivin e tenderuar (bazë), si dhe për më tepër janë jashtë 

objektit sipas kontratës bazë, atëhere nuk argumentohet edhe përcaktimi i mësipërm ligjor që 

këto punime shtesë nuk mund të ndahen dot nga kontrata fillestare, pa shkaktuar vështirësi 

të mëdha teknike dhe ekonomike (referuar kjo të gjithë zërave shtesë, për të cilat është 

lidhur edhe kontrata, ku disa zëra, nuk kanë lidhje me projetin fillestar).  

Në këto kushte, shtesa e kontratës duhej të ishte realizuar vetëm për zërat, të cilët kanë lidhje 

teknike, si dhe kanë qenë pjesë e projekt preventivit të tenderuar, duke argumentuar njëkohësisht 

aktet ligjore në fuqi, përfshirë edhe anën teknike. 

Sqarojmë AK se, procedura me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës 

është një procedurë prokurimi e cila duhet të përdoret vetëm në rrethana të veçanta, si dhe 

kur argumentohen ligjërisht dhe teknikisht dispozitat ligjore dhe nënligjore në fuqi. 

Në kushtet e mësipërme, AK nuk argumenton ligjërisht dhe teknikisht përcaktimet e nenit 33/5/a 

të LPP. 

Për pasojë, përdorimi konkret i procedurës me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të 

kontratës, nuk gjen mbështetje ligjore. 

 

Neni 36/2/dh i VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

(dispozitë nënligjore kjo e përdorur nga AK, pavarësisht se kontrata nuk është lidhur mbi bazën e 

kësaj dispozite), parashikon se:   

“Kur zgjaten kontratat e shërbimeve ose punëve, nëse nevoja për punë/shërbime shtesë është 

shkaktuar nga rrethana të paparashikuara, që nuk varen nga autoriteti kontraktor, dhe që nuk 

mund të ndahen, teknikisht ose ekonomikisht, nga kontrata fillestare, pa sjellë ndikime 

negative ose kosto të mëtejshme për autoritetin kontraktor, por që janë të nevojshme për 

përfundimin e kontratës fillestare. Autoriteti kontraktor mund ta përdorë këtë dispozitë vetëm me 

kusht që kontrata të lidhet me kontraktorin që po zbaton kontratën dhe vlera e plotë e kontratës 

shtesë të mos tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare”. 

 

Gjithashtu, referuar edhe dispozitës së mësipërme nënligjore, AK nuk argumenton lidhur me 

shkaktimin e rrethanës së mosparashikimit, dhe që punët shtesë nuk mund të ndahen, 
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teknikisht ose ekonomikisht, nga kontrata fillestare, pa sjellë ndikime negative ose kosto të 

mëtejshme për autoritetin kontraktor, por që janë të nevojshme për përfundimin e kontratës 

fillestare, referuar kjo të gjithë zërave të preventivit shtesë, nga ku rezulton se jo të gjithë zërat 

janë të argumentuar. 

Gjithashtu, referuar zërave të preventivit shtesë, konstatohet se jo të gjithë zërat janë të 

domosdoshëm të kryhen nëpërmjet procedurës me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të 

kontratës, pasi nuk kanë asnjë lidhje teknike me projektin bazë, si dhe kanë qenë një 

rrethanë e njohur që më parë për autoritetin kontraktor. 

 

Sa më sipër, provohet dhe vërtetohet se, në kundërshtim të plotë me LPP, AK ka përdorur 

procedurën me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës. 

Referuar sa më lart, në lidhje me hartimin e projektit dhe preventivit shtesë, mban përgjegjësi 

ligjore projektuesi i objektit, shoqëria “T.” Sh.p.k. 

Sa më sipër, AK ka vepruar në kundërshtim të plotë me nenin 33 të Ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Në legjislacionin e prokurimit publik, parashikohet se: Njësia e prokurimit është përgjegjëse 

për: 

- sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe përgatitjen e 

regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit publik; 

- përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti); 

- përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme; 

- hartimin e urdhrit të prokurimit; 

- përgatitjen e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që u 

bashkëlidhen atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe specifikimet 

teknike, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme; 

- hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore; 

- administrimin e të gjitha procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument tjetër, 

që lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit, duke përfshirë edhe procesverbalet e 

mbledhjeve, kur është rasti; 

- llogaritjen e çmimeve të shitjes së dokumenteve të tenderit që u jepen operatorëve ekonomikë 

me kërkesë të tyre, kur është rasti. 

 

Gjithashtu, në legjislacionin e prokurimit publik parashikohet se:  

Titullari i autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar prej tij është përgjegjës për ngritjen e 

grupeve të punës, komisioneve të përfshira në procesin e prokurimit dhe nxjerrjen e urdhrit të 

prokurimit…. 

 

Sa më sipër, lidhur me shmangien nga procedurat standarte të prokurimit, si dhe për shkelje të 

rëndë të nenit 33 të LPP, mbajnë përgjegjësi ligjore të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, 

konkretisht A.Z.në cilësinë e ish drejtorit të Drejtorisë Ekonomike, M.C.në cilësinë e juristes 

në sektorin e prokurimeve dhe A.U. në cilësinë e specialistit në sektorin e ndjekjes së 

investimeve dhe mirëmbajtjes ndërtimore. 

Në kushtet e mësipërme, titullari i AK nuk duhej të kishte nxjerrë urdhërin e prokurimit.  
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Me shkresën nr. 6712/2 prot., datë 12.11.2015 i është dërguar ftesë për negociim shoqërisë 

“A.C.” Sh.p.k. sipas së cilës përcaktohet se data e hapjes së ofertave është data 16.11.2015, ora 

10:00. 

Me urdhërin nr. 6712/1 prot., datë 12.11.2015 është urdhëruar ngritja e komisionit të vlerësimit 

të ofertave me përbërje I.K. Kryetar, përgjegjës i sektorit teknik, J.D.anëtare, Drejtor Juridik dhe 

A.T.anëtare, specialiste në sektorin e financës dhe kontabilitetit.  

Së pari, referuar legjislacionit të prokurimit publik, asnjë prej anëtarëve të mësipërm, sipas 

dokumentacionit të vënë në dispozicion, nuk kanë kryer trajnime mbi prokurimet publike. 

Së dyti, në legjislacionin e prokurimit publik parashikohet se, komisioni i vlerësimit të ofertave 

emërohet me urdhër të veçantë të titullarit të autoritetit kontraktor dhe përbëhet nga jo më pak se 

3 persona, ku të paktën njëri është ekspert i fushës. Personat përgjegjës për hartimin e 

dokumenteve të tenderit nuk mund të emërohen anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave. 

Kryetari i komisionit duhet të përzgjidhet ndërmjet zyrtarëve të lartë drejtues të autoritetit 

kontraktor dhe është përgjegjës për fillimin e punës menjëherë pas krijimit të komisionit. Në 

çdo rast, numri i anëtarëve duhet të jetë tek. 

Referuar sa më sipër, rezulton se nuk provohet me dokumentacion se anëtarët e komisionit të 

vlerësimit të ofertave kanë kryer trajnime mbi prokurimet publike, si dhe Kryetar i komisionit të 

vlerësimit të ofertave është përcaktuar përgjegjësi i sektorit teknik, ndërkohë që Drejtori Juridik 

është përcaktuar si anëtar, në kundërshtim kjo me dispozitat e mësipërme, ku përcaktohet se 

Kryetari i komisionit duhet të përzgjidhet ndërmjet zyrtarëve të lartë drejtues të autoritetit 

kontraktor, për të cilën ngarkohet me përgjegjësi AK.  

 

Po në datë 12.11.2015, nga anëtarët e njësisë së prokurimit është mbajtur procesverbali i 

hartimit, përcaktimit të kritereve për kualifikim sipas natyrës dhe vëllimit të kontratës, si dhe 

miratimi i dokumenteve të tenderit. 

Nga shqyrtimi i këtij procesverbali konstatohet se, argumentimi i dhënë nga njësia e 

prokurimit mbi përdorimin e procedurës me negociim, pa shpapllje paraprake të njoftimit 

të kontratës, ashtu sikurse sqaruar hollësishëm më sipër, nuk gjen mbështetje ligjore. 

 

Lidhur me përcaktimin e kërkesave për kualifikim, konstatohet se, janë hartuar kërkesa për 

kualifikim diskriminuese, konfuze, të cilat bien në kundërshtim me LPP, si më poshtë vijon: 

Në kriteret specifike për kualifikim, njësia e prokurimit ka përcaktuar që shoqëria duhet të 

paraqesë vërtetim nga dega e tatim taksave për xhiron vjetore të realizuar në tre vitet e fundit 

(2012, 2013, 2014), ku vlera mesatare e tyre të jetë sa vlera e fondit limit të lotit për të cilin 

ofertuesi konkuron. 

Një përcaktim i tillë nuk është i saktë pasi, referuar rastit konkret të prokurimit, objekti i 

prokurimit nuk është zhvilluar si procedurë me lote, si dhe në kundërshtim me vendimet e KPP, 

ku kërkesa që vlera e xhiros duhet të jetë fiks sa vlera e fondit limit, nuk gjen mbështetje ligjore. 

 

Në kriteret specifike për kualifikim, njësia e prokurimit ka kërkuar që numri i nevojshëm i 

punonjësve për zbatimin e kontratës për periudhën qershor – shtator 2015, duhet të jetë 

mesatarisht jo më pak se 50 punonjës në muaj. 

Referuar dokumentacionit të administruar, AK nuk argumenton dhe dokumenton lidhur me 

kërkesën për 50 punonjës, pasi në procesverbalin e mbajtur nuk dokumentohet teknikisht mbi 

numrin prej 50 punonjësish të kërkuar. Gjithashtu, përcaktimi edhe për numër mesatar edhe për 

secilin muaj, shkakton konfuzion në vlerësimin e ofertës. 
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Në kriteret specifike për kualifikim, njësia e prokurimit ka kërkuar edhe kategorinë NP-2/C. 

Referuar dispozitave ligjore në fuqi, nivelit C i përkasin vlera punimesh nga 51 – 100 milion 

lekë, ndërkohë që fondi limit i procedurës së prokurimit, objekt auditimi është 35,588,450 lekë 

pa TVSH.  

 

Lidhur sa më sipër, bazuar në LPP, për hartimin e kërkesave për kualifikim konfuze, 

diskriminuese mbajnë përgjegjësi ligjore të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, konkretisht 

A.Z., M.C. dhe A.U., të cilët janë edhe personat përgjegjës për zhvillimin e procedurës me 

negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, duke u shmangur nga përdorimi i 

procedurave standarte të prokurimit, pra duke zhvilluar një tender pa garë.  

 

Në dosjen e prokurimit, administrohet seti i dokumenteve të tenderit, të nënshkruar nga të gjithë 

anëtarët e njësisë së prokurimit. 

Më datë 16.11.2015 është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave. 

Në dosje, administrohen formularët e deklarimit të konfliktit të interesit nga të gjithë anëtarët e 

komisionit të vlerësimit të ofertave. 

Po në datë 16.11.2015 është mbajtur procesverbali i vlerësimit (negociimit), nga ku konstatohet 

se, në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik, anëtarët e komisionit të vlerësimit të 

ofertave, nuk kanë kryer negociim për ofertën e paraqitur në tender, por kanë bërë vetëm 

vlerësimin e saj, për të cilën mbajnë përgjegjësi ligjore të gjithë anëtarët e komisionit të 

vlerësimit të ofertave, me përbërje I.K. Kryetar, J.D.anëtare, dhe A.T.anëtare. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur në tender nga shoqëria “A.C.” sh.p.k. 

konstatohet se: 

1. Dokumentacioni i paraqitur në tender nga ofertuesi, nuk është i protokolluar në institucion, pra 

nuk provohet mbi mënyrën e dorëzimit të tij. 

2. Në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik, oferta ekonomike nuk është e 

nënshkruar në pjesën e pasme nga anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave. 

3.  Referuar ofertës së paraqitur në tender nga kjo shoqëri konstatohet se, nga ky ofertues është 

dhënë në ofertë edhe vlera e TVSH së pajisjeve në vlerën 1,698,104 lekë. Referuar legjislacionit 

të ndërtimit, rezulton se pajisjet në punët publike nuk rrihen me zërin e TVSH. Pra, oferta e kësaj 

shoqërie ka një gabim aritkmetik në vlerën prej 1,1698,104 lekë. 

Në legjislacionin e prokurimit publik parashikohet se, të gjitha ofertat refuzohen, kur gabimi 

aritmetik është më i madh ose më i vogël se 2% i ofertës së dhënë. Në rastin konkret, 2% i 

35,575,182 = 711,503 lekë.  

Pra, gabimi aritmetik i konstatuar është më i madh se 2% i lejuar, e cila sjell automatikisht 

skualifikimin e ofertës së paraqitur. 

4. Kjo shoqëri ka paraqitur në tender shtojcën mbi makineritë dhe pajisjet që disponon, por nuk 

ka paraqitur në tender asnjë dokumentacion provues. 

5. Për plotësimin e kriterit për kualifikim lidhur me pagesat e energjisë elektrike, kjo shoqëri ka 

paraqitur në tender vërtetimin nr. 7455 prot., datë 13.10.2015, sipas së cilës konstatohet se kjo 

shoqëri nuk ka paguar faturën koherente të muajit shtator 2015, ndërkohë që procedura e 

prokurimit është zhvilluar dhe hapur në datë 16.11.2015. Pra, kjo shoqëri ka shlyer detyrimet 

e maturuara të energjisë deri në muajin gusht 2015, ndërkohë që tenderi është hapur në 

muajin nëntor 2015. 
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Në kushtet e mësipërme, kjo shoqëri është kualifikuar në kundërshtim të plotë me nenin 53/3 

të LPP, si dhe me dokumentet e tenderit, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi të gjithë 

anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave, konkretisht I.K., J.D., A.T..  

 

Me shkresën nr. 6712/4 prot., datë 16.11.2015 është hartuar dhe miratuar raporti përmbledhës i 

kësaj procedure prokurimi.  

Lidhur me raportin përmbledhës, legjislacioni i prokurimit publik parashikon (në fuqi në kohën e 

kryerjes së procedurës): Komisioni i vlerësimit të ofertave, pas përfundimit të afateve të ankimit, 

përgatit një raport përmbledhës dhe ia dërgon për miratim titullarit të autoritetit kontraktor. 

Raporti përmbledhës duhet të përmbajë të paktën referencën e procedurës, përshkrimin e 

punëve/mallrave/shërbimeve; çmimet/vlerën e ofertuesve pjesëmarrës; ofertuesit e skualifikuar 

dhe arsyet e skualifikimit; ofertuesin e renditur të parin, informacion nëse ka pasur ankesa dhe 

vendimmarrja në lidhje me to. 

Në kundërshtim me përcaktimin e mësipërm nënligjor, në raportin përmbledhës, nuk janë 

pasqyruar të gjithë elementët e mësipërm, pasi mungon referenca e procedurës së 

prokurimit.  

 

Gjithashtu, nga komisioni i vlerësimit të ofertave është sqaruar në këtë raport se, gjatë fazës së 

pritjes së ankesave, ka rezultuar që nuk ka patur ankesa, ndërkohë që kjo lloj procedure 

prokurimi nuk ka afate për ankesa, si dhe përcaktimi bërë se u pritën ankesat bazuar në nenin 63 

të LPP, është një përcaktim antiligjor, pasi vlerësimi i ofertave është bërë në datë 16.11.2015, si 

dhe po këtë datë është hartuar dhe miratuar raporti përmbledhës. Në asnjë pikë të nenit 63 të 

LPP, nuk parashikohet se afati i ankesave është 0 ditë (referuar kjo sqarimit të dhënë nga 

KVO në raportin përmbledhës). 

 

Sa më sipër, titullari i autoritetit kontraktor, nuk duhej të kishte bërë miratimin e raportit 

përmbledhës, në kushtet kur në këtë raport nuk janë pasqyruar të gjithë elementët që parashikon 

dispozita e mësipërme nënligjore. 

Sa më sipër, komisioni i vlerësimit të ofertave, bazuar në legjislacionin e prokurimit publik, 

konkretisht neni 24 i LPP, duhej të kishte bërë anullimin e procedurës së prokurimit, në 

kushtet kur në garë nuk ngelej asnjë ofertë e vlefshme. 

Për sa më sipër, ngarkohen me përgjegjësi ligjore të gjithë anëtarët e komisionit të vlerësimit 

të ofertave, konkretisht I.K., J.D., A.T.. 

 

Me shkresën nr. 6712/5 prot., datë 16.11.2015 është mbajtur formulari i njoftimit të fituesit. 

Me shkresën nr. 6712/3 prot., datë 16.11.2015, i është dërguar operatorit ekonomik njoftimi i 

klasifikimit. 

Me shkresën nr. 6712/6 prot., datë 16.11.2015 është nënshkruar kontrata shtesë për objektin e 

mësipërm të prokurimit, objekt auditimi. 

Me shkresën nr. 6712/7 prot., datë 20.11.2015 është mbajtur formulari i publikimit të njoftimit të 

kontratës së nënshkruar. 

 

 Gjithashtu, lidhur me zbatimin e kësaj kontrate, si dhe dokumentacionit të vënë në 

dispozicion nga autoriteti kontraktor, konstatohet se:     
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Me shkresën nr. 3113/1 prot., datë 23.06.2015, znj. O.M. në cilësinë e titullari të autoritetit 

kontraktor është vënë në dijeni (edhe nga përgjegjësi i sektorit të investimeve z. A.U.) se, 

vlera e përfërt për zbatimin e punimeve shtesë është 20,000,000 lekë pa TVSH. Ndërkohë, 

nga auditimi i dosjes së plotë të kësaj procedure prokurimi rezulton se, me shkresën nr. 6712/6 

prot., datë 16.11.2015, nga titullari i AK, është nënshkruar kontrata shtesë në vlerën 42,690,219 

lekë me TVSH. 

Nga ballafaqimi i bërë, nga z. A.U., u vu në dispozicion të grupit të auditimit një preventiv për 

punime shtesë të bunkerit, nga ku rezulton se vlera e punimeve shtesë është 21,648,661 lekë 

pa TVSH.  

Lidhur sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi ligjore z. A.U., z.A.Z., i cili ka sqaruar se vlera e 

përafërt është rreth 20,000,000 lekë, ndërkohë në dispozicion të grupit të auditimit, u sqarua 

për një preventiv për punime shtesë në vlerën 21,648,661 lekë.  

Pra, referuar sa më sipër, AK, ka qenë në dijeni të faktit që vlera e punimeve shtesë nuk ka 

qenë 42,690,219 lekë me TVSH, për sa është lidhur kontrata shtesë.  

 

Referuar dosjes së zbatimit, të vënë në dispozicion nga autoriteti kontraktor, konstatohet se: 

1. Në asnjë rast, nuk përputhen volumet e dhëna sipas librezës së masave, me volumet e 

pretenduara si punime shtesë. 

2. Në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës shtesë të rënë dakort midis palëve, nuk 

administrohet dokumentacion fotografik dhe vidioregjistrues, mbi realizimin e zërave të 

pretenduar si shtesë kontrate. 

3. Në kundërshtim me nenin 8 të kontratës shtesë, në asnjë rast nuk provohet mbi kryerjen e 

zërave shtesë sipas grafikut të punimeve. Kjo për faktin se, pretendohet për zëra shtesë si 

gërmime etj, ndërkohë që sipas dokumentacionit provohet se kontrata fillestare ka qenë drejt 

përfundimit. 

4. Volumet dhe zërat e dhënë sipas Ing. A.U. janë në vlerën totale prej 21,648,661 lekë pa 

TVSH, ndërkohë që preventivi shtesë është për vlerën totale prej 35,588,450 lekë pa TVSH, pra 

me një vlerë të paargumentuar prej 13,939,789 lekë pa TVSH, 16,727,746 lekë me TVSH.  

5. Sipas kontratës shtesë rezulton se shoqëria është paguar edhe për vlerën prej 1,698,104 lekë, 

ndërkohë që kjo vlerë nuk duhej të ishte përfituar, pasi vlera e pajisjeve në punë publike 

është pa TVSH. 

6. Referuar dokumentacionit të administruar konstatohet se, nuk përputhen volumet e dhëna 

sipas librezës së masave, tabelës së volumeve të punimeve që shtohen si dhe preventivit 

shtesë. 

Në kushtet e mësipërme, minimalisht vlera totale prej; 27,084,662 + 8,490,520 = 35,575,182 

lekë – 21,648,661 = 13,926,521 + 1,698,104 = 15,624,625 lekë përbën një vlerë të 

paargumentuar dhe padokumentuar lidhur me kontratën shtesë të mësipërme.   

 

Sa më sipër, Z. E.M., në cilësinë e anëtarit të grupit të punës të ngritur sipas urdhërit të titullarit 

nr. 2827, datë 25.05.2016, përgjegjës për anën ndërtimore në këtë grup pune, nuk duhej të kishte 

bërë marrjen në dorëzim të punimeve, sqaruar hollësishëm më sipër.  

 

Përgjegjësi ligjore mbajnë edhe mbikqyrësi i objektit shoqëria “T.”Shpk, kolaudatori, si dhe 

sipërmarrësi. Kjo për faktin se, kanë vepruar në kundërshtim të plotë me aktet ligjore dhe 

nënligjore në fuqi, lidhur me zbatimin e kontratës, ndjekjen e punimeve si dhe kolaudimin e 
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objektit, për një vepër dhe zëra, të cilat nuk argumentohen dhe dokumentohen sipas 

dokumentacionit të vënë në dispozicion. 

 

Përgjegjësi ligjore mbajnë edhe të gjithë anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave, të 

cilët kanë kualifikuar një shoqëri e cila jo vetëm nuk plotëson kriteret për kualifikim, por 

është kualifikuar edhe për një vlerë shtesë prej 1,698,104 lekë.   

 

Për sa më sipër, lidhur me procedurën e mësipërme objekt auditimi (shtesë kontrate), konstatohet 

se: 

 AK nuk argumenton dhe dokumenton mbi përllogaritjen e vlerës së fondit limit. 

 AK administron dy preventiva të ndryshëm, lidhur me shtesën e kontratës. 

 AK ka vendosur kërkesa për kualifikim në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit 

publik. 

 Kualifikimi i operatorit ekonomik pjesëmarrës është bërë në kundërshtim të plotë 

me nenin 53/3 të LPP. 

 Përdorimi i procedurës me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës është 

bërë në kundërshtim me nenin 33 të LPP. 

 AK ka përdorur procedurën e prokurimit me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit 

të kontratës për zëra të pretenduar, të cilët jo vetëm nuk kanë lidhje me objektin për të 

cilin është lidhur edhe kontrata bazë, por janë jashtë projektit fillestar. 

 Volumet e librezës së masave nuk korespondojnë me volumet e dhëna si shtesë, në 

kontratën shtesë të nënshkruar. 

 AK ka kërkuar dhe pretenduar realizimin e zërave shtesë, të cilët nuk janë miratuar nga 

ana e organit qendror blerës. 

 Lidhur me shtesën e kontratës, minimalisht vlera prej 15,624,625 lekë përbën një vlerë 

të paargumentuar dhe padokumentuar lidhur me kontratën shtesë të mësipërme. 

 Lidhur me zbatimin e shtesës së kontratës, është vepruar në kundërshtim me kushtet e 

kontratës së nënshkruar midis palëve. 

 Gjithashtu, nuk administrohet asnjë dokumentacion që kontraktori ka shlyer 

detyrimet e maturuara të energjisë elektrike dhe të ujit, përgjatë gjithë kohës që ka 

kryer punimet shtesë në këtë objekt (kontrata shtesë), për të cilën AK ka detyrimin 

ligjor të bëjë verifikimet përkatëse, si dhe ngarkohet me përgjegjësi ligjore. Lidhur me 

këtë konstatim, ngarkohet me përgjegjësi ligjore AK i cili nuk ka dërguar asnjë sqarim, 

si dhe nuk ka kryer verifikimet përkatëse. Lidhur me këtë konstatim, AK të bëjë 

verifikimet përkatëse, si dhe në varësi të tyre të veprojë konform akteve ligjore dhe 

nënligjore në fuqi.  

 

Në lidhje me observacionet e dërguara për projekt raportin nr. 5/117 prot., datë 05.04.2019, 

nënshkruar nga anëtarët e njësisë së prokurimit A.Z.dhe A.U. rezulton se: 

Nga personat e sipërpërmendur sqarohet se, nga QSUT është bërë shpjegim i qartë në lidhje me 

argumentimin e domosdoshmërisë së kryerjes së punimeve shtesë dhe përllogaritja e këtyre 

punimeve është edhe vlera e fondit limit. Lidhur me sqarimin e dhënë konstatohet se nuk është 

dhënë argumentim dhe dokumentim i mbështetur në prova, për sa është konstatuar si shkelje e 

legjislacionit të prokurimit publik. Gjithashtu, nuk është dhënë asnjë sqarim dhe argumentim mbi 

domosdoshmërinë e kryerjes së punimeve shtesë, bazuar në dispozitat ligjore dhe nënligjore 
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qëgrupi i auditimit ka konstatuar si shkelje, konkretisht mbi mosparashikimin e situatës dhe 

arsyeve që kanëçuar në punimet shtesë të pretenduara. Nuk është dhënë asnjë argumentim mbi 

zërat shtesë, të cilat janë jashtë projekt preventivit të kontratës shtesë. 

Lidhur me dispozitën nënligjore, konkretisht neni 36/6, 60 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, sqarojmë se në këtë dispozitë parashikohet edhe 

dhënia e arsyeve të përdorimit të procedurës me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të 

kontratës, e cila referuar rastit konkret, duhej të ishte e detajuar dhe argumentuar ligjërisht dhe 

teknikisht (mosdokumentimi dhe mosargumentimi, sqaruar hollësishëm në projekt raport). 

Të gjitha sqarimet e dhëna, lidhur me përdorimin e procedurës me negociim, pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës, nuk gjejnë mbështetje ligjore në parashikimet e nenit 33 

të LPP. 

Lidhur me konstatimin për dy vlera të ndryshme të preventivit shtesë, nuk është dhënë asnjë 

sqarim teknik, për të cilën ngarkohet me përgjegjësi ligjore Z. A.U.. 

Lidhur me observacionin e dërguar nga anëtarët e njësisë së prokurimit konstatohet se, nuk është 

dhënë asnjë sqarim dhe dokumentim mbi shkakun e rrethanës së mosparashikimit, arsyet 

ekonomike dhe teknike etj.  

Sqarimet e dhëna se, zërat shtesë janë pjesë e funksionalitetit, vizualitetit dhe performancës, janë 

sqarime të cilat nuk gjejnë mbështetje ligjore në dispozitat e përcaktuara si shkelje e LPP. 

Arsyetimet e dhëna se, zërat shtesë kanë qenë si sfidë për AK, është një pretendim absurd i cili 

nuk gjen mbështetje ligjore. 

Observacioni i dërguar mbi mos dakortësinë e punimeve shtesë nga ana e organit qendror blerës 

nuk merret në konsideratë, për sa kohë nuk argumenton dhe dokumenton të kundërtën e 

konstatimit. 

Sqarimet e dhëna se, nëpërmjet MEMO A.Z.dhe A.U.kane informuar titullarin për miratim nga 

ana e Ministrisë së Shëndetësisë për detajimin dhe preventivimin është një sqarim i cili nuk është 

i dokumentuar, për sa është pretenduar në observacion. 

Sqarimi i dhënë se,fjala e vendosur në kërkesat për kualifikim “sa vlera e fondit limit” është një 

lapsus, nuk argumenton të kundërtën për sa është konstatuar. 

Gjithashtu, nga personat e sipërpërmendur në këtë observacion, nuk është dhënë asnjë sqarim 

mbi kërkesat e tjera për kualifikim të cilat janë diskriminuese, konfuze, evazive, në kundërshtim 

të plotë me nenin 20, 46 të LPP, për të cilat në kushtet e mos dërgimit të observacioneve, sjell si 

pasojë pranimin e tyre, për të cilat ngarkohen me përgjegjësi ligjore anëtarët e njësisë së 

prokurimit. 

Në kushtet e mësipërme, kur observacioni i dërguar nga A.U. dhe A.Z.nuk është i 

shoqëruar me dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë të kundërtën për sa është 

konstatuar, si dhe nuk janë dërguar kundërshtime për të gjitha pikat për sa janë trajtuar 

si shkelje të LPP, observacioni nuk merret në konsideratë.  

Observacioni i dërguar nr. 5/125 prot., datë 08.04.2019 nga E.M., merret pjesërisht në 

konsideratë, por si inxhinier ndërtimi në këtë grup sqarojmë se nga ana juaj duhejt t‟i ishin 

referuar titullarit të AK, të gjitha shkeljet lidhur me TVSH e pajisjeve etj, të cilat janë sqaruar 

hollësishëm në projekt raport. 

Në lidhje me observacionin nr. 5/131 prot., datë 08.04.2019, nënshkruar nga J.D.dhe I.K., 

anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave, sqarojmë se: 

Lidhur me mos protokollimin e zarfit në QSUT rezulton se, dispozita nënligjore e dhënë nga ana 

juaj, konkretisht neni 63 i VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” (dispozitë kjo e cila nuk ka qenë në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës 
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për të cilën është lidhur edhe kontrata bazë, ku shtesa e kontratës objekt auditimi është në 

vazhdim të kontratës bazë), parashikon se ofertat duhet të dorëzohen në adresën e përcaktuar në 

dokumentet e tenderit, ku në rastin konkret ështëpërcaktuar vetëm QSUT. Gjithashtu, nga ana 

juaj nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi mënyrën e marrjes së zarfit nga operatori 

ekonomik, si dhe si është administruar ky dokumentacion nga ana juaj. 

Referuar sqarimeve të dhëna për mospagimin e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike, 

sqarojmë se argumentimet e dhëna nuk qëndrojnë dhe nuk gjejnë mbështetje ligjore. Për më 

tepër, nga QSUT nuk është mbajtur edhe në të gjitha procedurat e tjera të prokurimit, sqarimi 

antiligjor i dhënë nga ana juaj në observacion. 

Sqarimet dhe arsyetimet e dhëna mbi mos negociimet për ofertën e dhënë, nuk qëndrojnë dhe 

gjenden të pabazuara në ligj, kjo për faktin se nga ana juaj nuk ështëmbajtur asnjë 

dokumentacion apo procesverbal që të provojë se keni bërë negociim me ofertuesin pjesëmarrës. 

Gjithashtu, sqarimet e dhëna mbi konstatimet për TVSH e pajisjeve dhe raportin përmbeledhës 

nuk qëndrojnë, pasi nuk gjenden të bazuara në ligj. 

Arsetimi i dhënë se, si numër reference shërben numri i protokollit dhe data e urdhërit të 

prokurimit është një pretendim absurd, i cili nuk gjen mbështetje ligjore. 

Sqarimet e dhëna mbi raportin përmbledhës, lidhur me afatet e ankimit, sqarojmë se këto 

pretendime nuk qëndrojnë, nuk gjenden të bazuara në ligj, si dhe sqarimi i dhënë se është për 

analogji të praktikave të tjera, nuk argumenton të kundërtën për sa është konstatuar. 

Arsyetimi i dhënë në observacion, duke sqaruar lidhur me devijimet e vogla nenin 53/4 të LPP, 

është një arsyetim i cili nënkupton që nga ana juaj pranohen konstatimet si shkelje të LPP, si dhe 

për më tepër nga ana juaj në asnjë prej dokumentacioneve të mbajtuara nuk është pasqyruar edhe 

fakti nëse nga ana juaj konstatimet e grupit të auditimit janë konsideruar si devijime të vogla. Por 

në rastin konkret, devijimet e pretenduara nga ana juaj ndryshojnë karakteristikat dhe ofertën e 

shoqërisë, dispozitë ligjore kjo e cila nuk gjen zbatim referuar rastit konkret të prokurimit. 

Gjithashtu, në kushtet e një pretendimi të tillë, nga ana juaj si anëtarë të KVO keni dhënë 

informacion të rremë titullarit të AK, në kushtet kur as në procesverbalet e mbajtura dhe as në 

raportin përmbledhës nuk e keni pasqyruar këtë fakt. Pra, nga ana juaj ngrihen pretendime të 

ndryshme në observacione, me ato ç‟farë keni nënshkruar dhe pasqyruar në raportin 

përmbledhës, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi ligjore anëtarët e komisionit të vlerësimit të 

ofertave, për fshehje të informacionit për vlerësimin e bërë, si dhe mos vënien në dijeni të 

titutllarit të AK nëpërmjet raportit përmbledhës. 

Sqarimte e dhëna se, sot këto kontrata konsiderohen si amendime kontrateështë një sqarim i cili 

nuk mund të parashikohej dot nga ana juaj në momentin e zhvillimit të procedurës së kontratës 

shtesë, se ç‟farë amendimesh do të pësonte vite më vonë legjislacioni i prokurimit publik. 

Lidhur me pretendimin se, nga KVO nuk është bërë asnjë shkelje ligjore, ju bëjmë me dije se 

bazat ligjore të shkelura nga KVO janë trajtuar hollësishën në projekt raport, për të cilat 

sqarojmë se janë për vlerësim të gabuar të ofertës, pra duke kualifikuar në kundërshtim me nenin 

53/3 të LPP ofertën e shoqërisë pjesëmarrëse, nenin 68 i VKM mbi hartimin e raportit 

përmbledhës, neni 24 mbi mos anullimin e procedurës së prokurimit, në kushtet kur në garë nuk 

ngelej asnjë ofertë e vlefshme, etj. 

Gjithashtu, lidhur me shkljen ligjore që oferta nuk është nënshkruar në pjesën e pasme nga ana e 

KVO, nga ana juaj nuk është dhënë asnjë sqarim i tillë, duke pranuar për sa është konstatuar. 

Në lidhje me observacionin e dërguar për projekt raportin nr. 5/111 prot., datë 05.04.2019, 

nënshkruar nga M.C., sqarojmë se lidhur me sqarimet për pjesën ligjore të përzgjedhjes së 

procedurës së prokurimit, vlen i njëjti sqarim i dhënë më sipër për anëtarët e tjerë të njësisë 
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sëprokurimit, ku Znj. M.C.ngarkohet me përgjegjësi ligjore, në kushtet kur është edhe 

juristja e njësisë sëprokurimit, mbi argumentimin e dispozitave të legjislacionit të prokurimit 

publik. Nga ana e jursites së njësisë së prokurimit është përzgjedhur procedura me negociim, 

pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës në kundërshtim të plotë me dispozitate nenit 

33 të LPP, si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij. 

Gjithashtu, sqarimet e dhëna mbi konstatimet nuk gjenden të bazuara në ligj, dhe si të tilla 

nuk merren në konsideratë. 

Sipas observacionit të dërguar nr.5/195 prot., datë 17.06.2019, protokolluar në KLSH datë 

21.06.2019 nga I.K., sqarojmë se arsyetimet e dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk gjenden të 

bazuara në ligj.  

Gjithashtu, observacioni i dërguar nr.5/188 prot., datë 17.06.2019 nga A.U. nuk gjendet i bazuar 

në ligj, si dhe nuk argumenton të kundërtën për sa është konstatuar si shkelje e ligjit.  

Lidhur me sqarimet e dhëna nga personat e mësipërm, grupi i auditimit të KLSH sqaron se 

shkeljet e konstatuara janë dhënë të detajuara në raportin përfundmtar të auditimit.  

Referuar observacionit të dërguar mbi projekt raportin nr. 5-169 prot., datë 17.06.2019 nga M.C. 

rezulton se sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë dhe nuk gjenden të bazuara në ligj. Referuar rastit 

konkret, njësia e prokurimit ka hartuar dhe miratuar kërkesa për kualifikim konfuze, 

diskriminuese, të paargumentuara, për te cilat bazuar në LPP ngarkoheni me përgjegjësi ligjore. 

Gjithashtu, referuar rastit konkret, nga njësia e prokurimit nuk është argumentuar përdorimi i 

procedurës me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontrëts, duke vepruar në 

kundërtshtim me nenin 33, 38 të LPP, ku përgjegjësia nga ana ligjore është ë rëndë.  

Në rastin konkret është shmangur përdorimi i procedurave standarte të prokurimit, tender i 

hapur, duke mos u zhvilluar asnjë garë dhe duke lidhur kontratën vetëm me një operator 

pjesëmarrës. Neni 57 i VKM nr. 914, datë 29.12.2014 parashikon se njësia e prokurimit është 

përgjegjëse për përzgjedhjen e llojit të procedurës dhe justifikimin e saj. Në kushtet e mësipërme, 

observacioni i dërguar nuk merret në konsideratë, pasi nuk gjendet i bazuar në ligj dhe prova, ku 

përgjegjësia juaj ligjore është e rëndë, pasi jeni edhe juristi i njësisë së prokurimit, ku mbani 

përgjegjësi ligjore për argumentimin e dispozitave ligjore dhe nënligjore, për përdorimin e kësaj 

procedure.  

 

2.Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Furnizimin me 

VPRIV (velaglucerase alfa) 400 UI”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e furnizimit me objekt: “Furnizimin me VPRIV 

(velaglucerase alfa) 400 UI”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Shmangie nga përdorimi i legjislacionit tëprokurimit publik, si dhe mos 

përllogaritje e drejtë dhe e saktë e çmimit për barin dhe kursin e këmbimit valutor etj, trajtuar 

hollësishëm në raport.   

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme të furnizimit është konstatuar 

shmangie nga përdorimi i legjislacionit të prokurimit publik, konkretisht  Ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 
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miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, mos dokumentim dhe mos argumentim 

i çmimit për një flakon dhe kursit të këmbimit valutor, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Ndikimi: Nga auditimi i kontratës së mësipërme të furnizimit është konstatuar dëm ekonomik në 

vlerën 275,867 lekë dhe 12,347,708 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit në fuqi.  

 

Rëndësia: E lartë.  

 

 
Kontrata furnizimi lidhur nr. 1943/6 prot., datë 19.04.2016.   

Çmimi i kontratës së lidhur 41,544,135 lekë.  

Afati i kontratës është 12 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.   

Kontraktori “L. P.” Sh.p.k. përfaqësuar nga administratori z. Luan L..  

Objekti i kontratës: “Furnizimin me VPRIV (velaglucerase alfa) 400 UI”.   

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Ndjekja e kontratës, sipas kontratës së mësipërme, neni 12, Drejtoria e Shërbimeve Farmaceutike/Përgjegjësi i 

Farmacisë Qendrore.   

Marrëveshja nr. 1727 prot., datë 25.03.2016.    

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 1727 prot., datë 25.03.2016 është lidhur një marrëveshje midis Ministrisë së 

Shëndetësisë përfaqësuar nga Ministri dhe furnizuesit të produktit S.P.I., përfaqësuar nga z. M. 

G..  

Referuar marrëveshjes së mësipërme, nuk provohet si dhe në asnjë pikë nuk përcaktohet lidhur 

me bazën ligjore se ku mbështetet lidhja e kësaj marrëveshjeje, duke sjellë në këtë mënyrë 

shmangien nga përdorimi i procedurave të prokurimit publik, për të cilën ngarkohen me 

përgjegjësi personat përgjegjës të Ministrisë së linjës. 

Sipas marrëveshjes, Shire do të ofrojë falas xx flakonë VPRIV velaglucerase alfa 400 UI, për 

trajtimin e xx të sëmurëve në Shqipëri, që janë diagnostikuar me sëmundjen Gaucher, ose aq sa 

do të duhen sipas mjekut që bën trajtimin (dhe me tejkalimin e xx flakonëve). 

Ministria e Shëndetësisë merr përsipër koston për blerjen e xxx flakoneve, ku çmimi i një flakoni 

është xxxx Euro. 

Me shkresën nr. 1943/6 prot., datë 19.04.2016, është lidhur një kontratë furnizimi midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Znj. O.M. dhe shoqërisë L. P. sh.p.k. përfaqësuar nga 

administratori Z. L.L..  

 

Referuar bazës ligjore të dhënë në këtë kontratë furnizimi, përcaktohet vetëm marrëveshja nr. 

1727 prot., datë 25.03.2016, ndërkohë nuk jepet asnjë argumentim dhe dokumentim mbi 

shmangien nga përdorimi i legjislacionit të prokurimit publik. Referuar rastit konkret 

konstatohet se, është shmangur përdorimi i procedurave të prokurimit publik, bazuar në ligjin nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, shkelje të rënda të 

këtij legjislacioni. 
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Për sa më sipër, mbajnë përgjegjësi ligjore personat përgjegjes të kësaj Ministrie që kanë hartuar 

këtë marrëveshje, Z. M.S.në cilësinë e ish Drejtorit Juridik në QSUT, si dhe të gjithë personat 

përgjegjës që kanë hartuar këtë kontratë, për arsye se: 

1.Është shkelur neni 1 i LPP ku parashikohet se qëllimi i këtij ligji është: 

a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet 

kontraktore; 

b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; 

c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; 

ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 

d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; 

dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik. 

2.Është shkelur neni 4 i LPP ku parashikohet se ky ligj zbatohet për të gjitha procedurat e 

prokurimit publik, me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenet 5, 6, 7, 8 e 9 të këtij ligji.  

3.Është shkelur neni 12/1 i LPP ku parashikohet se autoriteti kontraktor është përgjegjës 

për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve 

nënligjore, të nxjerra në zbatim të tij. 

4.Është shkelur neni 20 i LPP ku parashikohet se autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo 

kriter, kërkesë apo procedurë, që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën 

diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre. 

5.Është shkelur neni 29 i LPP, ku parashikohen procedurat standarte të prokurimit. 

6.  Është shkelur legjislacioni i prokurimit publik, mbi zhvillimin e procedurave në rrugë 

elektronike. 

7.  Nuk është përcaktuar asnjë kriter mbi kualifikimin e shoqërisë. 

8. Përpara lidhjes së kontratës, nuk është bërë sigurimi i kontratës, në vlerën 10% të vlerës së 

kontratës së lidhur, në kundërshtim kjo me LPP. 

9.Është shkelur neni 38 i LPP, pasi për këtë procedurë nuk është bërë njoftim publik. 

10. Është shmangur përdorimi i procedurave standarte të prokurimit, si dhe për rrjedhojë 

janë shkelur të gjitha dispozitat ligjore dhe nënligjore në fuqi për prokurimin publik. 

11.Nuk është zhvilluar asnjë procedurë prokurimi e për rrjedhojë nuk është arritur dhe 

siguruar konkurenca. 

Pavarësisht shkeljeve të rënda të LPP të sipërcituara, në kontratën e mësipërme është përcaktuar 

çmimi total prej 41,544,135 lekë me çmimin për njësi prej 259,650.846 lekë/flakon.  

Ndërkohë, në datën 19.04.2016, referuar kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, çmimi për 1 

Euro ka qenë 138.41 lekë. 

Pra, çmimi për një flakon nuk duhej të ishte 259,650.846 lekë, por 258,455.761 lekë. 

Në total vlera sipas përllogaritjeve të bëra nga QSUT nuk duhej të ishte 41,544,135.36 lekë por 

41,352,921.76 lekë. 

Sa më sipër, vlera prej 191,213 lekë përbën një vlerë të paargumentuar dhe pajustifikuar, 

lidhur me përllogaritjen e çmimit për një flakon, sipas kursit të këmbimit datën e nënshkrimit 

të kontratës, për të cilën mban përgjegjesi ligjore Z. M.S.në cilësinë e ish Drejtorit Juridik, 

kontraktori, si dhe të gjithë personat përgjegjës të cilët kanë bërë përllogaritjet përkatëse. 

 

Lidhur me kontratën e mësipërme rezulton se, nuk janë përcaktuar specifikimet teknike të 

mallit që do të blihet, çka sjell si pasojë marrjen e një bari i cili nuk ka të dhënë asnjë detaj 

mbi bazën e të cilit do të bëhet verifikimi i tij.  
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Në kontratën e nënshkruar midis palëve nuk është përcaktuar asnjë e dhënë mbi skadencën e 

barit, pra sa do të jetë skadenca në momentin e marrjes së tij në dorëzim nga Farmacia e QSUT. 

Gjithashtu, nuk janë përcaktuar penalitetet ndaj shoqërisë, në rast të dështimit të 

përmbushjeve të detyrimeve kontraktuale. 

Të gjitha mosveprimet mbi mospërcaktimet e mësipërme favorizojnë kontraktuesin, si dhe për 

më tepër, duke mos përcaktuar asnjë të dhënë mbi mënyrën e marrjes së mallit në dorëzim, pra 

mbi mënyrën dhe sasive që do të dorëzohen, duke përcaktuar edhe kohën konkrete të dorëzimit 

të tij. 

Lidhur me mosdhënien e specifikimeve teknike, skandecës së barit, penaliteteve në rast të 

dështimit të kontratës dhe dorëzimit të mallit me vonesë, si dhe afateve të dorëzimit të tij 

mban përgjegjësi ligjore z. M.S.në cilësinë e Ish Drejtorit Juridik, i cili ka hartuar këtë 

kontratë.  

Referuar kontratës nr. 1943/6 prot., datë 19.04.2016 rezulton se në këtë kontratë ka nënshkruar 

Znj. A.N., ndërkohë që administrator është Z. L.L.. 

Në kushtet kur, kontrata e nënshkruar është lidhur në shkelje të legjislacionit të prokurimit 

publik, duke u shmangur nga përdorimi i procedurave standarte të prokurimit, atëhere mos 

administrimi i vlerës së sigurimit të kontratës prej 4,154,413 lekë përbën një vlerë të 

paargumentuar dhe pajustifikuar, në kushtet kur kontraktori nuk ka bërë sigurimin e vlerës së 

kontratës, për të cilën mban përgjegjësi AK, M.S.dhe kontraktori.  

Pavarësisht shkeljeve të mësipërme, lidhur me çmimin e përcaktuar prej 259,650 lekë/flakon, 

nga verifikimi i bërë, referuar çmimit të marrë si referencë nga libri i çmimeve të një shteti të BE 

(Greqia), me të cilin Ministria e Shëndetësisë ka edhe marrëveshje, rezulton se çmimi për këtë 

bar (nga i njëjti prodhues) është 1331,13 euro x  138.41 = 184,241.7 lekë.  

Për sa më sipër, minimalisht vlera prej  259,650.846 – 184,241.7 = 75,409.14 x 160 flakonë = 

12,065,462 lekë përbën një vlerë të pajustifikuar, lidhur me pagesën e bërë ndaj kontraktorit 

L. Pharma, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi QSUT, Ministria përkatëse e linjës, Z. 

M.S.në cilësinë e ish Drejtorit Juridik në QSUT, si dhe kontraktori.  

Gjithashtu, me shkresën nr. 388/4 prot., datë 21.02.2017 është nënshkruar një shtesë kontrate nga 

QSUT dhe shoqërisë L. P. përfaqësuar nga administratoriz. L.L.. 

Ashtu sikurse sqaruar hollësishëm më sipër konstatohet se, lidhur me kursin e këmbimit të 

monedhës Euro, çmimi nuk duhej të ishte përcaktuar 1,019,213 lekë, por duhej të ishte: 4 x 

135.13 x 1,729 = 934,559 lekë.  

Sa më sipër, vlera totale prej 1,019,213 – 934,559 = 84,654 lekë përbën një vlerë të 

paargumentuar dhe pajustifikuar, lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit limit, për të cilat 

ngarkohet me përgjegjësi ligjore QSUT, Z. M.S.në cilësinë e ish Drejtorit Juridik që ka 

hartuar dhe miratuar kontratën, kontraktori, si dhe të gjithë personat përgjegjës të cilët kanë 

bërë përllogaritjet përkatëse. 

Gjithashtu, minimalisht vlera prej  254,803.28 – 184,241.7 = 70,561.58 x 4 flakonë = 282,246 

lekë përbën një vlerë të pajustifikuar, lidhur me pagesën e bërë ndaj kontraktorit L. P., për të 

cilën ngarkohen me përgjegjësi ligjore QSUT, Ministria e linjës, Z. M.S.në cilësinë e ish 

Drejtorit Juridik në QSUT, si dhe kontraktori.  

Sipas observacioneve të dërguara nr. 5/71 prot., datë 05.04.2019 nga M.S., sqarohet se: “Bazuar 

në marrëveshjen e nënshkruar nga Ministria e Shëndetësisë, QSUT është njoftuar për lidhjen e 

kontratës së furnizimit me distributorin e autorizuar të Kompanisë S. P.. Me shkresën nr. 1943/1 

prot., datë 06.04.2016 P.M. Drejtor i Drejtorisë së Administrimit Spitalor dhe S.B.Drejtor i 

DrejtorisëFarmaceutikeështë kërkuar informacion lidhur me kursin e këmbimit valutor 
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tëdeklaruar të monedhës Euro, si dhe informacion mbi çmimin edeklaruar të barit Velaglucerase 

alfa 400 UI, pranë Ministrisë së Shëndetësisë. Pra, kjo është një kontratë furnizimi në bazë të një 

marrëveshjeje ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe kompanisë, ku të gjitha kushtet kanë qenë 

të përcaktuara, sipas marrëveshjes ndërmjet tyre. Në cilësinë e Drejtorit Juridik kam lidhur këtë 

kontratë dhe të gjitha vlerat e llogaritjes së saj, kanë qenë të konfirmuara nga Ministria e 

Shëndetësisë dhe nga Drejtoria Ekonomike. Të gjitha konstatimet rreth përllogaritjes së vlerave 

të mësipërme, nuk mund të më ngarkojnë mua me përgjegjësi ligjore, pasi kanë qenë të 

përcaktuara në akt marrëveshje. Konstatimi i paligjshëm i kësaj kontrate është absurd dhe në 

kundërshtim me legjislacionin Shqiptar, pasi është e njëjtë në kushte dhe mënyrë përllogaritje 

sitë gjitha kontratat e tjera. Referuar konstatimeve mbi mos parashikimin në kontratë 

tëpenaliteteve, grafikun e lëvrimit të mallit etj sqarohet se, kjo kontratëështë lidhur në mbështetje 

të nenit 690 të Kodit Civil. Pas nënshkrimit të kontratës, palët janë të detyruara të zbatojnëçdo 

detyrim të parashikuar në kontratë. Kjo kontratë furnizimi është sipas miratimit të dhënë nga 

organi epror – Ministria e Shëndetësisë. Marrëveshja në lidhje me barin, nuk është bërënga 

QSUT, por nga Ministria e Shëndetësisë dhe duhet të jetë pikërisht ajo që duhet të argumentojë 

faktin e shmangies nga procedurat standarte të prokurimit dhe jo QSUT, që thjesht ka zbatuar 

një vendim nga një organ epror. Nuk mund të mbaj përgjegjësi në lidhje me vlerat e konstatuara, 

pasi jam thjesht në zbatim të një akt marrëveshje ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

kompanisë, ku të gjitha kushtet kanë qenë të përcaktuara, përfshirë edhe llogaritjen e çmimeve, 

si dhe kursin e këmbimit. Gjithashtu, në cilësinë e Drejtorit Juridik nuk mund të përcaktojë 

kushte për specifikime teknike, afate skadence, të cilat nuk kanë qenë të shprehura në akt 

marrëveshje. Për çdo informacion apo përgjegjësi duhet të nmbajnë personat përgjegjës në 

Ministrinë e Shëndetësisë, si palë e kësaj marrëveshjeje. Sa më sipër theksoj se QSUT “Nënë 

Tereza” ka nënshkruar kontratën e furnizimit sipas miratimit të dhënë nga organi epror – 

Ministria e Shëndetësisë. Marrëveshja në lidhje me barin nuk është bërë nga QSUT, por nga 

Ministruia e Shëndetësisë dhe duhet të jetë pikërisht ajo që duhet të argumentojë faktin e 

shmangies nga procedura standarte e prokurimit dhe jo QSUT që thjesht ka zbatuar një vendim 

nga një organ epror…”. 

Në lidhje me arsyetimet e dhëna nga M.S., në cilësinë e ish Drejtorit Juridik të QSUT, i cili ka 

miratuar dhe hartuar edhe kontratën e mësipërme, sqarojmë se arsyetimet e dhëna nuk 

argumentojnë të kundërtën për sa është konstatuar si shkelje e legjislacionit në fuqi, për më tepër, 

përfshirë vlera monetare të konsiderueshme, për të cilat nga ana juaj nuk është ndërmarrë asnjë 

masë ligjore, duke vënë në dijeni titullarin e institucionit.Në lidhje me pretendimin se e njëjta 

situatëështë edhe për vitet e tjera paraardhëse dhe pasardhëse, Drejtoria e Auditit të Brendshëm 

të QSUT, duhet të bëjë vlerësimët përkatëse, mbi këtë pretendim të ngritur nga M.S., duke 

vepruar në përputhje të plotë me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.Lidhur me shmangien nga 

përdorimi i procedurave standarte të prokurimit, arsyetimet e dhëna nuk qëndrojnë dhe nuk 

gjejnë mbështetje ligjore, shkelje tëpër e rëndë e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, në të cilin janë të përcaktuara qartë të gjitha rastet se kur mund 

të mos përdoret ky ligj (sqaruar hollësishëm nëprojekt raport). 

Gjithashtu, referuar sqarimeve të dhëna nga ana juaj kunëçdo moment sqarohet se kjo ka 

ardhur si pasojë e shkeljeve tëkryera nga Ministria e Shëndetësisë, sqarojmë se në asnjë 

dispozitë të legjislacionit Shqiptar në fuqi, nuk përcaktohet se një person, individ apo institucion 

duhet të zbatojë nje vendim antiligjor, të paligjshëm, si dhe për më tepër, me pasoja të rënda 

financiare. Pavarësisht sqarimit të dhënë, grupi i auditimit ka sqaruar se, përgjegjësi ligjore mban 

edhe Ministria e linjës, pra organi juaj epror, por përgjegjësia juaj individuale është sqaruar 
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hollësishëm në material. Në cilësinë e ish Drejtorit Juridik, nga ana juaj duhej të ishte vënë në 

dispozicion të titullarit të institucionit të gjitha shkeljet e mësipërme antiligjore, si dhe në kushtet 

në cilësinë e arsimimit jurist, duhej të kishit të qartë rastet kur ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar nuk zbatohet, raste këto të cilat janë të detajuara në 

këtë ligj. 

Në lidhje me pretendimet tuaja se të gjitha përcaktimet i janë kërkuar z. P.M.dhe znj. S.B., 

sqarojmë se lidhur me këtë pretendim, institucionet përgjegjëse duhet të bëjnë verifikimet 

përkatëse, mbi këtë pretendim tuajin. 

Në lidhje me arsyetimet e dhëna mbi favorizimin e shoqërisë mbi mos përcaktimin e kushteve të 

qarta kontraktuale (sqaruar hollësishëm më sipër), sqarojme se shpjegimet e dhëna nuk gjenden 

të bazuara, kjo në kushtet kur kontrata midis palëve është nënshkruar nga ana e QSUT. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5.159 prot., datë 17.06.019 nga M.S.mbi projekt vendimin e 

dërguar, rezulton se nuk është dhënë asnjë argumentim shtese dhe provues, për sa është 

konstatuar si shkelje, vetëm për sa i përket përgjegjësisë ndaj këtij personi, në cilësinë e ish 

drejtorit Juridik në QSUT, referuar objektit konkret të auditimit.  

 

3.Për auditimin e ushtruar mbi përllogaritjen e vlerës së fondit limit, sipas procedurës së 

prokurimit me objekt: “Ndërtimi i depos qendrore të re të barnave në QSUT”. 

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i përllogaritjes së vlerës së fondit limit.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën me objekt: “Ndërtimi i depos qendrore të re të barnave në 

QSUT”,me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi përllogaritjen e vlerës 

së fondit limit, marrjen në dorëzim të një projekt preventivi më çmime të paargumentuara,  etj, 

trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton: Prokurimi 

i një fondi limit të paargumentuar dhe padokumentuar, në kundërshtim të plotë me nenin 28 të 

LPP, VKM nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, hartimi dhe vendosja e kërkesave për 

kualifikim nga specialistët e fushës në kundërshtim me nenin 46 të LPP, si dhe kualifikimi i 

operatorit ekonomik në kundërshtim me nenin 53/3 të LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm ekonomik 

në vlerën 13,476,694 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë. 

 

Rëndësia: E lartë.  

 

 
Kontrata lidhur nr. 2265/11 prot., datë 03.09.2018, midis QSUT dhe “ Sh.p.k. 

Vlera e kontratës 168,000,000 lekë me TVSH.   
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Afati i kontratës është 13 muaj nga data e fillimit të punimeve.    

Kontraktori “” Sh.p.k. me NIPT J61901094G, përfaqësuar nga administratori z. R. T.  

Objekti i kontratës: “Ndërtimi i depos qendrore të re të barnave në QSUT”. 

Urdhër nr. 2265/1 prot., datë 27.04.2018, për krijimin e komisionit të vlerësimit të ofertave me përbërje S. Z., M. 

J., E. N.     

Urdhër prokurimi i titullarit të AK, nr. 2265 prot., datë 27.04.2018, procedurë e hapur, me fond limit 225,280,810 

lekë pa TVSH, anëtarë të njësisë së prokurimit V.H., D. S., D. D.  

Formulari i njoftimit të kontratës nr. 2265/2 prot., datë 03.05.2018.  

Data e zhvillimit të tenderit 29.06.2018. 

Formulari i njoftimit të fituesit nr. 2265/10 prot., datë 09.08.2018.  

Njoftimi i klasifikimit datë 26.07.2018.  

 Operatorët ekonomikë të kualifikuar: “” me vlerë 140,000,000 lekë pa TVSH; M. me ofertë 146,000,000 lekë 

pa TVSH; A.G. me ofertë 157,712,358 lekë pa TVSH; “” me ofertë 164,224,505 lekë pa TVSH; E.A. me ofertë 

164,384,789 lekë pa TVSH, “” me ofertë 169,403,708 lekë pa TVSH; N. me ofertë 176,239,197 lekë pa TVSH; A 

K me ofertë 178,629,836 lekë pa TVSH; H. me ofertë 180,735,572 lekë pa TVSH; S. me ofertë 183,966,881 lekë 

pa TVSH. 

Operatorët ekonomikë të skualifikuar: J. me ofertë 161,626,231 lekë pa TVSH; C.me ofertë 0 lekë; Ndërtim M. P. 

me ofertë 198,891,444 lekë pa TVSH; A.C. me ofertë 185,000,843 lekë pa TVSH.  

Formulari i publikimit të kontratës së nënshkruar nr. 2265/12 prot., datë 04.09.2018. 

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga AK, lidhur me përllogaritjen e vlerës së 

fondit limit, rezulton se: 

AK ka publikuar në sistemin e prokurimit elektronik procedurën e prokurimit me objekt: 

“Ndërtimi i depos qendrore të re të barnave në QSUT”, me fond limit 225,280,810 lekë pa 

TVSH, 270,336,972 lekë me TVSH.   

Kjo vlerë ka dalë sipas procedurës së projektimit të zhvilluar më parë, ku fitues është shpallur 

shoqëria “K.” sh.p.k. e cila ka dorëzuar edhe preventivin e zbatimit për vlerën totale prej 

225,280,810 lekë pa TVSH. 

Me urdhërin nr. 7281 prot., nr. Urdhëri 369, datë 16.12.2015 është ngritur grupi i punës për 

marrjen në dorëzim të projekt preventivit me përbërje N.S. me detyrë Drejtor i drejtorisë së 

shërbimit spitalor, I.K. përgjegjës i sektorit teknik dhe E.J. ekonomiste inventarizuese, në 

sektorin e financës dhe kontabilitetit. 

 

Në këtë urdhër, gjithashtu është përcaktuar se, grupi i marrjes në dorëzim duhet të shoqërojë me 

një procesverbal marrjen në dorëzim të projekt preventivit të zbatimit për ndërtimin e depos 

qëndrore të barnave, preventivin e zbatimit, si dhe t‟ia dorëzojë atë sektorit të ndjekjes së 

investimeve dhe mirëmbajtjes ndërtimore, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse. Ky 

urdhër është nënshkruar nga Drejtori i Përgjithshëm, znj.O.M.. 

Referuar urdhërit të mësipërm konstatohet se, në përbërje të grupit janë persona të cilët 

nuk kanë arsimimet e duhura për sa janë ngarkuar për të marrë në dorëzim.  

Sa më sipër, titullari  AK nuk duhej të kishte ngritur grupin e mësipërm.  

 

Me shkresën nr. 720/1 prot., datë 18.03.2016 është marrë në dorëzim projekt preventivi i këtij 

objekti, shkresë kjo e nënshkruar nga N.S., I.K., E.J., si dhe marrë në dorëzim nga E.M., zyra e 

sektorit të ndjekjes së investimeve dhe mirëmbajtjes ndërtimore. 

Nga shqyrtimi i këtij preventivi, si dhe me zgjedhje të zërave, mbi bazën e të cilës është bërë 

edhe përllogaritja e vlerës së fondit limit, konstatohet se: 
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1. Sipas preventivit të dorëzuar nga kontraktori “K.” sh.p.k. rezulton se vlera e makineri 

pajisjeve është përllogaritur me TVSH.  

Në udhëzimin nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos në punimet e 

ndërtimit”, i ndryshuar, parashikohet se: “... Në të gjitha rastet përjashtohen pajisjet dhe 

aparaturat”. 

Në kushtet e mësipërme, sipas preventivit të marrë në dorëzim nga AK, rezulton se vlera e 

TVSH për pajisjet është 10,115,949 lekë, në kundërshtim të plotë me udhëzimin e sipërcituar, ku 

pajisjet në këto procedura përjashtohen nga TVSH. 

2.   Në pjesën e preventivit, punime prishje, çmontim dhe ngritje kantieri, është përcaktuar zëri 

“ngritje mobilim, mirëmbajtje, vendosje tabele informuese për punimet, furnizim dhe çmontim 

me tërë komponentët e nevojshëm të zyrave të menaxhimit të kantierit”, zë ky i cili nuk ka lidhje 

me pjesën e zbatimit të punimeve. Kjo për faktin se, ngritja e kantierit, vendosja e tabelës 

informuese, zyrat etj janë zëra të cilët janë të detyrueshëm të zbatohen nga kontraktori, por jo të 

paguhen nga investitori, pasi si zyrat, tabela informuese është sasi e cila nuk administrohet në 

fund nga investitori, por përfitohet nga kontraktori. 

Sa më sipër, vlera prej 187,971 lekë pa TVSH, 225,565 lekë me TVSH, përbën një vlerë të 

paargumentuar, lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit limit. 

3. Në pjesën e preventivit, punime prishje, çmontim dhe ngritje kantieri, është përcaktuar zëri 

“rrethim i përkohshëm me rrjetë teli”, zë ky i cili nuk ka lidhje me pjesën e zbatimit të 

punimeve. Kjo për faktin se, rrethimi i objektit është zë i cili është i detyrueshëm të zbatohet nga 

kontraktori, por jo të paguhet nga investitori, pasi është sasi e cila nuk administrohet në fund nga 

investitori, por përfitohet nga kontraktori. 

Sa më sipër, vlera prej 214,500 lekë pa TVSH, 257,400 lekë me TVSH, përbën një vlerë të 

paargumentuar, lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit limit. 

4. Në pjesën e preventivit, punime prishje, çmontim dhe ngritje kantieri, është përcaktuar zëri 

“prishje murature tulle me pastrim, objekt ekzistues”, ndërkohë, që në këtë objekt nuk është 

përcaktuar lidhur me ruajtjen e tullave të pastruara, të cilat referuar gjendjes aktuale, nuk 

administrohen në objekt. Në këto kushte, numri i analizës për këtë zë duhej të ishte 2.426 me 

çmimin 626 lekë/m3. Në kushtet kur, ky zë prishjeje largohet nga kantieri, pra është paguar edhe 

si zë transporti mbeturinash, nuk mund të paguhet edhe si zë me pastrim. 

Sa më sipër, vlera prej 1,315 – 626 = 689 x 80 = 55,120 + 20% = 66,144 lekë me TVSH, përbën 

një vlerë të paargumentuar, lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit limit. 

5. Në pjesën e preventivit punime dheu dhe mbushje, “gërmim dheu me makineri për gropë 

themeli dhe transport 5 km”,  AK ka përllogaritur çmimin prej 551 lekë/m3, sipas numrit të 

analizës 2.28 dhe 2.37/5a. 

Referuar rastit konkret, si dhe projektit të zbatimit konstatohet se, çmimi për këtë zë duhej të 

ishte 150 lekë/m3 për zërin gërmim, si dhe 106 lekë për zërin transport, kjo në kushtet kur as në 

detyrën e projektimit dhe as në specifikimet teknike nuk është përcaktuar se sa do të jetë largësia 

për transportin e tyre, si dhe përcaktimi i venddepozimit të mbetjeve. Pra, çmimi për këtë zë, në 

kushtet e mësipërme duhej të ishte 256 lekë/m3.  

Për sa më sipër, vlera për këtë zë duhej të ishte: 551 – 256 = 295 x 7,032 = 2,074,440 lekë pa 

TVSH, 2,489,328 lekë me TVSH, e cila përbën një vlerë të paargumentuar, lidhur me 

vlerën totale të fondit limit. 

6. E njëjta gjë si më sipër vlen edhe për zërin në pjesën punime për sistemime të jashtme dhe 

ndërtim rruge, ku vlera prej 551 – 256 = 295 x 532 = 156,940 lekë pa TVSH, 188,328 lekë me 

TVSH, përbën një vlerë të paargumentuar.  
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7. Në zërin shtresë asfaltobetoni 4 cm, me makineri, është përcaktuar çmimi prej 1,396 lekë/m2, 

ndërkohë që për zërin shtresë binderi me granil gur kave 6 cm, me makineri është marrë çmimi 

prej 1,576 lekë/m2, sipas numrit të analizës 3.229/2, që i korespondon zërit me zall lavatrice. 

Në këto kushte, vlera prej 1,396 – 1,085 = 311 x 1,114 = 346,454 + 20% = 415,744 lekë, përbën 

një vlerë të paargumentuar, lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit limit.  
8. Në zërin punime prishje, çmontimi dhe ngritje kantieri, është përllogaritur në fund edhe zëri 

për transport mbeturinash dhe materiale ndërtimi në vlerën 111,650 lekë pa TVSH, 133,980 lekë 

me TVSH, ndërkohë që referuar analizave teknike për këtë pjesë të preventivit, në këto analiza 

është përcaktuar edhe zëri transport. Pra, zëri transport materialesh është rrahur dy herë si zë. 

Për sa më sipër, vlera prej 133,980 lekë përbën një vlerë të paargumentuar, lidhur me 

përllogaritjen e vlerës së fondit limit. 

 

Lidhur me zërat e tjerë të preventivit, konstatohet se nga shoqëria projektuese “K.” sh.p.k. si dhe 

nga AK, nuk dokumentohet lidhur me çmimet e marra për referencë, lidhur me analizën 

teknike të zërave të preventivit. Në kushtet e mësipërme, AK nuk argumenton dhe dokumenton 

lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit limit. 

 

Për sa më sipër, minimalisht vlera prej 13,476,694 lekë, përbën një vlerë të paargumentuar 

dhe padokumentuar, lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit limit, për të cilën 

ngarkohen me përgjegjësi shoqëria projektuese “K.” Sh.p.k. si dhe grupi i marrjes në 

dorëzim të projekt preventivit konkretisht N.S., I.K., E.J. (ku znj. N.S. nuk është specialiste 

e fushës, pasi është Farmaciste, si dhe znj. E.J. është ekonomiste), si dhe marrë në dorëzim 

nga E.M., zyra e sektorit të ndjekjes së investimeve dhe mirëmbajtjes ndërtimore.  

 

Gjithashtu, referuar kërkesave për kualifikim të procedurës së mësipërme të prokurimit, objekt 

auditimi rezulton se: 

Lidhur me punët e ngjashme, njësia e prokurimit ka kërkuar që të paraqitet akt kolaudimi dhe/ose 

çertifikata e marrjes në dorëzim të objektit. Një kërkesë e tillë nuk është e saktë, pasi AK duhej 

të kishte përcaktuar njërën prej lidhëzave “dhe/ose”. Gjithashtu, sqarojmë se akti i kolaudimit 

nuk është dokument i barazvlefshëm me çertifikatën e marrjes në dorëzim të punimeve. 

Lidhur me kërkesën për numrin e punonjësve konstatohet se ky numër nuk është i argumentuar 

teknikisht, si dhe nuk është në raport me makineritë dhe zërat e preventivit që kërkohen të 

realizohen.  

Kërkesa që shoqëria duhet të ketë licensë për mbrojtjen nga zjarri të lëshuar nga QKL, kodi 

1.2.A është një kërkesë e cila nuk gjen mbështetje ligjore. Kjo edhe për faktin se, AK ka kërkuar 

edhe specialist ekspert zjarrfikës, ndërkohë ka kërkuar që edhe shoqëria duhet të ketë licensë për 

mbrojtjen ndaj zjarrit. 

Kërkesa që drejtuesi teknik i shoqërisë duhet të ketë dëshmi si specialist për sigurimin teknik dhe 

shëndetin në punë është një kërkesë e pasaktë.  

Sa më sipër, bazuar në LPP, mbajnë përgjegjësi anëtarët e njësisë së prokurimit. 

 

Lidhur me kërkesat për kualifikim, është bërë ankim nga shoqëria “S.” Sh.p.k.  

Me urdhërin e brendshëm nr. 2401/2 prot., datë 09.05.2018 është ngritur komisioni i shqyrtimit 

të ankesës me përbërje S.X., X.H.dhe D.V.. 
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Me shkresën nr. 2401/3 prot., datë 11.05.2018 është marrë vendimi për shqyrtimin e ankesës 

sipas së cilës nuk është pranuar pika e ankesës për licensimin e shoqërisë për mbrojtjen nga 

zjarri, ku sqaruar hollësishëm më sipër, kjo kërkesë nuk qëndron dhe nuk gjen mbështetje ligjore.  

Me shkresën nr. 2401/4 prot., datë 11.05.2018 i është kthyer përgjigje shoqërisë ankuese. 

 

Sipas vlerësimit të bërë nga komisioni i vlerësimit të ofertave konstatohet se është njoftuar BOE 

“M& A S & C” sh.p.k. mbi përcaktimin e % që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi 

shoqërish. Referuar kontratës së bashkëpunimit të paraqitur në tender nga ky bashkim 

operatorësh ekonomikë rezulton se nuk është bërë ndarja e detajuar e elementëve konkretë që do 

të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi shoqërish, në kundërshtim kjo me nenin 74 të VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Sa më 

sipër, kualifikimi i kësaj shoqërie është bërë në kundërshtim me nenin 53/3 të LPP, për të cilën 

mbajnë përgjegjësi anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave konkretisht S.Z, M.J. dhe E. N.. 

 

Sipas observacionit nr. 5/118 prot., datë 05.04.2019 me objekt: “Observacion mbi akt 

konstatimin nr. 7” nga z. I.K.rezulton se, sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë dhe nuk gjenden të 

bazuara në ligj.  

Lidhur me TVSH e pajisjeve sqarojmë se, në Udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 

08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, kreu I, gërma A, 

parashikohet se: “...Në të gjitha rastet përjashtohen pajisjet dhe aparaturat...”. 

Sqarimi i dhënë se, kjo gjë nënkupton se kjo vlerëështë pa TVSH, nuk qëndron, kjo në kushtet kur 

kontrata sipas LPP lidhen me TVSH, ku edhe zëri i pajisjeve makinerive është rrahur me TVSH, 

si dhe kontrata është lidhur për vlerën totale me TVSH.  

Sqarimi i dhënë se, koha ka qenë e limituar dhe kemi qenë të angazhuar me detyra të tjera që 

duhen realizuar, për të bërë korrigjime të një projekti kaq madhor, nuk qëndron, si dhe nuk 

argumenton të kundërtën për sa është konstatuar. 

Sipas observacionit nr. 5/66 prot., datë 05.04.2019 nga E.H. lidhur me procedurën e mësipërme 

të prokurimit, rezulton se ky person nuk ngarkohet me përgjegjsi, për sa është trajtuar 

hollësishëm në projekt raport. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/110 prot., datë 05.04.2019 nga N. S., sqarohet se: “Jam me 

profesion Farmaciste dhe me detyrën e Drejtorit të Drejtorisë së Shërbimit Framaceutik në atë 

kohë, si dhe mëështë ngarkuar detyra si anëtare e grupit të punës për marrjen në dorëzim të 

projekt preventivit të zbatimit, në të cilën kam specifikuar në procesverbalin e marrjes në 

dorëzim se ç’farë kam parë e marrë në dorëzim nga ky projekt preventiv zbatimi. 

Në procesverbalin e marrjes në dorëzim të objektit të mësipërm me nr. 720/1, datë 18.03.2016, 

bazuar në urdhërin e ngritur nga titullari i institucionit nr. 7281 (369), datë 16.12.2015 është 

cituar se, të tre anëtarët duke u nisur nga specializimet përkatëse që ka secili si anëtar i grupit të 

marrjes në dorëzim, është organizuar në këtë mënyrë: Për anën funksionale tëprojekt zbatimit si 

dhe të parametrave të nevojshme të hapsirave konform detyrës së projektimit u panë nga N.S..Si 

rrjedhojë unë kam marrë këtë projekt zbatimi në lidhje me hapsirat që ishin përcaktuar në 

detyrën e projektit për depon Farmaceutike, kurse në lidhje me vlerat, përllogaritje zërash apo 

specifikime, të cilat janë jashtë kompetencave të mia, nuk mund të shprehesha për marrjen në 

dorëzim”. 

Referuar observacionit të dërguar, si dhe dokumentacionit bashkëlidhur konstatohet se, sipas 

urdhërit nr. 7281 prot., datë 16.12.2016 është urdhëruar nga titullari i institucionit ngritja e grupit 

të punës për marrjen në dorëzim të projekt preventivit me përbërje N.S., I.K. dhe E.J.. Në pikën 2 
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të këtij urdhëri është përcaktuar që grupi i mësipërm të marrënë dorëzim projekt preventivin e 

zbatimit për ndërtimin e depos qëndrore si dhe preventivin e zbatimit. 

Ndërkohë, sipas procesverbalit të marrjes në dorëzim nr. 720/1 prot., datë 18.03.2016, referuar 

edhe sqarimeve të dhëna në observacion, konstatohet se ana teknike e projektitështë parë nga z. 

I.K., Përgjegjës i Sektorit Teknik/Inxhinier Ndërtimi. 

Referuar edhe observacionit të dërguar, si dhe bazuar edhe dokumentacionit të dërguar 

bashkëlidhur, konstatohet se jo të gjithëanëtarët e grupit të mësipërm kanë dijeni dhe diplomime 

për sa kanë nënshkruar në këtë procesverbal marrje në dorëzim. 

Arsyetimi i dhënë se, janë verifikuar hapsirat e nevojshme konform detyrës së projektit nuk 

qëndron, referuar kjo diplomimit dhe arsimimit të personit në fjalë.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/90 prot., datë 05.04.2019 nga E.J.  sqarohet se: “Grupi i 

punës ka patur për detyrë të marrë në dorëzim projekt preventivin e zbatimit për ndërtimin e 

depos qendrore të barnave, sipas përcaktimeve dhe detyrimeve të bëra në kontratën e shërbimit. 

Grupi i punës, ku si pjesë përbërëse jam edhe unë, por jo specialiste për të bërë një vlerësim 

projekti, ka mbajtur një procesverbal nr. 720/1 prot., datë 18.03.2016, ku me anë të tij ka listuar 

pjesët përbërëse të projektit, të cilat ja ka dorëzuar sektorit të Ndjekjes së Investimeve dhe 

Mirëmbajtjes Ndërtimore, sipas Urdhërit nr. 369 prot., datë 16.12.2015. Preventivi i marrë në 

dorëzim ka vlerën totale me TVSH prej 270,336,972 lekë, ku TVSH e pjesës ndërtimore është 

shfaqur si zë më vete, gjithashtu dhe TVSH e pajisjeve është shfaqur si zë më vete në shumën 

10,115,949 lekë....”. 

Referuar observacionit të dërguar konstatohet se, nga ekonomisti i këtij grupi është konstatuar se 

vlera e TVSH së pajisjeve është 10,115,949 lekë, për të cilën nuk është ndërmamrrë asnjë veprim 

ligjor, kjo në kushtet kur në udhëzimin nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e 

kostos në punimet e ndërtimit”, i ndryshuar, parashikohet se: “... Në të gjitha rastet përjashtohen 

pajisjet dhe aparaturat”. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/69 prot., datë 05.04.2019 nga D.D., D.S. dhe V.H.sqarohet 

se: “Të tre anëtarët e njësisë së prokurimit, duke u nisur edhe nga specializimet që kanë, kanë 

hartuar dhe përcaktuar kriteret e veçanta të pranimit dhe kualifikimit, në mbështetje të ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe në VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Kriteret ligjore janë 

hartuar nga juristi i njësisë së prokurimit D.D., i cili është përgjegjës për mbajtjen e 

procesverbaleve, për njoftimin e fituesit, lidhjen e kontratave, si dhe detyrave të tjera të 

ngarkuara sipas legjislacionit në fuqi.  

Kriteret ekonomike u hartuan nga anëtari i njësisë së prokurimit D. S., si dhe kriteret e veçanta 

për vërtetimin e kapacitetit teknik dhe sprcifikimeve teknike janë hartuar nga V.H.me profesion 

inxhiniere, bashkëlidhur kërkesës për hapje procedure me nr. 1076/3, datë 26.04.2018 nga 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse.  

Neni 46/1 i LPP parashikon se, operatorët ekonomikë për të marrë pjesë në procedurat e 

prokurimit publik, duhet të kualifikohen pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që AK i 

vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e 

kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. Vendosja e kriterit për akt kolaudimin 

dhe/ose çertifikatën e marrjes në dorëzim argumentohet me faktin për njohjen dhe kapacitet e 

OE ku nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitete 

profesionale, ekonomike, financiare dhe organizative. Më tej njësia e prokurimit ka gjykuar dhe 

vlerësuar se, dokumentacioni që mbahet në rastin e përfundimit të kontratës, vërteton plotësisht 
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dhe duhet të krijojë bindjen për punët e ngjashme të mëparshme dhe besimin se kontrata do të 

realizohet në përputhje të plotë me kriteret dhe specifikimeve në DST. 

Në zbatim të rekomandimeve të dhëna nga APP, njësia e prokurimit ka argumentuar se, kriteri 

për numrin e punonjësve në bazë të volumit të punimeve sipas zërave të preventivit, duke 

llogaritur se sa punonjës duhen për të realizuar veprën, si dhe bazuar në VKM nr. 629, datë 

15.07.2015. 

Licensa e kërkuar për mbrojtjen nga zjarri është në përpjestim dhe e lidhur ngushtë me objektin 

e kontratës referuar preventivit dhe specifikimeve teknike. AK duke qenë se është përfituesi direkt 

i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë 

pjesëmarrës i plotësojnë kërkesat e cilësisë për shërbimet dhe punët që do të kryejnë, e 

rrjedhimisht është e drejtë e këtij të fundit t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin çertifikata/licensa 

të lëshuara nga organe të pavarura, të njohura nga sistemet e standartizimit kombëtar ose 

ndërkombëtar. Lidhur me drejtuesin teknik që duhet të ketë dëshmi si specialist për sigurimin 

teknik dhe shëndetin në punë, kjo kërkesë nuk ka ndikuar në vlerësimin e procedurës, pasi KSHA 

ka bërë ndryshimet përkatëse në dokumentet e tenderit...”. 

Referuar observacioneve të dërguara konstatohet se observacioni i bërë nga specialisti i fushës 

lidhur me konstatimet e mësipërme, nuk qëndrojnë, si dhe nuk argumentojnë të kundërtën për sa 

është konstatuar. 

Gjithashtu, observacioni i dërguar nr. 5/126 prot., datë 08.04.2019 nga E.M.merret në 

konsideratë pjesërisht, në kushtet kur nuk është përgjegjësi e juaja përmbajtja e dosjes.  

Referuar observacionit të dërguar nr. 5-190 prot., datë 17.06.2019 mbi projekt raportin rezulton 

se, nuk janë dhënë shpjegime mbi të gjitha pikat për sa është konstatuar si shkelje e LPP, si dhe 

sqarimet e dhëna nuk argumentojnë të kundërtën për sa është konstatuar, jo vetëm mbi shkelje të 

legjislacionit të prokurimit publik, por edhe të legjislacionit ndërtimor, ku sqarimet teknike për 

më tepër nuk janë dërguar dhe kundërshtuar nga personat të cilët kanë qenë edhe specialistë të 

fushës.  

 

4. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e shtesës së kontratës së furnizimit me objekt:“Blerje 

oksigjen mjeksor të lëngshëm dhe të gaztë për nevoja spitalore”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacionii zbatimit të shtesës së kontratës së furnizimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Blerje oksigjen mjeksor të 

lëngshëm dhe të gaztë për nevoja spitalore”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi marrjen në dorëzim të 

mallit, duke mos justifikuar me dokumentacionin përkatës vërtetues, etj, trajtuar hollësishëm në 

raport.   

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik dhe kushtet e 

kontratës, rezulton: Është pretenduar se janë marrë në dorëzim sasi të cilat nuk dokumentohen, 

justifikohen dhe argumentohen se janë marrë në dorëzim nga QSUT, në kundërshtim me nenet 

59, 60 të LPP, si dhe kushtet e kontratës së nënshkruar midis palëve, si dhe nenin 13 të ligjit nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, nenin 36 të 

Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Menaxhimi i aktiveve financiare”, i ndryshuar etj, trajtuar 

hollësishëm në raport.   
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Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm ekonomik 

minimalisht në vlerën 5,717,732 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik dhe zbatimit të kontratës, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E lartë.  

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e shtesës së kontratës së 

mësipërme të furnizimit, rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 38/3 prot., datë 31.12.2015 është lidhur kontrata shtesë e furnizimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm znj. O.M. dhe shoqërisë GTS sh.p.k. përfaqësuar nga z. 

E.M. 

 

Sipas urdhër shpenzimeve të vëna në dispozicion, si dhe dokumentacionit të marrjes së mallit në 

dorëzim, konstatohet se: 

Më datë 05.01.2016 është mbajtur akt kolaudimi mbi marrjen e mallit në dorëzim, i nënshkruar 

nga grupi i marrjes në dorëzim konkretisht L.C., O.K., E.S., A.M., V.S. dhe A.H., si dhe nga 

magazinieri E.S..  

Sipas akt kolaudimeve të mbajtura në këtë datë, rezulton se është marrë sasia si më poshtë: 

 

 

 
Nr

.  

Emërtimi Tanku Niveli para 

furnizimit 

Niveli pas 

furnizimit 

Sasia e 

furnizuar 

në litra 

Origjina Fletë 

analiz

a 

Datë 

prodhimi 

Skadenca  

1 Oksigjen i 

lëngët 
5 1600/1200 3800/3500 2200/230

0 

Maqedoni Ka 01.2015 6 muaj 

2 Oksigjen i 

lëngët 
3 12%/13% 60%/56% 2531/271

6 

Maqedoni Ka 01.2015 6 muaj 

3 Oksigjen i 

lëngët 
1 2000 4200 2200 Maqedoni Ka 01.2015 6 muaj 

4 Oksigjen i 

lëngët 
2 20% 70% 5587 Maqedoni Ka 01.2015 6 muaj 

5 Oksigjen i 

lëngët 
Sp. Ri 400 4500 4100 Maqedoni Ka 01.2015 6 muaj 

 

Ashtu sikurse sqaruar hollësishëm në tabelën e mësipërme, konstatohet se në tankerin nr. 5 

QSUT pretendon se niveli në këtë datë ka qenë 1600 dhe 1200 litra, si dhe pas furnizimit ka qenë 

3800 dhe 3500 litra, ndërkohë që është paguar vlera për të dy këto sasi, e cila nuk ka mundësi 

teknike, referuar kjo kapacitetit të këtij tanker, krahasuar edhe me sasinë e mëparshme. 

Gjithashtu, tanker nr. 5, në periudhën për të cilën janë mbajtur edhe dokumentacionet e 

mësipërme, e ka patur kapacitetin maksimal 5000 Litra. 

E njëjta gjë vlen për analogji edhe për tankerin nr. 3. 

Lidhur me tankerin nr. 1,2, sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion, rezulton se nuk 

dokumentohet sasia prej 3300 Litra, si dhe për më tepër nuk administrohet asnjë dokumentacion 
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që malli i dorëzuar plotëson specifikimet teknike, në ç‟farë date është prodhuar, si dhe afatin e 

vlefshmërisë.   

Sa më sipër, lidhur me pagesën e bërë për mallin e kolauduar datë 05.01.2016, sasia totale prej 

8316 Litra është e padokumentuar dhe e paargumentuar, për të cilat mbajnë përgjegjësi të 

rëndë ligjore të gjithë anëtarët e grupit të marrjes së mallit në dorëzim, kontraktori, si dhe Z. 

A.Z., në cilësinë e nënpunësit zbatues, Drejtorit Ekonomik që ka bërë pagesa për sasi të 

padokumentuara teknikisht. 

 

Në datë 06.01.2016 është mbajtur akt kolaudimi i nënshkruar nga grupi i punës, sipas të cilit 

rezulton se është dorëzuar sasia 2800 Litra tek Spitali i Ri, sipas tabelës së mëposhtme: 

 
Nr Emërtimi Tanku Niveli para 

furnizimit 

Niveli pas 

furnizimit 

Sasia e 

furnizuar 

në litra 

Origjina Fletë 

analiz

a 

Datë 

prodhimi 

Skadenca  

1 Oksigjen i 

lëngët 
Spi. Ri 400 3200 2800 Maqedoni Ka  

 

6 muaj 

 

Lidhur me sasinë e pretenduar sqarojmë se, nuk ka asnjë mundësi teknike që tankeri tek spitali 

i Ri të jetë furnizuar me 2800 Litra, në kushtet kur 1 ditë më parë është furnizuar me 4100 Litra. 

Pra, tanku tek Spitali i Ri më datë 05.01.2016 e ka patur nivelin pas furnizimit 4500 litra, si dhe 

më datë 06.01.2016 e ka patur nivelin pas furnizimit 3200 litra. 

Ndërkohë nuk administrohet asnjë dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë (edhe teknikisht) 

që për një ditë është harxhuar sasia prej 4500 – 400 = 4100 Litra në këtë tanker. 

Sa më sipër, lidhur me pagesën e bërë për mallin e kolauduar datë 06.01.2016, minimalisht 

sasia totale prej 4100 Litra është e padokumentuar dhe e paargumentuar, si dhe për sasi të 

paargumentuara, për të cilat mbajnë përgjegjësi ligjore të gjithë anëtarët e grupit të 

marrjes së mallit në dorëzim L.C., O.K., E.S., G.K., kontraktori, si dhe Z. A.Z., në cilësinë 

e nënpunësit zbatues, Drejtorit Ekonomik që ka bërë pagesa për sasi të pasakta. 

 

Në datë 08.01.2016 është mbajtur akt kolaudimi i nënshkruar nga grupi i punës, sipas të cilit 

rezulton se është dorëzuar sasia 5600 Litra tek Spitali i Ri dhe 6400 Litra tek taneri nr. 1, sipas 

tabelës së mëposhtme: 

 
Nr

.  

Emërtimi Tanku Niveli para 

furnizimit 

Niveli pas 

furnizimit 

Sasia e 

furnizuar 

në litra 

Origjina Fletë 

analiz

a 

Datë 

prodhimi 

Skadenca  

1 Oksigjen i 

lëngët 
Spi. Ri 2400 8000 5600 Maqedoni Ka  

 

6 muaj 

2 Oksigjen i 

lëngët 
1 1600 8000 6400 Maqedoni Ka  

 

6 muaj 

 

Lidhur me sasinë e pretenduar sqarojmë se, nuk ka asnjë mundësi teknike që tankeri tek spitali i 

Ri të jetë furnizuar me 5600 Litra, në kushtet kur tre ditë më parë, pra në datë 05.01.2016 e ka 

patur nivelin pas furnizimit 4500 litra, një ditë më pas datë 06.01.2016 e ka patur nivelin 8000 

litra, si dhe pas dy ditësh është furnizuar edhe me 6400 Litra. 

E njëjta gjë vlen edhe për tankun nr. 1, ku në datë 05.01.2016 është furnizuar 4200 litra, si dhe në 

datë 08.01.2016 niveli pas furnizimit ka qenë 8000 Litra. 
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Sa më sipër, lidhur me pagesën e bërë për mallin e kolauduar datë 08.01.2016, minimalisht 

sasia totale prej 7500 Litra është e padokumentuar dhe e paargumentuar, si dhe për sasi t; 

paargumentuara, për të cilat mbajnë përgjegjësi ligjore të gjithë anëtarët e grupit të 

marrjes së mallit në dorëzim, kontraktori, si dhe Z. A.Z., në cilësinë e nënpunësit zbatues, 

Drejtorit Ekonomik që ka bërë pagesa për sasi pasakta. 

 

E njëjta gjë vlen për analogji edhe për furnizimet e bëra në datë 15.01.2016, 18.01.2016, 

24.01.2016, 25.01.2016, 30.01.2016, 06.02.2016, 08.02.2016, 13.02.2016, ku përveçse sa 

sqaruar më sipër, konstatohet se janë mbushur tankera mbi sasitë maksimale që ato mbajnë (një 

pretendim absurd ky dhe i pa dokumentuar teknikisht), si dhe është pretenduar që për nivele rreth 

50%, këta tanera mbajnë më shumë se sa është kapaciteti maksimal i tyre. 

  

Në këto kushte, minimalisht sasia prej 18000 Litra, është e padokumentuar dhe e 

paargumentuar, si dhe për sasi t; paargumentuara, për të cilat mbajnë përgjegjësi ligjore 

të gjithë anëtarët e grupit të marrjes së mallit në dorëzim, kontraktori, si dhe Z. A.Z.dhe 

E.H., në cilësinë e nënpunësit zbatues, Drejtorit Ekonomik që ka bërë pagesa për sasi të 

paargumentuara. 

 

Sa më sipër, në total, minimalisht vlera prej 18000 litra + 19916 Litra = 37916 Litra x 150.8 

lekë/litër = 5,717,732 lekë përën një pagesë për një mall i cili nuk dokumentohet dhe 

provohet se është marrë nga QSUT, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi ligjore (sipas 

periudhave respektive) të gjithë anëtarët e komisionit të marrjes së mallit në dorëzim, 

kontraktori, si dhe A.Z.dhe E.H. (sipas periudhave respektive) në cilësinë e nënpunësit 

zbatues, Drejtorit Ekonomik, të cilët kanë bërë pagesa për një malltë paargumentuara, i 

cili nuk provohet se është marrë në dorëzim.  

 

Gjithashtu, për mallin e dorëzuar konstatohet se në të gjitha rastet, matësit e këtij malli 

nuk kanë qenë të kalibruar, si dhe marrja në dorëzime mallit për sasinë e pretenduar, nuk 

ka qenë e faktuar dhe vërtetuar me dokumentacion justifikues.  

Sa më sipër, E.X. në cilësinë e Drejtorit të Shërbimeve Mbështetëse, nuk duhej të kishte 

nënshkruar në të gjitha faturat tatimore të shitjes, mbi bazën e të cilave janë bërë edhe pagesat 

ndaj kontraktorit.  

Sipas observacionit për akt konstatimin, të dërguar nr. 5/113 prot., datë 05.04.2019 me objekt: 

“Observacion”, nga A.H. sqarohet se: “Nuk kam qenë në komisionin e mësipërm dhe aq më 

shumë firmëtar i dokumentcionit të marrjes në dorëzim të oksigjenit të lëngshëm në QSUT. Në 

paragrafin e fundit, nga ana e grupit të auditimit përcaktohet “gjithashtu, për mallin e marrë në 

dorëzim konstatohet se në të gjitha rastet, matësit e këtij malli nuk kanë qenë të kalibruar, si dhe 

marrja në dorëzim e mallit për sasinë nuk ka qenë e faktuar dhe e vërtetuar me dokumentacion 

justifikues”, fakt ky i cili përforcon më shumë deklarimin tim në lidhje me vërtetësinë e këtij 

dokumenti, nga ku si pasojë përmendet edhe emri i personit tim si nënshkrues i tij, e rrjedhimisht 

me përgjegjësinë ligjore përkatëse. Si përfundim, duke ritheksuar edhe një herë se nuk jam 

nënshkrues i këtij dokumenti(duke qenë i gatshëm të përballem edhe me institucionet përkatëse 

për ekspertizë të mëtejshme të vërtetësisë së nënshkrimit tim)”. 

Lidhur me sa arsyetohet dhe trajtohet në observacionin e dërguar nga z. A.H., grupi i auditimit 

sqaron se për verifikimet e bëra në terren është njoftuar i gjithë grupi i marrjes në dorëzim të 

mallit të sipërpërmendur. 
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Lidhur me pretendimin që në dokumentacionin e vënë në dispozicion nuk është nënshkrimi 

juaj, QSUT ka për detyrë verifikimin e të gjitha nënshkrimeve në procesverbalet e 

mbajtura, duke ju vënë njëkohësisht në dispozicion të gjithë dokumentacionin përkatës, si 

dhe në varësi të verifikimeve të procedojë më tej konform akteve ligjore dhe nënligjore në 

fuqi. 

Gjithashtu, lidhur me observacionin e dërguar nga z. A.H. nr. 5/113 prot., datë 05.04.2019 

konstatohet se, në fund të observacionit z. A.H. ka nënshkruar duke përcaktuar se data e bërjes së 

observacionit është 08.04.2019, ndërkohë që në QSUT mban protokollin datë 05.04.2019.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/87 prot., datë 05.04.2019, nënshkruar nga A.Z., E.S., V. S., 

G.K.(pa nënshkrim, duke sqaruar që nuk punon në QSUT), E.S., E.X., E.H., A.H. (pa nënshkrim, 

duke sqaruar që nuk punon në QSUT), A.M., O.K. (pa nënshkrim duke sqaruar ka dalë në 

pension), L. C., konstatohet se, nga tëgjithë personat nënshkrues në këtë observacion, nuk është 

sqaruar mbi sa është konstatuar si shkelje nga grupi i auditimit. Gjithashtu, nuk është dhënë asnjë 

observacion ku të provohet e kundërta e konstatimit, shoqëruar me dokumentacion justifikues, 

mbi sasitë të pretenduara si të marra në dorëzim në të gjitha datat e përcaktuara hollësishëm në 

projekt raport. Nuk është dhënë asnjë sqarim mbi konstatimet për marrje malli, në kushtet kur 

tankerat përkatës nuk mund të mbajnë dot sasitë e pretenduara, duke marrë në konsideratë edhe 

sasitë e tjera që ka patur më parë. 

Referuar tabelës së dhënë në observacionin e mësipërm, konstatohet se nuk përputhen sasitë e 

pretenduara, me dokumentacionin e mbajtur. Në kushtet e mësipërme, grupi i auditimit sqaron 

se, QSUT ka detyrimin ligjore të bëjë verifikimet përkatëse mbi të gjitha librat e hyrje 

daljeve në magazinë, si dhe të konsumit ditor. 
Në rast se qëndron pjesa lidhur me sasitë sipas observacionit të dërguar, atëhere rezulton se malli 

është marrë në dorëzim pa patur një kontratë shtesë midis palëve(pasi është marrë përpara 

kësaj date të nënshkrimit të kontratës shtesë), si dhe duke bërë hyrje të të gjithë sasisë së 

pretenduar si shtesë kontrate. 

Lidhur me të gjitha observacionet e dërguara për këtë procedurë, objekt auditimi, QSUT duhet 

të bëjë verifikimet përkatëse mbi pretendimin e z. A.H., pasi në rast se ky pretendim është i 

vërtetë, ndodhemi edhe përpara rastit të fallsifikimit. 

Në kushtet e mësipërme, nga personat përgjegjës të financës nuk duhej të ishin bërë pagesat 

përkatëse, duke u ndodhur përpara faktit të një dokumentacioni të pajustifikuar dhe për sasi, të 

cilat nuk kanë asnjë mundësi teknike që të merren në dorëzim, në datat respektive kur është 

mbajtur ky dokumentacion, në kushtet kur kapacitet e tankerave janë të përcaktuar në sasi. 

Gjithashtu, sqarimi i dhënë se, nënshkrimi i faturave tatimore është bërë pasi ka ardhur malli, 

është një arsyetim i cili nuk gjen mbështetje ligjore, për sa është trajtuar hollësishëm në material. 

 

Në nenin 13 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar, parashikohet se: “Dokumentimi dhe raportimi i urdhërave të kundërshtuar. 1. 

Urdhëri verbal ose i shkruar i nënpunësit autorizues apo i personit të deleguar prej tij, që 

rregullon menaxhimin operacional, drejtuar nënpunësit zbatues, kundërshtohet nga ky i fundit në 

rast se: a)bie ndesh me dispozitat ligjore në fuqib) ka pamjaftueshmëri fondesh c)urdhri për 

pagesën përfundimtare jepet pa u përfunduar shërbimi, pa hyrjen e vlerave materiale në njësi 

ose marrjen në dorëzim nga njësia e investimit të përfunduarç) kur ka ndryshime në sasi ose në 

vlerë ndërmjet faturës dhe kontratës....”.  

Në nenin 36 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Menaxhimi i aktiveve financiare”, i 

ndryshuar parashikohet se:“Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me 
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vërtetësiveprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e 

kryerjes, objektin, treguesit sasiorë dhe ato të vlerës, personat që e kanë urdhëruar dhe 

ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove 

ligjore apo administrative....”. 

Sipas observacionit të dërguar mbi projekt raportin, nr.5-153 prot., datë 17.06.2019 dhe 5-165 

prot., datë 17.06.2019 konstatohet se, ashtu sikurse sqaruar hollesishëm edhe në projekt raport, 

sqarimet dhe dokumentacioni shoqerues i dërguar nuk provon të kundërtën për sa është 

konstatuar, mbi parregullsinë në marrjen e mallit në dorëzim, pra datë 05.01.2016. Lidhur me 

pretendimin e znj. E.S., sqarojmë se në projekt rapot është cilësuar për të gjithë personat 

përgjegjës, sipas periudha respektive ku ata kanë nënshkruar. 

 

5. Për auditimin e ushtruar mbi procedurën e prokurimit me objekt:“Furnizim me lëndë djegëse 

për përdorim  termik dhe civil industrial, për nevojat e fillim vitit 2017”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i procedurës së prokurimit.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, në procedurën e prokurimit me objekt: “Furnizim me 

lëndë djegëse për përdorim  termik dhe civil industrial, për nevojat e fillim vitit 2017”, me të 

dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi përdorimin e 

procedurës me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, hartimin dhe miratimin e 

kërkesave për kualifikim, përllogaritjen e vlerës së fondit limit, etj, trajtuar hollësishëm në 

raport.   

Situata:Lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit, objekt auditim, u konstatua se:   

Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Furnizim me lëndë djegëse për përdorim  

termik dhe civil industrial, për nevojat e fillim vitit 2017”, pa datë zhvillimi tenderi, sipas 

Urdhërit të Prokurimit të titullarit të autoritetit kontraktor Nr. 292 Prot., datë 13.01.2017, 

Vendim miratimi i titullarit të AK, nr. 292/1 prot., datë 13.01.2017,është konstatuar se, AK ka 

përdorur procedurën e prokurimit me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të 

kontratës në kundërshtim të plotë me parashimet ligjore e nënligjore në fuqi për 

prokurimin publik.  

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton: 

Nënshkrimi i një kontrate shtesë në kundërshtim me nenin 33 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar; përllogaritja e një vlere fondi limit për kontratën shtesë të 

padokumentuar dhe paargumentuar, në kundërshtim me nenin 28 të LPP; shkelje të rënda të LPP, 

etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar shmangie nga 

përdorimi i procedurave standarte të prokurimit.  

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

Rëndësia: E lartë.  

Rekomandime: 
AK duhet të marrë masa të menjëhershme mbi trajnimin e punonjësve në fushën e legjislacionit 

të prokurimit publik, si dhe duhet të përdorë procedurën me negociim, pa shpallje paraprake të 

njoftimit të kontratës vetëm në rrethana të caktuara dhe të argumentuara ligjërisht dhe teknikisht, 

si dhe sipas parashikimeve të nenit 33 të LPP dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.  
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         Të dhëna mbi tenderin Komisioni i vlerësimit të ofertave 

dhe negocimit 

Njësia e prokurimit 

Urdhër Prokurimi i titullarit të 

autoritetit kontraktor Nr. 292 Prot., datë 

13.01.2017.   

 

Nuk ka 

 

 

ET, specialiste në sektorin 

teknik, 

P.C., specialist në 

sektorin e planifikimit të 

buxhetit dhe projekteve, 

E.N., juriste në sektorin e 

prokurimeve.    

Vlera e përllogaritur e kontratës: 

7,657,893 lekë pa TVSH.  

Lloji i procedurës: Procedurë me 

negociim, pa shpallje paraprake të 

njoftimit të kontratës.     

Operatori ekonomik fitues “R – E” sh.a. 

Vlera e ofertës: Nuk ka. 

 

Pjesëmarrës “R - E” sha, kualifikuar. 

Raporti përmbledhës i hartuar nga 

KVO, nuk ka.  

 

Vendim miratimi i titullarit të AK, nr. 

292/1 prot., datë 13.01.2017.   

Formulari i njoftimit të fituesit, 

nuk ka    

 

Tenderi i zhvilluar më 

datë: nuk ka. 

 

Titullari i AK: Znj. O.M..   

Formulari i publikimit të njoftimit 

të kontratës së nënshkruar nr. 

292/3 prot., datë 16.01.2017. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar 

nr. 292/5 prot., datë 16.01.2017.   

Njoftimi i klasifikimit 

nuk ka.  

Kontrata shtesë nr. 292/2 prot., datë 

13.01.2017, me vlerë 9,198,472 lekë 

me TVSH.  

 

Afati i kontratës 20 ditë nga data e 

nënshkrimit të kontratës shtesë.  

 

 

Njoftim i kontratës së 

nënshkruar: Publikuar në 

Buletinin e Njoftimeve 

Publike Nr. 3, datë 

23.01.2017.  

 

 

Referuar procedurës së mësipërme të prokurimit, sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion 

nga “Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë (këtu e në vijim AK)”, konstatohet se: 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit të administruar, rezulton se AK nuk ka dokumentuar dhe 

argumentuar mbi mënyrën e përllogaritjes së vlerës së fondit limit, si dhe përcaktimit të 

elementëve konkretë se si është bërë përllogaritja. 
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VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 59, pika 2, parashikon se:  

 
“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë 

alternativave të renditura si më poshtë: 

çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga 

institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në 

manuale etj);  

ose/dhe a) çmimet e tregut; ose/dhe  

b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; 

ose/dhe  

ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara. 

 Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë 

përllogaritjen e vlerës së kontratës”. 

 

Me shkresën nr. 254 prot., datë 11.01.2017, Drejtori i Shërbimeve Mbështetëse Znj. E.X. i është 

drejtuar Drejtorit Juridik Z. M. S., duke vënë në dijeni njëjkohësisht edhe titullarin e AK, mbi 

kërkesën për shtesë kontrate furnizimi me objekt: “Furnizimi me lëndë djegëse për përdorim 

termik dhe civil industrial”, për nevojat e fillimit të vitit 2017. 

Në dosje administrohet shkresa nga Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, shkresë kjo e 

nënshkruar nga përgjegjësi i sektorit I.K. dhe Drejtori E.X., sipas së cilës konfirmohet se sasia 

për lëndën e mësipërme nuk është për gazoil 10ppm, por është gazoil për ngrohje. 

Me MEMO datë 10.01.2017, Z. I.K., përgjegjës i sektorit teknik i është drejtuar titullarit të AK, 

duke vënë në dijeni edhe Drejtorin e Shërbimeve Mbështetëse, mbi sasinë e lëndës djegëse datë 

10.01.2017. Kjo shkresë është e nënshkruar nga Znj. E.X. dhe Z. I.K..  

 

Me shkresën nr. 292 prot., datë 13.01.2017, Titullari i AK Znj. O.M. ka nxjerrë urdhërin e 

prokurimit, në të cilin përcaktohet se, objekti i prokurimit është: “Furnizimi me lëndë djegëse për 

përdorim termik dhe civil industrial”, për nevojat e fillimit të vitit 2017, me fond limit 7,657,893 

lekë pa TVSH, procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, bazuar në 

nenin 33/3/b të LPP, si dhe 36/2/ë të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe anëtarë të njësisë së prokurimit E.T., P.C. dhe E.N..  

  

Lidhur me Urdhërin e sipërcituar konstatohet se: 

Lidhur me dispozitat ligjore dhe nënligjore të dhëna në këtë urdhër rezulton: 

 

Neni 33/3/b i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar (dispozitë e 

përcaktuar në urdhërin e prokurimit mbi përdorimin e procedurës me negociim, pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës), parashikon se:  

“Për lëvrime shtesë nga furnizuesi i mëparshëm, për zëvendësimin e pjesshëm të lëvrimeve 

normale ose instalimeve apo si shtesë e mallrave, instalimeve ekzistuese, pasi ndryshimi i 

furnizuesit do ta detyronte autoritetin kontraktor të kërkojë mallra me karakteristika të 

ndryshme teknike, që mund të rezultojnë në papajtueshmëri dhe në vështirësi të mëdha 

teknike për vënien në punë apo mirëmbajtjen e tyre. Kontrata shtesë në këtë rast, duhet të 

nënshkruhet brenda një afati tre mujor nga përfundimi i  kontratës kryesore”. 
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Referuar sa më sipër konstatohet se, AK nuk argumenton lidhur me përcaktimin ligjor se, 

ndryshimi i furnizuesit do ta detyronte AK të kërkojë mallra me karakteristika të 

ndryshme teknike, që mund të rezultojnë në papajtueshmëri dhe në vështirësi të mëdha 

teknike për vënien në punë apo mirëmbajtjen e tyre.  

Referuar rastit konkret të prokurimit, kjo lëndë djegëse është një mall i cili ka një konkurencë të 

lartë në treg, si dhe është një mall që gjendet lehtësisht në treg, nga furnizues të ndryshëm, si dhe 

me të njëjtat karakteristika si ato të kërkuara nga QSUT. 

 

Gjithashtu,  mos marrja në kohë e masave për realizimin e procedurave standarte të 

prokurimit nuk është justifikim për përdorimin e procedurës me negociim, pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës, si dhe nuk argumentohet që ky mall me këto 

karakteristika mund të furnizohet vetëm nga ky kontraktor, me të cilin është lidhur edhe 

kontrata shtesë.  

 

Pra, në asnjë rast nuk argumentohen përcaktimet e mësipërme ligjore, pasi AK është ndodhur 

përpara një situate të njohur më parë, si dhe shtesa e kërkuar është për një mall i cili ka 

konkurencë të gjerë në treg.  

Sa më sipër, AK nuk argumenton dispozitën e dhënë në urdhërin e prokurimit nr. 292 

prot., datë 13.01.2017. 

 

Dispozita nënligjore e dhënë në urdhërin e prokurimit, neni 36/2/ë, kreu IV i VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, parashikon se:  

“Autoritetet kontraktore, për plotësimin e nevojave në fillim të çdo viti, deri sa të kryhen 

procedurat e prokurimit, lejohen të përdorin procedure me negociim pa njoftim, në përputhje me 

pikat 3, shkronja “b”, e 5, shkronja “a”, të nenit 33, të LPP, për kontratë shtesë me 

kontraktuesit e tyre të fundit, për mallrat apo shërbimet deri në një vlerë 20% të kontratës 

fillestare. Fondet për këto kontrata përballohen nga fondet e vëna në dispozicion në buxhetin e 

atij viti, për të njëjtin shërbim apo mall”.  

 

Ashtu sikurse sqaruar hollësishëm më sipër, kjo dispozitë nënligjore ka të bëjë lidhur me rastin e 

plotësimit të nevojave të fillim vitit, por kjo në rast se plotësohen kërkesat e nenit 33/3/b të LPP, 

ndërkohë që kjo dispozitë ligjore nuk është e argumentuar nga AK.  

Në kushtet e mësipërme, AK nuk argumenton dhe dokumenton ligjërisht dhe teknikisht 

lidhur me përdorimin e procedurës me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të 

kontratës, e cila është një procedurë që përdoret vetëm në rrethana të veçanta dhe të 

mirëargumentuara. 

Në rastin konkret, AK ka vepruar në kundërshtim të plotë me nenin 33 të LPP, duke u shmangur 

nga përdorimi i procedurave normale dhe standarte të prokurimit. 

Legjislacioni i prokurimit publik parashikon se titullari i AK është përgjegjës për nxjerrjen e 

urdhërave, pjesë e së cilës është edhe urdhëri i prokurimit, si dhe njësia e prokurimit është 

përgjegjëse për përzgjedhjen e llojit të procedurës.  

Me shkresën nr. 254/1 prot., datë 13.01.2017 është njoftuar shoqëria Resuli ER Sh.a. që të 

paraqitet pranë AK për lidhjen e kontratës shtesë, ku përpara lidhjes së saj, duhet të paraqitet 

edhe dokumentacioni përkatës. 

Me shkresën nr. 292/1 prot., datë 13.01.2017 është bërë miratimi i procedurës së mësipërme të 

prokurimit. 
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Me shkresën nr. 292/5 prot., datë 16.01.2017 është dërguar në APP, Njoftimi i Kontratës së 

Nënshkruar, i cili është publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 3, datë 23.01.2017. 

Referuar dokumentacionit të administruar në dosjen e kësaj procedure prokurimi, rezulton se 

kontraktori nuk ka dorëzuar në AK, Ekstraktin e Rregjistrit Tregtar, në kundërshtim kjo me 

njoftimin e bërë ndaj kësaj shoqërie.  

Gjithashtu, në kundërshtim të plotë me legjislacionin e prokurimit publik, në dosje nuk 

administrohen dokumente si argumentimi i vlerës së fondit limit, miratimi i kërkesave për 

kualifikim nga njësia e prokurimit, nuk ka komision të vlerësimit dhe negocimit, procesverbal të 

kualifikimit dhe vlerësimit, hartimi i raportit përmbledhës, procesverbal negociimi, etj, ashtu 

sikurse përcaktohet në LPP. 

Për sa më sipër, mbajnë përgjegjësi ligjore Znj. E.X. në cilësinë e Drejtorit të Shërbimeve 

Mbështetëse, Z. M.S.në cilësinë e ish drejtorit Juridik i cili nuk ka vepruar lidhur me 

argumentimin ligjor të përdorimit të kësaj procedure prokurimi, Z. I.K. përgjegjës i 

Sektorit të Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse, anëtarët e njësisë së prokurimit ku 

përgjegjësi të rëndë ligjore ka E.N., më profesion juriste në sektorin e Prokurimeve, e cila 

referuar tagrit ligjor, ka patur detyrimin ligjor të bëjë edhe argumentimin mbi përdorimin 

e procedurës me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës. 

Në kushtet e mësipërme, titullari i AK nuk duhej të kishte bërë miratimin e procedurës së 

prokurimit.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/114 prot., datë 05.04.2019 nga E.X.rezulton se, sqarimet dhe 

arseytimet e dhëna nuk qëndrojnë dhe nuk gjenden të bazuara në ligj, referuar për sa është 

konstatuar si shkelje e LPP. 

Sqarimi i dhënë se, procedura e mësipërme e prokurimit nuk është një procedurë e mirëfilltë 

negociimi pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, nuk gjen mbështëtje ligjore, referuar kjo 

edhe bazës ligjore të dhënë nga ana e QSUT. 

Gjithashtu, nuk janë dhënë sqarime mbi argumentimin e bazës ligjore të dhënë, ku AK ka 

detyrimin ligjor të argumentojë të gjitha përcaktimet e kësaj dispozite. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/73 prot., datë 05.04.2019 nga M.S.rezulton se, nuk janë 

dhënë sqarime mbi të gjitha konstatimet e mësipërme, si dhe arsyetimet e dhëna bien në 

kundërshtim me përcaktimet e legjislacionit të prokurimit publik, mbi përdorimin e procedurës 

me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës. 

Gjithashtu, referuar edhe sqarimeve të dhëna nga subjekti i audituar, sqarohet se anëtarët e 

njësisë së prokurimit nuk kane qenë në dijeni të urdhërit të mësipërm të prokurimit, e për pasojë 

nuk është mbajtur dokumentacioni i procedurës së prokurimit, për sa i përket përgjegjësisë 

sëanëtarëve të njësisë së prokurimit,  sqarim ky i cili merret në konsideratë.  

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5/157 prot., datë 17.06.2019 nuk merret në 

konsideratë, në kushtet kur nuk gjendet i bazuar në ligj dhe në prova. Gjithashtu, sqarojmë se 

LPP, ka të parashikuar qartë dokumentacionin i cili duhet të mbahet në rastet e zhvillimit të 

procedurave më negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës.  

 

6.Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e shtesës së kontratës së furnizimit me objekt:“Blerje 

oksigjen mjeksor të lëngshëm për nevoja spitalore”, me të dhëna sipas tabelës së mëposhtme. 

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të shtesës së kontratës së furnizimit. 
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Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Blerje oksigjen mjeksor të 

lëngshëm për nevoja spitalore”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi marrjen në dorëzim të 

mallit, duke mos justifikuar me dokumentacionin përkatës vërtetues, etj, trajtuar hollësishëm në 

raport.   

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton: Është 

pretenduar se janë marrë në dorëzim sasi të cilat nuk dokumentohen, justifikohen dhe 

argumentohen se janë marrë në dorëzim nga QSUT, në kundërshtim me nenet 59, 60 të LPP, si 

dhe kushtet e kontratës së nënshkruar midis palëve, si dhe nenin 13 të ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, nenin 36 të Udhëzimit nr. 

30, datë 27.12.2011 “Menaxhimi i aktiveve financiare”, i ndryshuar etj, trajtuar hollësishëm në 

raport.   

 

Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm ekonomik 

minimalisht në vlerën 3,054,457 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik dhe zbatimit të kontratës, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E lartë.  

 

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e shtesës së kontratës së 

mësipërme të furnizimit, rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 132/2 prot., datë 09.01.2017 është lidhur kontrata shtesë e furnizimit midis 

QSUT dhe shoqërisë GTS sh.p.k. përfaqësuar nga z. E. H. 

Sipas urdhër shpenzimeve të vëna në dispozicion, si dhe dokumentacionit të marrjes së mallit në 

dorëzim, konstatohet se: 

 

Më datë 25.02.2017 sipas dokumentacionit të administruar konstatohet se, QSUT ka marrë 2800 

Litra tek tanku nr. 1 ku gjendja ka qenë 1200 litra si dhe pas furnizimit gjendja ka qenë 4000 

Litra. Për tankun nr. 5, gjendja ka qenë 7300 litra, si dhe niveli pas furnizimit ka qenë 12300 

litra, pra sasia e furnizuar 5000 litra. 

Më datë 27.02.2017, gjendja tek tanku 1 ka qenë 3000 litra dhe niveli pas furnizimit ka qenë 

8300 litra. Tek tanku 2 ka qenë 5813 litra dhe niveli pas furnizimit ka qenë 8495 litra.  Tek tanku 

3 ka qenë 1430 litra dhe niveli pas furnizimit ka qenë 3000 litra.  Tek spitali Ri ka qenë 3400 

litra dhe niveli pas furnizimit ka qenë 9300 litra. 

 

Më datë 28.02.2017 gjendja tek tanku 1 ka qenë 6300 Litra si dhe pas furnizimit ka qenë 10000 

litra. Tek tanku 2 ka qenë 6037 litra dhe niveli pas furnizimit ka qenë 11180 litra. Tek tanku 5 ka 

qenë 8600 litra dhe niveli pas furnizimit ka qenë 13360 litra. Tek spitali i Ri ka qenë 400 litra 

dhe niveli pas furnizimit ka qenë 9600 litra.  
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Referuar sa më sipër, konstatohet se janë pretenduar sasi, për të cilat tanku i QSUT nuk i ka 

këto kapacitete për të mbajtur sasitë e pretenduara. P.sh. pretendohet për tankun nr. 5 se 

niveli pas furnizimit ka vajtur 13360 litra, ndërkohë që aparati matës nuk e tregon këtë sasi, si 

dhe ky tank nuk e mban këtë sasi të pretenduar, duke shtuar këtu edhe sasinë e mëparshme 

gjendje.  

Për tankun nr. 2, pretendohet se sasia pas furnizimit ka qenë 11180 litra, ndërkohë që ky tank 

sipas matësit nuk e mban këtë sasi, duke shtuar këtu edhe sasinë e mëparshme gjendje etj.  

Sa më sipër, referuar të gjitha faturave tatimore të marra në dorëzim nga QSUT, konstatohet se 

në mënyrë të pasaktë është bërë marrje malli në dorëzim, ndërkohë që matësi i tankerave 

përkatës nuk e tregon sasinë e pretenduar si të marrë në dorëzim.  

Në të gjitha rastet sipas kësaj kontrate, në asnjë rast nuk dokumentohet mbi sasitë dhe nivelet 

përkatëse që tanku ka qenë në momentin e dorëzimit të mallit, si dhe niveli pas mbushjes së tij. E 

njëjta gjë vlen për analogji për të gjithë mallin e marrë në dorëzim në datë 17/24/27/01.2017 dhe 

08/20/25/27/28.02.2017. 

Pas përllogaritjeve të bëra, minimalisht vlera prej 20340 Litra x 150.17 = 3,054,457 lekë 

përën një pagesë për një mall i cili nuk dokumentohet dhe provohet se është marrë nga 

QSUT, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi ligjore (sipas periudhave respektive) të gjithë 

anëtarët e komisionit të marrjes së mallit në dorëzim, kontraktori, si dhe E.H. dhe E.J. në 

cilësinë e nënpunësit zbatues, Drejtorit Ekonomik, e cila ka bërë pagesa të pasakta për një 

mall i cili nuk provohet se është marrë në dorëzim në sasitë e pretenduara.  

Gjithashtu, për mallin e dorëzuar konstatohet se në të gjitha rastet, matësit e këtij malli 

nuk kanë qenë të kalibruar, si dhe marrja e dorëzimit të mallit për sasinë nuk ka qenë e 

faktuar dhe vërtetuar me dokumentacion justifikues.  

Sa më sipër, E.X. në cilësinë e Drejtorit të Shërbimeve Mbështetëse, nuk duhej të kishte 

nënshkruar në të gjitha faturat tatimore të shitjes, mbi bazën e të cilave janë bërë edhe pagesat 

ndaj kontraktorit.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/58 prot., datë 05.04.2019 nga Ina Veseli sqarohet se: 

“Deklaroj se në datat përkatëse nuk kam qenë e pranishme në komision, për arsye të justifikuar 

ligjërisht, sepse kam qenë më leje vjetore të pagueshme për periudhën 16.02.2017 – 01.03.2017. 

Kët fakt e vërtetoj me fotokopje të list prezencës së personelit ku ështërregjistruar mungesa e 

prezencës në punë”. 

Lidhur sa më sipër, në akt konstatimin e mbajtur grupi i auditimit është shprehur për 

përgjegjësitë sipas periudhave respektive, ku kanë nënshkruar. 

Gjithashtu, sipas observacionit të dërguar sqarohet se personi juaj ka qenë me leje të zakonshme 

nga data 16.02.2017 deri 01.03.2017, ndërkohë, konstatimet e mësipërme janë edhe për datat e 

marrjes ë mallit në dorëzim17.01.2017, 24.01.2017, 27.01.2017 dhe 08.02.2017, kunë këto data 

personi në fjalë nuk ka qenë me leje të zakonshme. Në kushtet e mësipërme, grupi i auditimit 

lidhur më shkeljet e mësipërme është shprehur në akt konstatimin e mbajtur për përgjegjësitë 

sipas periudhave respektive. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/91 prot., datë 05.04.2019 nga E.J. rezulton se, sqarimet e 

dhëna nuk argumentojnë të kundërtën për sa është konstatuar. Në këto kushte, observacioni i 

dërguar nuk merret në konsideratë.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/79 prot., datë 05.04.2019, nga I.K., A. D., S. G., A. M., I. V. 

(nuk ka nënshkruar), A. D., E. M. rezulton se, observacioni i dërguar nuk qëndron, si dhe nuk 

argumenton dhe dokumenton të kundërtën e konstatimit. Sasia e mësipërme, e cila konsiderohet 
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sasi e padokumentuar, ka të bëjë me të gjitha sasitë, të cilat më mënyrë të pasaktë pretendohet 

nga ana juaj se janë marrë në dorëzim. Në kushtet e mësipërme, observacioni i dërguar nuk 

merret në konsideratë. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/120 prot., datë 05.04.2019 nga E.X. dhe E.H. rezulton se, 

sqarimet e dhëna për sa i përket pagesës së këtij malli nga Drejtoria Ekonomike nuk qëndrojnë, 

si dhe nuk gjejnë mbështetje ligjore. 

Lidhur me sqarimet e dhëna për pjesën për sa i takon nënshkrimit të faturës tatimore, sqarojmë se 

arsyetimi i dhënë qëndron pjesërisht, si dhe nga ana e personit përkatës duhej të ishin bërë 

verifikimet përkatëse, lidhur me mallin e pretenduar të marrë në dorëzim, nga grupi i ngritur për 

këtë qëllim.  

Gjithashtu, observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-150 prot., datë 14.06.2019, ashtu 

sikurse sqaruar edhe më sipër, nuk provon të kundërtën për sa është konstatuar si shkelje e 

kushteve të kontratës së nënshkruar midis palëve, shkelje të cilat janë trajtuar hollësishëm në 

material.  

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-149 prot., datë 11.06.2019, nuk qëndron, si dhe 

nuk është i shoqëruar me dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë të kundërtën e konstatimit.  

 

7.Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“B4 – Blerje barna 

Antineoplastike dhe immunomodulare për nevoja spitalore (Gosereline 10.8 mg, Oxaliplatine 

5mg/ml – 20ml, trastuzumab 150 ml)”, me të dhëna sipas tabelës së mëposhtme. 

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e furnizimit me objekt: “B4 – Blerje barna Antineoplastike 

dhe immunomodulare për nevoja spitalore (Gosereline 10.8 mg, Oxaliplatine 5mg/ml – 20ml, 

trastuzumab 150 ml)”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik dhe kushtet kontraktuale 

mbi marrjen në dorëzim të mallit, duke mos justifikuar me dokumentacionin përkatës vërtetues si 

dhe në kundërshtim me kushtet e kontratës, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik dhe kushtet e 

kontratës rezulton se nuk janë mbajtur penalitetet përkatëse për dorëzim të mallit në kundërshtim 

me kushtet kontraktuale.  

 

Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm ekonomik 

në vlerën 8,615,702 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik dhe zbatimit të kontratës.  

 

Rëndësia: E lartë.  

 

 
Kontrata furnizimi lidhur nr. 2192/3 prot., datë 06.05.2016.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 126,701,890 lekë.  
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Afati i kontratës është: 20% e mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin dhe 

pjesa tjetër deri në fund të kontratës, me afat përfundimtar në 15.12.2016.  

Kontraktori “R F” Sh.p.k. me NIPT J91419001U, përfaqësuar nga administratori z. N.S..  

Objekti i kontratës: :“B4 – Blerje barna Antineoplastike dhe immunomodulare për nevoja spitalore 

(Gosereline 10.8 mg, Oxaliplatine 5mg/ml – 20ml, trastuzumab 150 ml)” 

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Grupi i punës i marrjes së mallit në dorëzim: B.S., A.B., I.N., E.A., A.Z..     

Afati i skadencës: Data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se ½ e kohës 

ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës/ ose/ jo më pak se një vit nga data e lëvrimit të mallit. 

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 2192/3 prot., datë 06.05.2016 është lidhur kontrata e furnizimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm O.M. dhe shoqërisë R.F. sh.p.k. përfaqësuar nga 

administratori N.S.. 

Objekti i kësaj kontrate është:“B4 – Blerje barna Antineoplastike dhe immunomodulare për 

nevoja spitalore (Gosereline 10.8 mg, Oxaliplatine 5mg/ml – 20ml, trastuzumab 150 ml)”, në 

zbatim të autorizimit të Ministrisë së Shëndetësisë me nr. 859/9 prot,., datë 08.04.2016, 

protokolluar në QSUT nr. 2192 prot., datë 19.04.2016. 

Referuar kontratës së mësipërme të furnizimit konstatohet se, lidhur me afatin e skadencës palët 

kanë rënë dakort që: “Data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se 

½ e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës/ ose/ jo më pak se një vit nga data e 

lëvrimit të mallit”. 

Sipas kushteve të mësipërme të kontratës, rezulton se janë përcaktuar dy kushte kontradiktore, të 

cilat nuk janë në zbatim të njëra tjetrës. Përcaktimi i klauzolës që, mund të jetë edhe jo më pak se 

një vit nga data e lëvrimit të mallit, është një kusht i cili, ashtu sikurse referuar edhe zbatimit të 

kontratës, është një kusht i cili ka favorizuar kontraktorin, pasi bari i dorëzuar pranë QSUT 

nuk ka të përcaktuar datën e prodhimit të tij. 

 

Referuar zbatimit të kontratës, konstatohet se: 

Nëpërmjet kontratës së mësipërme palët kanë rënë dakort që, e gjithë sasia e mallit duhet të 

lëvrohet në Tiranë, në depot ku do të kryhet shërbimi i magazinimit, kolaudimit dhe shpërndarjes 

së medikamenteve në QSUT Nënë Tereza. 20% e mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 

10% në të tretin, 10% në të katërtin dhe pjesa tjetër deri në fund të kontratës, me afat 

përfundimtar në 15.12.2016 (neni 6 i kontratës). 

Në nenin 10 të kontratës palët kanë rënë dakort që, kontraktuesi kur nuk realizon këtë kontratë 

brenda afatit të përcaktuar në të, për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, 

tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u 

zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës 

së kontratës. 

 

Pra, ashtu sikurse palët kanë rënë dakort, si dhe në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi 

për prokurimin publik, vlera e penalitetit, në rast dorëzimi malli me vonesë, do të përllogaritet 

mbi vlerën totale të kontratës, e cila në rastin konkret është 126,701,890 lekë. 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, aktit të kolaudimit të mallit, aktit të dorëzimit 

të mallit, si dhe hyrjes së tij në magazinë, konstatohet se nga kontraktori janë shkelur kushtet e 
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kontratës për dorëzimin e mallit. Konkretisht, palët kanë rënë dakort që 20% e mallit duhet të 

lëvrohet në muajin e parë. 

Brenda muajit të parë, kur kontraktori ka lidhur edhe kontratën rezulton se, sasia për barin 

Antineoplastike dhe immunomodulatore ka dorëzuar vetëm 10 shiringa, ndërkohë që 20% i saisë 

së kërkuar prej 110 shiringa, është 22 shiringa. 

Gjithashtu, klauzolat e përcaktuara për dorëzimin e mallit, si 20% në të dytin etj janë kushte 

kontradiktore, të papërcaktuara të detajuara dhe hollësishëm. 

Palët kanë rënë dakort që, 20% e mallit duhet të dorëzohet në të dytin, pra 22 shiringa, ndërkohë 

që brenda muajit të parë dhe të dytë duhej të kishte dorëzuar 44 shiringa, ndërkohë ka dorëzuar 

35 shiringa. Sasia për këtë bar plotësohet nga kontraktori muajin e tretë e në vijim. 

Sa më sipër, kontraktori ka dorëzuar mallin me vonesë, për të cilën nga QSUT nuk është mbajtur 

asnjë penalitet. 

 

Në kushtet e mësipërme, kur malli për këtë bar është dorëzuar në datë 04.07.2016 (për të 

plotësuar kushtet për të dy muajt e parë), atëhere sjell si pasojë dorëzimin e mallit me 30 + 4 = 

34 ditë vonesë. Si rrjedhojë, vlera prej 126,701,890 x 2/1000 = 253,403 lekë/ditë x 34 

ditë/vonesë = 8,615,702 lekë përbën një shpenzim për një vlerë të paargumentuar, si pasojë e 

mosmbajtjes së penaliteteve për dorëzimin e mallit në kundërshtim të plotë me kushtet e 

kontratës, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi kontraktori, i gjithë grupi i marrjes në 

dorëzim të mallit B.S., A.B., I.N., E.A., A.Z.. 

 

Përgjegjësi mbajnë edhe Znj. E.H. në cilësinë e personit përgjegjës e cila ka bërë edhe pagesat 

përkatëse, si dhe M.S.dhe S.C.në cilësinë e personave përgjegjës (Drejtor juridik dhe përgjegjëse 

e sektorit M. Ligjore), të cilët kanë hartuar kontratën e mësipërme.  

Në kushtet e mësipërme, titullari i QSUT, nuk duhej të kishte nënshkruar kontratën me kushtet 

evazive dhe të papërcaktuara qartë dhe hollësishëm, e cila ka ardhur si pasojë e shkelje të akteve 

ligjore dhe nënligjore në fuqi.   

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/97 prot., datë 05.04.2019 nga E.H., A.Z., B.S., I.N., E.A., 

A.B.(observacioni është nënshkruar vetëm nga pesë persona, në të cilin ka mbivendosje të 

nënshkrimeve origjinale me fotokopje), rezulton se arsyetimet e dhëna nuk qëndrojnë si dhe 

nuk argumentojnë të kundërtën e konstatimit, pavarësisht se një konstatim i tillë vjen si rezultat i 

mos përcaktimit të qartë në ditë kalendarike nëkontratën ë nënshkruar midis palëve nga personat 

përgjegjës, të cilët kanë hartuar këtë kontratë. Referuar dokumentacionit të dërguar bashkëlidhur 

observacionit konstatohet se,akt marrja në dorëzim e datës 03.06.2016 është dërguar dy herë. Në 

këto dy dokumente të dërguara, të cilat janë për të njëjtën hyrje në magazinë rezulton se nga 

personat e mësipërm janë dërguar fotokopje, të cilat kanë ndryshime nga njëra tjetra, por janë për 

të njëjtën sasi prej 12 copë të hyra në magazinë. Gjithashtu, lidhur me informacionin me të dhëna 

të rreme të dërguar nga personat e mësipërm rezulton se njëra prej tyre nuk është e shoqëruar 

edhe me dokumentin e fletë hyrjes në Farmacinë qendrore të QSUT.  

Gjithashtu konstatohet se, nënshkrimi iA.Z. në observacionin e dërguar, në pamje vizive nuk 

ështëi njëjtë me nënshkrimin në të gjitha dokumentet që ky person ka nënshkruar për marrjen e 

mallit në dorëzim. 

Sipas observacionit të dëguar nr. 5/70 prot., datë 05.04.2019 nga M.S.dhe S.C.sqarojmë se, 

kosntatimet e grupit të auditimit për personat në fjalë kanë të bëjnë me kushte evazive të hartimit 

të kontratës, të cilat duhej të ishin specifikuar konkretisht nga ana juaj. Gjithashtu, pretendimi 

juaj se procedura është zhvilluar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë të cilët janë edhe personat 
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përgjegjës për përcaktimin e afteve, gjen mbështetje ligjore, por nga ana juaj duhej të ishin bërë 

më parë edhe verifikimet dhe sqarimet përkatëse pranë organit qëndror blerës, lidhur me sa është 

konstatuar si shkelje ndaj jush për kushtet kontraktuale.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5-155 prot., datë 17.06.2019, ashtu sikurse sqaruar edhe 

me sipër, rezulton se ky observacion nuk qëndron, si dhe nuk gjendet i bazuar në ligj dhe prova. 

Lidhur me sqarimet e dhëna mbi përgjegjësitë sqarojmë se, në asnjë rast nuk është ngarkuar me 

përgjegjësi personi juaj lidhur me konstatimet për skadencat dhe grafikun e lëvrimit të mallit.  

 

8. Për auditimin e ushtruar mbi procedurën e prokurimit me objekt:“Shërbim mirëmbajtjeje, 

përditsim e zhvilllim i sistemit të informacionit SISP në QSU “Nënë Tereza”, Tiranë”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i procedurës së prokurimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, në procedurën e prokurimit me objekt: “Shërbim 

mirëmbajtjeje, përditsim e zhvilllim i sistemit të informacionit SISP në QSU “Nënë Tereza”, 

Tiranë”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi përllogaritjen e vlerës 

së fondit limit, hartimin e kërkesave për kualifikim, vlerësimin e ofertave pjesëmarrëse dhe 

kushtet kontraktuale mbi zbatimin e kontratës, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik dhe kushtet e 

kontratës, rezulton se nuk janë detajuar me vlera monetare zërat e kontratës së mësipërme të 

zbatimit.  

 

Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar efekt financiar 

negativ në vlerën 60,135,161 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik dhe zbatimit të kontratës.  

 

Rëndësia: E mesme.  

 

 
         Të dhëna mbi tenderin Komisioni i vlerësimit të ofertave Njësia e prokurimit 

Urdhër Prokurimi i titullarit të 

autoritetit kontraktor Nr. 763 Prot., datë 

01.02.2016.   

 

O.D., Kryetar, përgjegjës sektori 

IT.  

M.S.Anëtar, drejtor juridik.  

P.C. Anëtar, specialist, ekonomist.   

 

 

D.L., 

I.F., 

E.G., zëvendësuar sipas 

urdhërit nr. 763/6 prot., 

datë 25.02.2016 me M.C..   

Vlera e përllogaritur e kontratës: 

81,057,024 lekë pa TVSH.  

Lloji i procedurës: Procedurë e hapur 

me mjete elektronike.    



 

131 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

Operatori ekonomik fitues “O” sh.p.k.  

Vlera e ofertës 80,475,024 lekë pa 

TVSH. 

Ulja e ofertës nga fondi limit: 582,000 

lekë pa TVSH, ose 0.718%.  

Pjesëmarrës “I. T.A. SA”, pa ofertë, 

skualifikuar. 

Raporti përmbledhës i hartuar nga 

KVO, Nr. 763/7 Prot., datë 18.03.2016.  

 

Shkresa Nr. 763/7 Prot., datë 

18.03.2016 i titullarit të AK Znj. O.M., 

mbi miratimin e procedurës së 

prokurimit.  

Formulari i njoftimit të fituesit nr. 

763/8 prot., datë 18.03.2016.    

 

Tenderi i zhvilluar më 

datë: 07.03.2016. 

 

Titullari i AK: Znj. O.M..   

Formulari i publikimit të njoftimit 

të kontratës së nënshkruar nr. 

763/10 prot., datë 25.03.2016.  

Njoftimi i klasifikimit 

datë 11.03.2016.  

Kontrata nr. 763/9 prot., datë 

24.03.2016, me vlerë 96,570,029 lekë 

me TVSH.  

Afati i kontratës dy vjet nga data e 

nënshkrimit të kontratës.  

 

 

Njoftim i kontratës së 

nënshkruar: Publikuar në 

Buletinin e Njoftimeve 

Publike Nr. 13, datë 

04.04.2016.  

  

Referuar procedurës së mësipërme të prokurimit, sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion 

nga “Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë (këtu e në vijim AK)”, konstatohet se: 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit të administruar, rezulton se AK nuk ka dokumentuar dhe 

argumentuar mbi mënyrën e përllogaritjes së vlerës së fondit limit, si dhe përcaktimit të 

elementëve konkretë se si është bërë përllogaritja. 

 

VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 59, pika 2, parashikon se:  

 
“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë 

alternativave të renditura si më poshtë: 

çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga 

institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në 

manuale etj);  

ose/dhe a) çmimet e tregut; ose/dhe  

b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; 

ose/dhe  

ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara. 

 Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë 

përllogaritjen e vlerës së kontratës”. 
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Me shkresën nr. 95 prot., datë 07.01.2016, titullari i AK Znj. O.M. është vënë në dijeni mbi 

mënyrën e përllogaritjes së vlerës së fondit limit nga grupi i ngritur për hartimin e tij dhe 

specifikimeve teknike. 

 

Referuar dokumentacionit që ky grup pune i ka vënë në dispozicion titullarit të AK, rezulton se 

nuk dokumentohet mbi mënyrën se si janë përllogaritur sasitë për kryerjen e këtij 

shërbimi, veprim ky i cili shkakton konfuzion në zbatimin e kontratës, konkretisht mbi 

përcaktimin e orëve të punës për secilin zë në preventiv, si dhe në specifikimet teknike nuk 

është dhënë asnjë detaj apo mënyrë se si do të realizohen këto orë pune. 
 

Në përllogaritjen e vlerës së fondit limit, komisioni i ngritur ka përcaktuar edhe zëra të cilat nuk 

përputhen me preventivin e publikuar në sistemin e prokurimit elektronik, konkretisht: 

 Në përllogaritje të vlerës së fondit limit është përcaktuar zëri riparim SWITCH (8 porta) 

për 4 copë, ndërkohë në preventivin e tenderuar është për 2 copë. 

 Në zërin ndërhyrje në strukturën e përdoruesve në program është bërë përllogaritja për 

145 orë, ndërkohë në preventivin e tenderuar është 100 orë. 

 Në zërin mënjanimi, eleminimi i gabimeve dhe krijimi i raporteve në program është 

përllogaritur 290 orë, ndërkohë në preventiv është 210 orë. 

 Ka mospërputhje në të gjitha zërat e mirëmbajtje sistemi SISP, ku orët e punës nuk 

përputhen me orët e punës të publikuara në sistemin e prokurimit elektronik. 

 Janë përcaktuar zëra si manuale përdorimi, testim mbi përdorimin e sistemit etj, zëra të 

cilat nuk janë të preventivin e publikuar, mbi bazën e të cilit japin edhe ofertat ofertuesit. 

Për sa më sipër, AK nuk argumenton dhe dokumenton mbi përllogaritjet e bëra për vlerën e 

fondit limit. 

 

Gjithashtu, përcaktimi i bërë se, QSUT duhet të paguajë edhe asistencën teknike profesionale 

dhe trajnimin e personelit, janë zëra të cilat nuk gjejnë mbështetje ligjore. 

Nuk ka një argumentim dhe dokumentim mbi orët e punës që do të kryhen për secilin zë, si 

dhe mbi mënyrën e kryerjes së tyre. 

Referuar rastit konkret, AK nuk është ndodhur përpara rastit të implementimit të një sistemi të ri, 

por të një sistemi që ka patur edhe më parë, po me të njëjtin kontraktor.  

 

Sa më sipër, minimalisht vlera prej 16,200,000 lekë pa TVSH, përbën një vlerë të 

pajustifikuar dhe padokumentuar, lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit limit.  

Sa më sipër, mbajnë përgjegjësi ligjore të gjithë anëtarët e grupit të ngritur për hartimin e 

vlerës së fondit limit dhe specifikimeve teknike, konkretisht D.L., M.K., L.N., S.S.dhe M.R..  

 

Me shkresën nr. 763 prot., datë 01.02.2016 është nxjerrë udhëri i prokurimit, në të cilin është 

përcaktuar vlera e fondit limit prej 81,057,024 lekë pa TVSH, urdhër ky i nënshkruar nga titullari 

i AK. 

Me shkresën nr. 763/6 prot., datë 25.02.2016 është bërë zëvendësimi i anëtarit të njësisë së 

prokurimit Z. E.G me Znj. M.C., për shkak të largimit nga puna. 

 

Me urdhërin e titullarit të AK, nr. 763/1 prot., datë 01.02.2016 është ngritur komisioni i 

vlerësimit të ofertave, nga ku konstatohet se, kryetar KVO është përcaktuar Z. O.D., përgjegjës 
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sektori, ndërkohë që anëtar i këtij komisioni është edhe Z. M.S.me detyrë Drejtor i Drejtorisë 

Juridike. Sa më sipër, sqarojmë se, legjislacioni i prokurimit publik, lidhur me komisionin e 

vlerësimit të ofertave parashikon se: 

“Komisioni i vlerësimit të ofertave emërohet me urdhër të veçantë të titullarit të autoritetit 

kontraktor dhe përbëhet nga jo më pak se 3 persona me arsim të lartë, ku të paktën njëri është 

ekspert i fushës”. Personat përgjegjës për hartimin e dokumenteve të tenderit nuk mund të 

emërohen anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave. Kryetari i komisionit duhet të 

përzgjidhet ndërmjet zyrtarëve të lartë drejtues të autoritetit kontraktor dhe është përgjegjës për 

fillimin e punës menjëherë pas krijimit të komisionit. Në çdo rast, numri i anëtarëve duhet të jetë 

tek. 

 

Me shkresën nr. 35/3 prot., datë 02.02.2016 Z. A.Z.dhe Z. M.S.i është drejtuar po Z. A.Z.që 

fondi limit për procedurën e mësipërme të prokurimit është 81,057,024 lekë pa TVSH, të cilët 

ngarkohen me përgjegjësi ligjore për sa është përcaktuar në këtë shkresë (ku i njëjti person i 

drejtohet vetvetes), si dhe mbi vlerën e përllogaritjes së fondit limit (sqaruar hollësishëm më 

sipër).  

 

Me shkresën nr. 763/2 prot., datë 02.02.2016, është mbajtur formulari i njoftimit të kontratës, ku 

përcaktohet se afati për ekzekutimin e kontratës është 2 vjet nga data e nënshkrimit të kontratës.  

  

Më datë 02.02.2016 është mbajtur procesverbali i miratimit të dokumenteve të tenderit, 

procesverbal ky i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, konkretisht E.G., I.F. 

dhe D.L.. Nga shqyrtimi i kërkesave për kualifikim konstatohet se: 

Në kriteret specifike për kualifikim njësia e prokurimit ka kërkuar që të paraqiten shërbime të së 

njëjtës natyre, ndërkohë që një përcaktim i tillë bie në kundërshtim me nenin 28 të VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku përcaktohet 

dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme. Pra, kërkesa që shërbimet duhet të jenë të së 

njëjtës natyre diskriminon ofertuesit dhe ul konkurencën në prokurim, pasi ligjvënësi ka 

përcaktuar dëshmi për shërbime të ngjashme, ndërkohë që AK ka kërkuar të së njëjtës natyre. 

Në kriteret specifike për kualifikim, njësia e prokurimit ka kërkuar që për shërbimet e së njëjtës 

natyre të realizuara me ente shtetërore, duhet të paraqitet kontrata e shoqëruar me vërtetim 

realizimi nga autoriteti kontraktor, në kundërshtim të plotë kjo me legjislacionin e prokurimit 

publik, ku për këtë rast parashikohet që të kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik 

ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. 

Në kriteret specifike për kualifikim njësia e prokurimit ka kërkuar që shoqëria duhet të ketë jo 

më pak se 20 punonjës për periudhën Korrik – Dhjetor 2015, ndërkohë që nuk ka asnjë 

argumentim teknik dhe ligjor mbi numrin prej 20 personash të kërkuar. Gjithashtu, numri i 

punonjësve të kërkuar është në kontraditë me numrin e stafit teknik të kërkuar. 

Në kriteret specifike për kualifikim njësia e prokurimit ka kërkuar që të paraqitet për numrin e 

punonjësve vërtetim nga organet tatimore (formulari ESIG 025), ndërkohë që kjo kërkesë është 

evazive dhe shkakton konfuzion në vlerësimin e ofertave pjesëmarraëse, pasi vërtetimi nga 

tatimet dhe formulari E-SIG janë dy dokumente të ndryshme. 

Në kriteret specifike për kualifikim, njësia e prokurimit ka kërkuar që  shoqëria duhet të ketë 

edhe 5 infermierë në stafin teknik, një kërkesë kjo absurde dhe e pakuptimtë, e paargumentuar, 

referuar kjo objektit konkret të prokurimit, si dhe zërave që kërkohen të realizohen. 
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Një kërkesë e tillë, paragjykon zhvillimin e procedurës së prokurimit, ku pasoja është 

pjesëmarrja në tender e vetëm një oferte të vlefshme.E njëjta gjë vlen për analogji edhe për 

kërkesën për 1 mjek, ndërkohë që objekti i prokurimit është mirëmbajtja e sistemit SISP në 

QSUT. 

Pra, se çfarë detyrash dhe zërash do të realizojnë mjeku dhe infermieret në sistemet 

elektronike, sjell si pasojë një kërkesë evazive, diskriminuese, të paargumentuar, për të 

cilën mbajnë përgjegjësi ligjore të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit.  

 

Nëpërmjet formularit standart të ankimit, shoqëria O. sh.p.k. ka paraqitur ankesë në AK, lidhur 

me kërkesat për kualifikim. 

Me shkresën nr. 763/3 prot., datë 08.02.2016 është nxjerrë vendimi për pezullimin e procedurës 

së prokurimit, si dhe me shkresën nr. 957 prot., datë 08.02.2016 është ngritur komisioni i 

shqyrtimit të ankesës me përbërje J.L., D.B.dhe A. K..  

Me shkresën nr. 957/1 prot., datë 10.02.2016 është marrë vendimi mbi shqyrtimin e ankesës së 

kësaj shoqërie, nga ku rezulton se:  

Lidhur me pikën e parë të ankimit ku kërkohet që të ulet vlera e kërkuar për xhiron, komisioni i 

ngritur për shqyrtimin e ankesës ka pranuar ankesën e bërë. 

Lidhur me arsyetimin e dhënë nga komisioni i ngritur për shqyrtimin e ankesës konstatohet se, 

nuk është dhënë asnjë dispozitë ligjore, e cila të argumentojë për sa ky komision ka 

vendosur. Lidhur me pikën e dytë të ankimit, konstatohet se KSHA nuk ka ndërmarrë hapat e 

duhur ligjor, mbi verifikimin pranë institucioneve kompetente të pretendimeve të ankuesit për të 

drejtën ekskluzive. 

Me shkresën nr. 930/1 prot., datë 10.02.2016 nga QSUT i është kthyer përgjigje shoqërisë 

ankuese. 

Sa më sipër, mban përgjegjësi ligjore komisioni i ngritur për shqyrtimin e ankesës.  

 

Më datë 07.03.2016 është mbajtur procesverbali i hapjes së ofertave, nga ku rezulton se në këtë 

procedurë prokurimi kanë marrë pjesë dy shoqëri, konkretisht operatori ekonomik O. sh.p.k. me 

ofertë 80,475,024 lekë pa TVSH dhe shoqëria I. T.A. SA pa ofertë. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar rezulton se, në kundërshtim me legjislacionin e 

prokurimit publik, në dosje mungojnë deklaratat e konfliktit të interesit nga anëtarët e KVO me 

shoqëritë pjesëmarrëse, për të cilën ngarkohen me përgjegjesi ligjore O.D., M. S. dhe P.C., në 

cilësinë e anëtarëve të komisionit të vlerësimit të ofertave.  

Më datë 11.03.2016 është mbajtur procesverbali i vlerësimit të ofertave pjesëmarrëse, nga ku 

rezulton se oferta e shoqërisë është kualifikuar dhe vlerësuar ofertë e vlefshme. 

 

Grupi i auditimit, nisur nga sa më sipër, verifikoi në sistemin e prokurimit elektronik 

dokumentacionin e paraqitur në tender nga kjo shoqëri, nga ku rezultoi se: 

1. Në kundërshtim me kërkesat për kualifikim, nuk ka paraqitur në tender formularët E-SIG 025 

për periudhën Korrik – Dhjetor 2015. 

2. Në kundërshtim me kërkesat për kualifikim, dokumentacioni i paraqitur në tender për Z. 

R.H.nuk është i saktë, pasi nuk vërtetohet nëse ky person është i punësuar pranë kësaj kompanie, 

referuar listpagesave përkatëse, pasi në tender nuk është paraqitur një dokument i tillë. 

3. Dokumentacioni i paraqitur në tender për Znj. J.N. nuk është i saktë pasi është paraqitur një 

kontratë pune e lidhur më datë 20.02.2015, e vlefshme deri më datë 20.02.2016, ndërkohë që 

procedura e prokurimit është hapur në datë 07.03.2016. Gjithashtu, në kundërshtim me kërkesat 
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për kualifikim, nuk është paraqitur në tender dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë se ky 

person është i siguruar pranë kësaj kompanie edhe për muajt Nëntor, Dhjetor 2015. 

4. Në kundërshtim me kërkesat për kualifikim, për Znj. A.G. nuk është paraqitur në tender 

dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë se është e siguruar pranë kësaj kompanie për të gjithë 

periudhën e kërkuar, Korrik – Dhjetor 2015. 

5. Në kundërshtim me kërkesat për kualifikim, për Z. B.S.nuk është paraqitur në tender 

dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë se është i siguruar pranë kësaj kompanie për të gjithë 

periudhën e kërkuar, Korrik – Dhjetor 2015. 

6. Dokumentacioni i paraqitur në tendr për Z. E.K., konkretisht diploma, rezulton se është një 

dokument i papërkthyer në gjuhën e ofertës. 

7. Në kundërshtim me kërkesat për kualifikim, për Znj. E. L. nuk është paraqitur në tender 

dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë se është e siguruar pranë kësaj kompanie për të gjithë 

periudhën e kërkuar, Korrik – Dhjetor 2015. 

8. Dokumentacioni i paraqitur në tender për A. M. nuk është i saktë, pasi CV nuk është paraqitur 

në gjuhën e ofertës. 

9. Dokumentacioni i paraqitur në tender për Znj. A. E. është në kundërshtim me kërkesat për 

kualifikim pasi, kontrata e punës është lidhur në datë 01.01.2015 si dhe është e vlefshme deri në 

datë 31.12.2015, ndërkohë që procedura e prokurimit është hapur në datë 07.03.2016. Gjithashtu, 

në kundërshtim me kërkesat për kualifikim nuk janë paraqitur në tender listpagesat që ky person 

figuron i siguruar pranë kësaj kompanie edhe për muajt Nëntor, Dhjetor 2015. 

10. Në kundërshtim me kërkesat për kualifikim, për B. G. nuk është paraqitur në tender 

dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë se figuron e siguruar pranë kësaj kompanie për të 

gjithë periudhën e kërkuar. 

11. Në kundërshtim me kërkesat për kualifikim për D.X. nuk është paraqitur dokumentacion mbi 

sigurimet për muajt Korrik Gusht 2015. 

12. Në kundërshtim me kërkesat për kualifikim për D. S. nuk është paraqitur dokumentacion që 

të provojë dhe vërtetojë se figuron i siguruar pranë kësaj kompanie për të gjithë periudhën e 

kërkuar. 

13. Dokumentacioni i paraqitur në tender për E. J. nuk është i saktë, pasi kontrata e punës është 

lidhur në datë 20.02.2015, si dhe është e vlefshme deri në datë 20.02.2016, ndërkohë që 

procedura e prokurimit është hapur në datë 07.03.2016.  

14. Dokumentacioni i paraqitur në tender për Znj. G. T. nuk është i plotë, pasi nuk është 

paraqitur në tender dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë se janë paguar sigurimet 

shoqërore dhe shëndetësore për të gjithë periudhën e kërkuar. 

15. Për Z. I.N. në kundërshtim me kërkesat për kualifikim nuk është paraqitur dokumentacion që 

të provojë dhe vërtetojë se janë paguar sigurimet për muajt Korrik, Gusht 2015. 

16. Dokumentacioni i paraqitur në tender për Znj. I.K. nuk është i saktë pasi kontrata e punës 

është lidhur në datë 01.01.2015, si dhe është e vlefshme deri në datë 31.12.2015, ndërkohë që 

procedura e prokurimit është hapur në datë 07.03.2016. 

17. Në kundërshtim me kërkesat për kualifikim për Z. K.P. nuk është paraqitur në tender 

diploma, si dhe kontrata e punës e lidhur në datë 01.01.2015 deri 31.12.2015, nuk është e 

vlefshme.  

18. Dokumentacioni i paraqitur në tender për M.M. nuk plotëson kërkesat për kualifikim, pasi 

nuk janë paraqitur në tender dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë se ky person është i 

siguruar pranë kësaj kompanie për të gjithë periudhën e kërkuar.  

Si rrjedhojë, kjo shoqëri nuk plotëson kërkesën për kualifikim, lidhur me stafin e kërkuar.  
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Referuar sa më sipër, oferta e shoqërisë O. sh.p.k. është kualifikuar në kundërshtim me nenin 

53/3 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe në 

dokumentet e tenderit, për të cilat ngarkohet me përgjegjësi ligjore i gjithë komisioni i 

vlerësimit të ofertave konkretisht O.D., M.S.dhe P.C..  

Me shkresën nr. 763/7 prot., datë 18.03.2016 është mbajtur raporti përmbledhës i kësaj 

procedure, si dhe në këtë datë është bërë edhe miratimi i raportit përmbledhës nga titullari i AK.  

Në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik, në këtë raport përmbledhës mungojnë 

elementët e përcaktuar në dispozitat nënligjore në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës, si 

numri i referencës së procedurës etj.  

Gjithashtu, lidhur me raportin përmbledhës të hartuar nga KVO konstatohet se, vlerësimi në 

sistem i kësaj procedure prokurimi është bërë në datë 11.03.2016, ndërkohë që në datë 

18.03.2016, është hartuar ky raport, në shkelje të plotë të nenit 63 të LPP. 

Për sa më sipër, mbajnë përgjegjësi ligjore të gjithë anëtarët e komisionit të vlerësimit të 

ofertave konkretisht O.D., M.S.dhe P.C..    

Në këto kushte, titullari i AK nuk duhej të kishte bërë miratimin e raportit përmbledhës. 

Sa më sipër, mbajnë përgjegjësi ligjore të gjithë anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave.  

Me shkresën nr. 763/8 prot., datë 18.03.2016 është mbajtur formulari i njoftimit të fituesit, si dhe 

me shkresën nr. 763/9 prot., datë 24.03.2016 është lidhur kontrata midis palëve.  

Me shkresën nr. 763/10 prot., datë 25.03.2016 është mbajtur njoftimi i kontratës së nënshkruar, i 

cili është publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 13, datë 04.04.2016.  

 

Nga verifikimi me përzgjedhje i zbatimit të kësaj kontrate, konstatohet se:  

Më datë 24.03.2016 është lidhur kontrata midis QSUT përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm 

O.M. si dhe kontraktorit O. Sh.p.k.  

Me shkresën nr. 763/11 prot., datë 11.05.2016 është lidhur aneksi nr. 1 i kontratës nr. 763/9 prot., 

datë 24.03.2016. 

1.Urdhër shpenzimi nr. 612, datë 23.04.2018, nr. 411, datë 20.03.2018, nr. 411, datë 

20.03.2018, nr. 2266, datë 29.12.2017, nr. 2062 datë 15.12.2017,  nr. 1914 datë 05.12.2017, 

nr. 1632 datë 30.10.2017, nr. 1502 datë 09.10.2017, nr. 1206 datë 13.09.2017, nr. 2817 datë 

31.12.2016, nr. 2671 datë 21.12.2016.  

Me shkresën nr. 510 prot., datë 30.03.2018 kontraktori O sh.p.k. ka dërguar dokumentacionin 

pranë QSUT për faturën e muajit Mars 2018. 

Bashkëlidhur është preventivi, në të cilin përcaktohet situacion 2017. Pra, nga kontraktori 

kërkohet periudha Mars 2018, ndërkohë që përcaktohet situacion – 2017. Vlera totale e këtij 

preventivi është 3,016,122 lekë.  

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 53, datë 26.03.2018 për vlerën 3,016,122 

lekë.  

Referuar dokumentacionit të administruar konstatohet se, në raportin përshkrues të muajit Mars 

2018, ka nënshkruar për QSUT D.L., O.D., si dhe administratori i kontraktorit. 

Nga shqyrtimi i të gjithë dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me pagesën e 

mësipërme rezulton se: 

 Situacioni mbi bazën e të cilit është bërë pagesa është e vitit 2017, ndërkohë pretendohet 

për zëra të muajit mars 2018. 

 Në të gjitha dokumentacionet e vëna në dispozicion, në emër të kontraktorit ka 

nënshkruar Z. J. L., i cili është një person që nuk figuron në dokumentacionin mbi bazën 

e të cilit kjo shoqëri është kualifikuar dhe shpallur fituese. 
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 Në të gjitha dokumentacionet e mbajtura në asnjë rast nuk janë plotësuar se cilat kanë 

qenë pjesët e ndërruara, çfarë rekomandimi ka lënë kontraktori për përmirësimin e 

gjendjes, si dhe në të gjitha rastet nga stafi teknik i IT së QSUT nuk është bërë asnjë 

koment. 

 Pretendohet se kanë qenë prezent nga kontraktori G.S. etj, por pa përcaktuar konkretisht 

se kush persona kanë qenë të pranishëm, si dhe inxhinieri i shoqërisë nuk ka nënshkruar 

në këto dokumente. 

 Nuk dokumentohet dhe provohet mbi orët e punës të kryera çdo ditë. 

 Në asnjë rast nuk është bërë detajimi i zërave konkretë të zëvendësuar dhe të pretenduar 

si të riparuar. 

 Në këtë situacion pretendohet se është riparuar 10 ml kanalinë 30x30, por nuk 

përcaktohet se ku është bërë ky riparim. 

 Në situacion përcaktohet që janë riparuar 10 kompjutera, por pa dhënë asnjë detaj se kush 

janë elementët konkretë të kompjuterit që janë riparuar apo zëvendësuar. 

 Në situacion përcaktohet se janë riparuar dy copë server, por pa dhënë elementët konkretë 

të riparuar. 

 Në situacion përcaktohet se janë riparuar 10 copë printera, por pa dhënë asnjë detaj se 

kush janë elementët e riparuar, duke përcaktuar edhe koston për secilin element. 

 Në situacion përcaktohet se janë riparuar duke u bërë mënjanimi, eleminimi i gabimeve 

dhe krijimi i raporteve në program për 158 orë, ndërkohë nuk ka asnjë dokumentacion që 

të justifikojë orët e përcaktuara, si dhe vendet konkrete ku pretendohet se janë realizuar. 

 Pretendohet e janë kryer 225 orë asistencë teknike profesionale on-line dhe në poste 

pune, ndërkohë që nuk administrohet asnjë dokument që të provojë dhe vërtetojë orët e 

punës të kryera. 

 Në situacion pretendohet se janë kryer trajnime personeli në vend dhe në sallën e 

trajnimit për 8 orë, ndërkohë që një zë i tillë është i padokumentuar, për A. M., D. H., 

P.T., K.H., E.M., F.P., M.K., E.M.. 

 Për pagesën e mësipërme, nuk ka asnjë dokument të provojë dhe vërtetojë se cilat 

elementë janë riparuar, duke mos provuar në këtë mënyrë vlerën e paraqitur për pagesë. 

 Në asnjë rast nuk evidentohet të jenë bërë trajnime stafi nga personeli infermier, mjek 

dhe Farmacist, sipas dokumentacionit të paraqitur në tender. 

Në kushtet e mësipërme, minimalisht vlera prej 15,564,696 lekë përbën një vlerë të 

paargumentuar dhe padokumentuar nga QSUT, si psojë e mosdetajimit të zërave konkretëpër 

të cilën ngarkohen me përgjegjësi D.L., O.D. në cilësinë e personave përgjegjës të cilët kanë 

nënshkruar në dokumentacionet e administruara.  

 

2. Lidhur me urdhër shpenzimin nr. 1738 datë 05.09.2016, nr. 1266 datë 11.07.2016, nr. 1496 

datë 09.08.2016, nr. 1989 datë 10.10.2016, nr. 2281 datë 10.11.2016, konstatohet se nuk 

dokumentohet dhe argumentohet lidhur me zërat e pretenduar si riparim kanaline 30x30, riparim 

module RJ45, riparim server, riparim kompjuter në poste pune, riparim printer në poste pune, 

riparim fibër optike në copë, ndërhyrjet në strukturën e përdoruesve në program, mënjanimi 

eleminimi i gabimeve dhe krijimi i raporteve në program, asistenca teknike dhe trajnimi i 

personelit. 
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Në kushtet e mësipërme (ashtu sikurse sqaruar hollësishëm në pikën 1, minimalisht vlera prej 

12,914,322 lekë përbën një shpenzim të paargumentuar dhe padokumentuar nga QSUT, 

për të cilën ngarkohen me përgjegjësi M.K., O.D., D.L., F.P..  

 

3. Lidhur me Urdhër Shpenzimin nr. 973, datë 09.08.2017, 731, datë 19.06.2017, 648, datë 

24.05.2017, nr. 2440 datë 06.12.2016 konstatohet se nuk dokumentohet dhe argumentohet lidhur 

me zërat e pretenduar si riparim module RJ45, riparim kompjuter në poste pune, riparim printer 

në poste pune, riparim fibër optike në copë, mirëmbajtje e posteve të punës, mirëmbajtja e 

funksionimit dhe përditësimi, asistenca teknike dhe trajnimi i personelit. 

Në kushtet e mësipërme (ashtu sikurse sqaruar hollësishëm në pikën 1), minimalisht vlera prej 

11,885,366 lekë përbën një shpenzim të paligjshëm, të paargumentuar dhe padokumentuar 

nga QSUT, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi O.D., D.L., M.K..  

 

4. Lidhur me urdhër shpenzimin nr. 1130 datë 07.06.2016, nr. 2131 datë 09.03.2017, nr. 537 datë 

05.05.2017, nr. 440 datë 13.04.2017,  konstatohet se nuk dokumentohet dhe argumentohet lidhur 

me zërat e pretenduar si riparim kabllo UTPCAT6, riparim PATCH CORDA 1.5mm, riparim 

fibër optike, asistenca teknike dhe trajnimi i personelit.  

Në kushtet e mësipërme (ashtu sikurse sqaruar hollësishëm në pikën 1), minimalisht vlera prej 

3,570,777 lekë përbën një shpenzim të paargumentuar dhe padokumentuar nga QSUT, për 

të cilën ngarkohen me përgjegjësi F.P., O.D., D.L., M.K., A.Z..  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/85 prot., datë 05.04.2019 nga J.L., si dhe nr. 5/60 prot., datë 

05.04.2019 nga D.B.rezulton se, arsyetimet dhe sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk 

argumentojnë të kundërtën e konstatimit, sqaruar hollësishëm në projekt raport. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/76 prot., datë 05.04.2019 nga M.S., O.D., P.C. rezulton se, 

arsyetimi i dhënë se, për përcaktimin e kryetarit të komisionit të vlerësimit të ofertave mban 

përgjegjësi titullari, qëndron dhe gjen mbështetje ligjore, por në asnjë rast në material nuk është 

përcaktuar si përgjegjësi e juaja ky konstatim. 

Arsyetimet e dhëna lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit limit nuk qëndrojnë, si dhe nuk 

gjenden të bazuara në ligj, për sa është konstatuar si shkelje e legjislacionit në fuqi. 

Lidhur me deklaratat e konfliktit të interesit, sipas dokumentacionit të dërguar nga ana juaj nuk 

provohet se keni deklaruar për shoqëritë pjesëmarrëse, duke listuar edhe emrat e operatorëve 

ekonomikë pjesëmarrës në tender. 

Gjithashtu, sqarimet e dhëna lidhur me kualifikimin e padrejtë të operatorit ekonomik, nuk 

qëndrojnë, si dhe nuk argumentojnë të kundërtën e konstatimet, duke sjellë si pasojë nga ana juaj 

shkelje të rëndë të nenit 53/3 të LPP, si dhe duke kualifikuar një shoqëri në kundërshtim të plotë 

me kërkesat për kualifikim. 

Sa më sipër, sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk gjenden të bazuara në ligj. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/124 prot., datë 08.04.2019 nga D.L., A.Z., O.D., M.K., F.P., 

L.N., M.R.j, S.S.rezulton se, sqarimet e dhëna, si dhe dokumentacioni i dërguar bashkëlidhur 

observacioneve qëndron pjesërisht.  

Nga personat e mësipërm sqarohet se, komisioni i ngritur ka analizuar kompleksitetin e sistemit, 

si dhe ka vendosur që shërbimi i mirëmbajtjes dhe përditësimi i zhvillimit të sistemit të 

informacionit SISP, të bazohet në mirëmbajtjen e rrjetit, mirëmbajtjen e pajisjeve hardëare, 

mirëmbajtje përditësim të moduleve të sistemit, si dhe trajnime dhe manuale të përdorimit. 

Lidhur me argumentimet e dhëna sqarojmë se, pasoja lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit 

limit, si dhe zbatimit të kontratës, ka ardhur nga mosdetajimi i zërave konkretë për secilën 
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pjesëtë preventivit, të cilat duhej të ishin të detajuara dhe në vlera monetare për secilin zë. Kjo do 

të sillte si pasojë pagesa për zëra konkretë, si dhe të përcaktuar në vlera monetare. 

Sqarimi i dhënë se, edhe ekspertët e AKSHI nuk kanë ngritur asnjë pretendim që shërbimet e 

përcaktuara nuk bazohen në ligj, nuk argumenton të kundërtën për sa është konstatuar si shkelje, 

modetajim i zërave konkretë me vlera monetare.   

Në kushtet e mësipërme, observacioni i dërguar, merret në konsideratë pjesërsisht.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5-187 prot., datë 17.06.2019 mbi projekt raportin rezulton se, 

sqarimet e dhëna që, funksionaliteti i këtij sistemi informatik është bazuar në eksperiencën 

profesionale, si dhe komisioni ka vendosur që disa zërave tu ulet sasia, janë sqarime të cilat nuk 

qëndrojnë, si dhe nuk argumentojnë të kundërtën për sa është konstatuar. Gjithashtu, konstatohet 

se nuk është bërë observacion mbi të gjitha konstatimet e mësipërme, si dhe kundërshtimet e 

dërguara, nuk gjenden të bazuara në ligj.  

Gjithashtu, observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-151 prot., datë 17.06.2019 nuk 

qëndron, pasi nuk është i shoqëruar me dokumentacion provues që të vërtetojë të kundërtën e 

konstatimit, konstatimet të cilat janë trajtuar hollësishëm në raport. Në këto kushte, ky 

observacion nuk merret në konsideratë, pasi nuk gjendet i bazuar në ligj dhe në prova.  

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-160 prot., datë 17.06.2019 nuk gjendet i bazuar 

në ligj, si dhe sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë.  

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-186 prot., datë 17.06.2019 nuk gjendet i bazuar 

në ligj, si dhe sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk argumentojnë të kundërtën e 

konstatimit, sqaruar hollësishëm në raport.  

Gjithashtu, observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-173 prot., datë 17.06.2019 nuk 

qëndron, si dhe sqarimet e dhëna bien në kundërshtim për sa është konstatuar si shkelje, duke 

mos argumentuar të kundërtën e konstatimit, trajtuar hollësishëm në raport. Sqarimi se këto janë 

devijime të vogla, nuk argumenton të kundërtën e konstatimit, për më tepër kur nuk janë 

pasqyruar si të tilla nga ana juaj në asnjë prej dokumentacioneve të administruara.  

Sipas observacionit të dërguar mbi projekt raportin nr. 5-172 prot., datë 17.06.2019 nga J.L. 

rezulton se, sqarimi i dhënë se vlera është ulur për të nxitur pjesëmarrjen e biznesit të vogël nuk 

provohet dhe nuk është e argumentuar dhe dokumentuar. Pretendimi i dhënë se vlera e xhiros 

është ulur që të ritet konkrenca nuk qëndron, pasi në këtë tender ka marrë pjesë vetëm një 

operator ekonomik, si dhe nga ana juaj si juriste e njësisë së prokurimit janë kryer shkelje të 

rënda ligjore, duke ulur vlera të tilla të xhiros, të cilat janë vendosur sipas ligjit, si dhe nuk keni 

ndërmarrë asnjë hap për verifikimin e situatës mbi eksluzivitetin, për të cilën ngarkoheni me 

përgjegjësi të rëndë ligjore.  

Pretendimi juaj që keni nxitur pjesëmarrjen e biznesit të vogël nuk qëndron, kjo në kushtet kur 

ulja që ju keni bërë për vlerën e xhiros së kërkuar nuk përkon me vlerat që biznesi i vogël ka, por 

vetëm me shkeljet e mësipërme ligjore të kryera nga ana juaj. 

Sipas dokumentacioneve të administruara, në asnjë rast nga ana juaj nuk është dokumentuar 

përse është ulur vlera e xhiros, në kushtet kur ka qenë brenda kufurit ligjor të lejuar. 

Lidhur me të drejtën e autorit, janë institucionet kompetente që e vlerësojnë një situatë të tillë 

dhe nuk jeni ju, ku për më tepër, dokumentacionet e administruara në dosje provonin lidhur me 

të drejtën ekskluzive. Pra, ju nuk keni asnjë kompetencë për ta provuar një fakt të tillë, si dhe 

keni patur detyrimin ligjor të verifikonit pretendimet e ankimuesit mbi të drejtën ekskluzive. Sa 

më sipër, nga ana juaj në cilësinë e juristit, janë kryer shkelje të rënda të LPP.  

Gjithashtu, sqarimi i dhënë nga ana juaj lidhur me procedurën me negociim, në rast se provohet 

ekskluziviteti, tregon dhe vërteton papërgjegjëshmërinë tuaj juridike, përsa LPP parashikon 
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lidhur me rastet përjashtimore nga tenderi. Pra, ju keni detyrimin ligjor të zbatoni ligjin, ku një 

rast përjashtimor është edhe e drejta ekskluzive, gjithmonë në rast se provohet dhe vërtetohet nga 

institucionet kompetente.  

 

9. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Mirëmbajtje e 

pajisjeve mjeksore për vitin 2016”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së shërbimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore 

për vitin 2016”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale,  etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm ekonomik 

në vlerën 13,476,694 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E lartë.  

 
Kontratë shërbimi lidhur nr. 1642/14 prot., datë 18.05.2016.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 12,284,082 lekë me TVSH.  

Afati i kontratës është nga momenti i nënshkrimit të saj deri në datë 31.12.2016.   

Kontraktori “M.” Sh.p.k. me NIPT J62009007F, përfaqësuar nga z. S.L..  

Objekti i kontratës: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 2016”.  

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës z. D.L..      

Për lotin 13: Mirëmbajtje e pajisjes Endoskopi prodhuesi K.S.. 

Për lotin 18: Mirëmbajtje e pajisjes Litothripter prodhuesi K.S.. 

Përb lotin 51: Mirëmbajtje e sistemit të Laparoskopisë K.S..  

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të shërbimit, rezulton se: 

Me shkresën nr. 1642/14 prot., datë 18.05.2016 është lidhur kontrata e shërbimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm O.M. dhe shoqërisë M. sh.p.k. përfaqësuar nga S.L.. 

Me urdhër shpenzimin nr. 1997, datë 11.10.2016 është kryer pagesa në vlerën 5,711,020 lekë. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 9396, datë 01.09.2016, ku për QSUT ka 

nënshkruar Z. D.L.. 

Më datë 14.09.2016 është mbajtur relacioni teknik për periudhën 18.05.2016 deri më 01.09.2016 

ku sqarohet se, punimet janë bërë në prani të stafit mjeksor dhe Inxhinierit të Njësisë 
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Inxhinierike Klinike, si dhe bashkëlidhur gjenden procesverbalet e punimeve të kryera. Ky 

relacion teknik është nënshkruar për QSUT nga Drejtori i IT dhe Inxhinierisë Klinike Ing. D.L.. 

Bashkëlidhur këtij relacioni gjenden vetëm procesverbale të mbajtura më datë 01.09.2016, 

konkretisht: 

 Procesverbal datë 01.09.2016 për pajisjen: Kolona për gastro-enterologji, ku përcaktohet 

se kontrolli mujor është bërë vetëm për periudhën 18.07.2016 – 18.08.2016, pra vetëm 

për një muaj, ndërkohë që përcaktohet procesverbal për periudhën 18.05.2016 deri 

01.09.2016. Në këtë procesverbal saktësohet se është dërguar pajisja për riparim tek 

prodhuesi K.S. Gjermani, por nuk dokumentohet në asnjë rast se në cilën datë kjo pajisje 

është prishur, në ç‟datë kjo pajisje i është dërguar prodhuesit, si dhe në cilën datë kjo 

pajisje është rivënë në punë në QSUT. Gjithashtu, nuk dokumentohet se si ka funksionuar 

në QSUT, në kushtet e mungesës së kësaj pajisjeje. 

 Procesverbal datë 01.09.2016 për pajisjen: Kolona e Laparaskopisë, ku përcaktohet se 

kontrolli mujor është bërë vetëm për periudhën 18.07.2016 – 18.08.2016, pra vetëm për 

një muaj, ndërkohë që përcaktohet procesverbal për periudhën 18.05.2016 deri 

01.09.2016. Në këtë procesverbal saktësohet se është dërguar optika për riparim tek 

prodhuesi K.S. Gjermani, por nuk dokumentohet në asnjë rast se në cilën datë është 

prishur, në ç‟datë i është dërguar prodhuesit, si dhe në cilën datë është rivënë në punë në 

QSUT. Gjithashtu, nuk dokumentohet se si ka funksionuar në QSUT, në kushtet e 

mungesës së kësaj pajisjeje. 

 E njëjta gjë vlen për analogji edhe për pajisjen Endoskop, Litotriper, Kolona e 

endoskopisë 1, 2. 

 

Në kundërshtim të plotë me nenin 3 të kontratës, AK nuk administron dokumentacion për 

mirëmbajtjen parandaluese/preventive, si dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe 

pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm, pa përjashtuar pjesë specifike. 

Nuk administrohet dokumentacion për inspektimin sistematik, testimin, matjet dhe korrigjimin e 

problemeve të indentifikuara para se ato të ndodhin, në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe 

mosfunksionimi i pajisjeve. 

Në dosjen e vënë në dispozicion nuk administrohet dokumentacion mbi planifikimin e 

mirëmbajtjes preventive. 

Në kundërshtim me nenin 3 të kontratës, pretendohet se pajisjet janë dërguar pranë prodhuesit, 

por nuk dokumentohet pretendimi mbi riparimin e pajisjeve, si dhe nuk administrohen fizikisht 

pjesët e pretenduara si të ndërruara.  

Në kundërshtim të plotë me nenin 3 të kontratës, kontraktori nuk është paraqitur çdo muaj për të 

verifikuar funksionimin normal të pajisjes. 

Nuk administrohen procesverbale mbi nevojën për pjesët e këmbimit të pretenduara si të 

zëvendësuara. 

Në kundërshtim me nenin 4 të kontratës, nuk administrohet dokumentacion mbi kryerjen e 

kalibrimeve përkatëse dhe provën e funksionit. 

Në kundërshtim me nenin 4 të kontratës, nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen dhe verifikimin e 

parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi. 

Sipas dokumentacionit të administruar sqarohet se kontrolli mujor i funksionimit të pajisjes është 

bërë për një muaj, ndërkohë që në nenin 4/ç përcaktohet që kontraktori duhet të paraqitet çdo 

muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes. 
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Në kundërshtim me dokumentet bashkëlidhur kontratës, mbi bazën e së cilës kjo shoqëri është 

kualifikuar dhe shpallur fituese, për lotin 13 nuk dokumentohet mbi sistemet motorrike, mbi 

kontrollin e pompave dhe sistemet irrigues dhe thithës, mbi rregullatorin e intesitetit të dritës, 

kontrollin e rezistencës së elektrodës, kontroll mbi mirë aktivizimin e pedalit, kontrollin e 

cilësisë së imazhit, nuk është kryer asnjë test elektrik etj. 

Për lotin 18 nuk dokumentohet mbi pastrimin e rezervuarit të ujit, rimbushjen me ujë të distiluar, 

kontrollin e pjesëve hidraulike për rrjedhje, funksionimit të degasimit, kalibrimin e vlerave të 

presionit të ballonit, funksionimin e sistemit ultratinguj etj. 

Për lotin 51, nuk dokumentohet mbi kontrollin e funskionimit të motorrëve për sistemet 

motorrike, kontrollin e pompave dhe presioneve, kontrollin e rregullatorit, kontrollin mekanik 

dhe vajisjet e instrumenteve, kontrollin dhe pastrimin e pjesëve optike, testet elektrike etj. 

Në kushtet e mësipërme, kur nga kontraktori janë shkelur kushtet e kontratës, si dhe 

kontrolli është bërë vetëm një muaj, atëhere vlera prej 4,079,300 lekë përbën një pagesë 

për një shërbim i cili nuk dokumentohet dhe provohet së është kryer çdo muaj. 

Me urdhër shpenzimin nr. 2822, datë 31.12.2016 është kryer pagesa në vlerën 6,573,060 lekë. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 9776, datë 31.12.2016, ku për QSUT ka 

nënshkruar Z. D.L.. 

Më datë 31.12.2016 është mbajtur relacioni teknik për periudhën 01.09.2016 deri më 31.12.2016 

ku sqarohet se, punimet janë bërë në prani të stafit mjeksor dhe Inxhinierit të Njësisë 

Inxhinierike Klinike, si dhe bashkëlidhur gjenden procesverbalet e punimeve të kryera. Ky 

relacion teknik është nënshkruar për QSUT nga Drejtori i IT dhe Inxhinierisë Klinike Ing. D.L.. 

Bashkëlidhur këtij relacioni gjenden vetëm procesverbale të mbajtura më datë 31.12.2016, 

konkretisht: 

 Procesverbal datë 31.12.2016 për pajisjen: Kolona për gastro-enterologji, ku përcaktohet 

se kontrolli mujor është bërë vetëm për periudhën 18.11.2016 – 31.12.2016, pra vetëm 

për 1.5 muaj, ndërkohë që përcaktohet procesverbal për periudhën 01.09.2016 deri 

31.12.2016. Në këtë procesverbal saktësohet se është dërguar pajisja për riparim tek 

prodhuesi K.S. Gjermani, por nuk dokumentohet në asnjë rast se në ç‟datë kjo pajisje 

është prishur, në cilën datë kjo pajisje i është dërguar prodhuesit, si dhe në ç‟datë kjo 

pajisje është rivënë në punë në QSUT. Gjithashtu, nuk dokumentohet se si ka funksionuar 

në QSUT, në kushtet e mungesës së kësaj pajisjeje. 

 Procesverbal datë 01.09.2016 për pajisjen: Kolona e Laparaskopisë, ku përcaktohet se 

kontrolli mujor është bërë vetëm për periudhën 18.11.2016 – 18.12.2016, pra vetëm për 

një muaj, ndërkohë që përcaktohet procesverbal për periudhën 01.09.2016 deri 

31.12.2016. Në këtë procesverbal saktësohet se është dërguar teleskopi për riparim tek 

prodhuesi K.S. Gjermani, por nuk dokumentohet në asnjë rast se në cilën datë është 

prishur, në cilën datë i është dërguar prodhuesit, si dhe në ç‟datë është rivënë në punë në 

QSUT. Gjithashtu, nuk dokumentohet se si ka funksionuar në QSUT, në kushtet e 

mungesës së kësaj pajisjeje. 

 E njëjta gjë vlen për analogji edhe për pajisjen Endoskop, Litotriper, Kolona e 

endoskopisë 1, 2. 

Në kundërshtim të plotë me nenin 3 të kontratës, AK nuk administron dokumentacion për 

mirëmbajtjen parandaluese/preventive, si dhe mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe 

pjesëve përbërëse për ç‟do difekt të mundshëm, pa përjashtuar pjesë specifike. 
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Nuk administrohet dokumentacion për inspektimin sistematik, testimin, matjet dhe korrigjimin e 

problemeve të indentifikuara para se ato të ndodhin, në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe 

mosfunksionimi i pajisjeve. 

Në dosjen e vënë në dispozicion nuk administrohet dokumentacion mbi planifikimin e 

mirëmbajtjes preventive. 

Në kundërshtim me nenin 3 të kontratës, pretendohet se pajisjet janë dërguar pranë prodhuesit, 

por nuk dokumentohet pretendimi mbi riparimin e pajisjeve. 

Në kundërshtim të plotë me nenin 3 të kontratës, kontraktori nuk është paraqitur çdo muaj për të 

verifikuar funksionimin normal të pajisjes. 

Nuk administrohen procesverbale mbi nevojën për pjesët e këmbimit të pretenduara si të 

zëvendësuara. 

Në kundërshtim me nenin 4 të kontratës, nuk administrohet dokumentacion mbi kryerjen e 

kalibrimeve përkatëse dhe provën e funksionit. 

Në kundërshtim me nenin 4 të kontratës, nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen dhe verifikimin e 

parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi. 

Sipas dokumentacionit të administruar sqarohet se kontrolli mujor i funksionimit të pajisjes është 

bërë për një muaj, ndërkohë që në nenin 4/ç përcaktohet që kontraktori duhet të paraqitet çdo 

muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes. 

Në kundërshtim me dokumentet bashkëlidhur kontratës, mbi bazën e së cilës kjo shoqëri është 

kualifikuar dhe shpallur fituese, për lotin 13 nuk dokumentohet mbi sistemet motorrike, mbi 

kontrollin e pompave dhe sistemet irrigues dhe thithës, mbi rregullatorin e intesitetit të dritës, 

kontrollin e rezistencës së elektrodës, kontroll mbi mirë aktivizimin e pedalit, kontrollin e 

cilësisë së imazhit, nuk është kryer asnjë test elektrik etj. 

Për lotin 18 nuk dokumentohet mbi pastrimin e rezervuarit të ujit, rimbushjen me ujë të distiluar, 

kontrollin e pjesëve hidraulike për rrjedhje, funksionimit të degassimit, kalibrimin e vlerave të 

presionit të ballonit, funksionimin e sistemit ultratinguj etj. 

Për lotin 51, nuk dokumentohet mbi kontrollin e funskionimit të motorrëve për sistemet 

motorrike, kontriollin e pompave dhe presioneve, kontrollin e rregullatorit, kontrollin mekanik 

dhe vajisjet e instrumenteve, kontrollin dhe pastrimin e pjesëve optike, testet elektrike etj. 

Në kushtet e mësipërme, kur nga kontraktori janë shkelur kushtet e kontratës, si dhe kontrolli 

është bërë vetëm 1.5 muaj, atëhere vlera prej 4,108,162 lekë përbën një pagesë për një shërbim i 

cili nuk dokumentohet dhe provohet së është kryer çdo muaj. 

Pavarësisht sa më sipër, lidhur me dokumentacionin e mbajtur nga Z. D.L. në datë 

31.12.2016 rezulton se kjo datë ka qenë një ditë pushimi, si dhe referuar listprezencës së 

këtij personi figuron se ka qenë pushim, pra nuk është paraqitur në punë. 

Gjithashtu, nuk administrohet asnjë urdhër titullari për daljen në punë ditë pushimi, si dhe nuk ka 

asnjë orë jashtë orarit për këtë datë, të paguar për këtë person. 

Edhe për personelin mjeksor si M. X. etj të cilët kanë nënshkruar në datë 31.12.2016, vlen i njëjti 

sqarim sikurse për Z. D.L..  

Sa më sipër, vërtetohet mbi parregullsinë në mbajtjen e dokumentacionit për urdhër shpenzimin 

nr. 2822 datë 31.12.2016, për të cilën ngarkohet me përgjegjësi të rëndë ligjore D.L. në cilësinë e 

Drejktorit të IT dhe Inxhinierisë Klinike, si dhe të gjithë personat që kanë nënshkruar në emër të 

QSUT.  

Lidhur me parregullsinë e mësipërme, për pagesën e bërë ndaj kontraktori, ngarkohet me 

përgjegjësi ligjore edhe Znj. E.H., në cilësinë e personit zbatues, si dhe Drejtorit Ekonomik.  

Lidhur me mirëmbajtjen e pajisjeve mjeksore, grupi i auditimit sqaron se: 
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Referuar sa më sipër, rezulton se midis palëve është nënshkruar një kontratë me kushte evazive, 

për zëra të pamatshëm, duke mos përcaktuar dhe detajuar secilin element të pretenduar për tu 

riparuar. 

Veprimet e mësipërme, bien në kundërshtim të plotë me politikat kombëtare për 

menaxhimin e pajisjeve mjeksore në Shqipëri. 

Në detyrat e mirëmbajtjes parandaluese, nuk është përcaktuar i detajuar në vlerë monetare 

vlerësimi me kqyrje dhe zëvendësimi i pjesëve kritike të këmbimit, përpara se të ndodhë difekti 

apo prishja, duke dhënë të detajuar edhe vlerat respektive për këto zëra. 

AK nuk administron asnjë dokumentacion shkresor ku të bazohet në disa parametra për të 

ruajtur kost-efektivitetin gjatë përdorimit të pajisjes. Nuk administrohet dokumentacion 

mbi rekomandimet e prodhuesit, koha e llogaritur për përdorim, shpeshtësia e kontrolleve 

nga inxhinieri, eksperienca teknike e dokumentuar, nevojat klinike, analiza e rrezikut, si 

dhe burimet e mundshme për përdorim. 

Nuk administrohet dokumentacion mbi analizën e rriskut dhe atë kost-efektive, e cila duhej të 

ishte e përcaktuar qartë dhe e detajuar në kontratën e shërbimit. 

Nuk administrohet asnjë dokumentacion shkresor nga Inxhinieri Klinik mbi vlerësimin nëse 

ndërhyrja riparuese është eficente, duke konsideruar njëkohësisht vlerën e pajisjes dhe 

koston e riparimit. 

Në kundërshtim me Udhëzimin e mësipërm, nuk dokumentohen të gjitha veprimet e kryera 

përfshirë kqyrjet e bëra, zëvendësimi i pjesëve të këmbimit, ndjekja e riparimeve të 

mëparshme së bashku me parametrat ekonomikë përkatës. 

Në dosje nuk administrohet dokumentacion mbi dokumentimin e kontrollit të sigurisë dhe 

funksionimit. 

AK nuk ka mbajtur dokumentacion që të dokumentojë se, të gjitha veprimet e kryera 

lidhur me mirëmbajtjen, provat e sigurisë dhe funksionimit duhen dokumentuar përfshirë 

mbikqyrjet, zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe koston e tyre. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/135 prot., datë 08.04.2019 nga D.L. dhe E.H. rezulton se, 

sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk argumentojnë të kundërtën për sa është konstatuar 

mbi zbatimin e kësaj kontrate, parregullsin e ndjekur nga nënshkrimet e punonjësve, si dhe 

pagesat e bëra për dokumentacionin të pasaktë të mbajtur. Gjithashtu, pretendimet e dhëna nuk 

merren në konsideratë, në kushtet kur nuk gjejnë mbështetje ligjore, konkretisht për sa është 

sqaruar hollësishëm në projekt raport.  

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-175 prot., datë 17.06.2019 nuk merret në 

konsideratë, si dhe nuk është i shoqëruar me dokumentacion që të provojë të kundërtën e 

konstatimit, sqaruar hollësishëm në raport.  

 

10.Për auditimin e ushtruar mbi kërkesat për kualifikim të procedurave të prokurimit të 

zhvilluara nga QSUT.  

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i hartimit të kërkesave për kualifikim.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik lidhur me hartimin dhe 

miratimin e kërkesave për kualifikim.  
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Situata:Lidhur me procedurat e mëposhtme të prokurimit është konstatuar se janë hartuar 

kërkesa për kualifikim, në kundërshtim me nenin 2, 20, 46 të LPP, kërkesa të cilat nuk janë të 

argumentuara, diskriminuese dhe ulin konkurencën në prokurim.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se kërkesat 

për kualifikim janë të paargumentuara, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mëposhtme të prokurimit është konstatuar se janë hartuar 

kërkesa për kualifikim diskriminuese.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E lartë.  

 

Rekomandime: 
Drejtimi i QSUT duhet të marrë masa të menjëhershme lidhur me anëtarët e njësisë së 

prokurimit, të cilët në çdo rast duhet të përcaktojnë kërkesa për kualifikim sipas parashikimeve 

ligjore dhe nënligjore në fuqi.  

 

Me urdhër prokurimi nr. 2514 prot., datë 25.05.2017 është ngritur njësia e prokurimit me 

përbërje D.L. inxhinier, P.C. ekonomist dhe M.C. me profesion juriste, ku veprimet në sistemin 

e prokurimit elektronik janë kryer nga Znj. M.C..  

Nga shqyrtimi i kërkesave për kualifikim, të hartuara nga grupi i mësipërm i njësisë së 

prokurimit, lidhur me procedurën e prokurimit me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjekësore 

për vitin 2017”, e ndarë në lote, me fond limit 32,589,601 lekë, konstatohet se kërkesat e 

hartuara bien në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik, si më poshtë vijon (nga loti 2 

deri tek loti 56): 

 

Kërkesa që, vlera e xhiros së tre viteve të fundit, duhet të jetë fiks sa vlera e fondit limit, është 

një kërkesë absurde, e cila nuk gjen mbështetje ligjore, si dhe në kundërshtim me vendimet 

unifikuese të KPP, si dhe me legjislacionin e prokurimit publik. 

Lidhur me kërkesën për shërbime të ngjashme, njësia e prokurimit ka përcaktuar që periudha e 

kërkuar është vetëm për vitet 2014, 2015, 2016, kërkesë kjo e cila nuk gjen mbështetje ligjore 

pasi, në këtë mënyrë janë diskriminuar kandidatët të cilët kanë realizuar shërbime të ngjashme në 

vitin 2017, si dhe periudha e kërkuar p.sh. janar 2014 është një periudhë jashtë tre viteve të 

fundit. 

Në kundërshtim të plotë me legjislacionin e prokurimit publik, lidhur me shërbimet e ngjashme, 

në rastin kur këto shërbime janë kryer me ente shtetërore, janë kërkuar kontrata dhe vërtetim 

realizimi, në kundërshtim të plotë kjo me legjislacionin e prourimit publik, ku në asnjë rast nuk 

parashikohet për paraqitjen e kontratave. 

Në kriteret specifike për kualifikim njësia e prokurimit ka kërkuar që shoqëria duhet të ketë në 

staf 2 inxhinier dhe/ose teknik, kërkesa këto të cilat nuk janë të argumentuara. Gjithashtu, grupi i 

auditimit sqaron se janë kërkuar persona të cilët kanë diplomime të ndryshme, pra në asnjë rast 

tekniku nuk është i barazvlefshëm me inxhinierin. Përcaktimi i të dy lidhëzave dhe/ose shkakton 
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konfuzion në vlerësimin e ofertave pjesëmarrëse. Në këtë rast, njësia e prokurimit duhej të kishte 

saktësuar dhe vendosur vetëm njërën prej dy lidhëzave të përcaktuara. 

Kërkesa për kualifikim që, shoqëria duhet të paraqesë mirëmbajtjen preventive për secilën lloj 

pajisjeje është një kërkesë absurde. Kjo për faktin se, nga ana e njësisë së prokurimit duhej të 

ishte përcaktuar qartë se cilat janë elementët konkretë dhe në vlera monetare, të cilat përbëjnë 

mirëmbajtjen preventive. 

Kërkesa që, në rastet kur ofertuesi kërkon të marrë pjesët e këmbimit mbrapsht, ai duhet të 

ofertojë uljen e çmimit në këtë rast është një kërkesë e cila nuk i përket kritereve për kualifikim, 

por specifikimeve teknike. 

Në kriteret specifike për kualifikim, njësia e prokurimit ka kërkuar që ofertuesi mund të paraqesë 

manualin e vendosjes, ku përcaktimi i fjalës mund nuk është i saktë. Në këtë rast, njësia e 

prokurimit duhej të kishte përcaktuar saktë nëse kërkohet ose jo ky dokument. 

Lidhur sa më sipër, ngarkohen me përgjegjësi ligjore anërtarët e njësisë së prokurimit 

konkretisht D.L. inxhinier, P.C. ekonomist dhe M.C.me profesion juriste. Gjithashtu, 

lidhur me kriteret e sipërpërmendura, përgjegjësi më të rëndë ligjore mban anëtari i 

njësisë Znj. M.C., e cila është me profesion juriste, si dhe ka kryer të gjitha veprimet në 

sistemin e prokurimit elektronik, e cila ka vepruar nga ana ligjore në kundërshtim të plotë 

me LPP.  

Lidhur me lotet 57 dhe 58 konstatohet se vlen i njëjti sqarim si më lart sqaruar, ku përgjegjësi më 

të rëndë ligjore ka anëtari i njësisë së prokurimit Znj. M.C., jurist i kësaj njësie. Përgjegjësi 

mbajnë edhe anëtarët e tjerë të kësaj njësie. 

Lidhur me urdhërin e prokurimit nr. 3895 prot., datë 28.08.2018, sipas  së cilës janë përcaktuar 

edhe anëtarët e njësisë së prokurimit, referuar dokumentacionit të administruar konstatohet se 

anëtari i njëisë së prokurimit znj. M.C. e ka plotësuar formularin e deklarimit të konfliktit të 

interesit datë 27.08.2018, ndërkohë që urdhëri i prokurimit ka dalë në datë 28.08.2018. 

Gjithashtu, në kundërshtim të plotë me LPP, Znj. M.C. nuk e ka plotësuar formularin e 

deklarimit të konfliktit të interesit, pasi vetëm ka nënshkruar në këtë formular, por nuk ka 

deklaruar që nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit, për të cilën ngarkohet me 

përgjegjësi të rëndë ligjore, për mos deklarim konflikti interesi. 

Sipas observacionit të dërguar për projekt raportin nr. 5-169 prot., datë 17.06.2019 nga M.C. 

sqarojmë se, arsyetimi i dhënë se këto shkelje janë ekonomike dhe teknike nuk qëndron dhe nuk 

gjendet i bazuar në ligj. Kjo për faktin se, konstatimet e mësipërme kanë të bëjnë me përcaktime 

ligjore, për të cilën ngarkoheni me përgjegjësi për mos respktim të LPP. Pra, për të gjitha 

shkeljet e mësipërme nga ana ligjore, ngarkoheni me përgjegjësi, në cilësinë e antarit të njësisë 

së prokurimit dhe personit përgjegjës që keni kryer veprimet ne sistem. 

Gjithashtu, ju risqarojmë se, keni vepruar në kundërshtim të plotë me nenet 1,2,20,46 të LPP, 

lidhur me miratimin dhe hartimin e kritereve për kualifikim. Gjithashtu, VKM nr. 914 datë 

29.12.2014 Për miratimine rregullave të prokurimit publik ka të parashikuar qartë që njësia e 

prokurimit është përgjegjëse për hartimin e kritereve për kualifikim.  

Ndërkohë, për sa i përket konstatimit për deklaratën e konfliktit të interesit, nga ana juaj nuk 

është dhënë asnjë sqarim, duke pranuar plotësisht për sa është konstatuar. Lidhur me këtë 

konstatim, ashtu sikurse edhe në fazën e akt konstatimeve, ashtu edhe në këtë fazë të projekt 

raportit, nga ana juaj nuk është bërë observacion. Pra, në këto kushte ndodhemi perpara rastit të 

parregullsisë nga ana juaj pasi keni plotësuar një deklaratë konflikti interesi të papalotë duke e 

nënshkruar atë në datë 27, ndërkohë që urdhëri i prokurimit ka dalë në datë 28, datë në të cilën ju 

njiheni dhe jeni vënë në dijeni që jeni anëtare e njësisë së prokurimit. Ky fakt provon 
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parregullsinë e ndjekur nga ana juaj, në cilësinë e anëtarit të njësisë së prokurimit, mbi mbajtjen 

e dokumentacionit të procedurave të prokurimit publik.  

Arsyetimi i dhënë se konstatimet e auditueseve janë të gabuara dhe të pambështetura në ligj, nuk 

qëndrojnë, pasi nga ana juaj nuk janë dhënë referenca ligjore për të kundërshtuar të kundërtën e 

konstatimit, si dhe për më tepër duke u ndodhur përpara rastit të parregullsisë të ndjekur nga ana 

juaj.  

 

Lidhur me hartimin dhe miratimin e kërkesave për kualifikim të procedurës së prokurimit me 

objekt: “Blerje materiale mjeksore, kite, reagentë për shërbimin e laboratorit të 

mikrobiologjisë”, me fond limit 18,000,563 lekë, numër reference REF-83971-0828-2018 

konstatohet se nga anëtarët e njësisë së prokurimit me përbërje D.N.mjeke, V.M. mjeke në 

laborator dhe M.C.juriste, janë hartuar kërkesa për kualifikim diskriminuese, konfuze, të cilat 

bien në kundërshtim me LPP, si më poshtë vijon: 

Për lotin 1: Lidhur me kërkesën për xhiron dhe shërbimet e ngjashme, vlen i njëjti sqarim si më 

sipër.  

Në kriteret specifike për kualifikim, njësia e prokurimit ka kërkuar autorizim prodhuesi ose nga 

distributori, i cili duhet të jetë origjinal dhe/ose fotokopje e noterizuar, ku përcaktimi i të dy 

lidhëzave shkakton konfuzion në vlerësimin e ofertave pjesëmarrëse. 

Kërkesa që, shoqëria duhet të paraqesë autodeklaratën për konfirmitetin është një  kërkesë e cila 

nuk gjen mbështetje ligjore. 

E njëjta gjë vlen për analogji edhe për lotet 2, 3, 4, 5, 6, 7, për të cilat ngarkohen me përgjegjësi 

të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, konkretisht D.N.mjeke, V. M. mjeke në laborator dhe 

M.C. juriste. 

Gjithashtu, lidhur me kriteret e sipërpërmendura, përgjegjësi më të rëndë ligjore mban 

anëtari i njësisë Znj. M.C., e cila është me profesion juriste, si dhe ka kryer të gjitha 

veprimet në sistemin e prokurimit elektronik, e cila ka vepruar nga ana ligjore në 

kundërshtim të plotë me LPP.  

Sipas observacionit të dërguar nga M.C.nr. 5/77 prot., datë 05.04.2019 me objekt: “Paraqiten 

observacione” rezulton se sqarimet e dhëna nuk gjejnë mbështetje ligjore, si dhe nuk 

argumentojnë të kundërtën për sa është konstatuar.  

Në kushtet e mësipërme, kur të gjitha veprimet në sistemin e prokurimit elektronik janë kryer 

nga znj. M.C., me profesion juriste, si dhe në kushtet kur nuk ka deklaruar lidhur me konfliktin e 

interesit, sqarimet e dhëna nuk merren në konsideratë.  

Sipas observacionit të dërguar për projekt raportin nr. 5-169 prot., datë 17.06.2019 nga M.C. 

sqarojmë se, sqarimi i dhënë për konfliktin e interesit nuk qëndron dhe nuk gjendet i bazuar në 

ligj. Kjo për faktin se formulari të ciliut ju i referoheni është për konfliktin e interesit, kurse 

konstatimi i KLSH ka të bëjë me rastin e konfliktit të interesit në cilësinë e anëtarit të njësisë së 

prokurimit, pra dy gjëra të ndryshme. 

Lidhur me konstatimet e mësipërme, nga ana juaj nuk është dërguar asnjë dokumentacion që të 

provojë të kundërtën e konstatimit, si dhe sqarimet e dhëna nuk gjenden të bazuara në ligj. Për 

analogji, lidhur me sqarimet e mësparshme të dhëna nga ana juaj, për këtë procedurë nuk jepni 

asnjë sqarim mbi specialistët e fushës për kërkesat për kualifikim, pasi të dy anëtarët e tjerë janë 

me profeësion mjekë, cka provon se këto kritere janë hartuar dhe miratuar prej personit tuaj, që 

sjell për analogji edhe për procedurën e mësipërme, pasi janë të njëjta kërkesa dhe ju jeni personi 

përgjegjës që keni kryer edhe veprimet në sistemin e prokurimit elektronik. 
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Sqarimi i dhënë nga ana juaj se APP si organi më i lartë nuk ka konstatuar shkelje kur ju keni 

hedhur këto procedura ju bëjmë me dije se, jeni në kundërshtim të plotë me ligjin, pasi 

kompetencat e APP janë të parashikuara në LPP.  

 

11. Për auditimin e ushtruar mbi procedurën e prokurimit me objekt:“Blerje materiale mjeksore 

specifike të Neurokirurgjisë, 2017”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i procedurës së prokurimit dhe zbatimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje materiale 

mjeksore specifike të Neurokirurgjisë, 2017”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi përllogaritjen e vlerës 

së fondit limit, kërkesave për kualifikim, vlerësimin e ofertave, zbatimin e kushteve kontraktuale,  

etj, trajtuar hollësishëm në raport. 

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale, janë hartuar kërkesa diskriminuese, është kualifikuar një shoqëri në 

kundërshtim me kërkesat për kualifikim, etj, trajtuar hollësishëm në raport. 

 

Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm ekonomik 

në vlerën 12,883,726 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E lartë.  

 

 
         Të dhëna mbi tenderin Komisioni i vlerësimit të ofertave Njësia e prokurimit 

Urdhër Prokurimi i titullarit të 

autoritetit kontraktor Nr. 1511 Prot., 

datë 16.03.2017.   

 

E.H. – Drejtor i Drejtorisë 

Ekonomike dhe Planifikimit 

Financiar/Ekonomiste, Kryetar, 

zëvendësuar me Znj. E.J. sipas 

urdhërit nr. 1511/3 prot., datë 

06.04.2017. 

A.X.Anëtar, Neurokirurg.   

J.L. Anëtar, Juriste.   

 

 

 

N.S. – Drejtor i Shërbimit 

F.ceutik/Farmaciste, 

S.L. - Farmaciste, 

E.H.– Përgjegjës në 

sektroin e 

prokurimeve/Jurist.    

Vlera e përllogaritur e kontratës: 

49,331,578 lekë pa TVSH.  

Lloji i procedurës: Procedurë e hapur 

me mjete elektronike.    

Operatori ekonomik fitues “O.E.S. D.” 

sh.p.k.  

Vlera e ofertës 48,984,806 lekë pa 

TVSH. 

Ulja e ofertës nga fondi limit: 346,772 

lekë pa TVSH, ose 0.992%.  
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Pjesëmarrës “A.P”, pa ofertë, 

skualifikuar. 

“B.P” Sh.p.k. pa ofertë, skualifikuar, 

“M.” sh.p.k. pa ofertë, skualifikuar.  

Raporti përmbledhës i hartuar nga 

KVO, Nr. 1511/7 Prot., datë 

06.06.2017.  

 

Shkresa Nr. 1511/7 Prot., datë 

06.06.2017 i titullarit të AK Z. E.J., 

mbi miratimin e procedurës së 

prokurimit.  

Formulari i njoftimit të fituesit nr. 

1511/8 prot., datë 09.06.2017.    

 

Tenderi i zhvilluar më 

datë: 02.05.2017. 

 

Titullari i AK sipas urdhrit të 

prokurimit: Znj. O.M..   

Formulari i publikimit të njoftimit 

të kontratës së nënshkruar nr. 

1511/10 prot., datë 15.06.2017.  

Njoftimi i klasifikimit 

datë 16.05.2017.  

Kontrata nr. 1511/9 prot., datë 

14.06.2017, me vlerë 57,161,904 lekë 

me TVSH.  

Komisioni i shqyrtimit të ankesës 

M.P. – Profesor, Shef i Shërbimit 

të Neurokirurgjisë, S.Z Drejtor i 

Drejtorisë së Menaxhimit të 

Burimeve Njerëzore, 

E.B.Farmaciste. 

 

Njoftim i kontratës së 

nënshkruar: Publikuar në 

Buletinin e Njoftimeve 

Publike Nr. 25, datë 

27.06.2017.  

 

Referuar procedurës së mësipërme të prokurimit, sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion 

nga “Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë (këtu e në vijim AK)”, konstatohet se: 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit të administruar, rezulton se AK nuk ka dokumentuar dhe 

argumentuar mbi mënyrën e përllogaritjes së vlerës së fondit limit, si dhe përcaktimit të 

elementëve konkretë se si është bërë përllogaritja. 

VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 59, pika 2, parashikon se:  

 
“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë 

alternativave të renditura si më poshtë: 

çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga 

institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në 

manuale etj);  

ose/dhe a) çmimet e tregut; ose/dhe  

b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; 

ose/dhe  

ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara. 

 Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë 

përllogaritjen e vlerës së kontratës”. 

 

Me shkresën nr. 1219/5 prot., datë 13.03.2017, grupi i punës i ngritur me përbërje Prof. M. P., 

N.S. dhe M.A. ka bërë përllogaritjen e vlerës së fondit limit, të procedurës së mësipërme të 
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prokurimit, objekt auditimi, ndërkohë me shkresën nr. 102/1 prot., datë 15.03.2017 ky grup pune 

ka vendosur që: “Me qëllim argumentimin e fondit limit, grupi i punës gjykoi të mbështetet në 

kontratat e mëparshme, duke ju referuar çmimit më të ulët të kontratës, si dhe studimit të tregut 

më të ulët se çmimi i kontratës së mëparshme”. 

  

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit 

limit, u konstatua se: 

AK ka mbajtur dy qëndrime në përllogaritjen e vlerës së fondit limit, pasi në disa raste ka 

marrë për bazë ofertën më të ulët të tregut, kurse në disa raste ka marrë për bazë mesataren e 

ofertave të tregut, si dhe nuk ka dhënë asnjë arsyetim përse nuk janë marrë për bazë ofertat e 

kontratave të mëparshme (brenda tre viteve të fundit), ku çmimet janë më të ulta se çmimet e 

marra për përllogaritje të vlerës së fondit limit.  

Nga verifikimi i dokumentacionit të administruar në AK, lidhur me përllogaritjen e vlerës 

së fondit limit, u konstatua se:  

Lidhur me zërin me numër rendor 15, “spray vaji steril për sistem drenazhi LCS”, rezulton se 

AK ka marrë për bazë çmimin 3292 lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej 

të kishte marrë për bazë çmimin 3200 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 16, “qese drenimi 600 ml, sterile...”, rezulton se AK ka 

marrë për bazë çmimin 35613 lekë/kuti, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të 

kishte marrë për bazë çmimin 31600 lekë/kuti. 

Lidhur me zërin me numër rendor 17,  rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 401310 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

390000 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 18, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 232554 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

226,000 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 19, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 48671 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

47300 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 20, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 6791 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

6600 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 21, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 9209 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

8950 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 22, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 165669 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

161000 lekë/copë. Gjithashtu, lidhur me këtë zë, nuk dokumentohet dhe argumentohet sasia 

shtesë prej 4 copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 23, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 259308 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

252,000 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 24, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 12039 

lekë/kuti, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

11700 lekë/kuti. 
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Lidhur me zërin me numër rendor 25, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 59682 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

58400 lekë/copë. Gjithashtu, lidhur me këtë zë, nuk dokumentohet dhe argumentohet sasia shtesë 

prej 10 copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 26, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 89934 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

79800 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 27, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 89934 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

79800 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 28, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 56969 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

35200 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 29, rezulton se AK nuk dokumenton dhe argumenton 

sasinë shtesë prej 4 copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 30, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 4026.67 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

3850 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 31, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 14406 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

14000 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 32, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 59682 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

58000 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 33, 34, 35 rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 12348 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

12000 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 36, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 22314 

lekë/kuti, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

19800 lekë/kuti. 

Lidhur me zërin me numër rendor 37, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 25725 

lekë/kit, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

25000 lekë/kit. 

Lidhur me zërin me numër rendor 41, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 25622 

lekë/kuti, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

24900 lekë/kuti. 

Lidhur me zërin me numër rendor 42, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 58138 

lekë/kuti, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

56500 lekë/kuti. 

Lidhur me zërin me numër rendor 43, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 36965 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

32800 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 44, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 17130 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

15200 lekë/copë. 
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Lidhur me zërin me numër rendor 45, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 17919 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

15900 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 46, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 65816 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

58400 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 47, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 102557 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

79800 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 53, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 231035 

lekë/pako, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

205000 lekë/pako. Gjithashtu, lidhur me këtë zë, nuk dokumentohet dhe argumentohet sasia 

shtesë prej 2 pako. 

Lidhur me zërin me numër rendor 57, rezulton se AK nuk dokumenton dhe argumenton 

sasinë shtesë prej 2 copë.  

Lidhur me zërin me numër rendor 58, 59 rezulton se AK nuk dokumenton dhe argumenton 

sasinë shtesë prej 2 copë.  

Lidhur me zërin me numër rendor 71, rezulton se AK nuk dokumenton dhe argumenton 

sasinë shtesë prej 4 copë.  

Lidhur me zërin me numër rendor 73, rezulton se AK nuk dokumenton dhe argumenton 

sasinë shtesë prej 5 kuti.  

Lidhur me zërin me numër rendor 74, rezulton se AK nuk dokumenton dhe argumenton 

sasinë shtesë prej 5 kuti.  

Lidhur me zërin me numër rendor 88, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 10778 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

10500 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 89, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 6633.33 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

6300 lekë/copë, referuar kjo çmimit më të ulët të tregut. 

Lidhur me zërin me numër rendor 90, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 1376.67 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 

1168 lekë/copë. 

Lidhur me zërin me numër rendor 91, rezulton se AK ka marrë për bazë çmimin 478.33 

lekë/copë, ndërkohë që referuar arsyetimeve të dhëna, duhej të kishte marrë për bazë çmimin 450 

lekë/copë. 

Referuar sa më sipër, vlera minimalisht prej 8,368,212 lekë përbën një vlerë të 

paargumentuar dhe padokumentuar, lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit limit, për 

të cilën mbajnë përgjegjësi të gjithë anëtarët e komisionit të përllogaritjes së kësaj vlere, ku 

përfituesi i saj është kontraktori.  

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga AK rezulton se, specifikimet teknike janë 

hartuar sipas urdhërit nr. 102/1 prot., datë 15.03.2017, ndërkohë që ofertat janë protokolluar 

në institucion për përllogaritje të vlerës së fondit limit më datë 10.03.2017, ç’ka provon se 

çmimet janë marrë pa u vënë në dispozicion të shoqërive specifikimet teknike. Ky veprim 

provon mbi parregullshmërinë në përllogaritjen e vlerës së fondit limit, ku ofertat në treg janë 

dhënë pa u patur në dispozicion specifikimet teknike për secilin artikull.  
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Gjithashtu, ofertat e dhëna nga shoqëritë për përllogaritje të vlerës së fondit limit janë për 110 

artikuj, ndërkohë që në procedurën konkrete të prokurimit janë tenderuar për 91 artikuj. 

 

Me shkresën nr. 1491 prot., datë 16.03.2017 Znj. N.S. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së 

Shërbimit Farmaceutik i është drejtuar Z. M.S.në cilësinë e Drejtorit Juridik, duke vënë në dijeni 

njëkohësisht edhe Drejtorin e Përgjithshëm Znj. O.M. me një kërkesë për hapje procedure, duke i 

vënë në dispozicion edhe argumentimin sipas shkresës nr. 102/1 prot., datë 15.03.2017. Kjo 

shkresë është nënshkruar po në datë 16.03.2017 edhe nga Drejtori Juridik Z. M.S.. Në këtë 

shkresë përcaktohet edhe ndarja me lote e kësaj procedure, ndërkohë që kjo nuk është një 

procedurë me lote, për të cilën mban përgjegjësi M.S.. 

Me shkresën nr. 1491/1 prot., datë 16.03.2017, Z. M.S.në cilësinë e Drejtorit Juridik dhe Znj. 

E.H. në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë Ekonomike dhe Planifikimit Financiar (miratuar prej 

kësaj të fundit) i është dërguar kërkesë për akordim fondi për vlerën 49,331,578 lekë, për të cilën 

referuar shkeljeve të mësipërme ngarkohet me përgjegjësi ligjore edhe Znj. E.H. e cila ka bërë 

edhe miratimin e kësaj vlere. 

 

Në dosje administrohen formularët e deklarimit të konfliktit të interesit datë 16.03.2017 nga të 

gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit. 

Me shkresën nr. 1511 prot., datë 16.03.2017 është nxjerrë urdhëri i prokurimit, nënshkruar ky 

urdhër nga titullari i AK, Znj. O.M.. 

Me shkresën nr. 1511/1 prot., datë 16.03.2017 është nxjerrë urdhëri për ngritjen e komisionit të 

vlerësimit të ofertave me përbërje E.H., A.X.dhe J.L.. 

Në dosje administrohet seti i dokumenteve standarte të tenderit, të nënshkruar nga të gjithë 

anëtarët e njësisë së prokurimit, konkretisht E.H., N.S. dhe S. Z.. 

Më datë 06.04.2017 është mbajtur procesverbali i hartimit dhe miratimit të dokumenteve të 

tenderit, përfshirë edhe kërkesat për kualifikim. 

 

Nga shqyrtimi i kërkesave për kualifikim të kësaj procedure prokurimi, objekt auditimi, 

konstatohet se: 

Në kriteret specifike për kualifikim njësia e prokurimit ka kërkuar që operatori ekonomik duhet 

të ketë të përfshirë në objektin e veprimtarisë – tregtimin e materialeve mjeksore, kërkesë kjo e 

cila nuk është e saktë, pasi nuk është përcaktuar institucioni kompetent që lëshon një dokument 

të tillë, ç‟ka sjell si pasojë mosvënien e konkurentëve në kushte të barabarta konkurimi dhe 

vlerësimi. 

Në kriteret specifike për kualifikim, njësia e prokurimit ka kërkuar që të paraqiten dëshmi për 

furnizimet e mëparshme të ngjashme, të realizuara gjatë viteve 2014, 2015, 2016... Një kërkesë e 

tillë është diskriminuese, ul konkurencën në prokurim, si dhe nuk i vë ofertuesit në kushte të 

barabarta konkurimi dhe vlerësimi. Gjithashtu, një kërkesë e tillë bie në kundërshtim të plotë me 

legjislacionin e prokurimit publik, në të cilin parashikohet se furnizimet e ngjashme duhet të jenë 

realizuar gjatë tri viteve të fundit. Lidhur me këtë konstatim sqarojmë se, në rast se furnizimet e 

ngjashme do të ishin realizuar në muajin psh Janar 2014, ose 1.2-3-4.2014 etj, deri në tre vite 

përpara datës së hapjes së tenderit, atëhere referuar LPP këto furnizime do të ishin jashtë tre 

viteve të fundit, ndërkohë që sipas kërkesës për kualifikim kandidatët ofertues kualifikohen. 

Gjithashtu, kjo kërkesë për kualifikim kufizon të gjithë ata operatorë ekonomikë të cilët mund të 

kenë realizuar shërbime të ngjashme në muajt psh janar, shjklurt, mars pril etj 2017, ashtu 

sikurse edhe LPP parashikon, ndërkohë që kjo kërkesë e kufizon një gjë të tillë.  
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Referuar kërkesës konkrete për kualifikim, tenderi është hapur në muajin Maj 2017, ndërkohë që 

në rast se dëshmitë për furnizimet ngjashme janë realizuar në muajin p.sh janar, shkurt etj 2014 

sjell si pasojë një furnizim jashtë tre viteve të fundit. 

Gjithashtu, një kërkesë e tillë kufizon pjesëmarrjen dhe përjashton ato shoqëri të cilat mund të 

kenë realizuar shërbime të ngjashme në vitin 2017. 

Në kundërshtim të plotë me legjislacionin e prokurimit publik, për furnizimet e ngjashme të 

realizuara me institucione publike, janë kërkuar të paraqitet kontrata dhe vërtetimi i realizimit, 

ndërkohë që LPP parashikon të paraqitet vërtetimi dhe/ose faturat tatimore të shitjes. 

Kërkesa për kualifikim që, vetëm datën e hapjes së ofertave duhet të paraqiten mostrat e 

artikujve, është një kërkesë e cila nuk gjen mbështetje ligjore. 

 

Kërkesa që, shoqëria pjesëmarrëse duhet të paraqesë vetëdeklarim për origjinën e mallit, është 

një kërkesë e cila nuk provon origjinën e mallit që ofertuesi do të paraqesë, në rast të shpalljes 

fitues. 

Gjithashtu, kërkesa për kualifikim që shoqëria duhet të paraqesë autodeklaratë për materialet 

mjeksore, si dhe për skadencën e mallit, është një kërkesë e cila nuk gjen mbështetje ligjore. 

Sa më sipër, bazuar në LPP, lidhur me kërkesat për kualifikim mban përgjegjësi njësia e 

prokurimit.  

 

Me shkresën nr. 1511/2 prot., datë 06.04.2017 është mbajtur formulari i njoftimit të kontratës, 

sipas së cilës përcaktohet se data e hapjes së ofertave është data 02.05.2017, si dhe afati i lëvrimit 

të mallit nga data e nënshkrimit deri në 25.12.2017. 

Me urdhërin nr. 1511/3 prot., datë 06.04.2017 është zëvendësuar kryetari i KVO Znj. E.H. me 

Znj. E.J..  

Në dosje administrohen formularët e deklarimit të konfliktit të interesit nga anëtarët e KVO, nga 

shqyrtimi i të cilave konstatohet se anëtari A.X.nuk e ka plotësuar të plotë këtë formular.  

 

Më datë 02.05.2017 është mbajtur procesverbali i hapjes së tenderit, nga ku rezulton se ka 

paraqitur ofertë vetëm një shoqëri, konkretisht shoqëria OES D. Sh.p.k. me vlerë 48,984,806 lekë 

pa TVSH, 57,161,904 lekë me TVSH, kjo edhe si pasojë e përllogaritjes së vlerës së fondit limit 

gabim dhe kritereve për kualifikim.  

 

Me shkresën nr. 1511/4 prot., datë 02.05.2017, KVO i është drejtuar njësisë së prokurimit, sipas 

së cilës kërkohet të sqarohet se cilët artikuj janë me TVSH dhe cilat jo, kjo në kushtet kur në 

dokumentet standarte të tenderit, kjo nuk është e specifikuar. 

Me shkresën nr. 1511/5 prot., datë 03.05.2017 njësia e prokurimit i ka vënë në dispozicion 

KVO listën për secilin artikull. 

 

Sipas procesverbalit të mbajtur më datë 16.05.2017, KVO ka vendosur skualifikimin e ofertës së 

paraqitur, në kushtet kur nuk plotëson kriteret për kualifikim. Ky vendim është marrë nga dy 

anëtarët e KVO, ndërkohë që anëtari Z. A.X.ka qenë kundër, pasi ka deklaruar se kjo shoqëri 

plotëson kriteret për kualifikim. 

 

Më datë 19.05.2017 është bërë ankim nga shoqëria e vetme e paraqitur në tender me ofertë, si 

dhe me shkresën nr. 1511/6 prot., datë 19.05.2017 është vendosur pezullimi i kësaj procedure 

prokurimi. 
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Me urdhërin e brendshëm nr. 2441 prot., datë 22.05.2017 është ngritur komisioni i shqyrtimit të 

ankesës, të cilët me shkresën nr. 2441/1 prot., datë 24.05.2017 kanë vendosur kualifikimin e 

ofertës së shoqërisë ankuese. 

Me shkresën nr. 2409/1 prot., datë 26.05.2017 i është kthyer përgjigje shoqërisë ankuese, si dhe 

me shkresën nr. 2441/2 prot., datë 29.05.2017 i është kërkuar KVO zbatimi i vendimit të KSHA. 

Me shkresën nr. 1511/8 prot., datë 09.06.2017 është mbajtur formulari i njoftimit të fituesit, i cili 

është publikuar në Buletimin e Njoftimeve Publike nr. 24, datë 19.06.2017, si dhe me shkresën 

nr. 1511/9 prot., datë 14.06.2017 është nënshkruar kontrata e furnizimit.  

  

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me kualifikimin e ofertës së 

shoqërisë “OES D.” Sh.p.k. rezulton se: 

Arsyetimi i dhënë (nga dy anëtarë të KVO) mbi skualifikimin e ofertës së shoqërisë OES D. 

Sh.p.k. pasi shoqëria ka autorizim nga M. N., i cili është distributor dhe jo prodhues i këtij 

artikulli, qëndron dhe gjen mbështetje ligjore.  

Kjo pasi, në pikën “dh” të kërkesave për kualifikim, njësia e prokurimit ka kërkuar autorizim 

vetëm nga prodhuesi. 

Edhe në formularin e ofertës, operatori ekonomik ka përcaktuar se prodhues është M. N., 

ndërkohë që referuar dokumentacionit të paraqitur në tender, kjo shoqëri nuk është prodhuesi, 

por distributori, në kundërshtim kjo me pikën “d” të kërkesave për kualifikim ku përcaktohet 

vetëdeklarim për origjinën e mallit, ku të përcaktohet vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese.  

 

Gjithashtu, pretendimi i dhënë nga KVO mbi artikullin nr. 91, roll një përdorimësh kirurgjikal 

qëndron, pasi referuar dokumentacionit të paraqitur në tender nuk administrohet asnjë 

dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë lidhjen midis prodhuesit O. M. me kompaninë H. M. 

Lidhur me pretendimin për prodhuesin A. AG datë 20.04.2017 për një shumë totale prej 150,000 

Euro, referuar dokumentacionit të paraqitur në tender, arsyetimi i dhënë për skualifikim qëndron 

dhe është i mbështetur në prova. 

 

Lidhur me ofertën e dhënë dhe paraqitur në tender nga kjo shoqëri, rezulton se: 

Për zërin me numër rendor 29, material zëvendësues i durës 12 x 14 cm, në përllogaritjen e 

vlerës së fondit limit, ky zë nuk rrihet me TVSH, ndërkohë që ofertuesi e ka dhënë çmimin me 

TVSH, në vlerën 150,220 lekë. Ky fakt, njëlloj ashtu sikurse edhe për zërat e mëposhtëm, 

nuk është pasqyruar nga KVO, duke bërë fshehje të pasqyrimit të situatës, ku më parë ka 

kërkuar edhe interpretim nga njësia e prokurimit.  

Për zërin me numër rendor 44, në përllogaritjen e vlerës së fondit limit, ky zë nuk rrihet me 

TVSH, ndërkohë që ofertuesi e ka dhënë çmimin me TVSH, në vlerën 71,460 lekë. 

Për zërin me numër rendor 45, në përllogaritjen e vlerës së fondit limit, ky zë nuk rrihet me 

TVSH, ndërkohë që ofertuesi e ka dhënë çmimin me TVSH, në vlerën 49,920 lekë. 

Për zërin me numër rendor 49, në përllogaritjen e vlerës së fondit limit, ky zë nuk rrihet me 

TVSH, ndërkohë që ofertuesi e ka dhënë çmimin me TVSH, në vlerën 25,400 lekë. 

Për zërin me numër rendor 50, në përllogaritjen e vlerës së fondit limit, ky zë nuk rrihet me 

TVSH, ndërkohë që ofertuesi e ka dhënë çmimin me TVSH, në vlerën 1,893 lekë. 

Për zërin me numër rendor 51, në përllogaritjen e vlerës së fondit limit, ky zë nuk rrihet me 

TVSH, ndërkohë që ofertuesi e ka dhënë çmimin me TVSH, në vlerën 20,263 lekë. 
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Sa më sipër, ofertuesi ka ofertuar për zëra për të cilat nuk rrihet TVSH, referuar kjo përllogaritjes 

së vlerës së fondit limit, ku në këtë përllogaritje ka ofertuar edhe shoqëria e cila është shpallur 

fituese. Vlera e dhënë e TVSH është 319,156 lekë, e cila përbën një vlerë të pajustifikuar dhe 

paargumentuar, lidhur me ofertën e paraqitur në tender, për të cilën ngarkohen me 

përgjegjësi ligjore të gjithë anëtarët e KVO konkretisht E.J., A.X.dhe J.L., të cilët kanë bërë 

edhe vlerësimin e kësaj oferte, si dhe kontraktori, i cili ka dhënë ofertën. 

Për sa më sipër, kualifikimi i ofertës së kësaj shoqërie është bërë në kundërshtim me nenin 

53/3 të LPP.   

 

Gjithashtu, referuar ankesës së kësaj shoqërie lidhur me skualifikimin e ofertës, pranohet se 

shoqëria M. nuk është prodhues, por ndërkohë që paraqitet në formularin e ofertës si prodhues. 

Pra, AK është ndodhur përpara faktit të paraqitjes së dokumentacionit që përmban të dhëna të 

rreme për qëllime kualifikimi, parashikuar kjo në nenin 13 të LPP. Në rastin konkret, kjo shoqëri 

ka dorëzuar në tender formularin e ofertës, ku deklaron si prodhues, një shoqëri e cila nuk është 

prodhuese, por distributor, “shpërndarës” ashtu sikurse pranohet edhe nga vetë shoqëria. 

 

Lidhur me zbatimin e kësaj kontrate konstatohet se: 

Me shkresën nr. 1511/9 prot., datë 14.06.2017 është lidhur kontrata midis QSUT dhe shoqërisë 

“OES D.” Sh.p.k. 

Në nenin 3 të kësaj kontrate parashikohet se vlera totale e saj është 57,161,904 lekë me TVSH. 

Në nenin 6 të kontratës palët kanë rënë dakort që, afati i lëvrimit të mallit do të jetë nga data e 

nënshkrimit të kontratës deri më datë 25.12.2017, 40% e sasisë së mallit duhet të lëvrohet brenda 

60 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës. 

Pra, referuar kontratës së lidhur më datë 14.06.2017, sjell si pasojë që 40% e sasisë së mallit 

duhet të lëvrohet brenda datës 12.08.2017. 

Referuar zbatimit të kësaj kontrate, konkretisht lëvrimit të mallit, rezulton se kontraktori nuk ka 

zbatuar kushtet e kontratës për dorëzimin e të paktën 40% të sasisë brenda afateve të rëna dakort 

midis palëve, konkretisht: 

Për zërin nr. 36, sfera reflektive pasive radio-opake, konstatohet se sasia e kërkuar prej 2 kuti (5 

copë) është dorëzuar në QSUT më datë 06.09.2017, ndërkohë që kontraktori ka patur detyrimin 

ligjor të dorëzojë të paktën 40% të kësaj sasie brenda 60 ditëve nga data e lidhjes së kontratës. 

Lidhur me zërin me nr. 41, Hemostat i absorbueshëm me përbërje polyoxyan hidro glucuronic 

acid 5x7.5 cm, kontraktori brenda afatit të përcaktuar në kontratë ka dorëzuar vetëm 1 kuti 

(12copë), ndërkohë që sasia tjetër prej 7 copë është dorëzuar më datë 06.09.2017. Pra kontraktori 

ka dështuar në dorëzimin e të paktën 40% të sasisë së kërkuar prej 8 copë(40% i 8 = 3.2). 

Lidhur me zërin me nr. 47, kontraktori brenda afatit të përcaktuar në kontratë ka dorëzuar vetëm 

1 copë, ndërkohë që sasia tjetër prej 19 copë është dorëzuar më datë 06.09.2017. Pra kontraktori 

ka dështuar në dorëzimin e të paktën 40% të sasisë së kërkuar prej 20 copë (40% i 20 = 8). 

Lidhur me zërin me nr. 49, kontraktori brenda afatit të përcaktuar në kontratë ka dorëzuar vetëm 

10 copë, ndërkohë që sasia tjetër prej 30 copë është dorëzuar më datë 06.09.2017. Pra kontraktori 

ka dështuar në dorëzimin e të paktën 40% të sasisë së kërkuar prej 40 copë (40% i 40 = 16). 

Lidhur me zërin me nr. 52, kontraktori brenda afatit të përcaktuar në kontratë ka dorëzuar vetëm 

1 copë, ndërkohë që sasia tjetër prej 7 copë është dorëzuar më datë 06.09.2017. Pra kontraktori 

ka dështuar në dorëzimin e të paktën 40% të sasisë së kërkuar prej 8 copë (40% i 8 = 3.2). 
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Lidhur me zërin me nr. 56, kontraktori brenda afatit të përcaktuar në kontratë ka dorëzuar vetëm 

9 copë, ndërkohë që sasia tjetër prej 31 copë është dorëzuar më datë 06.09.2017. Pra kontraktori 

ka dështuar në dorëzimin e të paktën 40% të sasisë së kërkuar prej 40 copë (40% i 40 = 16). 

Lidhur me zërin me nr. 57, kontraktori brenda afatit të përcaktuar në kontratë ka dorëzuar vetëm 

1 copë, ndërkohë që sasia tjetër prej 5 copë është dorëzuar më datë 06.09.2017. Pra kontraktori 

ka dështuar në dorëzimin e të paktën 40% të sasisë së kërkuar prej 6 copë (40% i 6 = 2.4). 

Lidhur me zërin me nr. 58, kontraktori brenda afatit të përcaktuar në kontratë ka dorëzuar vetëm 

1 copë, ndërkohë që sasia tjetër prej 5 copë është dorëzuar më datë 06.09.2017. Pra kontraktori 

ka dështuar në dorëzimin e të paktën 40% të sasisë së kërkuar prej 6 copë (40% i 6 = 2.4). 

Lidhur me zërin me nr. 72, kontraktori brenda afatit të përcaktuar në kontratë ka dorëzuar vetëm 

1 kuti (24 copë), ndërkohë që sasia tjetër prej 14 kuti është dorëzuar më datë 06.09.2017. Pra 

kontraktori ka dështuar në dorëzimin e të paktën 40% të sasisë së kërkuar prej 15 kuti (40% i 15 

= 6). 

Lidhur me zërin me nr. 73, kontraktori brenda afatit të përcaktuar në kontratë ka dorëzuar vetëm 

1 kuti (12 copë), ndërkohë që sasia tjetër prej 14 kuti është dorëzuar më datë 06.09.2017. Pra 

kontraktori ka dështuar në dorëzimin e të paktën 40% të sasisë së kërkuar prej 15 kuti (40% i 15 

= 6). 

Lidhur me zërin me nr. 74, kontraktori brenda afatit të përcaktuar në kontratë ka dorëzuar vetëm 

1 kuti, ndërkohë që sasia tjetër prej 14 kuti është dorëzuar më datë 06.09.2017. Pra kontraktori ka 

dështuar në dorëzimin e të paktën 40% të sasisë së kërkuar prej 15 kuti (40% i 15 = 6). 

Lidhur me zërin me nr. 75, kontraktori brenda afatit të përcaktuar në kontratë ka dorëzuar vetëm 

1 kuti, ndërkohë që sasia tjetër prej 7 kuti është dorëzuar më datë 06.09.2017. Pra kontraktori ka 

dështuar në dorëzimin e të paktën 40% të saisë së kërkuar prej 8 kuti (40% i 8 = 3.2). 

Lidhur me zërin me nr. 89, kontraktori brenda afatit të përcaktuar në kontratë ka dorëzuar 0 copë, 

ndërkohë që sasia prej 800 copë është dorëzuar më datë 06.09.2017. Pra kontraktori ka dështuar 

në dorëzimin e të paktën 40% të saisë së kërkuar prej 800 copë (40% i 800 = 320). 

E njëjta gjë vlen për analogji edhe për zëra të tjerë, ku kontraktori ka dështuar në dorëzimin e 

40% të sasisë së mallit, referuar kjo kushteve të kontratës së rënë dakort midis palëve. 

Në këto kushte, kontraktori lidhur me zërat e mësipërm, ka dorëzuar mallin me të paktën 25 ditë 

vonesë. 

 

Gjithashtu, në nenin 10 të kontratës palët kanë rënë dakort që, kontraktuesi kur nuk realizon këtë 

kontratë brenda afatit të përcaktuar në të, për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 

muaj, tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 2/1000 e vlerës korresponduese të mbetur pa 

u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës 

së kontratës. 

Referuar kushteve të kontratës rezulton se vlera e penalitetit të pambajtur është 57,161,904 x 

25% = 14,290,476 x 2/1000 = 28,580 x 25 ditë = 714,500 lekë, vlerë e cila duhet të kthehet nga 

kontraktori.  

Gjithashtu, lidhur me zërin me nr. 59, kontraktori brenda afatit të përcaktuar në kontratë ka 

dorëzuar 1 copë, ndërkohë që sasia prej 6 copë është dorëzuar më datë 10.11.2017. Pra 

kontraktori ka dështuar në dorëzimin e të paktën 40% të saisë së kërkuar prej 7 copë (40% i 7 = 

2.8). 

Në këto kushte, kontraktori lidhur me zërat e mësipërm, ka dorëzuar mallin me të paktën 91 ditë 

vonesë. 
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Gjithashtu, në nenin 10 të kontratës palët kanë rënë dakort që, kontraktuesi kur nuk realizon këtë 

kontratë brenda afatit të përcaktuar në të, për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 

muaj, tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 2/1000 e vlerës korresponduese të mbetur pa 

u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës 

së kontratës. 

Referuar kushteve të kontratës rezulton se vlera e penalitetit të pambajtur është 57,161,904 

x 25% = 14,290,476 x 2/1000 = 28,580 x 91 ditë = 2,600,780 lekë, për të cilën mban 

përgjegjësi kontraktori, si dhe Znj. E.B.në cilësinë e përfaqësuesit të DMM.  

 

Lidhur me skadencat e këtyre materialeve, konstatohet se: 

Sipas akt kolaudimit të mbajtur më datë 20.06.2017 është përcaktuar se për zërin veshje sterile 

një përdorimëshe e përshtatshme për kamerën aesculap të neuroendoskopisë data e prodhimit 

është 12.12.2014, si dhe data e skadencës është 12.12.2019. 

Në kushtet e kontratës është rënë dakort midis palëve që (neni 5), data e skadencës në ditën e 

lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se ½ e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të 

skadencës. 

Në rastin konkret, ½ e kohës së prodhimit dhe asaj të skadimit është ½ e 5 vite = 2.5 vite, pra 2 

vjet e 6 muaj. 

Në kushtet kur kontrata është lidhur në datë 14.06.2017, atëhere sipas kushteve të kontratës, 

skadenca duhej të ishte deri në datë 20.12.2019 (20.06.2017 është bërë hyrja e mallit), ndërkohë 

që është paraqitur më skadencë deri në datë 12.12.2019. 

Sa më sipër, kontraktori ka dorëzuar një mall në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës. Sa 

më sipër, komisioni i ngritur për marrjen në dorëzim të mallit, nuk duhej ta kishte pranuar atë, si 

dhe duhej të kishte kërkuar pranë kontraktorit zëvendësimin e menjëhershëm të tij. 

Referuar sa më sipër, kontraktori ka dështuar në dorëzimin e mallit sipas specifikimeve teknike 

dhe kushteve të kontratës së rënë dakort midis palëve, si dhe vlera prej 24 x 1,290 = 30960 + 

20% = 37,152 lekë përbën një pagesë për një mall në kundërshtim të plotë me kushtet e 

kontratës, për të cilën mbajnë përgjegjësi ligjore kontraktori, si dhe E.B.në cilësinë e 

përfaqësuesit të DMM (depo e materialeve dhe mjekimit), V.P. në cilësinë e përgjegjësit 

material, të cilat kanë nënshkruar në fletë hyrjen në Farmacinë qendrore QSUT, si dhe 

F.R.e cila ka nënshkruar në faturat tatimore të shitjes në emër të blerësit.  

Gjithashtu, referuar kushteve të kontratës, midis palëve është rënë dakort që, data e skadencës në 

ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se ½ e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe 

asaj të skadencës. 

Pra, AK ka kërkuar që për të gjithë artikujt e dorëzuar të jetë e shënuar data e prodhimit dhe data 

e skadencës 

 

Referuar artikujve të marrë në dorëzim rezulton se: 

Për zërin prerës sistem kraniotomie me mikrokabëll, sipas fletë hyrjes në Farmacinë qendrore në 

QSUT përcaktohet se data e skadencës është 30.06.2030, ndërkohë që sipas akt kolaudimit 

përcaktohet se data e prodhimit është 04.08.2016, ndërkohë që nuk ka datë skadence. Referuar 

zërit konkret, mban përgjegjesi Znj. E.B.në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë hyrjen në 

Farmacinë qendrore të QSUT, si dhe kontraktori duke përcaktuar datë skadence, e cila nuk 

ekziston. Sa më sipër, vlera prej 2 x 6,990 = 13,980 + 20% = 16,776 përbën një vlerë të 

pajustifikuar, pasi është marrë në dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me kushtet e 

kontratës. 
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Për zërin mikrobashkues trepan, sipas fletë hyrjes në Farmacinë qendrore në QSUT përcaktohet 

se data e skadencës është 30.06.2030, ndërkohë që sipas akt kolaudimit përcaktohet se data e 

prodhimit është 04.04.2017, ndërkohë që nuk ka datë skadence. Referuar zërit konkret, mban 

përgjegjesi Znj. E.B.në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë hyrjen në Farmacinë qendrore të 

QSUT, si dhe kontraktori duke përcaktuar datë skadence, e cila nuk ekziston. Sa më sipër, vlera 

prej 1 x 259,308 = 259,308 + 20% = 311,169 përbën një vlerë të pajustifikuar, pasi është 

marrë në dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës. 

Për zërin celës këmbe me një pedal, sipas fletë hyrjes në Farmacinë qendrore në QSUT 

përcaktohet se data e skadencës është 30.06.2030, ndërkohë që sipas akt kolaudimit përcaktohet 

se nuk ka datë skadence dhe datë prodhimi. Referuar zërit konkret, mban përgjegjesi Znj. 

E.B.në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë hyrjen në Farmacinë qendrore të QSUT, si dhe 

kontraktori duke përcaktuar datë skadence, e cila nuk ekziston. Sa më sipër, vlera prej 1 x 

40,645 = 40,645 + 20% = 48,774 përbën një vlerë të pajustifikuar, pasi është marrë në 

dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës. 

Për zërin elektroda tokëzimi me përmasa 3.5 x 5 cm, 2M, sipas fletë hyrjes në Farmacinë 

qendrore në QSUT përcaktohet se data e skadencës është 02.09.2018, ndërkohë që sipas akt 

kolaudimit nuk përcaktohet data e prodhimit. Referuar zërit konkret, mban përgjegjesi Znj. 

E.B.në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë hyrjen në Farmacinë qendrore të QSUT, si dhe 

kontraktori duke mos përcaktuar datë prodhimi. Sa më sipër, vlera prej 8 x 33,600 = 268,800 + 

20% = 322,560 përbën një vlerë të pajustifikuar, pasi është marrë në dorëzim një mall në 

kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës. 

Për zërin lidhës për dy elektroda me gjatësi 12cm, me konector touch-proof 1.5mm, sipas fletë 

hyrjes në Farmacinë qendrore në QSUT përcaktohet se data e skadencës është 30.06.2030, 

ndërkohë që sipas akt kolaudimit përcaktohet se nuk ka datë skadence dhe datë prodhimi. 

Referuar zërit konkret, mban përgjegjesi Znj. E.B.në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë 

hyrjen në Farmacinë qendrore të QSUT, si dhe kontraktori duke mos përcaktuar datë skadence 

dhe prodhimi. Sa më sipër, vlera prej 1 x 2,867 = 2,867 + 20% = 3,440 përbën një vlerë të 

pajustifikuar, pasi është marrë në dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me kushtet e 

kontratës. 

Për zërin elektroda të veshura me ar me diametër 10mm, sipas fletë hyrjes në Farmacinë 

qendrore në QSUT përcaktohet se data e skadencës është 30.06.2030, ndërkohë që sipas akt 

kolaudimit përcaktohet se nuk ka datë skadence dhe datë prodhimi. Referuar zërit konkret, 

mban përgjegjesi Znj. E.B.në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë hyrjen në Farmacinë 

qendrore të QSUT, si dhe kontraktori duke mos përcaktuar datë skadence dhe prodhimi. Sa më 

sipër, vlera prej 1 x 20,072 = 20,072 + 20% = 24,086 përbën një vlerë të pajustifikuar, pasi 

është marrë në dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës. 

Për zërin elektroda unazore, sipas fletë hyrjes në Farmacinë qendrore në QSUT përcaktohet se 

data e skadencës është 30.06.2030, ndërkohë që sipas akt kolaudimit nuk përcaktohet data e 

prodhimit dhe data e skadencës. Referuar zërit konkret, mban përgjegjesi Znj. E.B.në cilësinë e 

personit përgjegjës që ka bërë hyrjen në Farmacinë qendrore të QSUT, si dhe kontraktori duke 

përcaktuar datë skadence, e cila nuk ekziston. Sa më sipër, vlera prej 1 x 24,764 = 24,764 + 

20% = 29,716 përbën një vlerë të pajustifikuar, pasi është marrë në dorëzim një mall në 

kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës. 

Për zërin lidhës elektroda me 5 pole gjatësi 100 cm, sipas fletë hyrjes në Farmacinë qendrore në 

QSUT përcaktohet se data e skadencës është 30.06.2030, ndërkohë që sipas akt kolaudimit 

përcaktohet se nuk ka datë skadence dhe datë prodhimi. Referuar zërit konkret, mban 
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përgjegjesi Znj. E.B.në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë hyrjen në Farmacinë qendrore të 

QSUT, si dhe kontraktori duke mos përcaktuar datë skadence dhe prodhimi. Sa më sipër, vlera 

prej 1 x 9,123 = 9,123 + 20% = 10,947 përbën një vlerë të pajustifikuar, pasi është marrë në 

dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës. 

Për zërin lidhës me percinë 38 cm, sipas fletë hyrjes në Farmacinë qendrore në QSUT 

përcaktohet se data e skadencës është 30.06.2030, ndërkohë që sipas akt kolaudimit përcaktohet 

se nuk ka datë skadence dhe datë prodhimi. Referuar zërit konkret, mban përgjegjesi Znj. 

E.B.në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë hyrjen në Farmacinë qendrore të QSUT, si dhe 

kontraktori duke mos përcaktuar datë skadence dhe datë prodhimi. Sa më sipër, vlera prej 1 x 

23,499 = 23,499 + 20% = 28,198 përbën një vlerë të pajustifikuar, pasi është marrë në 

dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës. 

Për zërin elektroda stimulimi 150 cm, sipas fletë hyrjes në Farmacinë qendrore në QSUT 

përcaktohet se data e skadencës është 30.06.2030, ndërkohë që sipas akt kolaudimit përcaktohet 

se nuk ka datë skadence dhe datë prodhimi. Referuar zërit konkret, mban përgjegjesi Znj. 

E.B.në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë hyrjen në Farmacinë qendrore të QSUT, si dhe 

kontraktori duke mos përcaktuar datë skadence dhe datë oprodhimi. Sa më sipër, vlera prej 1 x 

15,380 = 15,380 + 20% = 18,456 përbën një vlerë të pajustifikuar, pasi është marrë në 

dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës. 

Për zërin set elektrodash me kabull 15cm, sipas fletë hyrjes në Farmacinë qendrore në QSUT 

përcaktohet se data e skadencës është 30.06.2030, ndërkohë që sipas akt kolaudimit përcaktohet 

se nuk ka datë skadence dhe datë prodhimi. Referuar zërit konkret, mban përgjegjesi Znj. 

E.B.në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë hyrjen në Farmacinë qendrore të QSUT, si dhe 

kontraktori duke mos përcaktuar datë skadence dhe datë prodhimi. Sa më sipër, vlera prej 1 x 

14,337 = 14,337 + 20% = 17,204 përbën një vlerë të pajustifikuar, pasi është marrë në 

dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës. 

 

Për zërin kapuc koke për vendosjen e elektrodave EEG, sipas fletë hyrjes në Farmacinë qendrore 

në QSUT përcaktohet se data e skadencës është 30.06.2030, ndërkohë që sipas akt kolaudimit 

përcaktohet se nuk ka datë skadence dhe datë prodhimi. Referuar zërit konkret, mban 

përgjegjesi Znj. E.B.në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë hyrjen në Farmacinë qendrore të 

QSUT, si dhe kontraktori duke mos përcaktuar datë skadence dhe datë prodhimi. Sa më sipër, 

vlera prej 1 x 10,500 = 10,500 + 20% = 12,600 përbën një vlerë të pajustifikuar, pasi është 

marrë në dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës. 

Sa më sipër, vlera totale e mallit të marrë në dorëzim në kundërshtim të plotë me kushtet e 

kontratës është 843,926 lekë. 

 

Gjithashtu, referuar zbatimit të kësaj kontrate konstatohet se anëtari i komisionit të marrjes së 

mallit në dorëzim Znj. D.V. nuk ka qenë prezente në datë 20.06.2017, pasi ka qene me raport 

mjeksor, konkretisht nga data 05.06.2017 deri më datë 10.06.2017, nga data 12.06.2017 deri 

më datë 17.06.2017, si dhe nga data 19.06.2017 deri më datë 23.06.2017. 

Në këto kushte, kur raporti mjeksor është paguar nga punëdhënësi, të bëhen verifikimet 

përkatëse, lidhur me pagesën e bërë, kjo në kushtet kur raportet janë marrë në 

kundërshtim të plotë me legjislacionin në fuqi.  

Lidhur me këtë konstatim, referuar observacioneve të dërguara konstatohet se nuk është 

bërë asnjë verifikim, duke mbajtur njëkohësisht edhe pagesat përkatëse të kryera nga 

QSUT, duke vepruar në kundërshtim me sa është konstatuar.  
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Lidhur me këtë pikë, QSUT të bëjë verifikimet përkatëse, si dhe në varësi të tyre të veprojë 

konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi ndaj këtij personi, lidhur me raportet 

mjeksore të paraqitura dhe të paguara, duke vënë në dijeni njëkohësisht edhe organet e 

institucionet kompetente.  

 

Sipas observacionit të dërguar nga A.X.nr. 5/84 prot., datë 05.04.2019 sqarohet se: “Në lidhje me 

ngarkimin tim me përgjegjësi ligjore së bashku me anëtarët e tjerë të KVO, konkretisht E.J., J.L. 

si dhe kontraktori, sqaroj se detyra ime si anëtar i KVO kufizohet në dijet e mija si mjek 

neurokirurg, pasi blerja ka qenë për materiale specifike neurokirurgjikale. Konstatimi i vlerës së 

pajustifikuar dhe paargumentuar, lidhur me ofertën e paraqitur në tender, i tejkalon dijet e çdo 

neurokirurgu”. Lidhur me observacionin e bërë, grupi i auditimit e merr atë pjesërisht në 

konsideratë, kjo në kushtet e mosnjohjes së legjislacionit të prokurimit publik nga ana juaj, por 

sqaron se në çdo rast, në kushtet kur edhe nuk keni kryer trajnime në këtë fushë, nuk duhet të 

merrni pjesë si anëtar i KVO, duke pranuar në këtë mënyrë të bëni edhe vlerësimet përkatëse, 

teknike dhe ligjore, duke nënshkruar në dokumentacionet e mbajtura.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/75 prot., datë 05.04.2019 nga M.S.rezulton se, sqarimet e 

dhëna nuk qëndrojnë. 

Arsyetimi i dhënë se, mund të jetë një lapsus kërkesa për ndarjen në lote, nuk qëndron. 

Arsyetimi i dhënë se, Drejtori i Shërbimit Framaceutik, në këtë rast znj. N.S.është edhe anëtar i 

Urdhërit të Prokurimit nr. 1511, datë 16.03.2017, nuk argumenton të kundërtën për sa është 

konstatuar. 

Gjithashtu, lidhur për sa trajtoni për përgjegjësi në këtë observacion, ato janë të parashikuara në 

dispozitat e legjislacionit të prokurimit publik.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/55 prot., datë 04.04.2019 nga S.Z. (L.) sqarohet se: 

“Profesioni im është Farmaciste dhe detyra ime si anëtare e njësisë së prokurimit ishte vetëm 

hartimi i specifikimeve teknike në cilësinë e specialistit të fushës. Shkeljet e konstatuara kanë të 

bëjnë me interpretimin e kritereve të kualifikimit, e cila është një detyrë direkte e juristit. Pra 

përgjegjësi ligjore mban anëtari i njësisë së prokurimit i cili është me profesion jurist, si dhe ka 

kryer të gjitha veprimet në SPE, i cili ka vepruar nga ana ligjore në kundërshtim të plotë me 

LPP”. Sqarimet e dhëna qëndrojnë pjesërisht, por nga ana juaj në procesverbalet e mbajtura 

duhet të ishin të detajuara të gjitha sqarimet e dhëna më sipër, duke bërë edhe ndarjen e 

përgjegjësive, sipas profesioneve përkatëse. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/92 prot., datë 05.04.2019 nga E.J. rezulton se, sqarimet e 

dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk argumentojnë të kundërtën e konstatimit. Pretendimi juaj se 

oferta e shoqërisë pjesëmarrëse është cilësuar e pavleshme, nuk argumenton që nga ana juaj, si 

ekonomiste në këtë komision, duhej të ishin bërë edhe vlerësimet për TVSH e zërave të ofertuar. 

Sa më sipër, sqarimi i dhënë nuk gjendet i bazuar në ligj, për sa është kosntatuar si shkelje nga 

ana juaj e LPP.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/86 prot., datë 05.04.2019 nga J.L. rezulton se, sqarimet e 

dhëna nga ana juaj se përgjegjësi duhet të mbajnë dy anëtarët e tjerë të KVO, pasi janë 

ekonomist dhe specialist i fushës, nuk argumentojnë të kundërtën e konstatimit. Lidhur me 

pretendimin tuaj se përgjegjësi për TVSH duhet të mbajë edhe KSHA është një pretendim 

absurd, pasi ky komision vlerëson vetëm mbi pretendimet e ngritura për skualifikim. Ndërkohë, 

nga ana e KVO nuk është ngritur edhe ky konstatim për skualifikim. 

Sipas observacioneve të dërguara nr. 5/104 prot., datë 05.04.2019 rezulton se, sqarimet e dhëna, 

nuk janë të shoqëruara me dokumentacion që të provojnë të kundërtën e konstatimit. 
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Argumentimet e dhëna mbi konstatimet në përllogaritjen e vlerës së fondit limit, nuk qëndrojnë, 

si dhe nuk gjenden të bazuara në ligj dhe në prova. 

Sqarimet e dhëna mbi parregullsinë e konstatuar për përllogaritjen e vlerës së fondit limit, ku 

ofertat janë marrë përpara se AK të bënte hartimin e specifikimeve teknike, nuk argumentojnë të 

kundërtën e konstatimit. Pra, nga ana juaj janë marrë oferta në treg në mënyrëtë pasaktë, pa u 

patur në dispozicion specifikimet teknike. 

Sqarimet e dhëna nga ish drejtori ekonomik nuk qëndrojnë, si dhe nuk gjenden të bazuara në ligj. 

Kjo në kushtet kur jeni edhe personi përgjegjës nga ana financiare në institucion. 

Sqarimt e dhëna mbi kërkesat për kualifikim nuk qëndrojnë, si dhe bien në kundërshtim me 

legjislacionin e prokurimit publik. 

Sqarimet e dhëna nga ana juaj mbi zbatimin e kontratës nuk qëndrojnë, si dhe sqarimi i dhënë se 

zërat e pretenduar nuk skadojnë, nuk argumenton të kundërtën e konstatimit, ku detyra juaj ka 

qenë zbatimi i kushteve kontraktuale midis palëve. Në rast se do të merret si i mirëqenë arsyetimi 

juaj antiligjor, atëhere ju duhej t‟i ishit drejtuar titullarit të AK, duke dhënë edhe sqarimet 

përkatëse mbi skadencat përkatëse, duke kërkuar edhe amendim të kontratës antiligjore, të 

pretenduar si të tillë nga ana juaj. 

Arsyetimi i dhënë se F.R.ka nënshkruar vetëm në cilësinë e Përgjegjësit të Sektorit tëFarmacisë, 

nuk argumenton të kundërtën për sa është konstatuar si shkelje.  

Gjithashtu, referuar edhe pretendimeve të ngritura më sipër mbi specialistët e fushës, ju sqarojmë 

se legjislacioni i prokurimit publik e parashikon përgjegjësinë në këtë rast mbi nxjerrjen e 

urdhërave përkatës, por në këto kushte kur ju pretendoni një gjë të tillë, nuk duhej të kishit bërë 

nënshkrimet përkatëse në dokumentacionet e mbajtura.  

Referuar konstatimeve të mësipërme, rezulton se për znj. D.V., lidhur me konstatimet e 

mësipërme nuk është ndërmarrë asnjë hap ligjor, lidhur për sa është trajtuar në akt 

konstatim.  

Sipas observacioneve të dërguara nr. 5-197 prot., datë 17.06.2019 konstatohet se sqarimet e 

dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk gjenden të bazuara në ligj. Lidhur me pjesën e përgjegjësive, 

janë bërë edhe ndryshimet përkatëse në material. Gjithashtu, sqarimet e dhëna se skadenca ka 

kaluar 8 ditë nuk ka sjellë asnjë dëm është një pretendim absurd, i pambëshjtetur në asnjë 

dispozitë ligjore apo nënligjore në fuqi.  

Observacioni i dërguar nr. 5-162 prot., nuk merret në konsideratë, sqaruar hollësishëm në raport, 

si dhe sqarimet e dhëna nuk provojnë të kundërtën për sa është konstatuar.  

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-161 prot., datë 17.06.2019 nuk merret në 

konsideratë, në kushtet kur nuk qëndron, si dhe nuk gjendet i bazuar në ligj.  

Lidhur me observacionin e dërguar nga J.L. mbi projekt raportin, protokolluar në KLSH nr. 

1422-6 prot., datë 24.06.2019, së pari ju sqarojmë se, personit të cilit ju i jeni drejtuar, nuk është 

drejtori i Departamentit të Audtimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja. Së dyti, 

pretendimi juaj se nuk jeni thirrur asnjëherë për të dhënë informacione dhe detaje mbi ecurinë e 

kësaj procedure nuk qëndron, si dhe nuk gjen mbështetje ligjore ky pretendim. Pavarësisht se 

jeni thirrur disa herë, ku në disa raste jeni paraqitur, kurse në disa raste të tjera jo (pasi jeni 

larguar nga puna), personi juaj ka marrë dijeni si mbi konstatimet e akt konstatimeve, ashtu edhe 

për projekt raportin, për të cilat keni bërë edhe observacionet përkatëse. Situataqë ju pasqyroni 

në observacion nuk qëndron, si dhe ju nuk i jeni përmbajtur konstatimeve, të cilat janë pasqyruar 

hollësishëm në raport. Gjithashtu, ju është bërë me dije se, nga ana juaj, ashtu sikurse edhe 

anëtarët e tjerë të KVO, nuk keni pasqyruar saktë procesin e vlerësimit të ofertave pjesëmarrëse, 

si dhe lidhur me pjesën e TVSH, ju si KVO keni kërkuar informacion nga njësia e prokurimit, i 
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cili ju është vënë në dispozicion. Ju keni vepruar duke shkelur rëndë LPP, pasi nuk keni 

pasqyruar si anëtare e KVO, në cilësinë e juristit, lidhur me ofertën e dhënë nga shoqëria, duke 

fshehur në këtë mënyrë situatën, si dhe duke mos e vendosur si arsye për skualifikim, me një 

gabim mbi 2%. Në kushtet e mësipërme, observacioni i dërguar nuk merret në konsideratë, pasi 

nuk gjendet i bazuar në ligj dhe në prova.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5-171 prot., datë 17.06.2019 nga J.L. sqarojmë se, lidhur me 

pjesën e TVSH, grupi i auditimit ka vepruar mbi bazën e përllogaritjes së kësaj vlere nga 

institucioni ku ju keni qenë në punë. Pra, duke qenë se fondi limit i kësaj procedure është 

përllogaritur në këtë mënyrë nga ana juaj, grupi i auditimit ka verifikuar të njëjtën situatë për 

ofertën të shpallur fituese, fakt të cilin ju si anëtare e KVO nuk e keni pasqyruar, për të cilën 

ngarkoheni me përgjegjësi ligjore. 

Gjithashtu, ju si KVO keni kërkuar sqarim nga njësia e prokurimit, i cili ju është vënë në 

dispozicion, por nga ana juaj si anëtare e Kvo nuk është ndërmarrë asnjë hap ligjor. 

Pretendimi juaj se ju e keni skualifikuar këtë ofertë, nuk provon të kundërtën për sa është 

konstatuar, pasi ju në cilësinë e KVO nuk e keni pasqyruar faktin e mësipërm, lidhur me TVSH, 

cka tregon papërgjegjshmërinë në vlerësimin e ofertave pjesëmarrëse, duke shkelur nenin 53 

pika 3 të LPP. Gjithashtu, ju bëjmë me dije se LPP parashikon se KVO është përgjegjës për 

vlerësimin e ofertave pjesëmarrëse.  

 

12.Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës konçesionare me objekt:“Kontratë 

konçesioni për ofrimin e shërbimeve të integruara të furnizimit të setit të personalizuar të 

instrumenteve kirurgjikalë sterile, furnizimin me material mjeksor steril njëpërdorimësh në 

sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave 

kirurgjikale”.   

Mbi auditimin e ushtruar në “Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë”, në bazë të 

programit të auditimit Nr. 1422/1 Prot, datë 07.01.2019, mbajtur në datë 29.03.2019, vetëm për 

pjesën për sa i takon QSUT në këtë marrëveshje konçesionare.  

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së mësipërme vetëm për pjesën për sa i takon QSUT në 

këtë marrëveshje konçesionare.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën me objekt: “Kontratë konçesioni për ofrimin e shërbimeve 

të integruara të furnizimit të setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterile, furnizimin 

me material mjeksor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik 

biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirugjikale”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua 

se: 

Titulli i Gjetjes: Mos respektimi i legjislacionit në fuqi lidhur me zbatimin e kontratës 

koncesionare, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit në fuqi, rezulton zbatimi jo korrekt i 

kontratës koncesionare, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mësipërme koncesionare është konstatuar dëm ekonomik 

në vlerën 7,606,738 lekë, si dhe efekt negativ financiar në vlerën 135,114,867 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit në fuqi.  
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Rëndësia: E mesme.  

 

 
Kontrata konçesioni lidhur në datë 10.12.2015 midis Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Shqipërisë 

përfaqësuar nga Ministri dhe konçesionarit “S.” Sh.p.k. shoqëri e së drejtës Shqiptare, themeluar në përputhje me 

kontratën e bashkëpunimit e përkohshëm të shoqërive “I. L.l.c dhe S.I.S.p.a. dhe T. S.r.l. dhe U.Jet S.r.l.” 

përfaqësuar nga administratori i vetëm Z. A.D..    

Nënshkrimi dhe zbatimi i kësaj kontrate i nënshtrohet ligjeve të Republikës së Shqipërisë.   

Objekti i kontratës: “Kontratë konçesioni për ofrimin e shërbimeve të integruara të furnizimit të setit të 

personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterile, furnizimin me material mjeksor steril njëpërdorimësh në sallat 

kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirugjikale”. 

Pjesa e audituar, vetëm për sa i përket kushteve të kontratës të QSUT, si pjesë e auditimit të Kontrollit të Lartë 

të Shtetit në këtë institucion.      

 

Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion nga QSUT, lidhur me kontratën konçesionare me 

objekt: “Kontratë konçesioni për ofrimin e shërbimeve të integruara të furnizimit të setit të 

personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterile, furnizimin me material mjeksor steril 

njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin 

e sallave kirurgjikale”, për sa i takon monitorimit dhe zbatimit të kësaj kontrate nga QSUT, 

sipas marrëveshjes së rënë dakort midis palëve, u konstatua se:  

 

Më datë 10.12.2015 është lidhur kontrata e mësipërme e konçesionit midis Ministrisë së 

Shëndetësisë së Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministri dhe konçesionarit “S.” Sh.p.k. 

shoqëri e së drejtës Shqiptare, themeluar në përputhje me kontratën e bashkëpunimit e 

përkohshëm të shoqërive “I. L.l.c dhe S.I.S.p.a. dhe T. S.r.l. dhe U.Jet S.r.l.” përfaqësuar nga 

administratori i vetëm Z. A.D..  

 

Në kushtet e kësaj kontrate, ndër të tjera është rënë dakort që: 

 Autoriteti dhe konçesionari përfshihen në këtë kontratë me qëllim për të realizuar 

konçesionin në përputhje me afatet dhe dispozitat e përcaktuara në këtë dokument dhe 

dokumentet e tjera bashkëngjitur. 

 QSUT do të thotë Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza. 

 Objekt i kontratës do të thotë ofrimi i shërbimit sipas objektit ku do të ofrohet ky 

shërbim, në spitalet universitare dhe rajonale, apo dhe spitale të tjerë bashkiake të vendit. 

 Përfaqësues i autoritet do të thotë personi/njësia e emëruar nga autoriteti brenda 60 ditëve 

pune nga momenti i nënshkrimit të kontratës, që është përgjegjës për administrimin e 

kontratës për autoritetin. 

 Strukturat Spitalore përfshijnë QSUT dhe të gjitha spitalet e tjera universitare, rajonale, 

bashkiake të pranishme në territoritn Shqiptar.... 

 Pay x Use do të thotë pagesë unike për të gjithë shërbimet e kryera, bazuar në çdo 

ndërhyje kirurgjikale të kryer. 

 Koncesionari ka të gjithë informacionin, pajisjet (pra e theksuar tekstualisht që 

koncesionari ka edhe pajisjet), sistemet dhe personelin e nevojshëm dhe të kualifikuar me 

qëllim zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga kjo kontratë (pika 4.1, gërma c). 
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 Pasuritë/asetet që lidhen me zbatimin e kontratës dhe që janë në pronësi të autoritetit, 

janë dhe do të mbeten të lira nga të drejtat e palëve të treta, gjatë të gjithë periudhës së 

kohëzgjatjes së kësaj kontrate (pika 4.2, gërma d). 

 Autoriteti deklaron që do të mbrojë dhe nuk do të dëmtojë konçesionarin nga të gjitha 

pretendimet e palëve të treta në lidhje me përdorimin e qetë të vendeve dhe aseteve, siç 

parashikohet në këtë kontratë (pika 4.2, gërma e). 

 Koncesionari duhet të lejojë autoritetin të inspektojë llogaritë dhe rregjistrat që kanë 

lidhje me zbatimin e kontratës ose t‟i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar 

nga autoriteti.  

 Autoritet do të thotë Ministria e Shëndetësisë (pra në të gjitha dispozitat e kësaj kontrate 

ku përcaktohet autoritet, do të thotë Ministria e Shëndetësisë). 

 Çmimet për këtë kontratë do të jenë: 37,700 lekë për ndërhyrje me kompleksitet të lartë; 

22,300 lekë për ndërhyrje me kompleksitet të mesëm, 13,900 lekë për ndërhyrje me 

kompleksitet të ulët; 266 lekë për çdo paketim që mban instrument dhe/ose materialet 

mjeksore ambulatore të sterilizuara me autoklavë me avull; 1,090 lekë për çdo paketim 

me material të sterilizuar me cikël me temperaturë të ulët (pra, referuar kushteve të rëna 

dakort midis palëve, asnjë pagesë tjetër nuk do të njihet, e cila nuk është përcaktuar nga 

palët më sipër).  

 Të gjitha shërbimet e kësaj kontrate duhet të kryhen në mënyrë të integruar duke sjellë në 

këtë mënyrë siguri, standarte, cilësi, kosto të ulët dhe efektivitet (pika 6.3) (ku pjesa kosto 

e ulët në asnjë rast nuk është e provuar). 

 Faturat i duhen adresuar FSDKSH dhe dërgimi i tyre mund të bëhet në rrugë telematike 

dhe/ose dorazi. 

 Palët bien dakort që, autoriteti nëpërmjet personelit që operon në strukturat spitalore do të 

njoftojë konçesionarin në lidhje me shërbimet e përfituara, duke i dërguar këtij të fundit 

një informacion ditor, i cili do të bëhet nëpërmjet formularëve standart të miratuar nga 

palët (pika 11.1) (në asnjë rast nuk administrohet informacion ditor ç‟ka sjell si pasojë 

pagesa të padokumentuara nga FSDKSH, si dhe për vitet 2016, 2017 nuk ka patur 

formularë standart të miratuar). 

  Palët bien dakot që, autoriteti nëpërmjet personelit që operon në strukturat spitalore do të 

njoftojë konçesionarin në lidhje me shërbimet e përfituara për dezinfektimin e zonave 

kirurgjikale dhe të trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve të prodhuaranga aktivitetet objekt i 

kësaj kontrate duke i dërguar këtij të fundit një informacion mujor (pika 11.2) 

(koncesionari nuk ka dërguar në QSUT informacion mujor mbi asgjesimin e mbetjeve të 

prodhuara). 

 Në bazë të asaj që është prezantuar në ofertë, konçesionari impenjohet të bëjë këto 

invstime gjatë periudhës kontraktore, të barabartë me 1,503,282,620 lekë (pika 13.1) 

(vlerë monetare kjo e ndryshme për sa palët kanë rënë dakort që është përcaktuar në 

aneksin e kontratës koncesionare). 

 Duke marrë në konsideratë variacionet e mundshme dhe variacionet e investimeve, palët 

bien dakort që ndarja e investimeve do të bëhet në bazë të tipologjisë së teknologjisë që 

duhet konsideruar si indikative (koncesionari në QSUT nuk ka bërë asnjë invstim lidhur 

me pajisjet sterilizuese).  

 Kontrata ka kohëzgjatje 10 vjeçare, duke filluar 60 ditë pune nga data e nënshkrimit të 

kësaj kontrate (pika 14).  
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 (Pika 17.1) Konçesionari me kërkesë dhe autorizim nga autoriteti dhe me një shpenzim të 

barabartë me 2,780,000 lekë merr përsipër të bëjë dhe të suportoj aktivitetin e trajnimit 

profesional të personelit mjeksor dhe infermjeristik që kryhen aktivitet në lidhje me 

shërbimet e integruara në konçesion. Trajnimet mund të kryhen në vendin e punës pranë 

shërbimeve mjeksore të interesuara me bashkëveprimin e një tutori të kualifikuar dhe me 

transferta të personelit mjeksor pranë qendrave referente në Itali. 

 Personeli mjeksor i ndërlidhur me aktivitete informatike të lidhura me shërbimet e dhëna 

në konçesion, do të trajnohet nga konçesionari (pika 18.3). 

 Autoriteti duhet t‟i garantojë operatorëve të konçesionit sigurinë e përshtatshme në 

mjediset spitalore të dhëna në përdorim për kryerjen e shërbimeve (19.1) (pra palët kanë 

rënë dakort që mjediset spitalore do t‟i marri vetëm në përdorim, por në asnjë rast nuk 

është përcaktuar pa pagesë, ashtu sikurse ka vepruar deri në këtë periudhë). 

 Në rastin specifik të marrjes përsipër të menaxhimit të centralit të sterilizimit të 

pranishëm në QSUT, konçesionari duhet të ketë aksesin, kontrollin dhe menaxhimin e 

zonave teknike të ndërlidhura me centralin që shërbejnë për prodhimin e lëngjeve (avull, 

ujë i trajtuar, nxehtësi etc). Gjithashtu, autoriteti duhet t‟i vërë në dispozicion 

konçesionarit të gjitha hapsirat e nevojshme mbështetëse dhe që kanë të bëjnë me 

ambientet për lëvizje, parkim, punime civile etj (19.2). 

 Shpenzimet operative të menaxhimit të zakonshëm, të mirëmbajtjes dhe azhurnime 

teknologjike do të merren përsipër nga konçesionari. Konçesionari duhet të sigurojë 

vazhdimësinë e furnizimit me energji dhe ujë të nevojshëm për funksionimin korrekt të 

procesve produktive (19.3). 

 Autoriteti duhet të japë në përdorim, kur është e nevojshme për arsye logjistike, hapsira 

në zonat spitalore që mund t‟i lejojnë operatorit konçesionar dhe operatorëve të saj akses 

dhe përdorim të të gjitha strukturave të ndërtuara si magazina ose aktivitete produktive të 

back-up, pa u kërkuar një qera dhe/ose rimbursim financiar. Në këto zona operative të 

vëna në dispozicion nga konçesionari dhe në përdorim të dyfishtë, do të instalohen 

pajisjet e procesit siç është parashikuar në projektin teknik. I përkasin operatorit 

konçesionar shpenzimet për furnizim, mirëmbajtje të makinerive dhe menaxhim të tyre 

(19.4). 

 Në qendrat back-up, përveç qendrës Back-up tek QSUT, autoriteti i siguron konçesionarit 

energji elektrike, uji, avull, vepra civile, impiante etj me shpenzime në ngarkim të 

autoritetit (19.5). 

 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të 

jenë përcaktuar në ndonjë rezolutë të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të 

Bashkuara (20.1). 

 Koncesionari ka detyrim të sigurojë instrumente të reja kirugjikale (për të cilin nuk 

administrohet asnjë dokumentacion se, që nga momenti i fillimit të punës, instrumentet 

janë ndërruar nga koncesionari, pra të jenë të reja). 

 Kalendari, programi dhe vendi i takimeve me personelin mjeksor do të bëhen në 

bashkëpunim me autoritetin dhe ofruesit e shërbimeve (21.3). 

 (21.13) Gjatë fazës fillestare të veprimtarisë, konçesionari duhet të bëjë një inventar në 

çdo sektor të kirurgjisë, duke përcaktuar se cilat instrumente janë në pronësi të autoritetit 

ose në pronësi të palëve të treta dhe që janë në përdorim në sallat e operacionit apo në 

qendra të tjera. 
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 (21.19) Autoriteti do të marri përsipër të sigurojë që personeli i saj të ruaj dhe të përdori 

me kujdes, instrumentet e dhënë nga kontraktori. 

 (21.16) Të paktën 15 ditë para fillimit të shërbimeve sipas kësaj kontrate, personeli i 

autorizuar nga konçesionari do të kryejë një inspektim të sallës së operacionit dhe në 

dhomat ngjitur, në çdo shërbim të kirurgjisë. Gjatë inspektimit do të përcaktohen dhe të 

kufizohen zonat që do të dekontaminohen nga konçesionari, nëpërmjet një komunikimi 

me shkrim. 

 (21.30) Ekzekutimi i trajtimit duhet të kryhet brenda 15 minutave për secilin mjedis që i 

nënshktrohet dezinfektimit. 

 (21.32) Brenda 30 ditëve nga data e nënshkrimit të kësaj kontrate, duhet të përcaktohen 

me autoritetin të gjithë formularët që do të përdoren për rregjistrimin e përditshëm të çdo 

dezifektimi të kryer. Dokumenti në fjalë do të nënshkruhet nga personeli shëndetësor i 

repartit të kirurgjisë, për të vërtetuar kryerjen me saktësi dhe rregullisht të procedurave të 

dezifektimit nga punonjësit e konçesionarit (nuk administrohet asnjë dokumentacion për 

vitin 2016 mbi formularët që janë përdorur për rregjistrimin, i cili theksojmë nuk është i 

përditshëm). 

 (22.2) Në veçanti, pasi shërbimi të jetë aktivizuar plotësisht në QSUT (ose pas 180 ditë 

nga nënshkrimi i kësaj kontrate), brenda 180 ditëve të tjera duhet të realizohen dhe 

aktivizohen 4 qendra back-up në spitalet e tjera publike të Tiranës. 

 (22.4) Në çdo qendër back-up duhet të instalohen pajisje të reja në zëvendësim apo 

plotësim të autoklavave dhe/ose makinave të larjes që ndodhen aktualisht në strukturat 

spitalore. 

 (23.6) Personeli mjeksor duhet të trajnohet nga konçesionari për zbatimin e plotë të 

protokolleve të dezifektimit të mbetjeve, të ambalazhimit të kutive dhe plotësimin e 

formularëve dhe etiketim që lejon identifikimin e mbetjeve gjatë fazës së depozitimit të 

përkohshëm dhe transportit. 

 (34.1) Pas nënshkrimit të kontratës, palët mund të vlerësojnë dhe bien dakort për 

mundësinë e konçesionarit për të përdorur makineritë dhe zonat e dedikuara për 

shërbimin e sterilizimit pranë strukturave spitalore (si psh pranë Nënë Terezës Tiranë) për 

të ofruar shërbimet e sterilizimit të strukturave sanitare të ndryshme nga ato që janë pjesë 

e autoritetit, vetëm nëse autoriteti e kërkon. 

 (43.1/c) Autoriteti, në rast se nuk është parashikuar në këtë kontratë, i jepet e drejta për të 

zgjidhur këtë kontratë kur konçesionari me veprimet ose mosverpimet e tij të kryera me 

dashje ose nga pakujdesia, shkakton shkelje serioze të kontratës. 

 (50) Kjo kontratë do të hartohet dhe nënshkruhet në gjuhën shqipe në 7 kopje origjinale. 

 (51.1) Kjo marrëveshje do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje me ligjet e 

Republikës së Shqipërisë. 

 (51.2) Në rast se zgjidhja me mirëkuptim midis tyre duke u bazuar në vullnetin e lirë 

dështon, atëhere mosmarrëveshja mes palëve do të zgjidhet përmes Arbitrazhit 

Ndërkombëtar, referuar rregullave të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë Paris (ICC 

Rules). 

 

Referuar kushte sa më sipër, të rëna dakort midis palëve konstatohet se: 
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 Në asnjë nen/pikë të kontratës së mësipërme të konçesionit, të lidhur midis Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe S. sh.p.k. nuk është rënë dakort që ambientet e QSUT do të përdoren pa 

pagesë nga konçesionari, por duke i‟u nënshktruar ligjeve të Republikës së Shqipërisë. 

 Në asnjë nen/pikë të kontratës së mësipërme të koncesionit, nuk është ndaluar që 

konçesionari të lidhë nënkontratë me QSUT për të gjitha asetet e sterilizimit dhe hapsirat 

që shfrytëzon për vendosjen e pajisjeve të sterilizimit në QSUT. 

 Në kushtet e kontratës konçesionare është rënë dakort që, pasuritë/asetet që lidhen me 

zbatimin e kontratës dhe që janë në pronesi të autoritetit, janë dhe do të mbeten të lira nga 

të drejtat e palëve të treta, gjatë të gjithë periudhës së kohëzgjatjes së kësaj kontrate (pika 

4.2, gërma d). Ndërkohë, pasuritë dhe asetet që konçesionari shfytëzon në QSUT nuk 

janë pronë e Autoritetit (i cili sipas marrëveshjes së bërë është Ministria e Shëndetësisë), 

por janë pronë e QSUT. Pra, konçesionari nuk ka të parashikuar asnjë dispozitë në 

kontratë që do të përdorë pa pagesë asetet e QSUT. 

 Në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës, në asnjë rast nuk argumentohet, provohet 

me dokumentacion dhe dokumentohet se ky shërbimi i ofruar nga koncesionai, ka sjellë 

si pasojë ulje të kostos së mëparshme. 

 Në kundërshtim me kushtet e kontratës nuk dokumentohet mbi dërgimin e faturave në 

FSDKSH.  

 Nuk administrohet informacion ditor, sipas formularëve standart të cilët duhej të ishin 

miratuar nga palët. 

 Në kundërshtim me kushtet e kontratës koncesionare ku parashikohet se palët bien dakort 

që autoriteti nëpërmjet personelit që operon në strukturat spitalore do të njoftojë 

konçesionarin në lidhje me shërbimet e përfituara për dezinfektimin e zonave kirurgjikale 

dhe të trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve të prodhuara nga aktivitetet objekt i kësaj 

kontrate duke i dërguar këtij të fundit një informacion mujor, rezulton se nuk 

administrohet  dokumentacion i tillë. 

 Në kundërshtim me kushtet e kontratës konçesionare, nuk administrohet asnjë 

dokumentacion mbi kushtet e investimeve në vlerën prej 1,503,282,620 lekë.  

 Nuk provohet me dokumentacion se kontrata ka filluar zbatimin 60 ditë pune nga data e 

nënshkrimit të saj.  

 Në kundërshtim me kushtet e marrëveshjes konçesionare, nuk administrohet 

dokumentacion mbi trajnimin e personelit, sipas vlerës së rënë dakort midis palëve.  

  Në kushtet e kontratës, parashikohet se: Në rastin specifik të marrjes përsipër të 

menaxhimit të centralit të sterilizimit të pranishëm në QSUT, konçesionari duhet të ketë 

aksesin, kontrollin dhe menaxhimin e zonave teknike të ndërlidhura me centralin që 

shërbejnë për prodhimin e lëngjeve (avull, ujë i trajtuar, nxehtësi etc). Gjithashtu, 

autoriteti duhet t‟i vërë në dispozicion konçesionarit të gjitha hapsirat e nevojshme 

mbështetëse dhe që kanë të bëjnë me ambientet për lëvizje, parkim, punime civile etj 

(19.2). Së pari, në QSUT nuk administrohet asnjë central sterilizimi, si dhe së dyti, nuk 

parashikohet se  pajisjet e sterilizimit do të jepen pa pagesë, ndërkohë që investimi për 

sterilizimin është rënë dakort të bëhet nga konçesionari, ndërkohë vetëm për QSUT është 

pretenduar e kundërta, ku vlen të theksohet se pajisja e sterilizimit ka qenë e re, e 

papërdorur dhe pretendohet të përdoret pa pagesë nga konçesionari, ndërkohë që nuk ka 

asnjë kusht të tillë në kontratë (Theksojmë se për këtë blerje të kësaj pajisjeje Shteti 

Shqiptar paguan kushtet e huasë).  
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 Në pikën 4.1/c të kushteve të kontratës konçesionare palët kanë rënë dakort që, 

konçesionari deklaron që, ka të gjithë informacionin, pajisjet, sistemet dhe personelin e 

nevojshëm dhe të kualifikuar me qëllim zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga kjo 

kontratë. Pra, konçesionari ka deklaruar që ka të gjitha pajisjet, ndërkohë që në QSUT 

përdor pajisjet e këtij të fundit. 

 Palët kanë rënë dakort që, Autoriteti duhet të japë në përdorim, kur është e nevojshme për 

arsye logjistike, hapsira në zonat spitalore që mund t‟i lejojnë operatorit konçesionar dhe 

operatorëve të saj akses dhe përdorim të të gjitha strukturave të ndërtuara si magazina ose 

aktivitete produktive të back-up, pa u kërkuar një qera dhe/ose rimbursim financiar. Në 

këto zona operative të vëna në dispozicion nga konçesionari dhe në përdorim të dyfishtë, 

do të instalohen pajisjet e procesit siç është parashikuar në projektin teknik. I përkasin 

operatorit konçesionar shpenzimet për furnizim, mirëmbajtje të makinerive dhe 

menaxhim të tyre (19.4). Pra, në asnjë rast nuk është rënë dakort që pjesa/hapsira e marrë 

në përdorim për sterlilizimin do të jetë pa qera, por pa qera do të jenë vetëm pjesa e 

strukturave të ndërtuara si magazina ose aktivitete produktive të back-up. 

 Në kushtet e kontratës është rënë dakort që, në qendrat back-up, përveç qendrës Back-up 

tek QSUT, autoriteti i siguron konçesionarit energji elektrike, uji, avull, vepra civile, 

impiante etj me shpenzime në ngarkim të autoritetit (19.5). Pra, në QSUT është detyrim i 

koncesionarit të sigurojë impiantin, ujin, avull, vepra civile etj, e cila nuk provohet me 

dokumentacion të jetë zbatuar, si dhe nuk është kryer asnjë investim i tillë, por përdoren 

ato të QSUT.  

 Përcaktimi i bërë se, nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, 

përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë rezolutë të asamblesë së përgjithshme 

të Kombeve të Bashkuara (20.1), grupi i auditimit gjykon që është një pikë marrëveshjeje 

absurde, e cila nuk gjen mbështetje ligjore dhe është në kundërshtim me Urdhërin 

nr.3272, datë 11.09.2007 të Ministrit të Shëndetësisë, pikat 3.13 dhe 3.1.4, të cilat 

specifikojnë se pranohen pajisjet spitalore që kanë markimin CE ose duhet të plotësojnë 

të gjitha specifikimet e sigurisë si produktet që kanë markimin CE. 

 Në kundërshtim me kushtet e kontratës, pika (21.13) ku parashikohet se, gjatë fazës 

fillestare të veprimtarisë, konçesionari duhet të bëjë një inventar në çdo sektor të 

kirurgjisë, duke përcaktuar se cilat instrumente janë në pronësi të autoritetit ose në 

pronësi të palëve të treta dhe që janë në përdorim në sallat e operacionit apo në qendra të 

tjera, nga QSUT nuk u vu në dispozicion të grupit të auditimit inventari i mësipërm, pasi 

një dokumentacion i tillë nuk është mbajtur nga koncesionari. 

 Në kushtet e kontratës konkretisht (34.1) përcaktohet se, pas nënshkrimit të kontratës, 

palët mund të vlerësojnë dhe bien dakort për mundësinë e konçesionarit për të përdorur 

makineritë dhe zonat e dedikuara për shërbimin e sterilizimit pranë strukturave spitalore 

(si psh pranë Nënë Terezës Tiranë) për të ofruar shërbimet e sterilizimit të strukturave 

sanitare të ndryshme nga ato që janë pjesë e autoritetit, vetëm nëse autoriteti e kërkon. 

Pra, nuk është përcaktuar sipas kushteve të rëna dakort midis palëve ku është parashikuar 

QSUT, ndërkohë që Nënë Tereza ekzistojnë në Tiranë jo vetëm QSUT, por edhe 

aeroporti, sheshe etj.  

 Në kushtet e kontratës parashikohet se kjo marrëveshje konçesionare do të rregullohet 

dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë, ndërkohë që 

përcaktimi i bërë se mosmarrëveshjet do të zgjidhen përmes arbitrazhit Ndërkombëtar 
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nuk gjen mbështetje ligjore, pasi koncesionari është një shoqëri shqiptare me përgjegjësi 

të kufizuar, (sh.p.k.), e formuar dhe regjistruar në Qendrën e Regjistrit Kombëtar në 

Shqipëri.  

Referuar marrëvshjes së mësipërme, grupi i auditimit risqaron se, të gjitha konstatimet në 

këtë material, janë vetëm për pjesën për sa i takon QSUT, kjo në kushtet kur marrëveshja 

e mësipërme është nënshkruar nga organi qendror blerës që është Ministria, si dhe zbatimi 

i saj dhe pagesat bëhen nga FSDKSH. 

Me shkresën nr. 175/1 prot., datë 25.01.2016, të Ministrisë së Shëndetësisë, protokolluar në 

QSUT nr. 693 prot., datë 28.01.2016, është autorizuar nga Ministri, dorëzimi tek shoqëria S. për 

përdorim me qëllim menaxhimi të qendrës së sterilizimit në QSUT, si dhe ngritja e grupit të 

përbashkët të punës për inventarizimin dhe vlerësimin e instrumentave kirurgjikal të QSUT, si 

dhe përmbajtjen e setit, bazuar në ndërhyrjet e ndryshme kirurgjikale. Kjo shkresë është bazuar 

në zbatim të pikës 19 dhe 21 të kontratës konçesionare. 

Në kundërshtim të plotë me sa është përcaktuar në këtë shkresë, në asnjë prej pikave të 

përcaktuara në këtë shkresë (19, 21) nuk është parashikuar dhe rënë dakort që S. do të përdorë 

pajisjet e sterilizimit të QSUT, të cilat theksojmë se janë të papërdorura, pra të reja, për të cilat 

nuk do të bëjë pagesat e blerjes së këtyre pajisjeve. Për analogji, në të gjitha qendrat e tjera 

spitalore, konçesionari ka detyrimin kontraktual të bëjë blerjet e këtyre pajisjeve, të cilat duhet të 

jenë të reja dhe bashkëkohore, sipas standarteve europiane, si dhe pas përfundimit të kontratës 

këto pajisje duhet të jenë në gjendje pune, si dhe ngelen pronë e Shtetit.  

Në kushtet e mësipërme, urdhëri i Ministrit të Shëndetësisë nuk është i saktë, si dhe në kontratën 

konçesionare përcaktohet dhe është rënë dakort që do të jepet centrali i sterilizimit (ndërkohë që 

central sterilizimi në QSUT nuk ekziston), ndërsa në shkresën e mësipërme ka përcaktuar 

menaxhimin e qendrës së sterilizimit. 

Lidhur sa më sipër, mbajnë përgjegjësi ligjore personat përgjegjës të cilët kanë hartuar kushtet e 

koncesionit dhe të kontratës së nënshkruar midis palëve, për sa i takon pjesës së zbatimit nga 

QSUT.  

Me shkresën datë 13.01.2016, protokolluar në Ministrinë e Shëndetësisë nr. 175 prot., datë 

13.01.2016, konçesionari ka kërkuar që, bazuar në pikën 19 të kontratës, kërkon marrjen në 

përdorim të ambienteve, pajisjeve dhe makinerive. 

Lidhur me sa është kërkuar nga konçesionari, grupi i auditimit sqaron se: 

Pika 19.1 parashikon tekstualisht se: “Autoriteti duhet t’i garantojë konçesionarit sigurinë e 

përshtatshme në mjediset spitaliore të dhëna në përdorim për kryerjen e shërbimeve”. Pra në 

këtë pikë është rënë dakort që Autoriteti duhet t‟i japë vetëm sigurinë e përshtatshme, por nuk 

është rënë dakort që do të administrohen ambientet dhe pajisjet e makineritë, si dhe për më tepër, 

pa kryer asnjë pagesë. 

Pika 19.2 parashikon se, në rastin e marrjes përsipër të menaxhimit të centralit të sterilizimit të 

pranishëm në QSUT, konçesionari duhet të ketë aksesin, kontrollin dhe menaxhimin e zonave 

teknike të ndërlidhura me centralin që shërbejnë për prodhimin e lëngjeve (avull, uji i trajtuar, 

nxehtësi etc). Pra, në këtë pikë nuk përcaktohet që konçesionari do të marrë pa pagesë ambientet, 

makineritë dhe pajisjet (të cilat theksojmë se janë të reja, të papërdorura), por përcaktohet vetëm 

se konçesionari duhet të ketë aksesin e zonave teknike të lidhura me centralin (ndërkohë që 

central sterilizimi në QSUT nuk ekziston), të cilat shërbejnë vetëm për prodhimin e lëngjeve si 

avull etj.  

Gjithashtu, në pikën 19.2 është rënë dakort që, Autoriteti duhet t‟i vërë në dispozicion 

konçesionarit të gjitha hapsirat e nevojshme mbështetëse dhe që kanë të bëjnë me ambientet për 
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lëvizje, parkim, punime civile etj, pra në asnjë rast nuk është rënë dakort mbi sipërfaqen që do të 

jepet dhe pajisjet e makineritë, si dhe për më tepër pa kryer asnjë pagesë. Gjithashtu është rënë 

dakort që sa më sipër do të vihen nga Autoriteti, pra sipas kushteve të kontratës është Ministria e 

Shëndetësisë, si dhe në asnjë rast nuk është përcaktuar nga QSUT. Sqarojmë se termi Autoritet i 

përdorur në marrëveshjen midis palëve është Ministria e Shëndetësisë dhe jo QSUT.   

Pika 19.3 parashikon se, shpenzimet operative të menaxhimit të zakonshëm, të mirëmbajtjes dhe 

azhurnime teknologjike do të merren përsipër nga konçesionari, pra në asnjë rast nuk është rënë 

dakort që pajisjet e reja dhe ambientet do të merren pa pagesë nga koncesionari. 

Në pikën 19.4 përcaktohet se Autoriteti, kur është e nevojshme për arsye logjistike, duhet të japë 

në përdorim hapsira në zonat spitalore që mund të lejojnë koncesionarin akses dhe përdorim të 

strukturave si magazina ose aktivitete produktive të back-up pa kërkuar një qera. Pra, ashtu 

sikurse palët kanë rënë dakort, pjesa pa qera ka të bëjë vetëm me magazina ose aktivitete 

produktive, por ndërkohë nuk është rënë dakort që ambientet e QSUT për sterilizimin dhe 

pajisjet e reja do të jenë pa pagesë. 

Në pikat 19.5, 19.6, 19.7 të kushteve të kontratës, nuk ka asnjë përcaktim mbi dhënien pa pagesë 

të pajisjeve të reja të sterilizimit, makinerive dhe ambientit që konçesionari do të përdorë. 

Në kushtet e mësipërme, dispozitat e kontratës së dhënë nga konçesionari nëpërmjet shkresës 

datë 13.01.2016 nuk gjejnë zbatim në marrëveshjen e nënshkruar dhe rënë dakort midis palëve. 

Me shkresën datë 29.01.2016, protokolluar në QSUT nr. 693/2 prot., datë 29.01.2016, 

konçesionari ka sqaruar Znj. O.M. në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të QSUT se, anëtarët e 

grupit të përbashkët nga konçesionari për inventarizimin do të jenë U. S., A. L., E. M.A., E. B., 

E.C., P.T., M.C., M.D.R., S.V., M.M. dhe M.P., shkresë kjo e nënshkruar nga Administratori i 

koncesionarit A.D..  

Me shkresën nr. 175/3 prot., datë 29.01.2016, protokolluar në QSUT nr. 693/3 prot., datë 

01.02.2016 nga P.M., Drejtor i Drejtorisë së Adiminstrimit Spitalor është kërkuar dorëzimi tek 

kontraktori i qendrës së sterilizimit, mbështetur në një proces verbal të nënshkruar ndërmjet 

palëve.  

Lidhur me këtë shkresë, ngarkohet me përgjegjësi ligjore P.M., i cili në kundërshtim me kushtet e 

kontratës ka kërkuar që të dorëzohet qendra e sterilizimit të QSUT, ndërkohë që nuk ka asnjë 

kusht të tillë si dhe për më tepër, pa përcaktuar edhe vlerat monetare që duhet të paguajë 

koncesionari për makineritë dhe pajisjet e reja që do të marrë në përdorim dhe ambientin.  

Me shkresën nr. 693/4 prot., datë 05.02.2016, është mbajtur një procesverbal mbi dorëzimin e 

aktiveve ndaj konçesionarit, ku për konçesionarin kanë nënshkruar A.D. (i cili nuk është 

përcaktuar në shkresën e mësipërme), A.L. dhe U. S., ndërkohë që nuk janë të pranishëm të 

gjithë anëtarët e përcaktuar nga administratori i koncesionarit sipas shkresës datë 29.01.2016, 

ç‟ka sjell si pasojë nënshkrimin e një procesverbali të pavlefshëm, për të cilën ngarkohet me 

përgjegjësi ligjore të gjithë anëtarët e grupit të dorëzimit të aseteve konkretisht D.L., A.Z., O.D., 

A.U. dhe L.N.. 

Në kundërshtim me kushtet e marrëveshjes së rënë dakort midis palëve sipas kontratës datë 

10.12.2015, nga QSUT i janë dorëzuar kontraktorit makineritë dhe pajisjet e reja, të papërdorura 

më parë, pa kërkuar vlerën monetare të blerjes së tyre, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi të 

rëndë ligjore D.L., A.Z., O.D., A.U., L.N.. Përgjegjesi ligjore mban edhe drejtori juridik M.S., si 

dhe Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse E.X., L.S..  

Sipas procesverbalit të mbajtur nr. 693/4 prot., datë 05.02.2016 konstatohet se, në asnjë rast nga 

grupi i punës së ngritur nuk është përcaktuar dhe saktësuar që të gjitha pajisjet e marra nga 
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koncesionari kanë qenë të reja, të papërdorura, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi ligjore 

D.L., A.Z., O.D., A.U., L.N.. 

Sipas procesverbalit nr. 693/4 prot., datë 05.02.2016 konstatohet se, vlera totale e pajisjeve të 

marra në dorëzim nga konçesionari është 80,687,947.45 + 26,706,920 = 107,394,867.45 lekë. 

Në kushtet e kontratës është rënë dakort që, vlera e pajisjeve dhe makinerive do të mbulohet nga 

konçesionari, si dhe pas përfundimit të afatit të kontratës, pajisjet dhe makineritë dhe çdo gjë, do 

të ngelet në gjendje pune në pronësi të QSUT. Në asnjë nen të kontratës nuk është rënë dakort që 

pajisjet e reja të sterilizimit të blera nga Shteti Shqiptar, do të përdoren pa pagesë nga 

konçesionari. 

Përgjegjësi të rëndë ligjore, lidhur me sa është konstatuar më sipër, mbajnë edhe E. M. dhe E.A., 

në cilësinë e ish titullarëve të FSDKSH, të cilët kanë detyrimin ligjor të ndjekjes dhe monitorimit 

të kontratës konçesionare, si dhe bëjnë edhe pagesat përkatëse, si dhe F.P. në cilësinë e drejtorit 

të Shërbimeve Spitalore Universitare dhe Kontrollit Spitalor.  

Me shkresën nr. 1944/1 prot., datë 03.05.2017 QSUT i është drejtuar Z. A.D. (koncesionarit) 

sipas së cilës kërkohet që të bëhet markimi i instrumentave në përdorim në sallën e OMF, djegje 

plastikës dhe kirurgjisë vaskulare të QSUT, ç‟ka provon se konçesionari nuk ka zbatuar kushtet e 

kontratës së lidhur dhe rënë dakort midis palëve për vitin 2016, çka sjell si pasojë pagesa të 

padokumentauara dhe paargumentuara nga FSDKSH.  

Me Memo datë 01.03.2017, Znj. E.X. në cilësinë e Drejtorit të Shërbimeve Mbështetëse, drejtori 

e ngarkuar për ndjekjen e kontratës, i është drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të QSUT ku është 

kërkuar që çdo akses hyrje dalje duhet të pajiset me të gjitha pajisjet e nevojshme për 

monitorimin me kamera dhe akses karta, në mënyrë që të kontrollohet dhe monitorohet nga 

drejtoria e QSUT. 

Pra lidhur sa më sipër, referuar edhe urdhërave të Drejtorit të Përgjithshëm të QSUT, Drejtoria 

e Shërbimeve Mbështetëse është edhe drejtoria e ndjekjes dhe monitorimit të kontratave, për të 

cilën ngarkohet me përgjegjësi ligjore Znj. E.X. lidhur me sa është konstatuar më sipër, përfshirë 

edhe dhënien e aseteve të QSUT pa kërkuar asnjë pagesë. 

Me shkresën nr. 693/46 prot., datë 16.09.2016 QSUT ka sqaruar edhe emrat e personave që 

monitorojnë procesin e sterilizimit të instrumenteve kirurgjikale, ku janë përcaktuar të gjithë 

shefat e shërbimit dhe kryeinfermierët, ku nga takimi i bërë me disa prej këtyre shefave u sqarua 

se, asnjë prej tyre nuk është në dijeni të këtij urdhëri.  

Me shkresën nr. 03/07 prot., datë 22.07.2016 koncesionari ka njoftuar QSUT se do të fillojë 

shërbimin pranë urgjencës kirurgjikale më datë 25.07.2016, në kundërshtim të plotë kjo më 

kushtet dhe afatet e kontratës. 

Me shkresën nr. 28/1 prot., datë 24.06.2016 koncesionari, në kundërshtim të plotë me kushtet e 

kontratës ka njoftuar QSUT se në datë 27.06.2016 do të fillojë ofrimin e shërbimit pranë klinikës 

III. 

Me shkresën nr. 693/39 prot., datë 08.06.2016 QSUT i është drejtuar FSDKSH që në një kohë sa 

më të shpejtë të verifikojë dhe konfirmojë zyrtarisht të gjitha procedurat e ndërmarra nga QSUT, 

në funksion të përgjegjësive të secilit prej institucioneve. 

Me shkresën nr. 693/40 prot., datë 10.06.2016 QSUT i është drejtuar koncesionarit, sipas së cilës 

kërkohet kompesimi i lëndës djegëse të depozitave qendrore të QSUT, për furnizimin me avull të 

qendrës së sterilizimit, si dhe ngrohjes së qendrës së sterilizimit gjatë periudhës së dimrit, 

sigurimin e sasisë së nevojshme të kripës dhe mirëmbajtjes së depozitave për zbutjen e ujit, 

mënyrën e kompesimit të energjisë elektrike, sigurimin e ajrit të kondicionuar gjatë periudhës së 

verës, si dhe përdorimin e ashensorit nga qendra e sterilizimit, si dhe mënyrën e kompesimit të 
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mirëmbajtjes së impianistikës së trajtimit të ajrit të qendrës së sterilizimit, ç‟ka vërteton se 

koncesionari nuk ka bërë asnjë investim në QSUT.  

Referuar sa më sipër, konstatohet se koncesionari nuk ka zbatuar afatet kohore të përcaktuara në 

kontratën e lidhur, si dhe vërtetohet se nuk ka bërë asnjë lloj pagese për të gjitha facilitetet dhe të 

mirat që përdor nga QSUT. 

Lidhur me këtë pikë, QSUT ka detyrimin ligjor të ngrejë një grup pune të menjëhershme për 

verifikimin e të gjitha hapsirave që koncesionari përdor, ku pagesat bëhen nga QSUT, si dhe 

përdoren nga koncesionari. Të bëhen vlerësimet përkatëse monetare, përfshirë verifikimin e 

energjisë elektrike si dhe çdo lloj shpenzimi tjetër të përfituar padrejtësisht nga koncesionari, si 

dhe të bëhet arkëtimi i mënjëhershëm i shumës së përllogaritur, përfshirë edhe mbetjet spitalore, 

lëndën djegëse, harxhimet e pajisjeve, pagesat për mirëmbajtjet që bëhen nga QSUT dhe 

përdoren nga koncesionari, trajtimin e mbetjeve të rrezikshme, etj.  

Me shkresën nr. 2521 prot., datë 06.05.2016 (urdhër i brendshëm nr. 147, datë 06.05.2016) është 

urdhëruar Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, sektori i monitorimit të shërbimeve të 

kontraktuara për ndjekjen e kontratës së koncesionit. 

Sipas memo-ve të drejtuar drejtorisë së shërbimeve mbështetëse, konkretisht Znj. E.X. 

konstatohet se të gjitha këto MEMO janë të vitit 2015, konkretisht datë 23.03.2015, 24.03.2015, 

ndërkohë që kontrata e koncesionarit është nënshkruar në dhjetor të vitit 2015. 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga QSUT, konstatohet se, sipërfaqja që 

koncesionari shfrytëzon vetëm për sterilizimin është rreth 700 m2. 

Nga shqyrtimi i kontratave të qerave të vëna në dispozicion nga QSUT, konstatohet se janë 

lidhur kontrata ku vlera e qerasë mujore është përcaktuar 1,100 lekë/m2, bazuar kjo në dispozitat 

ligjore dhe nënligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë. 

Për sa më sipër, kur koncesionari ka rreth tre vjet që përdor ambientet e QSUT pa asnjë vlerë 

qeraje, atëhere vlera prej 700 x 1,100 = 770,000 x 36 = 27,720,000 përbën një vlerë të 

padokumentuar dhe pajustifikuar, si pasojë e mos trajtimit së vlerës së qerasë për të gjithë 

periudhën që ky subjekt ushtron aktivitet.  

Lidhur sa më sipër, mbajnë përgjegjësi ligjore E.X., si dhe të gjithë personat përgjegjës QSUT 

që ndjekin zbatimin e kësaj kontrate, si dhe koncesionari. 

Gjithashtu, në kushtet e kontratës së rënë dakort midis palëve, konkretisht pikës 13/1 

parashikohet se, konçesionari gjatë periudhës kontraktore impenjohet të bëjë investime të 

barabartë me 1,503,282,620 lekë, siç është paraqitur në detaj në aneksin 3, projekti teknik.  

Referuar kushteve të kontratës konçesionare të rënë dakort midis palëve konstatohet se, në 

mënyrë evazive janë përcaktuar kushte kontradiktore, të cilat nuk mbrojnë interesat e Autoritetit, 

nuk kanë të përcaktuar penalitete në rast të dështimit të konçesionarit, nuk ka të përcaktuar asnjë 

dispozitë mbi mënyrën e kryerjes së investimeve të detajuar se ku do të kryhen këto investime, i 

jepen në përdorim konçesionarit ambiente dhe pajisje të cilat janë të reja, të papërdorura, 

ndërkohë që vetë Autoriteti nuk ka në dispozicion të tij asnjë ambient dhe pajisje pasi këto të 

fundit janë në administrim dhe asete të QSUT, ku nuk ka asnjë detajim mbi mënyrën e 

sterilizimit (me avull apo me temperaturë të ulët, të cilat kanë vlera të ndryshme monetare), etj, 

ku për përcaktimin e kushteve evazive dhe në favor të konçesionarit mban përgjegjësi ligjore 

Ministria e linjës.  

Lidhur me pjesën e investimeve, neni 13.1, pas intervistave të bëra në QSUT, si dhe 

dokumentacionit të vënë në dispozicion, në asnjë rast nuk u provuan dhe dokumentuan investime 

të bëra nga konçesionari në QSUT, sipas përcaktimit të mësipërm kontraktual. 
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Sa më sipër, në kushtet kur kontrata konçesionare monitorohet nga FSDKSH, i cili është edhe 

institucioni përkatës që bën edhe pagesat, kur nga QSUT disa herë radhazi i është kërkuar 

kontraktorit paraqitja e formularëve për secilin nga pikat e kontratës, në kushtet kur në QSUT 

nuk administrohet dokumentacion i plotë dhe i detajuar mbi mënyrën e sterilizimit, trajtimit dhe 

asgjësimit të mbetjeve, numrit të ndërhyrjeve dhe seteve të përdorura, në kushtet e 

mospërputhjeve të numrit të ndërhyrjeve kirurgjikale të kryera sipas të dhënave nga statistikat, 

performanca dhe kirurgjitë, në kushtet kur janë përcaktuar në vlera monetare në euro edhe 

instrumenta për ndërhyrje pa kompleksitet,  etj,   rezulton se për vitet 2016, 2017, 2018: 

 Për vitin 2017, sipas të dhënave të QSUT, përcaktohet se për Urgjencën e djegie plastikës 

është bërë sterilizimi me autoklavë me avull për 1009 sete që mbajnë instrumenta dhe/ose 

material mjeksor, të cilat nuk janë të dokumentuara, si dhe për më tepër kur urgjenca e 

djegie plastikës nuk kryen asnjë ndërhyrje kirurgjikale. Për sa më sipër, vlera prej 1009 

x 266 = 268,394 lekë është një shpenzim i paligjshëm, për të cilën mban përgjegjësi 

ligjore FSDKSH, në cilësinë e institucionit që bën pagesat dhe monitorimin e 

kontratës konçesionare. 

  Për vitin 2018, sipas të dhënave të QSUT, përcaktohet se për Urgjencën e djegie 

plastikës është bërë sterilizimi me autoklavë me avull për 11.126 sete që mbajnë 

instrumenta dhe/ose material mjeksor, të cilat nuk janë të dokumentuara, si dhe për më 

tepër kur urgjenca e djegie plastikës nuk kryen asnjë ndërhyrje kirurgjikale. Për sa më 

sipër, vlera prej 11.126 x 266 = 2,959,516 lekë është një shpenzim i paligjshëm, për 

të cilën mban përgjegjësi ligjore FSDKSH, në cilësinë e institucionit që bën pagesat 

dhe monitorimin e kontratës konçesionare. 

 Për vitin 2018, sipas të dhënave të QSUT, përcaktohet se për Reanimacionin e djegie 

plastikës është bërë sterilizimi me autoklavë me avull për 1.669 sete që mbajnë 

instrumenta dhe/ose material mjeksor, të cilat nuk janë të dokumentuara, si dhe për më 

tepër kur reanimacioni i djegie plastikës nuk kryen asnjë ndërhyrje kirurgjikale. Për sa 

më sipër, vlera prej 1669 x 266 = 443,954 lekë është një shpenzim i paligjshëm, për 

të cilën mban përgjegjësi ligjore FSDKSH, në cilësinë e institucionit që bën pagesat 

dhe monitorimin e kontratës konçesionare. 

 Për vitin 2018, sipas të dhënave të QSUT, rezulton se për Urgjencën kirurgjikale nuk 

dokumentohet dhe argumentohet për të paktën 6048 sete që mbajnë instrumenta, për 

sterilizimin me autoklavë me avull. Për sa më sipër, vlera prej 6048 x 266 = 1,608,768 

lekë është një shpenzim i paligjshëm, për të cilën mban përgjegjësi ligjore FSDKSH, 

në cilësinë e institucionit që bën pagesat dhe monitorimin e kontratës konçesionare. 
 Për vitin 2018, sipas të dhënave të QSUT, rezulton se për Kirurgjnë e djegie plastikës nuk 

dokumentohet dhe argumentohet për të paktën 84 sete që mbajnë instrumenta, për 

sterilizimin me temperaturë të ulët. Për sa më sipër, vlera prej 84 x 1,090 = 91,560 lekë 

është një shpenzim i paligjshëm, për të cilën mban përgjegjësi ligjore FSDKSH, në 

cilësinë e institucionit që bën pagesat dhe monitorimin e kontratës konçesionare. 
 Për vitin 2018, sipas të dhënave të QSUT, rezulton se për Kirurgjinë e djegie plastikës 

dhe spitalit francez, nuk dokumentohet dhe argumentohet mbi zërin “etj”, për sasinë prej 

46 sete, dhe si rrjedhojë vlera prej 46 x 37,700 = 1,734,200 lekë është një shpenzim i 

paligjshëm, për të cilën mban përgjegjësi ligjore FSDKSH, në cilësinë e institucionit 

që bën pagesat dhe monitorimin e kontratës konçesionare. 
 Për vitet 2017 dhe 2018, sipas të dhënave të QSUT rezulton se për pavionin e djegie 

plastikës reanimacion dhe urgjenca, kirugjia vaskulare dhe vazale, nuk argumentohet dhe 
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dokumentohet mbi sasinë prej 1881 sete që mbajnë instrumenta, për sterilizimin me 

autoklavë me avull. Për sa më sipër vlera prej 1881 x 266 = 500,346 lekë është një 

shpenzim i paligjshëm, për të cilën mban përgjegjësi ligjore FSDKSH, në cilësinë e 

institucionit që bën pagesat dhe monitorimin e kontratës konçesionare. 
Lidhur sa më sipër, lidhur me vlerën totale prej 7,606,738 lekë mbajnë përgjegjësi ligjore E.M., 

Eduart Ahmeti, në cilësinë e personave përgjegës të titullarit të FSDKSH si dhe të gjithë 

personat përgjegjës të këtij institucioni, për periudhat respektive, të cilët kanë patur si detyrë 

ligjore edhe monitorimin e kësaj kontrate konçesionare. 

Gjithashtu, lidhur me këtë kontratë koncesionare, konstatohet se nuk administrohet 

dokumentacioni sipas kushteve të kontratës së rënë dakort midis palëve konkretisht, nuk 

dokumentohet lidhur me sasitë e seteve të sterilizuara, të cilat referuar kontratës koncesionare 

kanë çmime të ndryshme. Ky fakt provohet edhe nga disa monitorime që FSDKSH ka kryer së 

fundmi (viti 2019), nga ku rezulton se setet për sterilizim, janë paraqitur për pagesa jo sipas 

kushteve të kontratës, për të cilën grupi i auditimit të KLSH gjykon që, FSDKSH, QSUT dhe 

Autoriteti në mënyrë të menjëhershme të ribëjnë verifikimin e të gjitha faturave të cilat janë 

paguar, duke nisur që nga momenti i fillimit të kësaj kontrate konçesionare, si dhe duke 

verifikuar edhe numrin e seteve krahasuar ne numrin e ndërhyrjeve të kryera (vetëm për 

ndërhyrjet kirurgjikale), dhe sipas kushteve të rëna dakort midis palëve, ku do të njihen vetëm 

ato pagesa për të cilat dokumentacioni justifikues është sipas formularëve të miratuar. 

(Theksojmë se për vitin 2016, 2017 dhe 2018 ka mospërputhje të mëdha).  

Gjithashtu, referuar kushteve të kontratës, të bëhet një vlerësim i kostos, pasi pagesa vetëm për 

këtë shërbim është në shuma të mëdha, për të cilat konçesionari nuk ka kryer asnjë pagesë për 

makineritë/pajisjet, të cilat i ka marrë nga QSUT të reja, si dhe përdor ambientin që shfrytëzon, i 

cili së bashku me pajisjet është aset i QSUT dhe jo i Autoritetit. 

Nuk përputhet numri i seteve të sterilizuara në QSUT me numrin e ndërhyrjeve të kryera në këtë 

institucion, sidomos për vitin 2016.  

Referuar kushteve të kontratës për investimet, konstatohet se pjesa e investimeve është 

përcaktuar në mënyrë evazive në kushtet e kontratës, si dhe pa përcaktuar asnjë penalitet në rast 

se koncesionari dështon në kryerjen e investimeve. Gjithashtu, nuk ka një plan të detajuar 

investimi, ku të përcaktohet se sa do të jetë pjesa e investimeve në secilin spital, pra sa do të jetë 

shuma që konçesionari do të investojë vetëm në QSUT, duke sjellë në këtë mënyrë konfuzion në 

vlerësimin e zbatimit të kushteve kontraktuale në QSUT. 

Referuar pikës 6.1, Investimet, konstatohet se nuk ka asnjë përcaktim se sa do të jetë numri i 

seteve kirurgjikale që do të dorëzojë koncesionari në QSUT, investime në zyra qendrore, 

arredim, mobilime etj, ç’ka sjell si pasojë kushte kontradiktore, të cilat favorizojnë 

konçesionarin. 

Gjithashtu, në pikën 13.1 të kushteve të kontratës parashikohet dhe është rënë dakort që 

koncesionari impenjohet të bëjë investime gjatë periudhës kontraktore, të barabartë me 

1,503,282,620.00 lekë vlerë e cila nuk është e përcaktuar në fjalë.  

Ndërkohë në aneksin 3, pika 6.1 përcaktohet se investimet do të jenë për vitin e parë 

1,291,534,000 lekë, për vitin e dytë 246,435,000 lekë, për vitin e tretë 12,075,000 lekë, për vitin 

e katërt 24,150,000 lekë, për vitin e pestë 36,225,000 lekë, për vitin e gjashtë 48,300,000 lekë, 

për vitin e shtatë 60,375,000 lekë, për vitin e tetë 96,600,000 lekë, për vitin e nëntë 96,600,000 

lekë dhe për vitin e dhjetë 96,600,000 lekë, pra në total 2,008,894,000 lekë. Pra ka mospërputhje 

shumë të mëdha në vlerat të cilat janë parashikuar si investime nga koncesionari. 
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Në kushtet e mësipërme, të ngrihet një grup pune, i cili duhet të bëjë në mënyrë të menjëhershme 

vlerësimin sipas kushteve të rëna dakort midis palëve, për të gjithë pikën e investimeve që 

konçesionari ka detyrimin kontraktual për të investuar në QSUT. 

Referuar dokumentacioneve të administruara, sidomos  për vitin 2016,  konstatohet se: 

 Nuk administrohet kartelë ditore për rregjistrimin e të gjitha procedurave 

mikrokirurgjikale apo mjekimeve të kryera në shërbimet e urgjencës, apo në shërbimet 

mjeksore të QSUT. 

 Nuk administrohet asnjë dokumentacion nga stafi mjeksor dhe infermieror për efekte të 

rekordeve mjeksore dhe efekteve të kostos, si dhe rregjistrimin e të gjitha instrumentave 

të përdorura për çdo pacient, për çdo shërbim. 

 Nuk administrohet dokumentacion dhe informacion sipas sistemit SISP. 

 Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, nuk administron dokumentacion mbi llojin e 

ndërhyrjeve të kryera, si drejtori përgjegjëse për mbikqyrjen dhe monitorimin e 

shërbimeve. 

 Nuk administrohet asnjë dokumentacion për raportimin mbi llojin e ndërhyrjes 

kirurgjikale të kryer në QSUT. 

 Nuk administrohet dokumentacion nga shefi i shërbimit dhe kryeinfermieri i sallës për 

zbatimin e procedurave të miratuara. 

 Nuk administrohet dokumentacion mbi raportimin e llojit të ndërhyrjes operatore bazuar 

në konfigurimin e seteve kirurgjikale. 

 Nuk administrohet dokumentacion lidhur me konfigurimin e seteve kirurgjikale mbi të 

dhënat mujore, sidomos për vitin 2016.  

 Nga koncesionari nuk janë raportuar të dhënat mujore, të cilat nuk janë plotësuar sipas 

pasqyrës 16, sipas detyrimeve që lind nga kontrata. 

 Nuk administrohen të dhëna të detajuara nga Drejtoria e Performancës Spitalore, mbi 

llojin konkret për çdo ndërhyrje. 

Në kushtet e mësipërme, kur nuk dokumentohet e gjithë periudha, sidomos për vitin 2016 për 

llojin e ndërhyrjes së kryer dhe setit kirurgjikal të përdorur, si dhe numrin e seteve të 

përdoruara, të ribëhet në mënyrë të menjëhershme verifikimi i të gjithë kësaj periudhe, pasi në 

rast të kundërt të mosdokumentimit të këtij shërbimi të kryer, e gjithë pagesa e kryer ndaj 

konçesionarit për këtë periudhë kohore, do të përbëjë një vlerë të pajustifikuar, si pasojë e 

shkeljeve të kushteve të kontratës së rënë dakort midis palëve. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/62 prot., datë 05.04.2019 nga H.X.sqarohet se: “Për 

periudhën e vitit 2016 nuk kam qenë pjesë e sektorit të Cilësisë, Kujdesit ndaj Pacientit dhe 

Edukimit në vazhdim, pranë Drejtorisë së Performancës Spitalore por, në një pozicion tjetër. Për 

vitet 2017 dhe 2018, për të cilën kam qenë pjesë e këtij sektori, ju kam vënë në dispozicion të 

gjithë informacionin e kërkuar. Gjithashtu ju sqaroj se, ky sektor nuk ka për detyrë monitorimin 

e shërbimit të koncesionarit, por mbledhjen dhe raportimin e këtij aktiviteti të këtij shërbimi në 

QSUT, gjë të cilën ja përcjell FSDKSH”. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/116 prot., datë 05.04.2019 nga P.M., sqarohet se:“Shkresa 

nr. 175/3 prot., datë 29.01.2016 është lëshuar për zbatim të autorizimit nr. 175/1 prot., datë 

25.01.2016, të Ministrit të Shëndetësisë, me qëllim fillimin e zbatimit të kontratës për realizimin 

e qëllimit të saj, kontratë e cila në zbatim të ligjit, para zbatimit të saj, u miratua edhe nga 

Ministria e Financave dhe Avokati i Shtetit. Në dosjen e garës së parteniritetit publik privat, tek 

udhëzimet për ofertuesit është përcaktuar se qëllimi i Ministrisë së Shëndetësisëështë që 
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tëzhvillojë menazhimin dhe administrimin e stacionit qendror të sterilizimit pranë QSUT, e cila 

nuk ka funksionuar asnjëherë që nga momenti i ngritjes së saj, pa dorëzimine së cilës nuk mund 

të vihej në punë, duke filluar në këtë mënyrë zbatimi i kontratës. Kontrata koncesionare është 

përgatitur si një e tëra për të gjitha spitalet, si dhe jo e veçantë për QSUT. Në aktivitetet 

produktive të back up përfshihen edhe qendrat e sterilizimit, pa dorëzimin e të cilave nuk mund 

të fillonte zbatimi i kontratës. Vlera e pajisjeve ekzistuese të qendrës së sterilizimit në QSUT, që 

në studimin e fizibilitetit është përfshirë në koston e shërbimit. Vlen të theksohet se, për vënien në 

punë të qendrës së sterilizimit në QSUT, koncesionari ka harxhuar rreth 600.000 USD, si dhe 

instrumentat kirurgjikale në përdorim janë të reja, pa përdorur asnjë nga ata që kishin në 

përdorim spitalet. Gjithashtu, në rastin konkret nuk mund të gjejë zbatim VKM nr. 54, datë 

05.02.2014, pasi objekti i kontratës nuk është dhënie me qira, por ofrim i shërbimeve të 

integruara në sallat kirugjikale. Ligji i koncesionave parashikon se, duke qenë se entet publike 

japin pajisje dhe prona për koncesionarin, kërkohet tarifë dhe jo qira, pra duhet vlerësuar 

paraprakisht çfarë ka përcaktuar studimi i fizibilitetit. Ligji ka përjashtuar nga zbatimi i tarifës 

koncesionet dhe parneritetin publik privat në sektorin e shëndetësisë...”. Gjithashtu, nga z. 

P.M.sipas dokumentacionit të dërguar konstatohet se, lidhur me sa është trajtuar më sipër si 

shkelje, nga titullari i QSUT është vënë në dijeni edhe drejtori ekonomik dhe drejtori juridik 

në atë periudhë, të cilët kanë nënshkruar për marrjen dijeni të shkresave të mësipërme.  

Sipas observacionit të dërguar nga M.S.nr. 5/72 prot., datë 05.04.2019 sqarohet se: “Kam filluar 

marrëdhënien e punës si drejtor juridik në QSUT në datë 23.12.2015. Për më tepër, nuk kamë 

qenë në ndjekje dhe në zbatim të kësaj kontrate, si dhe në asnjë grup pune për dorëzimin e 

materialeve të sipërpërmendura, duke mos patur asnjë detyrim ligjor në këtë kontratë...”. 

Sipas obserbvacionit të dërguar nr. 5/127 prot., datë 08.04.2019 nga A.U., D.L., A.Z., O.D., 

L.N., N.A., E.X., L.S.sqarohet se: “Bazuar në Urdhërin e Ministrit të Shëndetësisë, si dhe në 

urdhërin nr. 26, datë 04.02.2016 është bërë inventarizimi i qendrës së sterilizimit, apo quajtur 

ndryshe centrali në disa dokumenta, për të cilën është mbajtur procesverbali nr. 693/4 prot., 

datë 05.02.2016. Në asnjë rast grupi i punës nuk ka patur tagrin ligjor, por edhe kapacitetin 

teknik për të interpretuar një kontratë të nënshkruar nga një organ epror siçështë Ministria e 

Shëndetësisë. Ashtu sikurse edhe ju e përcaktoni, grupi i punës ka vepruar vetëm pasi është 

autorizuar nga Ministria e Shëndetësisë për të kryer dorëzimin. Në procesverbalin e grupit të 

punës është përcaktuar qartë se dorëzimi bëhet për përdorim me qëllim menaxhimin e qendrës së 

sterilizimit në përputhje me autorizimin e Ministrit të Shëndetësisë. Gjatë procesit të dorëzimit 

është realizuar kontrolli dhe indentifikimi i të gjitha aktiveve që i janë dorëzuar koncesionarit, 

duke përcaktuar sasinë përkatëse, çmimin për njësi dhe vlerën totale për të gjitha asetet e 

dorëzuara. Gjithashtu i është bërë e ditur koncesionarit se ka detyrimin për të mirëmbajtur të 

gjitha aktivet e dorëzuara dhe në përfundim të kontratës ti dorëzojë këto pajisje sërish tek QSUT. 

Për të gjithë procesin e ndjekur është njoftuar Ministria e Shëndetësisë, duke i dërguar edhe një 

kopje të procesverbalit nr. 693/4 prot., datë 05.02.2016 dhe një CD me të gjitha fotot e procesit 

të dorëzimit. Grupi i punës ka kryer një akt procedurial të autorizuar nga Ministri i 

Shëndetësisë, si organ epror dhe politikbërës në shëndetësi. QSUT ka për detyrë vetëm 

monitorimin e procesit të koncesionit, si dhe asnjë tagër për dhënie me qira...”. 

Referuar observacioneve të dërguara grupi i auditimit sqaron se, nuk janë dërguar kundërshtime 

mbi të gjitha konstatimet e mësipërme. Gjithashtu sipas dokumentacionit të mbajtur në QSUT ju 

është sqaruar se verifikimi ka të bëjë lidhur me pjesën për sa i takon QSUT. 
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Në kushet e një kontrate koncesionare kontradiktotre, QSUT duhej të kishte bërë njofimet 

përkatëse me shkrim organit qëndror blerës, pra Ministrisë së Shëndetësisë, lidhur me sa është 

trajtuar hollësishëm në projekt raport. 

Gjithashtu, referuar rastit konkret procedura është zhvilluar në Ministrinë e Shëndetësisë, i cili 

është edhe institucioni përkatës përgjegjës për sa janë trajtuar në marrëveshjen e rënë dakort 

midis palëve, por pa hequr përgjegjësitë për sa i takon pjesës së QSUT. 

QSUT duhet të marrë masat përkatëse për monitorimin, konfirmimin e shërbimit në zbatim kjo të 

kontratës koncesionare, duke kërkuar edhe në Ministrinë e Shëndetësisë saktësimin dhe 

detajimin e kushteve kontraktuale. Gjithashtu, duhet të bashkërendohet në punën midis palëve, 

konkretisht midis QSUT (e cila është objekt auditimi), Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

koncesionarit, si dhe FSDKSH në cilësinë e institucionit që bën edhe pagesat përkatëse. Ky 

bashkërendim punë duhet të detajohet për llojet endryshme të ndërhyrjeve që bëhen, numrit të 

operacioneve, njoftimet mbi shërbimet e përfituara me një informacion ditor, në të cilin duhet të 

detajohen numri identifikues, tipi i ndërhyrjes, data, klasifikimi i ndërhyrjes, konsumi etj sipas 

përcaktimeve të rëna dakort midis palëve.  

Të gjithë verifikimet duhet të bëhen nga të gjitha palët e përfshira në këtë proces, në bazë të 

aktiviteteve që janë kryer efektivisht brenda çdo salle operatore, sipas përcaktimeve në kontratë. 

Gjithashtu, referuar rastit në fjalë, për sa i përket pjesës së QSUT, nga auditimi i kryer në një 

institucion tjetër, konkretisht në Spitalin Universitar të Traumës, me shkresën nr. 68/6 prot., datë 

21.06.2018, numër vendimi 54, datë 21.06.2018 nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit është 

marrë vendimi përkatës, vendim i cili do të jetë unifikues edhe për rastin në fjalë.  

Gjithashtu, të gjithë aktorët që kanë ndikim në këtë kontratë koncesionare, duhet të 

bashkëveprojnë midis tyre, duke bërë detajimet përkatëse ligjore, si dhe duke vepruar në çdo rast 

në përputhje të plotë me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, si dhe të mos ndërmarrin asnjë 

veprim antiligjor.  

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-156 prot., datë 17.06.2019 dhe nga Z. E.M. nuk 

qëndron, në kushtet kur nuk gjendet i bazuar në ligj dhe në prova, sqaruar hollësishëm në raport.  

 

13. Mbi auditimin e ushtruar në “Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë”, në 

bazë të programit të auditimit Nr. 1422/1 Prot, datë 07.01.2019. 

Në zbatim të pikës 10 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni mbi verifikimin e konfliktit të pastër të interesit.   

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, rezulton që: 

 

Nga verifikimi i procedurave të prokurimit të zhvilluara nga QSUT, ka rezultuar se të njëjtët 

persona kanë qenë anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave, si dhe njëkohësisht kanë 

qenë me detyrë duke nënshkruar si persona zbatues, pagesat për operatorin ekonomik, të 

cilin e ka shpallur edhe fitues, si më poshtë vijon:  

 

Me shkresën nr. 4007/7 prot., datë 12.08.2016 është lidhur një kontratë shërbimi midis QSUT 

dhe shoqërisë F. RB sh.p.k. për objektin: “Për kryerjen e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë të 

QSUT me rojë private”. 

Me shkresën nr. 3968/3 prot., datë 10.08.2016, Drejtori Ekonomik znj. E.H. i është drejtuar 

vetvetes, mbi përcaktimin e vlerës së fondit limit, duke bërë edhe miratimin e kësaj vlere, 

për një shkresë të cilën e ka hartuar po vetë. 
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Me urdhërin e brendshëm nr. 4007/1 prot., datë 10.08.2016 është ngritur komisioni i vlerësimit të 

ofertave, ku znj. E.H. është kryetare e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.  

Sipas procesverbaleve të mbajtura në datë 11.08.2016 ky personka nënshkruar në hapjen dhe 

vlerësimin e ofertave pjesëmarrëse, dukë bërë njëkohësisht edhe shpalljen fitues të operatorit 

ekonomik. 

 

Me shkresën nr. 4007/4 prot., datë 11.08.2016 ka nënshkruar në raportin përmbledhës 

drejtuar titullarit të AK, ku ka bërë edhe klasifikimin dhe shpalljen fitues të shoqërisë. 

 

Ndërkohë, me urdhër shpenzimet nr. 1784 datë 19.09.2016,  nr. 2019 datë 12.10.2016, në 

cilësinë e Drejtorit Ekonomik ka bërë edhe pagesat ndaj shoqërisë, të cilën e ka shpallur 

edhe fituese. 

 

Pra, referuar rastit konkret është i njëjti person që ka bërë miratimin e vlerës së fondit limit, ka 

bërë shpalljen fitues të shoqërisë me të cilën është lidhur edhe kontrata, si dhe ka bërë edhe 

pagesat ndaj të njëjtës shoqëri, që ka shpallur edhe fituese, duke u ndodhur në kushtet e 

konfliktit të interesit.  

 

Theksojmë se është i njëjti person edhe në raste të tjera për procedura prokurimi të zhvilluara nga 

QSUT, e cila është anëtare e KVO dhe në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë pagesat për të 

njëjtën shoqëri që edhe ka shpallur fituese, si dhe ka bërë miratimin e vlerës së fondit limit. 

 

Në një rast tjetër, me shkresën nr. 5008/13 prot., datë 23.12.2016 është lidhur kontrata me 

operatorin ekonomik OES D. sh.p.k. ku znj. E.H. ka qenë kryetare e KVO, ka bërë miratimin e 

vlerës së fondit limit, si dhe ka bërë edhe pagesat ndaj kësaj shoqërie.  

E njëjta gjë vlen për analogji edhe për z. A.Z..  

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 22, veprimet e kontrollit, të ligjit 10296 

datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, 

datë 15.10.2015, pika 3.  

Për sa është konstatuar më sipër, nuk është dërguar observacion nga personat përgjegjës.  

 

14. Për auditimin e ushtruar mbi procedurën e prokurimit me objekt:“Shërbim mirëmbajtjeje, 

përditsim e zhvilllim i sistemit të informacionit SISP në QSU “Nënë Tereza, shtesë kontrate”, 

Tiranë”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i procedurës së prokurimit.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, në procedurën e prokurimit me objekt: “Shërbim 

mirëmbajtjeje, përditsim e zhvilllim i sistemit të informacionit SISP në QSU “Nënë Tereza”, 

Tiranë, shtesë kontrate”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi përllogaritjen e vlerës 

së fondit limit, argumentimin dhe zhvillimin e procedurës, kualifikimin e shoqërisë, etj, trajtuar 

hollësishëm në raport.  
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Kriteri: Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik dhe kushtet e 

kontratës rezulton se nuk janë detajuar me vlera monetare zërat e kontratës së mësipërme të 

zbatimit.  

 

Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar efekt financiar 

negativ në vlerën 5,748,883  lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik dhe zbatimit të kontratës.  

 

Rëndësia: E mesme.  

 

 
         Të dhëna mbi tenderin Komisioni i vlerësimit të ofertave 

dhe negociimit 

Njësia e prokurimit 

Urdhër Prokurimi i titullarit të 

autoritetit kontraktor Nr. 92 Prot., datë 

07.01.2016.   

 

Nuk ka 

 

 

O.D. Kryetar, përgjegjës 

në sektorin e IT, 

S.S.anëtare, specialiste në 

sektorin e financës, 

E.G., anëtar, përgjegjës 

në sektorin e prokurimeve   

Vlera e përllogaritur e kontratës: 

8,000,184 lekë pa TVSH.  

Lloji i procedurës: Procedurë me 

negociim, pa shpallje paraprake të 

njoftimit të kontratës.     

Operatori ekonomik fitues “O.” sh.p.k.  

Vlera e ofertës 8,000,184 lekë pa 

TVSH. 

Ulja e ofertës nga fondi limit: 0 lekë 

Pjesëmarrës “O.” shpk, kualifikuar. 

Raporti përmbledhës i hartuar nga 

KVO, nuk ka.  

 

Vendim miratimi i titullarit të AK, Znj. 

O.M. nr. 92/1 prot., datë 07.01.2016.   

Formulari i njoftimit të fituesit, 

nuk ka    

 

Tenderi i zhvilluar më 

datë: nuk ka. 

 

Titullari i AK: Znj. O.M..   

Formulari i publikimit të njoftimit 

të kontratës së nënshkruar nr. 92/4 

prot., datë 08.01.2016. 

Njoftimi i kontratës së nënshkruar 

nr. 92/5 prot., datë 08.01.2016.   

Njoftimi i klasifikimit 

nuk ka.  
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Kontrata shtesë nr. 92/3 prot., datë 

07.01.2016, me vlerë 9,600,220 lekë 

me TVSH.  

Njoftim për lidhjen e kontratës shtesë 

nr. 92/2 prot., datë 07.01.2016. 

Afati i kontratës 73 ditë 

kalendarike nga data e nënshkrimit 

të kontratës.  

 

 

Njoftim i kontratës së 

nënshkruar: Publikuar në 

Buletinin e Njoftimeve 

Publike Nr. 2, datë 

18.01.2016.  

Dërgimi i njoftimit të 

kontratës së nënshkruar 

nr. 92/6 prot., datë 

08.01.2016.  

 

Referuar procedurës së mësipërme të prokurimit, sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion 

nga “Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë (këtu e në vijim AK)”, konstatohet se: 

Nga verifikimi i dokumentacionit të administruar, rezulton se AK nuk ka dokumentuar dhe 

argumentuar mbi mënyrën e përllogaritjes së vlerës së fondit limit, si dhe përcaktimit të 

elementëve konkretë se si është bërë përllogaritja. 

 

VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 59, pika 2, parashikon se:  

 
“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë 

alternativave të renditura si më poshtë: 

çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga 

institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në 

manuale etj);  

ose/dhe a) çmimet e tregut; ose/dhe  

b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; 

ose/dhe  

ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara. 

 Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë 

përllogaritjen e vlerës së kontratës”. 

 

Me shkresën nr. 7431 prot., datë 28.12.2015, Z. D.L. në cilësinë e përgjegjësit të njësisë së 

inxhinierisë klinike dhe Z. O.D. në cilësinë e përgjegjësit të sektrorit të IT, i është drejtuar 

Drejtorisë Juridike (M.S.), duke vënë në dijeni njëkohësisht edhe Drejtorin e Përgjithshëm Znj. 

O.M. me një kërkesë për lidhje shtesë kontrate shërbimi për nevojat e fillim vitit 2016 me objekt: 

“Shërbim mirëmbajtje, përditësim e zhvillim i sistemit të informacionit SISP në QSUT, Tiranë. 

Sipas kësaj shkrese sqarohet se, sistemi kompjuterik është i orientuar tërësisht që të përmbushë 

nevojat e shërbimit shëndetësor, t‟i shërbejë uljes së informalitetit, rritjes së transparencës dhe 

përmirësimit të cilësisë së shërbimit ndaj pacientit... 

Sipas shkresës së mësipërme, ky grup pune sqaron se pas datës 31.12.2015 ky sistem informatik 

ngelet pa kontratë mirëmbajtje, i cili është shumë i domosdoshëm për QSUT. 

Pra, referuar sa më sipër, konstatohet se më datë 28.12.2015 sqarohet se sistemit i përfundon 

kontrata e mirëmbajtjes më datë 31.12.2015, ndërkohë që kjo situatë ka qenë një rrethanë e 

njohur më parë nga AK. 

 



 

182 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

Kjo provohet nëpërmjet kontratës së nënshkruar nr. 4315/9 prot., datë 13.10.2011 me afat 4 

vjeçar, e cila përfundon më datë 31.12.2015. 

Gjithashtu edhe kontrata e fundit e rinoviomit është lidhur nr. 123 prot., datë 09.01.2015 me afat 

deri më datë 31.12.2015. 

Pra përcaktimet e bëra më sipër, ka qenë një rrethanë e njohur me parë, si dhe mosveprimet për 

të marrë masat e duhura ligjore dhe teknike ngarkojnë me përgjegjësi ligjore të gjithë anëtarët e 

grupit të mësipërm konkretisht D.L., O.D., Drejtorin Juridik M.S.. Gjithashtu, lidhur me 

situatën e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi ligjore edhe ish drejtorët juridik të këtij 

institucioni.   

Gjithashtu, në rregulloren e QSUT, pika 3.9, Drejtoria Juridike, lidhur me pozicionin e Drejtorit 

të Drejtorisë Juridike, parashikohet se: “Drejtori Juridik, në misionin e vet ka për detyrë që të 

sigurojë prokurimin e fondeve publike në kohë, transparencë dhe me eficensë...”, “shqyrton 

saktësinë dhe propozon masa konkrete për dokumentacionin e paraqitur për prokurimin nga 

strukturat e drejtorisë”, “paraqet raporte periodike mbi ecurinë e procedurave të parashikuara për 

prokurim”... 

Referuar sa më sipër, të gjithë Drejtorët e mësipërm Juridik, në cilësinë e personave përgjegjës 

nuk kanë marrë asnjë masë për zhvillimin e procedurave normale të prokurimit, duke u ndodhur 

përpara faktit dhe njohjes së rrethananës së mbarimit të kontratës.  

 

Ndërkohë lidhur me Drejtorin e Përgjithshëm parashikohet: “Lëshon urdhëra dhe udhëzime dhe 

vendos saksione në përputhje me legjislacionin në fuqi...”. 

Pra, të gjithë personat e mësipërm, me mosveprimet e tyre kanë sjellë si pasojë zhvillimin e 

procedurës me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, duke u shmangur nga 

përdorimi i procedurave standarte të prokurimit, shkelje tepër e rëndë kjo e legjislacionit të 

prokurimit publik. 

Gjithashtu, në shkresën e mësipërme nr. 7431 prot., datë 28.12.2015, grupi i punës ka sqaruar se 

mbështetur në kreun IV pika 5/b të ligjit të prokurimit publik, kërkohet të realizohet shtesa e 

kontratës së këtij shërbimi.  

Referuar dispozitës ligjore të dhënë nga grupi i mësipërm konstatohet se, kjo dispozitë e dhënë 

nuk është e saktë, pasi pika 5/b e Kreut IV të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, nuk egziston. 

Me shkresën nr. 3820/3 prot., datë 07.12.2015, QSUT i ka kërkuar Znj. M.K.Drejtor i 

Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit miratimin zyrtar të aneksit 2, 

shkresë kjo e nënshkruar nga O.M., ndërkohë që AK ka patur në dispozicion të gjithë kohën e 

nevojshme për të marrë miratimet përkatëse, shumë kohë përpara datës së mësipërme, kjo në 

kushtet kur ka qenë në dijeni të mbarimit të afatit kontraktual.  

Me shkresën nr. 314 prot., datë 16.12.2015, shoqëria i është drejtuar QSUT sipas së cilës vë në 

dijeni se, me përfundimin e afatit të kontratës dhe në mungesë të marrëdhënieve kontraktuale, 

nuk mund të vazhdojmë të ofrojmë shërbimin e mirëmbajtjes së sistemit. 

Me shkresën nr. 3820/4 prot., datë 21.12.2015 QSUT i është drejtuar AKSHI për miratimin e 

aneksit nr. 2 të plotësuar, duke u bazuar në sugjerimet dhe komentet e dhëna nga stafi juaj. 

Pra, referuar korespondencës së bërë midis këtyre dy institucioneve konkludohet se specialistët e 

fushës kanë dhënë sugjerime të ndryshme për sa QSUT ka propozuar dhe kërkuar për miratim. 

 

Me shkresën nr. 92 prot., datë 07.01.2016, Titullari i AK Znj. O.M. ka nxjerrë urdhërin e 

prokurimit, në të cilin përcaktohet se, objekti i prokurimit është: “Shërbim mirëmbajtje, 
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përditësim e zhvillim i sistemit të informacionit SISP në QSUT, Tiranë, shtesë kontrate”, me 

fond limit 8,000,184 lekë pa TVSH, procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të 

kontratës bazuar në nenin 33/5/a të LPP, si dhe 36/2/ë të VKM, si dhe anëtarë të njësisë së 

prokurimit O.D., S.S.dhe E.G..  

Lidhur me Urdhërin e sipërcituar konstatohet se: 

1. Urdhëri i prokurimit është nxjerrë nga titullari i autoritetit kontraktor më datë 07.01.2016, 

ndërkohë që kontrata i ka mbaruar efektet e saj juridike më datë 31.12.2015. 

2. Referuar shkresës nr. 314 prot., të shoqërisë rezulton se ky sistem nuk është mirëmbajtur më 

pas datës 31.12.2015, ndërkohë që urdhëri i prokurimit ka dalë në datë 07.01.2016. 

3. Në pikën 3 të urdhërit të prokurimit përcaktohet se, ndodhur në kushtet kur kontrata fillestare 

me nr. 4315/9 prot., datë 13.10.2011... përfundon në datë 31.12.2015 dhe është realizuar në 

masën 100%, si dhe procedurat për vitin 2016 nuk janë realizuar ende, si dhe duke mos plotësuar 

nevojat e fillim vitit, atëhere do të përdoret procedura me negociim, pa shpallje paraprake të 

njoftimit të kontratës. 

Lidhur me argumentimin e dhënë në këtë urdhër grupi i auditimit konstaton se, sqarimi i dhënë 

se kontrata përfundon në datë 31.12.2015 është një sqarim i cili nuk është i saktë, pasi data e 

këtij urdhëri prokurimi është 07.01.2016, pra efektet e kontratës në këtë datë kishin përfunduar, 

si dhe AK nuk është ndodhur përpara faktit që efektet e kësaj kontrate përfundojnë në datë 

31.12.2015.  

Pra, nuk mundet që në datë 07.01.2016 të përcaktosh se kontrata përfundon në datë 31.12.2015.  

4. Lidhur me dispozitat ligjore dhe nënligjore të dhëna në këtë urdhër konstatohet se: 

Baza ligjore e dhënë në urdhërin e prokurimit është e ndryshme me dispozitën ligjore të dhënë 

nga grupi i ngritur (pavarësisht se kjo dispozitë nuk egziston). 

Neni 33/5/a i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar (dispozitë e 

përcaktuar në urdhërin e prokurimit mbi përdorimin e procedurës me negociim, pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës), parashikon se:  

“Procedura me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit, mund të përdoret për kontratat e 

punëve dhe të shërbimeve: 

a) për punë apo shërbime shtesë, të cilat nuk kanë qenë të përfshira në kontratën fillestare, por 

që, për shkak të rrethanave të paparashikuara, janë bërë të domosdoshme, me kusht që t’i jepen 

operatorit ekonomik, që realizon këto ndërtime apo shërbime, si dhe kur vlera e punës dhe/ose 

shërbimeve shtesë nuk e tejkalon 20 për qind të vlerës së kontratës fillestare: 

i) kur ndërtimet apo shërbimet suplementare nuk mund të ndahen nga kontrata fillestare, pa 

shkaktuar vështirësi të mëdha, teknike e ekonomike, për autoritetin kontraktor; 

ii) kur këto ndërtime e shërbime, edhe pse të ndara nga kontrata fillestare, janë të domosdoshme 

për përmbushjen e saj”. 

Referuar sa më sipër konstatohet se, AK nuk është ndodhur përpara një situate të 

paparashikueshme, pasi ka qenë në dijeni të faktit që efektet e kontratës fillestare mbaronin në 

datë 31.12.2015, si dhe mos marrja në kohë e masave për realizimin e procedurave standarte të 

prokurimit nuk është justifikim për përdorimin e procedurës me negociim, pa shpallje paraprake 

të njoftimit të kontratës. 

AK referuar rastit konkret nuk ndodhet përpara rastit të shërbimeve shtesë, pasi këto shërbime 

kanë qenë një rrethanë e njohur më parë, si dhe nuk janë shërbime shtesë, të cilat kanë dalë si 

pasojë e shërbimeve fillestare. Pra, në rastin konkret AK ndodhet përpara rastit të shërbimit të 

përsëritur të njëjtë, por jo një shërbimi të paparashikuar shtesë. 
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AK nuk argumenton dhe provon se shërbimet shtesë nuk mund të ndahen nga kontrata fillestare 

pa shkaktuar vështirësi të mëdha teknike dhe ekonomike, pasi në datën që ka dalë urdhëri i 

prokurimit efektet juridike të kontratës fillestare kishin mbaruar, si dhe për më tepër, po nga 

QSUT, kjo procedurë është zhvilluar me procedura standarte prokurimi. 

AK nuk argumenton lidhur me përcaktimin se këto shërbime, edhe pse të ndara nga kontrata 

fillestare, janë të domosdoshme për përmbushjen e saj, pasi në rastin konkret kontrata fillestare 

ka qenë e përmbushur.  

Pra, në asnjë rast nuk argumentohen përcaktimet e mësipërme ligjore, pasi AK është ndopdhur 

përpara një situate të njohur më parë, si dhe kontrata fillestare ka qenë e përmbushur, si dhe këto 

shërbime shtesë edhe pse të ndara nga kontrata fillestare, nuk ndikojnë në përmbushjen e 

kontratës fillestare. 

Sa më sipër, AK nuk argumenton dispozitën e dhënë në urdhërin e prokurimit nr. 92 prot., datë 

07.01.2016. 

Dispozita nënligjore e dhënë në urdhërin e prokurimit, neni 36/2/ë, kreu IV i VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, parashikon se:  

“Autoritetet kontraktore, për plotësimin e nevojave në fillim të çdo viti, deri sa të kryhen 

procedurat e prokurimit, lejohen të përdorin procedure me negociim pa njoftim, në përputhje me 

pikat 3, shkronja “b”, e 5, shkronja “a”, të nenit 33, të LPP, për kontratë shtesë me 

kontraktuesit e tyre të fundit, për mallrat apo shërbimet deri në një vlerë 20% të kontratës 

fillestare. Fondet për këto kontrata përballohen nga fondet e vëna në dispozicion në buxhetin e 

atij viti, për të njëjtin shërbim apo mall”.  

Ashtu sikurse sqaruar hollësishëm më sipër, kjo dispozitë nënligjore ka të bëjë lidhur me rastin e 

plotësimit të nevojave të fillim vitit, por kjo në rast se plotësohen kërkesat e nenit 33/5/a të LPP, 

ndërkohë që AK nuk ndodhet në rastin e kësaj dispozitë ligjore. 

Në kushtet e mësipërme, AK nuk argumenton dhe dokumenton ligjërisht dhe teknikisht lidhur 

me përdorimin e procedurës me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, e cila 

është një procedurë që përdoret vetëm në rrethana të veçanta dhe të argumentuara. 

Në rastin konkret, AK ka vepruar në kundërshtim të plotë me nenin 33 të LPP, duke u shmangur 

nga përdorimi i procedurave normale dhe standarte të prokurimit. 

Legjislacioni i prokurimit publik parashikon se titullari i AK është përgjegjës për nxjerrjen e 

urdhërave, pjesë e së cilës është edhe urdhëri i prokurimit, në të cilin përcaktohet edhe lloji i 

procedurës së ndjekur.  

Gjithashtu, legjislacioni i prokurimit publik parashikon se njësia e prokurimit është përgjegjëse 

për përzgjedhjen e procedurës, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi ligjore O.D., S.S.dhe E.G..  

Përgjegjësi të rëndë ligjore mbajnë edhe ish drejtorët juridik të cilët me mosveprimet e tyre, kanë 

sjellë edhe pasojën e mësipërme, ku është shmangur përdorimi i procedurave standarte të 

prokurimit dhe konkurenca. 

Referuar dosjes së vënë në dispozicion dhe të administruar në AK, në kundërshtim të plotë me 

Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, konstatohet se: 

 AK në kundërshtim me nenin 59 të VKM së mësipërme, nuk ka argumentuar lidhur me 

përllogaritjen e vlerës së fondit limit. 

 Mungon dokumentacioni mbi arsyet e përzgjedhjes së procedurës me negociim, pa 

shpallje paraprake të njoftimit të kontratës. 
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 AK në kundërshtim me nenin 33 të LPP, ka përdorur procedurën me negociim, pa 

shpallje paraprake të njoftimit të kontratës. 

 AK në kundërshtim me LPP, nuk ka ngritur komisionin e vlerësimit të ofertave dhe 

negociimit. 

 Nuk administrohet seti i dokumenteve standarte të tenderit. 

 Nuk administrohet asnjë procesverbal hapje, vlerësimi dhe negociimi. 

 Nuk ka asnjë datë zhvillimi tenderi. 

Pas daljes së urdhërit të prokurimit nr. 92 prot., datë 07.01.2016, me shkresën nr. 92/1 prot., datë 

07.01.2016, është marrë vendimi i miratimit të kontratës shtesë, shkresë kjo e nënshkruar nga 

titullari. 

Me shkresën nr. 92/2 prot., datë 07.01.2016 është njoftuar operatori ekonomik për tu paraqitur 

për të lidhur kontratën shtesë, si dhe është përcaktuar që përpara lidhjes së kontratës duhet të 

paraqesë edhe dokumentet për kualifikim. 

Referuar sa më sipër konstatohet se, nga ana e titullarit të AK, është marrë vendimi më datë 

07.01.2016 që të lidhet kontrata shtesë, ndërkohë që po të njëjtën datë është njoftuar edhe 

operatori ekonomik që të paraqesë dokumentet për kualifikim, por ndërkohë pa përcaktuar asnjë 

datë se kur do të zhvillohej procedura e prokurimit, si dhe për më tepër, pa ngritur asnjë 

komision për vlerësimin e dokumenteve të kërkuara.   

Veprimet e mësipërme provojnë mbi parregullshmërinë e ndjekur në zhvillimin e kësaj 

procedure prokurimi. 

Gjithashtu, ka mospërputhje të shkresave të mbajtura.  

QSUT në kundërshtim të plotë me LPP nuk ka ngritur me urdhër të veçantë komisionin e 

vlerësimit të ofertave dhe negociimit, ndërkohë që në njoftimin e bërë ndaj shoqërisë ka 

përcaktuar edhe kriteret e përgjithshme të pranimit. 

Sa më sipër, provohet mbi pasaktësinë në zhvillimin e këtij tenderi, pasi nuk provohet se nga 

kush persona janë bërë vlerësimet e dokumentacionit të paraqitur, si dhe për më tepër, në ç‟datë 

janë paraqitur këto dokumente dhe nga kush janë vlerësuar, si dhe duke mos përcaktuar asnjë 

datë zhvillimi tenderi.  

Me shkresën nr. 92/3 prot., datë 07.01.2016 është lidhur kontrata shtesë midis QSUT dhe 

kontraktorit me vlerë 9,600,220 lekë me TVSH.  

Gjithashtu, lidhur me kontratën e nënshkruar midis palëve mbajnë përgjegjësi ligjore M.S.-ish 

Drejtor Juridik, E.G.-ish përgjegjës sektori, J.L.-ish specialiste. 

Me shkresën nr. 92/4 prot., datë 08.01.2016 është publikuar formulari i njoftimit të kontratës së 

nënshkruar, si dhe me shkresën nr. 92/5 prot., datë 08.01.2016 është mbajtur njoftimi i kontratës 

së nënshkruar, i cili është publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 2, datë 18.01.2016.  

Gjithashtu, në dosje administrohet edhe dokumentacioni i paraqitur nga shoqëria për të cilin nuk 

administrohet asnjë dokument nga qsut mbi mënyrën e dorëzimit, si dhe nuk ka asnjë 

procesverbal vlerësimi dhe negociimi, për të cilin ngarkohet me përgjegjësi ligjore QSUT.  

 

Sipas kontratës shtesë të shërbimit të lidhur sipas shkresës nr. 92/3 prot., datë 07.01.2016, 

përcaktohet se vlera totale e kësaj kontrate është 9,600,220 lekë me TVSH, si dhe kohëzgjatja e 

saj është 73 ditë kalendarike, duke filluar nga data e nënshkrimit të saj nga palët. Pra, kjo 

kontratë është e vlefshme deri në datë 19.03.2016 (ditë e shtunë). 

Bashkëlidhur kontratës është aneksi i kontratës me zërat respektivë të pretenduar për shtesë 

kontratë.  
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Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion (dosjes së prokurimit) konstatohet se, titullari i 

AK me shkresën nr. 92 prot., datë 07.01.2016 ka nxjerrë urdhërin e prokurimit, në të cilin janë 

përcaktuar edhe anëtarët e njëisë së prokurimit, konkretisht O.D., S.S.dhe E.G., por në 

kundërshtim të plotë me legjislacionin e prokurimit publik nuk administrohet asnjë procesverbal 

nga njësia e prokurimit për hartimin dhe miratimin e kritereve për kualifikim, si dhe seti i 

dokumenteve standarte të tenderit (për aq sa është e mundur), ku për këtë konstatim përgjegjës 

është njësia e prokurimit, e cila ka vepruar në kundërshtim me urdhërin e titullarit dhe në shkelje 

të LPP.  

Me shkresën nr. 92/2 prot., datë 07.01.2016 i është dërguar njoftim shoqërisë në të cilën janë 

listuar edhe kërkesat për kualifikim.  

Referuar dokumentacionit të dorëzuar nga kontraktori, në dosje nuk administrohet asnjë 

dokumentacion mbi vlerësimin e bërë.  

Në dosje nuk administrohet asnjë raport përmbledhës, si dhe miratim i tij nga titullari.  

Referuar ankesit të kontratës nr. 92/3 prot., datë 07.01.2016, konstatohet se nuk ka asnjë 

argumentim dhe dokumentim mbi përllogaritjen e vlerës së fondit limit, si dhe kjo kontratë është 

nënshkruar pasi kishin përfunduar efektet juridike të kontratës bazë. 

Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi përllogaritjen e sasive të këtij preventivi shtesë, si 

dhe më konkretisht të sasivë si 4.8 copë riparim SWITCH, 33.6 copë riparim module, 16.8 copë 

riparim kompjuter etj.  

Referuar aneksit të kontratës, rezulton se: 

Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi sasinë e përcaktuar prej 67.2 ml riparim kanaline, 

me vlerë totale 16,666 lekë pa TVSH, 19,999 lekë me TVSH.  

Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi sasinë e përcaktuar prej 33.6 copë riparim module 

RJ45, me vlerë totale 59,270 lekë pa TVSH, 71,124 lekë me TVSH.  

Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi sasinë e përcaktuar prej 16.8 copë riparim 

kompjuteri dhe 7.2 copë riparim printeri, me vlerë totale 255,600 lekë pa TVSH, 306,720 lekë 

me TVSH.  

Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi sasinë e përcaktuar prej 288 orë ndërhyrje në 

program për strukturën e përdoruesve, me vlerë totale 720,000 lekë pa TVSH, 864,000 lekë me 

TVSH.  

Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi sasinë e përcaktuar prej 288 orë mirëmbajtje e 

funksionimit të moduleve, me vlerë totale 720,000 lekë pa TVSH, 864,000 lekë me TVSH.  

Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi sasinë e përcaktuar prej 576 orë asistencë teknike 

online dhe në vend ndaj përdoruesve, me vlerë totale 1,152,000 lekë pa TVSH, 1,382,400 lekë 

me TVSH.  

Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi sasinë e përcaktuar prej 24 orë trajnim personeli, 24 

orë testimi i përdorimit dhe 48 copë manuale përdorimi, me vlerë totale 357,600 lekë pa TVSH, 

429,120 lekë me TVSH.  

Sa më sipër, minimalisht vlera prej 3,937,363 lekë përbën një vlerë të pajustifikuar lidhur me 

përllogaritjen e vlerës së fondit limit, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi D.L., O.D..  

Lidhur me zbatimin e kontratës rezulton se: 

1. Lidhur me urdhër shpenzimin nr. 440, datë 30.03.2016: 

Lidhur me këtë urdhër shpenzimi, referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion si dhe të 

administruar konstatohet se, lidhur me asistencën teknike, trajnimin e personelit, testimi i 

përdorimit dhe manuale përdorimi rezulton se nuk argumentohet dhe dokumentohet lidhur me 

orët e punës të pretenduara si të realizuara.  
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Në asnjë rast nuk provohet mbi kryerjen e këtyre orëve pune, si dhe në asnjë rast nuk 

administrohet asnjë manual përdorimi nga personeli i QSUT, i cili në vlerë monetare është 2,700 

lekë/copë. 

Sa më sipër, minimalisht vlera prej 676,920 lekë përbën një shpenzim të paargumentuar, për zëra 

të cilët nuk janë të dokumentuar. 

E njëjta gjë vlen për analogji edhe për urdhër shpenzimin nr. 720, datë 21.04.2016, ku 

minimalisht vlera prej 754,800 lekë përbën një shpenzim të paargumentuar, për zëra të cilët nuk 

argumentohen. 

Ndërkohë, lidhur me urdhër shpenzimin nr. 927, datë 18.05.2016, ashtu sikurse më sipër sqaruar, 

minimalisht vlera prej 379,800 lekë përbën një shpenzim të paargumentuar, për zëra të cilët nuk 

dokumentohen. 

Me urdhërin e brendshëm nr. 268 prot., datë 13.01.2016 është ngritur grupi i punës për ndjekjen 

dhe zbatimin e kontratës. 

Sa më sipër, mbajnë përgjegjësi të gjithë anëtarët e grupit të ndjekjes së kontratës të cilët kanë 

nënshkruar në dokumentacionet e mbajtura, si dhe personi zbatues i pagesave të bëra (E.H.), si 

dhe të gjithë personat e përmendur në këtë akt konstatim.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/51 prot., datë 04.04.2019 rezulton se, sqarimi i dhënë përbën 

një precedent antiligjor, në rast se sqarimi i dhënë merret si i mirëqenë. Sipas këtij observacioni 

sqarohet se anëtarët e njësisë së prokurimit janë njohur me urdhërin e prokurimit nr. 92, datë 

07.01.2016 vetëm disa ditë më parë, kur na është bërë e ditur nga audituesit e KLSH, kështu që 

për personat tanë nuk mund të bëhet fjalë për shkelje ligjore apo veprime dhe mosveprime. Duke 

mos qenë në dijeni të zhvillimit të kësaj procedure, nuk kemi firmosur asnjë dokument, si dhe 

përgjegjësia duhet të nxirret tek personat përgjegjës të cilët kanë patur dijeni dhe kanë firmosur 

dokumentet e dosjes. Në këtë rast personi përgjegjës është përgjegjësi i sektorit të prokurimeve, i 

cili ka vendosur emrat tanë tek Urdhëri i Prokurimit formalisht, se duhet të jenë tre anëtarë tek 

njësia e prokurimit. 

Referuar sqarimeve sa më sipër, në kushtet edhe kur nuk dokumentohet se znj. S.S.nuk ka 

nënshkruar në ndonjë dokumentacion, si dhe nuk provohet se ka marrë dijeni për këtë urdhër 

prokurimi, observacioni i dërguar merret në konsideratë. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/74 prot., datë 05.04.2019 nga M.S.rezulton se, sqarimet e 

dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk gjeden të bazuara në ligj.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/129 prot., datë 08.04.2019 nga J.D., sqarojmë se 

observacioni i dërguar merret në konsideratë pjesërisht, si dhe lidhur me pjesën ligjore, nuk është 

i shoqëruar me dokumentacion që të provojë të kundërtën e konstatimit. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/122 prot., datë 08.04.2019 nga E.H., J.D.(nuk ka 

nënshkruar), D.L., M.K., O.D., E.G. (nuk ka nënshkruar), F.P., S.S.(nuk ka nënshkruar), 

M.S.(nuk ka nënshkruar), rezulton se sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk gjenden të 

bazuara në ligj. Gjithashtu, në kushtet kur nga O.D. janë dhënë sqarime mbi urdhërin e 

prokurimit, atëhere mban përgjegjësi ligjore, për sa është konstatuar si shkelje, në kushtet kur 

pretendohet që ka marrë dijeni për këtë urdhër. Observacioni i dërguar mbi pjesën teknike së 

bashku me dokumentacionin shoqërues, merret pjesërisht në konsideratë.  

Ndërkohë, sqarimet e dhëna mbi përgjegjësitë e znj. E.H. nuk qëndrojnë dhe nuk gjenden të 

bazuara në ligj.  

Sipas observacionit të dërguar mbi protjekt raportin nr. 5-158 prot., datë 17.06.2019 rezulton se 

sqarimet e dhëna nuk gjenden të bazuara në ligj, si dhe nuk argumentojnë të kundërtën për sa 

është trajtuar hollësishëm në raport.  
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Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-192 prot., datë 17.06.2019 nuk qëndron, si dhe 

nuk gjendet i bazuar në ligj, për sa është konstatuar si shkelje ndaj personit tuaj, lidhur me pjesën 

ligjore të kësaj procedure prokurimi.  

Nga shqyrtimi i observacionit të dërguar mbi projekt raportin nr. 5-185 prot., datë 17.06.2019 si 

dhe dokumentacionit bashkëlidhur, rezulton se kundërshtimet e dhëna qëndrojnë pjesërsisht. Kjo 

për faktin se të gjitha konstatimet e mësipërme kanë ardhur si pasojë e mos detajimit të 

elementëve konkretë, sqaruar hollësishëm në raport.  

 

15. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës me objekt:“Mirëmbajtje e pajisjeve 

mjeksore për vitin 2016”.  

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 

2016”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale,  etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport.  

 

Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm ekonomik 

në vlerën 2,974,638 lekë dhe efekt negativ financiar në vlerën 5,184,194 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E lartë.  

 

 
Kontrata lidhur nr. 2880/8 prot., datë 07.07.2016.  

Autoriteti Kontraktor, Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë.    

Afati i kontratës është nga data e nënshkrimit të kontratës deri më datë 31.12.2016.  

Kontraktori “M.” Sh.p.k. me NIPT J93610823R, përfaqësuar nga administratori z. S. V.  

Objekti i kontratës: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 2016”.  

Vlera totale e kontratës 8,824,800 lekë me TVSH.     

Loti 7, 16, 19, 48.   

Titullari i Autoritetit Kontraktor, O.M..  

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme, 

rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 2880/8 prot., datë 07.07.2016 është lidhur kontrata midis QSUT përfaqësuar nga 

O.M. dhe shoqërisë M. shpk. 
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Referuar dokumentacionit të zbatimit të kësaj kontrate, si dhe pagesave të bëra, si dhe 

dokumentacionit të administruar pranë QSUT, konstatohet se: 

 

1. Lidhur me Urdhër Shpenzimin nr. 1785, datë 19.09.2016. 

 

Në dosje administrohet urdhëri i mësipërm i shpenzimit, nënshkruar nga kontabilisti E.H. në 

cilësinë e personit zbatues, në vlerën totale prej 1,586,481 lekë. 

Me shkresën datë 07.09.2016, protokolluar në QSUT nr. 39/11 prot., datë 07.09.2016, 

kontraktori M. shpk i ka dërguar për pagesë AK, faturën tatimore të shitjes, e cila mban datën 

17.08.2016. Kjo faturë tatimore shitje është nënshkruar për QSUT nga Z. D.L.. 

Bashkëlidhur faturës tatimore të shitjes, kontraktori ka paraqitur edhe situacionin e punimeve, 

sipas të cilit pretendohet se janë kryer 32 ditë punime, konkretisht nga data 07.07.2016, deri më 

datë 07.08.2016. Gjithashtu, vlera në këtë situacion, është përllogaritur pë çmimin për njësi për 

ditë pune. 

Referuar dokumentacionit bashkëlidhur, rezulton se administrohen në dosje formulari i 

mirëmbajtjes datë 05.08.2016 për kontrollin periodik dhe vizual të pajisjeve. 

Pra, në dokumentacionet e mbajtura vërtetohet se kontrollet periodike janë bërë vetëm më datë 

05.08.2016, pra vetëm 1 ditë, ndërkohë që në situacionin e dërguar për pagesë pranë QSUT 

është kërkuar pagesa për shërbime periodike për 32 ditë. 

Gjithashtu, në dosjen e zbatimit administrohen procesverbalet e mbajtura më datë 05.08.2018, ku 

një prej tyre mban datën 15.08.2016, ç’ka provon dhe vërteton mbi parregullsinë në mbajtjen 

e dokumentacionit, pasi pagesa për këtë faturë është për periudhën nga data 07.07.2016 

deri më datë 07.08.2016. 

Nga kontraktori pretendohet se është bërë zëvendësimi në datë 15.08.2016 tek shërbimi i 

kardiologjisë i TRACKBALL, model no. 10348894, por nuk administrohet asnjë dokumentacion 

provues, pasi ky procesverbal është vetëm me nënshkrimin e Z. S.K.për Njësinë e Inxhinierisë 

Klinike dhe kontraktorit, ndërkohë që në kushtet e kontratës parashikohet që pas çdo riparimi 

apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal që përshkruan detajimin e difektit, 

pjesët e vendosura, kalibrimet dhe provën e funksionit, i cili duhet të firmoset nga personi 

përdorues i pajisjes, shefi i shërbimit, përfaqësuesi NJIK dhe inxhinieri i kontraktorit për 

mirëmbajtjen. Në rast të kundërt, nuk do të njihet çertifikimi i punëve. 

Gjithashtu, në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës, nuk dokumentohet dhe vërtetohet se: 

 Janë kryer inspektime sistematike. 

 Janë kryer testime për të gjitha ditët e pretenduara, por vetëm për një ditë. 

 Janë kryer matjet përkatëse çdo ditë. 

 Nuk administrohen fizikisht pjesët e pretenduara si të zëvendësuara. 

 Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi planifikimin e mirëmbajtjen preventive e 

kontraktorit së bashku me stafin NJIK. 

 Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi mirëmbajtjen sipas intervaleve të 

përcaktuara nga prodhuesi. 

 Në kundërshtim me kushtet e kontratës, procesverbalet nuk janë të nënshkruara të gjitha, 

sipas parashkimeve në kontratë. 

 Nuk administriohet asnjë dokumentacion që të provojë se janë bërë verifikimi i 

parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi. 
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Referuar sa më sipër, kontradita lidhur me zbatimin e kësaj kontrate vjen edhe si pasojë e 

mospërcaktimit të detajuar të elementëve konkretë te pretenduar për riparim të këtyre pajisjeve, 

duke përcaktuar njëjkohësisht edhe vlerat monetare respektive, ç‟ka sjell si pasojë pagesa për 

elementë/zëra të padokumentuar, të paprovuar si të realizuar, si dhe evazivë.  

Nuk provohet me dokumentacion se cilat janë zërat konkretë të pretenduar si të riparuar, si dhe 

ç’farë lloj mirëmbajtjeje vizuale i është bërë pajisjeve, për të cilat kontraktori ka marrë edhe 

pagesat përkatëse.  Gjithashtu, pretendohet se janë bërë kontrollet peroiodike deri në datë 

05.08.2016, ndërkohë që pagesa kërkohet deri në datë 07.08.2016.  

Në kushtet e mësipërme, kur sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion pretendohet se janë 

kryer 32 ditë shërbimi (ku vlera totale e paguar është për 32 ditë, duke përcaktuar edhe çmimin 

për njësi për një ditë), ndërkohë që provohet se është kryer shërbimi vetëm për një ditë, si dhe në 

kushtet kur nuk administrohen pjesët për të cilat pretendohet se janë bërë zëvendësimiet, atëhere 

vlera prej: 

 Radioskopi portative ARCADIS ORBIS, (31 ditë x 5,056.18) + TVSH = 188,089 lekë; 

 Aparat anestezie + monitor FABIUS P. 3PC + Delta XL3PC (sete), (31 ditë x 5,780.89) + 

TVSH = 215,049 lekë; 

 Monitor INFINITY DELTA XL, (31 ditë x 1,685.40) + TVSH = 62,696 lekë; 

   Aparat anestezie FABIUS P., (31 ditë x 1,404.50) + TVSH = 52,247 lekë; 

  Aparat anestezie FABIUS P., (31 ditë x 2,808.99) + TVSH = 104,494 lekë; 

 Monitor INFINITY DEKLTA XL, (31 ditë x 3,932.58) + TVSH = 146,291 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (31 ditë x 955.06) + TVSH = 35,528 lekë; 

 Ventilator Resporator EVITA XL, (31 ditë x 4,943.82) + TVSH = 183,910 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (31 ditë x 3,820.22) + TVSH = 142,112 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (31 ditë x 955.06) + TVSH = 35,528 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (31 ditë x 955.06) + TVSH = 35,528 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (31 ditë x 2,865.17) + TVSH = 106,584 lekë; 

 Sistem Laparoskopie burim Drite, (31 ditë x 4,016.85) + TVSH = 149,426 lekë; 

 Sistem Fibroskopie, (31 ditë x 2,134.83) + TVSH = 79,415lekë; 

Pra, në total vlera prej 1,536,897 lekë përbën një pagesë për një shpenzim të paligjshëm, 

pasi kontraktori ka pranuar dhe vërtetuar se ka kryer shërbimin vetëm në një ditë, 

ndërkohë që pagesa është bërë për 32 ditë, për të cilën mbajnë përgjegjesi kontraktori, Znj. 

E.H. në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë pagesën përkatëse, si dhe D.L. në cilësinë e 

personit përgjegjës të NJIK (njësia e inxhinierisë klinike) dhe monitorimit të kontratës, si 

dhe ka nënshkruar në të gjithë formularët e mirëmbajtjes.  

Gjithashtu, përgjegjësi mbajnë edhe I.F. dhe S.K.të cilët kanë nënshkruar në 

procesverbalet e mbajtura për Njësinë e Inxhinierisë Klinike.  

 

2. Lidhur me Urdhër Shpenzimin nr. 2016, datë 12.10.2016. 

 

Në dosje administrohet urdhëri i mësipërm i shpenzimit, nënshkruar nga urdhëruesi titullari i 

QSUT, si dhe kontabilisti E.H., në vlerën totale prej 1,586,481 lekë. 

Me shkresën datë 07.10.2016, protokolluar në QSUT nr. 39/13 prot., datë 07.10.2016, 

kontraktori M. shpk i ka dërguar për pagesë AK, faturën tatimore të shitjes, e cila mban datën 

08.09.2016. Kjo faturë tatimore shitje është nënshkruar për QSUT nga Z. D.L.. 
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Bashkëlidhur faturës tatimore të shitjes, kontraktori ka paraqitur edhe situacionin e punimeve, 

sipas të cilit pretendohet se janë kryer 32 ditë punime, konkretisht nga data 08.08.2016, deri më 

datë 08.09.2016. Gjithashtu, vlera në këtë situacion, është përllogaritur për çmimin për njësi për 

ditë pune. 

Referuar dokumentacionit bashkëlidhur, rezulton se administrohen në dosje formulari i 

mirëmbajtjes datë 07/08.09.2016 për kontrollin periodik dhe vizual të pajisjeve. 

Pra, në dokumentacionet e mbajtura vërtetohet se kontrollet periodike janë bërë vetëm më datë 

07/08.09.2016, pra vetëm 2 ditë, ndërkohë që në situacionin e dërguar për pagesë pranë 

QSUT është kërkuar pagesa për shërbime periodike për 32 ditë. 

Gjithashtu, në dosjen e zbatimit administrohen procesverbalet e mbajtura më datë 07/08.09.2018, 

ndërkohë që në këtë periudhë kohore nuk është bërë asnjë zëvendësim pjese.  

Gjithashtu, në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës, nuk dokumentohet dhe vërtetohet se: 

 Janë kryer inspektime sistematike. 

 Janë kryer testime për të gjitha ditët e pretenduara, por vetëm për dy ditë. 

 Janë kryer matjet përkatëse çdo ditë. 

 Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi planifikimin e mirëmbajtjen preventivë e 

kontraktorit së bashku me stafin NJIK. 

 Nuk adminuistrohet asnjë dokumentacion mbi mirëmbajtjen sipas intervaleve të 

përcaktuara nga prodhuesi. 

 Në kundërshtim me kushtet e kontratës, procesverbalet nuk janë të nënshkruara të gjitha, 

sipas parashkimeve në kontratë. 

 Nuk administriohet asnjë dokumentacion që të provojë se janë bërë verifikimi i 

parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi. 

Referuar sa më sipër, kontradita lidhur me zbatimin e kësaj kontrate vjen edhe si pasojë e 

mospërcaktimit të detajuar të elementëve konkretë te pretenduar për riparim të këtyre pajisjeve, 

duke përcaktuar njëjkohësisht edhe vlerat monetare respektive, ç‟ka sjell si pasojë pagesa për 

elementë/zëra të padokumentuar, të paprovuar si të realizuar, si dhe evazivë.  

Nuk provohet me dokumentacion se cilat janë zërat konkretë të pretenduar si të riparuar, si dhe 

ç‟farë lloj mirëmbajtjeje vizuale i është bërë pajisjeve, për të cilat kontraktori ka marrë edhe 

pagesat përkatëse.  

Në kushtet e mësipërme, kur sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion pretendohet se janë 

kryer 32 ditë shërbimi (ku vlera totale e paguar është për 32 ditë, duke përcaktuar edhe çmimin 

për njësi për një ditë), ndërkohë që provohet se është kryer shërbimi vetëm për dy ditë, si dhe në 

kushtet kur nuk adminitsriohen pjesët për të cilat pretendohet se janë bërë zëvendësimiet, atëhere 

vlera prej: 

 Radioskopi portative ARCADIS ORBIS, (30 ditë x 5,056.18) + TVSH = 182,022 lekë; 

 Aparat anestezie + monitor FABIUS P. 3PC + Delta XL3PC (sete), (30 ditë x 5,780.89) + 

TVSH = 208,112 lekë; 

 Monitor INFINITY DELTA XL, (30 ditë x 1,685.40) + TVSH = 60,674 lekë; 

   Aparat anestezie FABIUS P., (30 ditë x 1,404.50) + TVSH = 50,562 lekë;  

  Aparat anestezie FABIUS P., (30 ditë x 2,808.99) + TVSH = 101,123 lekë; 

 Monitor INFINITY DEKLTA XL, (30 ditë x 3,932.58) + TVSH = 141,572 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (30 ditë x 955.06) + TVSH = 34,382 lekë; 

 Ventilator Resporator EVITA XL, (30 ditë x 4,943.82) + TVSH = 177,977 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (30 ditë x 3,820.22) + TVSH = 137,527 lekë; 
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 Ventilator Resporator SAVINA, (30 ditë x 955.06) + TVSH = 34,382 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (30 ditë x 955.06) + TVSH = 34,382 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (30 ditë x 2,865.17) + TVSH = 103,146 lekë; 

 Sistem Laparoskopie burim Drite, (30 ditë x 4,016.85) + TVSH = 144,606 lekë; 

 Sistem Fibroskopie, (30 ditë x 2,134.83) + TVSH = 76,853 lekë; 

Pra, në total vlera prej 1,487,320 lekë përbën një pagesë për një shpenzim të paligjshëm, 

pasi kontraktori ka pranuar dhe vërtetuar se ka kryer shërbimin vetëm në dy ditë, 

ndërkohë që pagesa është bërë për 32 ditë, për të cilën mbajnë përgjegjesi kontraktori, Znj. 

E.H. në cilësinë e personit përgjegjës (personi zbatues) që ka bërë pagesën përkatëse, si dhe 

D.L. në cilësinë e personit përgjegjës të NJIK (njësia e inxhinierisë klinike) dhe 

monitorimit të kontratës, si dhe ka nënshkruar në të gjithë formularët e mirëmbajtjes.  

Gjithashtu, përgjegjësi mbajnë edhe A.K.i cili ka nënshkruar në procesverbalet e mbajtura 

për Njësinë e Inxhinierisë Klinike.  

 

3. Lidhur me Urdhër Shpenzimin nr. 2294, datë 14.11.2016. 

 

Në dosje administrohet urdhëri i mësipërm i shpenzimit, nënshkruar nga urdhëruesi O.M. 

(personi autorizues), si dhe kontabilisti E.H. (personi zbatues), në vlerën totale prej 11,487,325 

lekë. 

Me shkresën datë 04.11.2016, protokolluar në QSUT nr. 39/15 prot., datë 04.11.2016, 

kontraktori M. shpk i ka dërguar për pagesë AK, faturën tatimore të shitjes, e cila mban datën 

07.10.2016. Kjo faturë tatimore shitje është nënshkruar për QSUT nga Z. D.L.. 

Bashkëlidhur faturës tatimore të shitjes, kontraktori ka paraqitur edhe situacionin e punimeve, 

sipas të cilit pretendohet se janë kryer 30 ditë punime, konkretisht nga data 09.09.2016, deri më 

datë 08.10.2016. Gjithashtu, vlera në këtë situacion, është përllogaritur pë çmimin për njësi për 

ditë pune. 

Lidhur sa më sipër, vërtetohet mbi parregullsinë e ndjekur nga kontraktori dhe QSUT, pasi fatura 

tatimore e shitjes është lëshuar nga kontraktori më datë 07.10.2016, me numër fature 292, faturë 

e cila është nënshkruar për blerësin nga Z. D.L., ndërkohë që në dokumentacionet e 

administruara përcaktohet dhe pretendohet se ky shërbim është kryer nga data 09.09.2016 deri 

më datë 08.10.2016.  

Pra, nuk ka kurrsesi mundësi që, në datë 07.10.2016, kontraktori të dijë se ç’farë zërash do të 

kryejë një ditë më vonë, ç’farë zërash do të prishën dhe do të riparohën një ditë më pas, duke 

prerë edhe faturën datë 07.10.2016, ndërkohë që sqarohet se punimet janë edhe për datën 

08.10.2016, veprime këto të cilat provojë parregullsinë e ndjekur mbi zbatimin e kësaj 

kontrate. 

Gjithashtu, të gjithë formularët e mirëmbajtjes mbajnë vetëm datën 07.10.2016, ndërkohë që 

pretendohet për pagesë për riparime deri në datë 08.10.2016, e cila sjell si pasojë parregullsinë 

lidhur me mirëmbajtjen e pajisjeve mjeksore.   

Referuar dokumentacionit bashkëlidhur, rezulton se administrohen në dosje formulari i 

mirëmbajtjes datë 07.10.2016 për kontrollin periodik dhe vizual të pajisjeve. 

Pra, në dokumentacionet e mbajtura vërtetohet se kontrollet periodike janë bërë vetëm më datë 

07.10.2016, pra vetëm 1 ditë, ndërkohë që në situacionin e dërguar për pagesë pranë QSUT 

është kërkuar pagesa për shërbime periodike për 30 ditë. 

Gjithashtu, në dosjen e zbatimit administrohen procesverbalet e mbajtura më datë 07.10.2016.  
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Në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës, nuk dokumentohet dhe vërtetohet se: 

 Janë kryer inspektime sistematike. 

 Janë kryer testime për të gjitha ditët e pretenduara, por vetëm për një ditë. 

 Janë kryer matjet përkatëse çdo ditë. 

 Nuk administrohen fizikisht pjesët e pretenduara si të zëvendësuara. 

 Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi planifikimin e mirëmbajtjen preventivë e 

kontraktorit së bashku me stafin NJIK. 

 Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi mirëmbajtjen sipas intervaleve të 

përcaktuara nga prodhuesi. 

 Në kundërshtim me kushtet e kontratës, procesverbalet nuk janë të nënshkruara të gjitha, 

sipas parashkimeve në kontratë. 

 Nuk administriohet asnjë dokumentacion që të provojë se janë bërë verifikimi i 

parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi. 

Referuar sa më sipër, kontradita lidhur me zbatimin e kësaj kontrate vjen edhe si pasojë e 

mospërcaktimit të detajuar të elementëve konkretë te pretenduar për riparim të këtyre pajisjeve, 

duke përcaktuar njëjkohësisht edhe vlerat monetare respektive, ç‟ka sjell si pasojë pagesa për 

elementë/zëra të padokumentuar, të paprovuar si të realizuar, si dhe evazivë.  

Nuk provohet me dokumentacion se cilat janë zërat konkretë të pretenduar si të riparuar, si dhe 

ç‟farë lloj mirëmbajtjeje vizuale i është bërë pajisjeve, për të cilat kontraktori ka marrë edhe 

pagesat përkatëse.  Gjithashtu, pretendohet se janë bërë kontrollet periodike deri në datë 

07.10.2016, ndërkohë që pagesa kërkohet deri në datë 08.10.2016.  

Në kushtet e mësipërme, kur sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion pretendohet se janë 

kryer 30 ditë shërbimi (ku vlera totale e paguar është për 30 ditë, duke përcaktuar edhe çmimin 

për njësi për një ditë), ndërkohë që provohet se është kryer shërbimi vetëm për një ditë, si dhe në 

kushtet kur nuk adminitsriohen pjesët për të cilat pretendohet se janë bërë zëvendësimiet, atëhere 

vlera prej: 

 Radioskopi portative ARCADIS ORBIS, (29 ditë x 5,056.18) + TVSH = 175,955 lekë; 

 Aparat anestezie + monitor FABIUS P. 3PC + Delta XL3PC (sete), (29 ditë x 5,780.89) + 

TVSH = 201,174 lekë; 

 Monitor INFINITY DELTA XL, (29 ditë x 1,685.40) + TVSH = 58,651 lekë; 

   Aparat anestezie FABIUS P., (29 ditë x 1,404.50) + TVSH = 48,876 lekë; 

  Aparat anestezie FABIUS P., (29 ditë x 2,808.99) + TVSH = 97,752 lekë; 

 Monitor INFINITY DEKLTA XL, (29 ditë x 3,932.58) + TVSH = 136,853 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (29 ditë x 955.06) + TVSH = 33,236 lekë; 

 Ventilator Resporator EVITA XL, (29 ditë x 4,943.82) + TVSH = 172,044 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (29 ditë x 3,820.22) + TVSH = 132,943 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (29 ditë x 955.06) + TVSH = 33,236 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (29 ditë x 955.06) + TVSH = 33,236 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (29 ditë x 2,865.17) + TVSH = 99,707 lekë; 

 Sistem Laparoskopie burim Drite, (29 ditë x 4,016.85) + TVSH = 139,786 lekë; 

 Sistem Fibroskopie, (29 ditë x 2,134.83) + TVSH = 74,292 lekë; 

Pra, në total vlera prej 1,437,741 lekë përbën një pagesë për një shpenzim të paligjshëm, 

pasi kontraktori ka pranuar dhe vërtetuar se ka kryer shërbimin vetëm në një ditë, 

ndërkohë që pagesa është bërë për 30 ditë, për të cilën mbajnë përgjegjesi kontraktori, Znj. 
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E.H. në cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë pagesën përkatëse, si dhe D.L. në cilësinë e 

personit përgjegjës të NJIK (njësia e inxhinierisë klinike) dhe monitorimit të kontratës, si 

dhe ka nënshkruar në të gjithë formularët e mirëmbajtjes.  

Gjithashtu, përgjegjësi mban edhe A.G.i cili ka nënshkruar në procesverbalet e mbajtura 

për Njësinë e Inxhinierisë Klinike.  

 

4. Lidhur me Urdhër Shpenzimin nr. 2733, datë 27.12.2016. 

 

Në dosje administrohet urdhëri i mësipërm i shpenzimit, nënshkruar nga urdhëruesi dhe 

kontabilisti E.H. në cilësinë e personit zbatues, në vlerën totale prej 1,536,903 lekë. 

Me shkresën datë 20.12.2016, protokolluar në QSUT nr. 39/20 prot., datë 20.12.2016, 

kontraktori M. shpk i ka dërguar për pagesë AK, faturën tatimore të shitjes, e cila mban datën 

08.11.2016. Kjo faturë tatimore shitje është nënshkruar për QSUT nga Z. D.L.. 

Bashkëlidhur faturës tatimore të shitjes, kontraktori ka paraqitur edhe situacionin e punimeve, 

sipas të cilit pretendohet se janë kryer 31 ditë punime, konkretisht nga data 09.10.2016, deri më 

datë 08.11.2016. Gjithashtu, vlera në këtë situacion, është përllogaritur pë çmimin për njësi për 

ditë pune. 

Referuar dokumentacionit bashkëlidhur, rezulton se administrohen në dosje formulari i 

mirëmbajtjes datë 08.11.2016 për kontrollin periodik dhe vizual të pajisjeve. 

Pra, në dokumentacionet e mbajtura vërtetohet se kontrollet periodike janë bërë vetëm më datë 

08.11.2016, pra vetëm 1 ditë, ndërkohë që në situacionin e dërguar për pagesë pranë QSUT 

është kërkuar pagesa për shërbime periodike për 31 ditë. 

Në dosjen e zbatimit administrohen procesverbalet e mbajtura më datë 02/03/04.11.2016.  

Gjithashtu, në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës, nuk dokumentohet dhe vërtetohet se: 

 Janë kryer inspektime sistematike. 

 Janë kryer testime për të gjitha ditët e pretenduara, por vetëm për një ditë. 

 Janë kryer matjet përkatëse çdo ditë. 

 Nuk administrohen fizikisht pjesët e pretenduara si të zëvendësuara. 

 Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi planifikimin e mirëmbajtjen preventivë e 

kontraktorit së bashku me stafin NJIK. 

 Nuk adminuistrohet asnjë dokumentacion mbi mirëmbajtjen sipas intervaleve të 

përcaktuara nga prodhuesi. 

 Në kundërshtim me kushtet e kontratës, procesverbalet nuk janë të nënshkruara të gjitha, 

sipas parashkimeve në kontratë. 

 Nuk administriohet asnjë dokumentacion që të provojë se janë bërë verifikimi i 

parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi. 

Referuar sa më sipër, kontradita lidhur me zbatimin e kësaj kontrate vjen edhe si pasojë e 

mospërcaktimit të detajuar të elementëve konkretë te pretenduar për riparim të këtyre pajisjeve, 

duke përcaktuar njëjkohësisht edhe vlerat monetare respektive, ç‟ka sjell si pasojë pagesa për 

elementë/zëra të padokumentuar, të paprovuar si të realizuar, si dhe evazivë.  

Nuk provohet me dokumentacion se cilat janë zërat konkretë të pretenduar si të riparuar, si dhe 

ç‟farë lloj mirëmbajtjeje vizuale i është bërë pajisjeve, për të cilat kontraktori ka marrë edhe 

pagesat përkatëse.   

Në kushtet e mësipërme, kur sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion pretendohet se janë 

kryer 31 ditë shërbimi (ku vlera totale e paguar është për 31 ditë, duke përcaktuar edhe çmimin 
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për njësi për një ditë), ndërkohë që provohet se është kryer shërbimi vetëm për një ditë sipas 

formularit të mirëmbajtjes dhe 3 ditë sipas procesverbaleve, si dhe në kushtet kur nuk 

adminitsriohen pjesët për të cilat pretendohet se janë bërë zëvendësimiet, atëhere vlera prej: 

 Radioskopi portative ARCADIS ORBIS, (27 ditë x 5,056.18) + TVSH = 163,820 lekë; 

 Aparat anestezie + monitor FABIUS P. 3PC + Delta XL3PC (sete), (27 ditë x 5,780.89) + 

TVSH = 187,300 lekë; 

 Monitor INFINITY DELTA XL, (27 ditë x 1,685.40) + TVSH = 54,606 lekë; 

   Aparat anestezie FABIUS P., (27 ditë x 1,404.50) + TVSH = 45,505 lekë; 

  Aparat anestezie FABIUS P., (27 ditë x 2,808.99) + TVSH = 91,011 lekë; 

 Monitor INFINITY DEKLTA XL, (27 ditë x 3,932.58) + TVSH = 127,415 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (27 ditë x 955.06) + TVSH = 30,943 lekë; 

 Ventilator Resporator EVITA XL, (27 ditë x 4,943.82) + TVSH = 160,179 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (27 ditë x 3,820.22) + TVSH = 123,191 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (27 ditë x 955.06) + TVSH = 30,943 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (27 ditë x 955.06) + TVSH = 30,943 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (27 ditë x 2,865.17) + TVSH = 92,831 lekë; 

 Sistem Laparoskopie burim Drite, (27 ditë x 4,016.85) + TVSH = 130,145 lekë; 

 Sistem Fibroskopie, (27 ditë x 2,134.83) + TVSH = 69,168 lekë; 

Pra, në total vlera prej 1,338,000 lekë përbën një pagesë për një shpenzim të paligjshëm, 

pasi kontraktori ka pranuar dhe vërtetuar se ka kryer shërbimin vetëm në 4 ditë, ndërkohë 

që pagesa është bërë për 31 ditë, për të cilën mbajnë përgjegjesi kontraktori, Znj. E.H. në 

cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë pagesën përkatëse, si dhe D.L. në cilësinë e 

personit përgjegjës të NJIK (njësia e inxhinierisë klinike) dhe monitorimit të kontratës, si 

dhe ka nënshkruar në të gjithë formularët e mirëmbajtjes.  

Gjithashtu, përgjegjësi mbajnë edhe A.K.dhe A.G.të cilët kanë nënshkruar në 

procesverbalet e mbajtura për Njësinë e Inxhinierisë Klinike.  

 

5. Lidhur me Urdhër Shpenzimin nr. 2828, datë 31.12.2016. 

 

Në dosje administrohet urdhëri i mësipërm i shpenzimit, nënshkruar nga urdhëruesi si dhe 

kontabilisti E.H., në vlerën totale prej 2,627,609 lekë. 

Me shkresën datë 06.01.2017, protokolluar në QSUT nr. 123 prot., datë 06.01.2017, kontraktori 

M. shpk i ka dërguar për pagesë AK, faturën tatimore të shitjes, e cila mban datën 31.12.2016. 

Kjo faturë tatimore shitje është nënshkruar për QSUT nga Z. D.L.. 

Bashkëlidhur faturës tatimore të shitjes, kontraktori ka paraqitur edhe situacionin e punimeve, 

sipas të cilit pretendohet se janë kryer 53 ditë punime, konkretisht nga data 09.11.2016, deri më 

datë 31.12.2016. Gjithashtu, vlera në këtë situacion, është përllogaritur për çmimin për njësi për 

ditë pune. 

Referuar dokumentacionit bashkëlidhur, rezulton se administrohen në dosje formulari i 

mirëmbajtjes datë 29/31.12.2016 për kontrollin periodik dhe vizual të pajisjeve. 

Pra, në dokumentacionet e mbajtura vërtetohet se kontrollet periodike janë bërë vetëm më datë 

29/31.12.2016, pra vetëm 2 ditë, ndërkohë që në situacionin e dërguar për pagesë pranë 

QSUT është kërkuar pagesa për shërbime periodike për 53 ditë. 

Gjithashtu, në dosjen e zbatimit administrohen procesverbalet e mbajtura më datë 

27/28/29/30.11.2016.  
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Gjithashtu, në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës, nuk dokumentohet dhe vërtetohet se: 

 Janë kryer inspektime sistematike. 

 Janë kryer testime për të gjitha ditët e pretenduara, por vetëm për një ditë. 

 Janë kryer matjet përkatëse çdo ditë. 

 Nuk administrohen fizikisht pjesët e pretenduara si të zëvendësuara. 

 Nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi planifikimin e mirëmbajtjen preventivë e 

kontraktorit së bashku me stafin NJIK. 

 Nuk adminuistrohet asnjë dokumentacion mbi mirëmbajtjen sipas intervaleve të 

përcaktuara nga prodhuesi. 

 Në kundërshtim me kushtet e kontratës, procesverbalet nuk janë të nënshkruara të gjitha, 

sipas parashkimeve në kontratë. 

 Nuk administriohet asnjë dokumentacion që të provojë se janë bërë verifikimi i 

parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi. 

Referuar sa më sipër, kontradita lidhur me zbatimin e kësaj kontrate vjen edhe si pasojë e 

mospërcaktimit të detajuar të elementëve konkretë te pretenduar për riparim të këtyre pajisjeve, 

duke mos përcaktuar njëkohësisht edhe vlerat monetare respektive, ç‟ka sjell si pasojë pagesa për 

elementë/zëra të padokumentuar, të paprovuar si të realizuar, si dhe evazivë.  

Nuk provohet me dokumentacion se cilat janë zërat konkretë të pretenduar si të riparuar, si dhe 

ç‟farë lloj mirëmbajtjeje vizuale i është bërë pajisjeve, për të cilat kontraktori ka marrë edhe 

pagesat përkatëse.  

Në kushtet e mësipërme, kur sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion pretendohet se janë 

kryer 53 ditë shërbimi (ku vlera totale e paguar është për 53 ditë, duke përcaktuar edhe çmimin 

për njësi për një ditë), ndërkohë që provohet se është kryer shërbimi vetëm për një ditë, si dhe në 

kushtet kur nuk adminitsriohen pjesët për të cilat pretendohet se janë bërë zëvendësimet, atëhere 

vlera prej: 

 Radioskopi portative ARCADIS ORBIS, (49 ditë x 5,056.18) + TVSH = 297,303 lekë; 

 Aparat anestezie + monitor FABIUS P. 3PC + Delta XL3PC (sete), (49 ditë x 5,780.89) + 

TVSH = 283,263 lekë; 

 Monitor INFINITY DELTA XL, (49 ditë x 1,685.40) + TVSH = 99,101 lekë; 

   Aparat anestezie FABIUS P., (49 ditë x 1,404.50) + TVSH = 68,820 lekë; 

  Aparat anestezie FABIUS P., (49 ditë x 2,808.99) + TVSH = 165,168 lekë; 

 Monitor INFINITY DEKLTA XL, (49 ditë x 3,932.58) + TVSH = 231,235 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (49 ditë x 955.06) + TVSH = 56,157 lekë; 

 Ventilator Resporator EVITA XL, (49 ditë x 4,943.82) + TVSH = 290,696 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (49 ditë x 3,820.22) + TVSH = 224,628 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (49 ditë x 955.06) + TVSH = 56,157 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (49 ditë x 955.06) + TVSH = 56,157 lekë; 

 Ventilator Resporator SAVINA, (49 ditë x 2,865.17) + TVSH = 168,471 lekë; 

 Sistem Laparoskopie burim Drite, (49 ditë x 4,016.85) + TVSH = 236,190 lekë; 

 Sistem Fibroskopie, (49 ditë x 2,134.83) + TVSH = 125,528 lekë; 

Pra, në total vlera prej 2,358,874 lekë përbën një pagesë për një shpenzim të paligjshëm, 

pasi kontraktori ka pranuar dhe vërtetuar se ka kryer shërbimin vetëm në 4 ditë, ndërkohë 

që pagesa është bërë për 53 ditë, për të cilën mbajnë përgjegjësi kontraktori, Znj. E.H. në 

cilësinë e personit përgjegjës që ka bërë pagesën përkatëse, si dhe D.L. në cilësinë e 
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personit përgjegjës të NJIK (njësia e inxhinierisë klinike) dhe monitorimit të kontratës, si 

dhe ka nënshkruar në të gjithë formularët e mirëmbajtjes.  

Gjithashtu, përgjegjësi mbajnë edhe A.G.dhe I.D.të cilët kanë nënshkruar në 

procesverbalet e mbajtura për Njësinë e Inxhinierisë Klinike.  

Gjithashtu, referuar sa më sipër, rezulton se midis palëve është nënshkruar një kontratë me 

kushte evazive, për zëra të pamatshëm, duke mos përcaktuar dhe detajuar secilin element të 

pretenduar për tu riparuar. 

Veprimet e mësipërme, bien në kundërshtim të plotë me politikat kombëtare për 

menaxhimin e pajisjeve mjeksore në Shqipëri. 

Në detyrat e mirëmbajtjes parandaluese, nuk është përcaktuar i detajuar në vlerë monetare 

vlerësimi me kqyrje dhe zëvendësimi i pjesëve kritike të këmbimit, përpara se të ndodhë difekti 

apo prishja, duke dhënë të detajuar edhe vlerat respektive për këto zëra. 

AK nuk administron asnjë dokumentacion shkresor ku të bazohet në disa parametra për të 

ruajtur kost-efektivitetin gjatë përdorimit të pajisjes. Nuk administrohet dokumentacion 

mbi rekomandimet e prodhuesit, koha e llogaritur për përdorim, shpeshtësia e kontrolleve 

nga inxhinieri, eksperienca teknike e dokumentuar, nevojat klinike, analiza e rrezikut, si 

dhe burimet e mundshme për përdorim. 

Nuk administrohet dokumentacion mbi analizën e rriskut dhe atë kost-efektive, e cila duhej të 

ishte e përcaktuar qartë dhe e detajuar në kontratën e shërbimit. 

Nuk administrohet asnjë dokumentacion shkresor nga Inxhinieri Klinik mbi vlerësimin nëse 

ndërhyrja riparuese është eficente, duke konsideruar njëkohësisht vlerën e pajisjes dhe 

koston e riparimit. 

Në kundërshtim me Udhëzimin e mësipërm, nuk dokumentohen të gjitha veprimet e kryera 

përfshirë kqyrjet e bëra, zëvendësimi i pjesëve të këmbimit, ndjekja e riparimeve të 

mëparshme së bashku me parametrat ekonomikë përkatës. 
Në dosje nuk admintrohet dokumentacion mbi dokumentimin e kontrollit të sigurisë dhe 

funksionimit. 

AK nuk ka mbajtur dokumentacion që të dokumentojë se, të gjitha veprimet e kryera lidhur me 

mirëmbajtjen, provat e sigurisë dhe funksionimit duhen dokumentuar përfshirë mbikqyrjet, 

zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe koston e tyre. 

Referuar rastit konkret, vetë kontraktori dhe QSUT kanë pranuar se, ditët e ndërhyrjes së këto 

pajisje janë për vetëm 1 ditë (2ose3), ndërkohë që pagesa është kërkuar për ditët e plota të 

muajit, ndërkohë që provohet se nuk janë kryer kontrolle periodike dhe fuksionale gjatë gjithë 

muajit, për të cilat duhej të ishin mbajtur dokumentacionet provuese. 

Kontraktori ka kërkuar duke dërguar për pagesë situacionet përkatëse, duke përcaktuar ditët e 

pretenduara se ka kryer punime gjatë gjithë muajit, ndërkohë provohet e kundërta se këto 

punime janë kryer për vetëm 1 ditë. 

QSUT dhe kontraktori kanë kryer veprime të pasakta për kërkesat për zërat e realizuar, pasi 

administrohen fatura tatimore të lëshuara disa ditë më parë se të përfundonin këto 

punime, si dhe duke bërë pagesa për punime të cilat akoma nuk ishin përfunduar, për të cilën 

ngarkohet me përgjegjësi të rëndë ligjore Znj. E.H., e cila ka patur në dispozicion 

preventivin përkatës ku përcaktohet se periudha për punimet e kryera është për 31 ditë, 

ndërkohë që fatura tatimore e shitjes është prerë disa ditë përpara së të përfundonin 

punimet muajin konkret. 

Gjithashtu, referuar procedurës konkrete konstatohet se AK ka vepruar në kundërshtim të plotë 

më ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet se 
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qëllimi i këtij ligji është mirëpërdorimi i fondeve publike dhe ulja e shpenzimeve proceduriale, 

duke shkelur në këtë mënyrë nenin 1 të këtij ligji. 

Neni 12/1 të ligjit të sipërcituar parashikon se, AK (në rastin konkret QSUT) është përgjegjës për 

prokurimin e fondeve publike, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe akteve nënligjore të 

nxjerra në zbatim të tij. 

Në kundërshtim më nenin 59 të LPP, AK duhej të kishte përcaktuar kushte të veçanta të 

kontratës, të cilat duhej të ishin të detajuara, të ligjshme dhe të përfshira në njoftimin e kontratës, 

si dhe këto kushte duhej të ishin në përputhje të plotë me objektin e kontratës. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/138 prot., datë 08.04.2019 nga E.H., D.L., I.F., S.K.(nuk ka 

nënshkruar), A.K., A.G., I.D.(nuk ka nënshkruar), rezulton se, sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë, 

nuk argumentojnë të kundërtën për sa është konstatuar, si dhe nuk gjenden të bazuara në ligj. 

Referuar observacionit të dërguar mbi projekt raportin nr. 5-180 prot., datë 17.06.2019 

konstatohet se nuk është dërguar asnjë dokumentacion që të provojë të kundërtën për sa është 

konstatuar si shkelje, trajtuar hollësishëm në raport.  

 

16.Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Furnizimin me 

barin Taliglucerase alfa (ELELYSO), 200 UNITE”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e furnizimit me objekt:“Furnizimin me barin 

Taliglucerase alfa (ELELYSO), 200 UNITE”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale dhe përllogaritja e vlerës së fondit limit, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport. 

 

Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm ekonomik 

në vlerën 92,910,640 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E lartë.  

 

 
Kontrata furnizimi lidhur nr. 6833/6 prot., datë 02.12.2015.   

Çmimi i kontratës së lidhur 238,140,000 lekë.  

Afati i kontratës është 12 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.   

Kontraktori “M.” Sh.p.k. me NIPT J61814028F, përfaqësuar nga administratori z. R.H.  

Objekti i kontratës: “Furnizimin me barin Taliglucerase alfa (ELELYSO), 200 UNITE”.   

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Marrëveshja nr. 5829 prot., datë 07.10.2014 me kompaninë P.H.C.P. C.    

Njoftim për lidhje kontrate e Ministrisë së Shëndetësisë me nr. 5829/1 prot., datë 30.10.2014, protokolluar në 

QSUT nr. 4774 prot., datë 03.11.2014.    
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Kontrata e furnizimit nr. 6833/6 prot., datë 02.12.2015 konceptuar dhe punuar nga M.C.specialiste, miratuar nga 

Drejtori Juridik J.D..  

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 6833/6 prot., datë 02.12.2015 është lidhur kontrata e furnizimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm O.M. dhe shoqërisë M. sh.p.k. përfaqësuar nga 

administratori R.H.. 

Objekti i kësaj kontrate është “Furnizimin me barin Taliglucerase alfa (ELELYSO), 200 

UNITE”, njësia flakon me dozë 200 UNITE, në zbatim të marrëveshjes me nr. 5829 prot., datë 

07.10.2014 të lidhur ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe kompanisë P. H.C.P. C. 

Referuar kontratës së mësipërme të furnizimit konstatohet se, në kundërshtim të plotë me 

legjislacionin Shqiptar, në asnjë pikë të kontratës nuk është parashikuar lidhur me afatet e 

lëvrimit të mallit, lidhur me penalitetet në rast se kontraktori dështon në kontratën e nënshkruar, 

asnjë penalitet në rast se kontraktori dorëzon mallin me vonesë. Pra referuar rastit konkret QSUT 

nuk është e mbrojtur ligjërisht përballë kontraktorit. 

Referuar dosjes së vënë në dispozicion konstatohet se nuk ka një përllogaritje dhe dokumentim të 

sasisë. Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion konstatohet se me shkresën nr. 6833/5 

prot., datë 02.12.2015 Z. A.Z.në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë Ekonomike dhe Planifikimit 

Financiar i është drejtuar Znj. J.D.sipas së cilës sqarohet se shuma për këtë bar është relativisht e 

madhe… 

Sipas shkresës datë 07.11.2014, konfirmohet dhe vërtetohet mbi mos dokumentimin e sasisë, 

pasi është sqaruar se për 20 pacientë duhen në muaj 130 flakonë, pra 130 x 12 muaj = 1560 

flakonë, ndërkohë që është prokuruar për 2500 flakonë (me pagesë). 

Sa më sipër, vlera prej 2500 – 1560 = 940 flakonë x 95,256 = 89,540,640 përbën një vlerë të 

paargumentuar dhe pajustifikuar lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit limit, për të 

cilën ngarkohet me përgjegjësi ligjore Z. A.Z.në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë 

Ekonomike dhe Planifikimit Financiar, Znj. J.D.në cilësinë e ish drejtorit Juridik të QSUT, 

si dhe të gjithë personat përgjegjës të cilët kanë bërë përllogaritjet e vlerës së fondit limit. 

Në kundërshtim të plotë me ligjet në Republikën e Shqipërisë, në kontratën e nënshkruar midis 

palëve nuk ka të përcaktuar asnjë të dhënë mbi skadencat e barit, e cila sjell si pasojë konfuzion 

në zbatimin e kushteve të kontratës. 

Në mallin e dorëzuar pranë QSUT, referuar dokumentacionit të mbajtur, në asnjë rast nuk është 

dhënë se në ç‟datë është prodhuar bari që është marrë në dorëzim.  

Me shkresën nr. 5371/1 prot., datë 23.11.2015, Z. P.M. në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë së 

Administrimit Spitalor i është drejtuar Znj. O.M., duke miratuar kërkesën për vijimin e 

procedurës për zgjatjen e kontratës së furnizimit me barin Taliglucerase alfa, por ndërkohë në 

marrëveshjen midis palëve nuk është përcaktuar asnjë e dhënë mbi skadencat e barit. 

QSUT, me shkresën nr. 6833/6 prot., datë 02.12.2015 është konceptuar kontrata e mësipërme e 

furnizimit nga Znj. M.C.dhe miratuar nga Drejtori Juridik J.D.. 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, konstatohet se në rastin konkret është shkelur 

legjislacioni i prokurimit publik, pasi është shmangur përdorimi i procedurave standarte të 

prokurimit, shkelje e rëndë e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, si dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.  
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Pavarësisht shkeljeve të sipërcituara, në kontratën e mësipërme është përcaktuar çmimi total prej 

238,140,000 lekë me çmimin për njësi prej 95,256 lekë/flakon.  

Ndërkohë, në datën 02.12.2015, referuar kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, çmimi për 1 

Euro ka qenë 138.02 lekë. 

Pra, çmimi për një flakon nuk duhej të ishte 95,256 lekë, por 93,908 lekë. 

Në total vlera sipas përllogaritjeve të bëra nga QSUT nuk duhej të ishte 238,140,000 lekë por 

234,770,000 lekë. 

Sa më sipër, vlera prej 3,370,000 lekë përbën një vlerë të paargumentuar dhe pajustifikuar, 

lidhur me përllogaritjen e çmimit për një flakon, sipas kursit të këmbimit datën e nënshkrimit 

të kontratës, për të cilën mban përgjegjesi ligjore Znj. M.C.në cilësinë e specialistes që ka 

konceptuar dhe punuar kushtet e kontratës së nënshkruar midis palëve, Znj. J.D.në cilësinë e 

ish Drejtorit Juridik që ka miratuar kontratën e mësipërme, kontraktorit, si dhe të gjithë 

personat përgjegjës të cilët kanë bërë përllogaritjet përkatëse. Gjithashtu, përgjegjësi mban 

edhe Z. P.M.në cilësinë e personit përgjegjës, Drejtor i Drejtorisë së Administrimit Spitalor që 

ka miratuar kërkesën përkatëse. 

Në kushtet e mësipërme, titullari i QSUT nuk duhej të kishte nënshkruar kontratën e mësipërme, 

e cila ka ardhur si pasojë e shkelje të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.   

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/78 prot., datë 05.04.2019 nga M.C.rezulton se, sqarimet e 

dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk argumentojnë të kudërtën për sa është konstatuar si shkelje e 

legjislacionit në fuqi. 

Referuar obserbvacionit të dërguar nr. 5/130 prot., datë 08.04.2019 nga A.Z.dhe J.D.konstatohet 

se ky observacion nuk qëndron dhe nuk argumenton të kundërtën e konstatimit, si dhe nuk 

gjendet i bazuar në ligj.  

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-194 prot., datë 17.06.2019 nuk qëndron, si dhe 

nuk gjendet i bazuar në ligj, për sa është konstatuar si shkelje e LPP, trajtuar hollësishëm në 

raport. Sqarimet e dhëna nga ana juaj nuk argumentojnë të kundërtën për sa është konstatuar, si 

dhe shmangia nga LPP ju ngarkon me përgjegjësi të rëndë ligjore, pasi në rastin konkret është 

institucioni juaj që ka lidhur kontratën përkatëse. Sqarimi i dhënë nga ana juaj se i referoheni një 

shkrese, kur në këtë datë numri i shkresave që mund të ketë dalëështë jashtëzakonisht i madh, 

është një sqarim i cili nuk argumenton të kundërtën e konstatimit. Gjithashtu, nga ana juaj nuk 

është dhënë asnjë sqarim mbi shmangien nga përdorimi i procedurave standarte të prokurimit, të 

cilat zhvillohen me mjete elektronike, një shkelje tepër e rëndë kjo e kryer nga ana juaj, duke 

lidhur një kontratë me një shoqëri, pa zhvilluar më parë asnjë garë, në kundërshtim të plotë me 

parashikimet ligjore dhe nënligjore në fuqi për prokurimin publik. 

Referuar observacionit të dërguar mbi projekt raportin nr. 5-169 prot., datë 17.06.2019 nga M.C. 

sqarojmë se: Së pari, nga ana juaj në cilësinë e personit (juriste) që ka hartuar kontratën e 

nënshkruar midis palëve, pretendohet se i jeni referuar një marrëveshjeje të Ministrisë të vitit 

2014, ndërkohë që objekti konkret i auditimit është për kontratën e nënshkruar nga QSUT në 

muajin Dhjetor 2015. Së dyti, arsyetimi i dhënë se marrëveshja është e vlefshme për një vit, nuk 

argumenton të kundërtën për sa është konstatuar. Kjo në kushtet kur marrëveshja e 

Ministrisëështë e vitit nëntor 2014, ndërkohë që kontrata objekt auditimi është lidhur në Dhjetor 

2015. Sqarimi i dhënë se në kontratën e vitit 2014 është përcaktuar që kjo marrëveshje do të 

rivovohet automatikisht, nuk provon të kundërtën e konstatimit, mbi shmangien nga procedurat 

standarte të prokurimit, bazuar në Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 Për prokurimin publik, i 

ndryshuar. Arsyetimi që Ministria ka dhënë aprovimin për zgjatjen e marrëveshjes, nuk ju 

shmang nga përgjegjësia mbi shmangien nga përdorimi i procedurave standarte të prokurimit me 
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mjete elektronike, pasi referuar nenit 12 të LPP, AK (i cili në rastin konkret është QSUT)është 

përgjegjës për prokurimin e fondeve. 

Sqarimi i dhënë nga ana juaj se ju jeni personi që ka konceptuar këtë kontratë, provon dhe 

vërteton atë cka është pasqyruar edhe në raport.  

Sqarimi se, ju nuk jeni personi që ka vendimmarrjen në këtë kontratë, nuk ju largon nga 

përgjegjësia si personi përgjegjës që e keni hartuar atë. Pavarësisht këtij sqarimi të dhënë, KLSH 

ka pasqyruar edhe personat e tjerë përgjegjës. 

Lidhur me sqarimet e dhëna për afatin e lëvrimit të mallit sqarojmë se, nga ana juaj duhej të ishin 

përcaktuar qartë dhe saktë afatet kohore për lëvrimin e tij, ku duhej të jepej e detajuar afati kohor 

qoftë edhe pas kërkesës nga pavionet përkatëse, pra për sa kohe duhej që kontraktori ta dorëzonte 

këtë mall. 

Sqarimni se penalitetet janë të parashikuara nga Kodi Civil, nuk ju përjashton nga përgjegjësia 

mbi mos përcaktimin e tyre në kontratë, ashtu sikurse keni vepruar edhe në raste të tjerë ku jeni 

personi që keni hartuar kontratat, pra duke mbajtur dy standarte shkelje tepër e rëndë. 

Lidhur me skadencat e barit,ju bëjmë me dije se, nga ana juaj nuk është vepruar njëlloj edhe për 

rastet e tjera ku keni qenë personi përgjegjës për hartimin e kontratës (pavarësisht se ndodheni 

edhe përpara rastit të shkeljes së rëndë të mos miratimit të kontratës tip nga Avokatura e Shtetit, 

e cila ka sjellë edhe pasojën e mësipërme), duke mbajtur dy standarte të ndryshme. Mos 

përcaktimi i skadencës së barit, sjell si pasojë marrjen e një malli jashtë cdo norme teknike, e cila 

nuk është funksionale për jetën e njeriut, për të cilën ngarkoheni ,me përgjegjësi të rëndë ligjore. 

Sqarimi dhënë se në specifikimet teknike nuk është dhënë asnjë e dhënë për skadencën e barit, 

nuk ju përjashton ju si juriste e hartimit të kësaj kontrate nga përgjegjësia ligjore, pasi referuar 

nenit 12, pika 1 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, 

ku për më tepër nga ana juaj është shkelur LPP dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, pasi 

jeni shmangur nga përdorimi i këtij ligji, duke lidhur një kontratë pa garë. 

Referuar shmangies nga përdorimi i procedurës së hapur të prokurimit, nga ana juaj janë shkelur 

dispozitat Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 Për prokruimin publik, i ndryshuar, si dhe të VKM nr. 

914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, i ndryshuar. Në këto 

dispozita, janë të parashikuara qartë rastet se kur nuk përdoret ky ligj, ku institucioni juaj nuk 

ndodhet për këtë tender në asnjë prej këtyre parashikimeve përjashtimore.  

Pra, nga ana juaj nuk është propozuar asnjë shpjegim ligjor, por duke hartuar kontrtratën 

përkatëse, ku si pasojëështë lidhur një kontratë pa zhvilluar asnjë garë, ndërkohë që duhej të 

kishit zhvilluar tender të hapur. 

Referuar dispozitës së dhënë nga ana juaj, ju sqarojmë se kursi mesatar për 6 mujor, nuk është 

për rastin konkret, por ka të bëjë me cmimin e barnave nga importuesi, por jo për një procedurë 

te ndjekur për marrje malli në dorëzim, për më tepër duke shmangur edhe përdorimin e LPP. 

Në kushtet e mësipërme, observacioni i dërguar nuk merret në konsideratë, pasi ndodhemi 

përpara faktit të shkeljeve të rënda ligjore dhe nënligjore, ku shmangia nga përdorimi i LPP ka 

sjellë si pasojë mos zhvillimin e tenderit, ku nuk ka patur garë e konkurencë, duke shkelur në 

këtë mënyrë të gjitha dispozitat e LPP.  

 

17.Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Furnizim me 

lëndë djegëse për përdorim termik dhe civil industrial”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit. 
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Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e furnizimit me objekt: “Furnizim me lëndë djegëse për 

përdorim termik dhe civil industrial”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport.  

 

Ndikimi: Nga auditimi i procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar efekt negativ 

financiar në vlerën 499,014 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E lartë.  

 

 
Kontrata e furnizimit lidhur nr. 3558/3 prot., datë 26.08.2015.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 41,971,759 lekë me TVSH.  

Afati i kontratës është menjëherë nga data e nënshkrimit të kontratës deri në datë 31.12.2015.   

Kontraktori “K.” ShA, me NIPT K21711502V, përfaqësuar nga administratori z. G.K.  

Objekti i kontratës: “Furnizim me lëndë djegëse për përdorim termik dhe civil industrial”.  

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Grupi i punës i marrjes së mallit në dorëzim: G.K., B.Z., A.M., E.S..     

Faturat tatimore të shitjes të marra në dorëzim nga blerësi (QSUT), Znj. E.X..  

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, për pjesën kohore objekt auditimi, rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 3558/3 prot., datë 26.08.2015 është lidhur kontrata e furnizimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm O.M. dhe shoqërisë K. SHA, përfaqësuar nga 

administratori G. K.. 

Objekti i kësaj kontrate është “Furnizim me lëndë djegëse për përdorim termik dhe civil 

industrial”, në zbatim të autorizimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme me nr. 13/6 prot,., 

datë 30.06.2015, protokolluar në QSUT nr. 3558 prot., datë 02.07.2015. 

Në nenin 5.1 të kontratës, afati dhe grafiku i lëvrimit të mallit, palët kanë rënë dakort që, lëvrimi 

i mallit do të fillojë menjëherë pas nënshkrimit të kontratës nga të dyja palët dhe do të 

përfundojë në datën 31.12.2015.  

Në nenin 24 palët kanë rënë dakort lidhur me penalitetet që, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të 

vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të 

llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës. 

Referuar sa më sipër, QSUT dhe Kontraktori kanë rënë dakort që, lëvrimi i mallit do të fillojë 

menjëherë pas nënshkrimit të kontratës, pra nga data 26.08.2015. 



 

203 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

Referuar dosjes së zbatimit të vënë në dispozicion konstatohet se, pjesa e parë e mallit është 

dorëzuar në QSUT në datë 04.12.2015. Pra në kundërshtim me kushtet e kontratës, malli nuk ka 

filluar të dërgohet në QSUT që nga data 26.08.2015.  

Një pasojë e tillë vjen edhe si rezultat i kushteve kontradiktore të rëna dakort midis palëve, në të 

cilat nuk janë përcaktuar me grafik, lëvizjet dhe kërkesat për mallin e kërkuar.  

Përcaktimi në kontratën e rënë dakort midis palëve menjëherë pas nënshkrimit të kontratës, do të 

thotë që nga momenti i nënshkrimit të kontratës, ndërsa klauzola dhe sipas kërkesave të AK 

është një kërkesë e pambështetur, kjo në kushtet kur AK që ka zhvilluar procedurën e prokurimit 

është Ministria e Punëve të Brendshme. 

1. Me urdhër shpenzimin nr. 76, datë 05.02.2016 është bërë pagesa për vlerën 2,791,389 lekë, 

nënshkruar nga personi zbatues Z. A.Z.. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 2, datë 31.12.2015, për sasinë prej 21029 

litra. 

Në datë 31.12.2015 është mbajtur akt kolaudimi për sasinë e mësipërme, e cila është depozituar 

pranë Spitalit të ri. 

Gjithashtu, referuar dokumentacionit të administruar sqarohet se kjo sasi malli është transportuar 

me automjetin me targë AA846AF. 

Referuar pasaportës së këtij mjeti konstatohet se, vëllimi i përgjithshëm i këtij mjeti/boti është 

21000 Litra.  

Në këto kushte, pretendimi i dhënë se janë marrë në dorëzim 21029 Litra është I pasaktë, pasi 

vëllimi total i këtij boti është 21000 Litra. 

Sa më sipër, vlera prej 21029 – 21000 = 29 x 132.74 = 3,849 lekë përbën një pagesë të 

pajustifikuar dhe paargumentuar, lidhur me sasinë e mallit të marrë në dorëzim. 

Gjithashtu, referuar datës së buletinit të Njoftimeve Publike të marra nga kontraktori për 

përllogaritje vlere për pagesë, konstatohet se është marrë për gazoil 10ppm, ndërkohë që ky nuk 

është malli që kontraktori ka dorëzuar pranë QSUT, si dhe është për gazoil 0.1%, i cili është me 

çmimin 323 $/ton. 

Pas përllogartijeve të bëra rezulton se vlera prej 132.74 – 131.29 = 1.45 x 21029 = 30,492 lekë 

përbën një pagesë të pajustifikuar dhe padokumentuar, lidhur me mallin e pretenduar të marrë në 

dorëzim.  

2. Me urdhër shpenzimin nr. 77, datë 05.02.2016 është bërë pagesa për vlerën 481,581 lekë, 

nënshkruar nga personi zbatues Z. A.Z.. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 1, datë 31.12.2015, për sasinë prej 3628 litra. 

Në datë 31.12.2015 është mbajtur akt kolaudimi për sasinë e mësipërme, e cila është depozituar 

pranë Neurologjisë. 

Gjithashtu, referuar dokumentacionit të administruar sqarohet se kjo sasi malli është transportuar 

me automjetin me targë AA140ES. 

Referuar pasaportës së këtij mjeti konstatohet se, vëllimi i përgjithshëm i këtij mjeti/boti është 

3600 Litra.  

Në këto kushte, pretendimi i dhënë se janë marrë në dorëzim 3628 Litra është I pasakt, pasi 

vëllimi total i këtij boti është 3600 Litra. 

Sa më sipër, vlera prej 3628 – 3600 = 28 x 132.74 = 3,716 lekë përbën një pagesë të 

pajustifikuar dhe paargumentuar, lidhur me sasinë e mallit të marrë në dorëzim. 

Gjithashtu, referuar datës së buletinit të Njoftimeve Publike të marra nga kontraktori për 

përllogaritje vlere për pagesë, konstatohet se është marrë për gazoil 10ppm, ndërkohë që ky nuk 
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është malli që kontraktori ka dorëzuar pranë QSUT, si dhe është për gazoil 0.1%, i cili është me 

çmimin 323 $/ton. 

Pas përllogartijeve të bëra rezulton se vlera prej 132.74 – 131.29 = 1.45 x 3628 = 5,260 lekë 

përbën një pagesë të pajustifikuar dhe padokumentuar, lidhur me mallin e pretenduar të 

marrë në dorëzim.  

3. Me urdhër shpenzimin nr. 78, datë 05.02.2016 është bërë pagesa për vlerën 2,788,524 lekë, 

nënshkruar nga personi zbatues Z. A.Z.. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 19, datë 30.12.2015, për sasinë prej 21009 

litra. 

Në datë 30.12.2015 është mbajtur akt kolaudimi për sasinë e mësipërme, e cila është depozituar 

pranë Spitalit të ri. 

Gjithashtu, referuar dokumentacionit të administruar sqarohet se kjo sasi malli është transportuar 

me automjetin me targë AA846AF. 

Referuar pasaportës së këtij mjeti konstatohet se, vëllimi i përgjithshëm i këtij mjeti/boti është 

21000 Litra.  

Në këto kushte, pretendimi i dhënë se janë marrë në dorëzim 21009 Litra është i pasaktë, pasi 

vëllimi total i këtij boti është 21000 Litra. 

Sa më sipër, vlera prej 21009 – 21000 = 09 x 132.73 = 1,194 lekë përbën një pagesë të 

pajustifikuar dhe paargumentuar, lidhur me sasinë e mallit të marrë në dorëzim. 

Gjithashtu, referuar datës së buletinit të Njoftimeve Publike të marra nga kontraktori për 

përllogaritje vlere për pagesë, konstatohet se është marrë për gazoil 10ppm, ndërkohë që ky nuk 

është malli që kontraktori ka dorëzuar pranë QSUT, si dhe është për gazoil 0.1%, i cili është me 

çmimin 323 $/ton. 

Pas përllogartijeve të bëra rezulton se vlera prej 132.73 – 131.29 = 1.44 x 21009 = 30,252 

lekë përbën një pagesë të pajustifikuar dhe padokumentuar, lidhur me mallin e pretenduar 

të marrë në dorëzim.  

4. Me urdhër shpenzimin nr. 79, datë 05.02.2016 është bërë pagesa për vlerën 2,844,670 lekë, 

nënshkruar nga personi zbatues Z. A.Z.. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 25, datë 15.12.2015, për sasinë prej 20630 

litra. 

Në datë 15.12.2015 është mbajtur akt kolaudimi për sasinë e mësipërme, e cila është depozituar 

pranë Spitalit të ri. 

Gjithashtu, referuar dokumentacionit të administruar sqarohet se kjo sasi malli është transportuar 

me automjetin me targë AA905HY. 

Referuar pasaportës së këtij mjeti konstatohet se, vëllimi i përgjithshëm i këtij mjeti/boti është 

20600 Litra.  

Në këto kushte, pretendimi i dhënë se janë marrë në dorëzim 20630 Litra është I pasakt, pasi 

vëllimi total i këtij boti është 20600 Litra. 

Sa më sipër, vlera prej 20630 – 20600 = 30 x 137.89 = 4,136 lekë përbën një pagesë të 

pajustifikuar dhe paargumentuar, lidhur me sasinë e mallit të marrë në dorëzim. 

Gjithashtu, referuar datës së buletinit të Njoftimeve Publike të marra nga kontraktori për 

përllogaritje vlere për pagesë, konstatohet se është marrë për gazoil 10ppm, ndërkohë që ky nuk 

është malli që kontraktori ka dorëzuar pranë QSUT, si dhe është për gazoil 0.1%, i cili është me 

çmimin 360 $/ton. 
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Pas përllogaritjeve të bëra rezulton se vlera prej 137.89 – 136.24 = 1.65 x 20630 = 34,039 

lekë përbën një pagesë të pajustifikuar dhe padokumentuar, lidhur me mallin e pretenduar 

të marrë në dorëzim. 

5. Me urdhër shpenzimin nr. 80, datë 05.02.2016 është bërë pagesa për vlerën 2,751,381 lekë, 

nënshkruar nga personi zbatues Z. A.Z.. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 48, datë 18.12.2015, për sasinë prej 19952 

litra. 

Në datë 18.12.2015 është mbajtur akt kolaudimi për sasinë e mësipërme, e cila është depozituar 

pranë Spitalit të ri. 

Gjithashtu, referuar dokumentacionit të administruar sqarohet se kjo sasi malli është transportuar 

me automjetin me targë AA124DX. 

Referuar pasaportës së këtij mjeti konstatohet se, vëllimi i përgjithshëm i këtij mjeti/boti është 

19900 Litra.  

Në këto kushte, pretendimi i dhënë se janë marrë në dorëzim 19952 Litra është I pasaktë, pasi 

vëllimi total i këtij boti është 19900 Litra. 

Sa më sipër, vlera prej 19952 – 19900 = 52 x 137.90 = 7,170 lekë përbën një pagesë të 

pajustifikuar dhe paargumentuar, lidhur me sasinë e mallit të marrë në dorëzim. 

Gjithashtu, referuar datës së buletinit të Njoftimeve Publike të marra nga kontraktori për 

përllogaritje vlere për pagesë, konstatohet se është marrë për gazoil 10ppm, ndërkohë që ky nuk 

është malli që kontraktori ka dorëzuar pranë QSUT, si dhe është për gazoil 0.1%, i cili është me 

çmimin 360 $/ton. 

Pas përllogartijeve të bëra rezulton se vlera prej 137.90 – 136.70 = 1.2 x 19952 = 23,942 lekë 

përbën një pagesë të pajustifikuar dhe padokumentuar, lidhur me mallin e pretenduar të 

marrë në dorëzim.  

6. Me urdhër shpenzimin nr. 81, datë 05.02.2016 është bërë pagesa për vlerën 481,893 lekë, 

nënshkruar nga personi zbatues Z. A.Z.. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 40, datë 24.12.2015, për sasinë prej 3617 

litra. 

Në datë 24.12.2015 është mbajtur akt kolaudimi për sasinë e mësipërme, e cila është depozituar 

pranë Spitalit Francez sasia 2000 litra dhe neurokirurgjia sasia prej 1617 litra. 

Gjithashtu, referuar dokumentacionit të administruar sqarohet se kjo sasi malli është transportuar 

me automjetin me targë AA140ES. 

Referuar pasaportës së këtij mjeti konstatohet se, vëllimi i përgjithshëm i këtij mjeti/boti është 

3600 Litra.  

Në këto kushte, pretendimi i dhënë se janë marrë në dorëzim 3617 Litra është I pasaktë, pasi 

vëllimi total i këtij boti është 3600 Litra. 

Sa më sipër, vlera prej 3617 – 3600 = 17 x 133.23 = 2,264 lekë përbën një pagesë të 

pajustifikuar dhe paargumentuar, lidhur me sasinë e mallit të marrë në dorëzim. 

Gjithashtu, referuar datës së buletinit të Njoftimeve Publike të marra nga kontraktori për 

përllogaritje vlere për pagesë, konstatohet se është marrë për gazoil 10ppm, ndërkohë që ky nuk 

është malli që kontraktori ka dorëzuar pranë QSUT, si dhe është për gazoil 0.1%, i cili është me 

çmimin 324 $/ton. 

Pas përllogartijeve të bëra rezulton se vlera prej 133.23 – 131.47 = 1.76 x 3617 = 6,365 lekë 

përbën një pagesë të pajustifikuar dhe padokumentuar, lidhur me mallin e pretenduar të 

marrë në dorëzim.  
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7. Me urdhër shpenzimin nr. 82, datë 05.02.2016 është bërë pagesa për vlerën 138,727 lekë, 

nënshkruar nga personi zbatues Z. A.Z.. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 28, datë 18.12.2015, për sasinë prej 1006 

litra. 

Në datë 18.12.2015 është mbajtur akt kolaudimi për sasinë e mësipërme, e cila është depozituar 

pranë Spitalit Francez. 

Gjithashtu, referuar dokumentacionit të administruar sqarohet se kjo sasi malli është transportuar 

me automjetin me targë TR1335U, për të cilin nuk është paraqitur në tender pasaporta e këtij 

mjeti.   

Gjithashtu, referuar datës së buletinit të Njoftimeve Publike të marra nga kontraktori për 

përllogaritje vlere për pagesë, konstatohet se është marrë për gazoil 10ppm, ndërkohë që ky nuk 

është malli që kontraktori ka dorëzuar pranë QSUT, si dhe është për gazoil 0.1%, i cili është me 

çmimin 360 $/ton. 

Pas përllogartijeve të bëra rezulton se vlera prej 137.90 – 136.70 = 1.2 x 1006 = 1,207 lekë 

përbën një pagesë të pajustifikuar dhe padokumentuar, lidhur me mallin e pretenduar të 

marrë në dorëzim.  

8. Me urdhër shpenzimin nr. 3210, datë 31.12.2015 është bërë pagesa për vlerën 534,345 lekë, 

nënshkruar nga personi zbatues Z. A.Z.. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 35, datë 04.12.2015, për sasinë prej 3619 

litra. 

Në datë 05.12.2015 është mbajtur akt kolaudimi për sasinë e mësipërme, e cila është depozituar 

pranë Spitalit Francez 3392 litra dhe 227 litra pranë spitalit të ri. 

Gjithashtu, referuar dokumentacionit të administruar sqarohet se kjo sasi malli është transportuar 

me automjetin me targë AA140ES. 

Referuar pasaportës së këtij mjeti konstatohet se, vëllimi i përgjithshëm i këtij mjeti/boti është 

3600 Litra.  

Në këto kushte, pretendimi i dhënë se janë marrë në dorëzim 3619 Litra është I pasakt, pasi 

vëllimi total i këtij boti është 3600 Litra. 

Sa më sipër, vlera prej 3619 – 3600 = 19 x 144.48 = 2,745 lekë përbën një pagesë të 

pajustifikuar dhe paargumentuar, lidhur me sasinë e mallit të marrë në dorëzim. 

Gjithashtu, referuar datës së buletinit të Njoftimeve Publike të marra nga kontraktori për 

përllogaritje vlere për pagesë, konstatohet se është marrë për gazoil 10ppm, ndërkohë që ky nuk 

është malli që kontraktori ka dorëzuar pranë QSUT, si dhe është për gazoil 0.1%, i cili është me 

çmimin 417 $/ton. 

Pas përllogartijeve të bëra rezulton se vlera prej 147.65 – 144.48 = 3.17 x 3619 = 11,472 lekë 

përbën një pagesë të pajustifikuar dhe padokumentuar, lidhur me mallin e pretenduar të 

marrë në dorëzim.  

9. Me urdhër shpenzimin nr. 3211, datë 31.12.2015 është bërë pagesa për vlerën 2,649,479 lekë, 

nënshkruar nga personi zbatues Z. A.Z.. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 50, datë 11.12.2015, për sasinë prej 18511 

litra. 

Në datë 11.12.2015 është mbajtur akt kolaudimi për sasinë e mësipërme, e cila është depozituar 

pranë Spitalit të ri. 

Gjithashtu, referuar dokumentacionit të administruar sqarohet se kjo sasi malli është transportuar 

me automjetin me targë AA842FV. 
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Referuar pasaportës së këtij mjeti konstatohet se, vëllimi i përgjithshëm i këtij mjeti/boti është 

18450 Litra.  

Në këto kushte, pretendimi i dhënë se janë marrë në dorëzim 18511 Litra është I pasaktë, pasi 

vëllimi total i këtij boti është 18450 Litra. 

Sa më sipër, vlera prej 18511 – 18450 = 61 x 143.13 = 8,730 lekë përbën një pagesë të 

pajustifikuar dhe paargumentuar, lidhur me sasinë e mallit të marrë në dorëzim. 

Gjithashtu, referuar datës së buletinit të Njoftimeve Publike të marra nga kontraktori për 

përllogaritje vlere për pagesë, konstatohet se është marrë për gazoil 10ppm, ndërkohë që ky nuk 

është malli që kontraktori ka dorëzuar pranë QSUT, si dhe është për gazoil 0.1%, i cili është me 

çmimin 384 $/ton. 

Pas përllogartijeve të bëra rezulton se vlera prej 143.13 – 139.64 = 3.49 x 18511 = 64,603 

lekë përbën një pagesë të pajustifikuar dhe padokumentuar, lidhur me mallin e pretenduar 

të marrë në dorëzim.  

10. Me urdhër shpenzimin nr. 3212, datë 31.12.2015 është bërë pagesa për vlerën 481,544 lekë, 

nënshkruar nga personi zbatues Z. A.Z.. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 34, datë 30.12.2015, për sasinë prej 3628 

litra. 

Në datë 30.12.2015 është mbajtur akt kolaudimi për sasinë e mësipërme, e cila është depozituar 

pranë Spitalit Francez. 

Gjithashtu, referuar dokumentacionit të administruar sqarohet se kjo sasi malli është transportuar 

me automjetin me targë AA140ES. 

Referuar pasaportës së këtij mjeti konstatohet se, vëllimi i përgjithshëm i këtij mjeti/boti është 

3600 Litra.  

Në këto kushte, pretendimi i dhënë se janë marrë në dorëzim 3628 Litra është i pasaktë, pasi 

vëllimi total i këtij boti është 3600 Litra. 

Sa më sipër, vlera prej 3628 – 3600 = 28 x 132.73 = 3,716 lekë përbën një pagesë të 

pajustifikuar dhe paargumentuar, lidhur me sasinë e mallit të marrë në dorëzim. 

Gjithashtu, referuar datës së buletinit të Njoftimeve Publike të marra nga kontraktori për 

përllogaritje vlere për pagesë, konstatohet se është marrë për gazoil 10ppm, ndërkohë që ky nuk 

është malli që kontraktori ka dorëzuar pranë QSUT, si dhe është për gazoil 0.1%, i cili është me 

çmimin 323 $/ton. 

Pas përllogartijeve të bëra rezulton se vlera prej 132.73 – 131.29 = 1.44 x 3628 = 5,224 lekë 

përbën një pagesë të pajustifikuar dhe padokumentuar, lidhur me mallin e pretenduar të 

marrë në dorëzim.  

11. Me urdhër shpenzimin nr. 3213, datë 31.12.2015 është bërë pagesa për vlerën 517,844 lekë, 

nënshkruar nga personi zbatues Z. A.Z.. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 33, datë 11.12.2015, për sasinë prej 3618 

litra. 

Në datë 11.12.2015 është mbajtur akt kolaudimi për sasinë e mësipërme, e cila është depozituar 

pranë Spitalit te neurokirurgjisë 2213 litra dhe 1405 litra pranë spitalit të neurologjisë. 

Gjithashtu, referuar dokumentacionit të administruar sqarohet se kjo sasi malli është transportuar 

me automjetin me targë AA140ES. 

Referuar pasaportës së këtij mjeti konstatohet se, vëllimi i përgjithshëm i këtij mjeti/boti është 

3600 Litra.  

Në këto kushte, pretendimi i dhënë se janë marrë në dorëzim 3618 Litra është I pasaktë, pasi 

vëllimi total i këtij boti është 3600 Litra. 
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Sa më sipër, vlera prej 3618 – 3600 = 18 x 143.13 = 2,576 lekë përbën një pagesë të 

pajustifikuar dhe paargumentuar, lidhur me sasinë e mallit të marrë në dorëzim. 

Gjithashtu, referuar datës së buletinit të Njoftimeve Publike të marra nga kontraktori për 

përllogaritje vlere për pagesë, konstatohet se është marrë për gazoil 10ppm, ndërkohë që ky nuk 

është malli që kontraktori ka dorëzuar pranë QSUT, si dhe është për gazoil 0.1%, i cili është me 

çmimin 384 $/ton. 

Pas përllogartijeve të bëra rezulton se vlera prej 143.13 – 139.64 = 3.49 x 3618 = 12,626 lekë 

përbën një pagesë të pajustifikuar dhe padokumentuar, lidhur me mallin e pretenduar të 

marrë në dorëzim.  

12. Me urdhër shpenzimin nr. 3214, datë 31.12.2015 është bërë pagesa për vlerën 2,888,797 lekë, 

nënshkruar nga personi zbatues Z. A.Z., ku është zbritur vlera prej 168,667 lekë.  

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 34, datë 10.12.2015, për sasinë prej 18994 

litra. 

Në datë 10.12.2015 është mbajtur akt kolaudimi për sasinë e mësipërme, e cila është depozituar 

pranë Spitalit të ri. 

Gjithashtu, referuar dokumentacionit të administruar sqarohet se kjo sasi malli është transportuar 

me automjetin me targë DR3780F. 

Gjithashtu, referuar datës së buletinit të Njoftimeve Publike të marra nga kontraktori për 

përllogaritje vlere për pagesë, konstatohet se është marrë për gazoil 10ppm, ndërkohë që ky nuk 

është malli që kontraktori ka dorëzuar pranë QSUT, si dhe është për gazoil 0.1%, i cili është me 

çmimin 384 $/ton. 

Pas përllogartijeve të bëra rezulton se vlera prej 152.09 – 139.80 = 12.29 x 18994 = 233,436 

– 168,666 = 64,770 lekë përbën një pagesë të pajustifikuar dhe padokumentuar, lidhur me 

mallin e pretenduar të marrë në dorëzim.  

Referuar sa më sipër, konstatohet se, lidhur me sasitë e pretenduara të marra në muajin dhjetor, 

QSUT referuar dokumentacionit të venë në dispozicion, nuk argumenton se depzitat e saj mund 

të mbajnë të gjithë sasinë e pretenduar si të marrë në këtë muaj. Kjo sjell si pasojë parregullsi në 

dokumentacionin e mbajtur mbi pretendimin se e gjithë sasia e mësipërme është marrë në muajin 

dhjetor. 

Të gjitha faturat e mësipërme tatimore janë marrë në dorëzim në QSUT nga Znj. E.X., në 

cilësinë e blerësit të mallit të kërkuar. 

Sa më sipër, grupi i marrjes në dorëzim të mallit E.M.(i cili nuk ka nënshkruar) G.K., B.Z., A. 

M., E.S., nuk duhej të kishin nënshkruar në dokumentacionet e administruara, për më tepër kur 

malli i marrë në dorëzim nuk plotëson specifikimet teknike, si dhe nuk është malli i prokuruar.  

Gjithashtu, në kushtet e mësipërme, titullari i QSUT nuk duhej të kishte miratuar pagesat 

përkatëse, në cilësinë e personit autorizues. 

Në nenin 5.3 të kontratës parashikohet se, ngarkohet me ndjekjen e kësaj kontrate deri në fund të 

shpërndarjes së sasisë së lëndës djegëse, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, e cila ngarkohet 

me përgjegjësi ligjore, mbi mos dokumentimin e shpërndarjes së sasisë së lëndës djegëse, si dhe 

marrjen në dorëzim të një malli i cili nuk plotëson specifikimet teknike, si dhe nuk është malli i 

prokuruar. 

Në pikën 12.1 të kontratës palët kanë rënë dakort që kontraktuesi duhet të dorëzojë mallin të 

vendosur dhe të amballazhuar në mënyrën e përcaktuar në kontratë, klauzolë kjo e cila nuk gjen 

mbështetje ligjore, si dhe nuk ka asnjë përcaktim në kontratë mbi mënyrën e amballazhimit 

(pavarësisht se ky përcaktim është antiligjor, referuar objektit konkret të prokurimit).  
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E njëjta gjë vlen edhe për pikën 12.2 dhe për disa nene të tjera të kontratës, të cilat nuk kanë 

asnjë lidhje me objektin konkret të prokuruar, ç‟ka provon mbi papërgjegjshmërinë në hartimin e 

kësaj kontrate. 

Në kundërshtim me pikën 13.2 të kontratës, nga QSUT nuk është bërë asnjë testim ose 

inspektim, mbi mallin e dorëzuar nga kontraktori.  

Në kundërshtim me kushtet e kontratës, në dosje nuk administrohet asnjë shkresë nga QSUT, ku 

të dokumentohen nevojat mujore, si dhe kërkesat për çdo mall të dorëzuar në QSUT, vetëm në 

muajin Dhjetor 2015. 

Në kundërshtim me kushtet e kontratës, nuk administrohet grafiku për lëvrimin e mallit. 

Në kundërshtim me nenin 16 të kontratës, kontraktori nuk ka dorëzuar siguracionin ndaj humbjes 

ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tij.  

Në kundërshtim me nenin 17 të kontratës, QSUT nuk ka bërë asnjë egzaminim, inspektim dhe 

testim të mallit të marrë në dorëzim. 

Lidhur me papërgjegjshmërinë në kontratën e nënshkruar midis palëve, vlen të theksohet se në 

nenin 18 palët kanë rënë dakort që malli do të jetë i ri, i papërdorur dhe i modeleve të fundit, çka 

vërteton totalisht se është hartuar kontratë e cila nuk gjen mbështetje ligjore, si dhe me nene, të 

cilat janë të pazbatueshëm. Për analogji të vendosjes së klauzolës antiligjore nga QSUT, në rast 

se do të merrej si i mirëqenë ky kusht i paprovuar, atëhere ky mall duhej të mos ishte dorëzuar 

nga kontraktori, pasi nuk provon që është mall i ri dhe i modelit të fundit, pasi do të duhej të 

ishin marrë për bazë specifikimet të standarteve ndërkombëtare, si dhe provat dhe analizat nuk 

duhej të ishin bërë në Shqipëri. 

Përcaktimi i bërë në kontratë se, kursi i këmbimit do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar 

në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës është një kusht i cili nuk gjen mbështetje 

ligjore. Në këtë rast, grupi i marrjes së mallit në dorëzim nuk ka asnjë informacion se në cilën 

datë organi qëndror blerës ka dërguar për botim njoftimin e kontratës.  

Në kushtet e mësipërme, konstatohet se është hartuar një kontratë me kushte evazive, antiligjore, 

e cila ka sjellë si pasojë edhe shkeljet e mësipërme, për të cilën mbajnë përgjegjësi personi 

nënshkrues, si dhe personat të cilët kanë hartuar kontratën konkretisht J.D.në cilësinë e Drejtorit 

Juridik e cila ka miratuar këtë kontratë, si dhe N.K. në cilësinë e specialistit që ka hartuar 

kontratën.  

Në kushtet e mësipërme, titullari i QSUT, nuk duhej të kishte nënshkruar kontratën me kushtet 

evazive dhe të papërcaktuara qartë dhe hollësishëm, e cila ka ardhur si pasojë e shkelje të akteve 

ligjore dhe nënligjore në fuqi nga të gjithë personat e mësipërm.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/132 prot., datë 08.04.2019 nga J.D., N.K., E.X. rezulton se 

ky observacion nuk qëndron, si dhe nuk argumenton dhe dokumenton të kundërtën e konstatimit. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/112 prot., datë 05.04.2019 nga A.Z., G.K., B.Z., A.M. 

rezulton se, sqarimi i dhënë dhe dokumentacioni bashkëlidhur, lidhur me realizimin e kontratës 

qëndron dhe merret në konsideratë. Arsyetimet e dhëna lidhur me mallin e dorëzuar, specifikimet 

teknike, kursin e këmbit etj, nuk gjenden të bazuara në ligj.   

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-193 prot., datë 17.06.2019 nuk merret në 

konsideratë, në kushtet kur nuk qëndrojnë, si dhe argumentojnë të kundërtën për sa është trajtuar 

hollësishëm në raport.  

Gjithashtu, observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-196 prot., datë 17.06.2019 nuk 

qëndron, si dhe nuk gjendet i bazuar në ligj.  
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18. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Blerje barna B2 – 

dermatologjike, hormonale sistematike, hormonet seksuale, gjaku dhe organet formuese të 

gjakut, lëndë kontrasti gastrointestinal, metabolizmi dhe trakti tretës”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit, lidhur me penalitetet.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Blerje barna B2 – dermatologjike, 

hormonale sistematike, hormonet seksuale, gjaku dhe organet formuese të gjakut, lende kontrasti 

gastrointestinal, metabolizmi dhe trakti tretës”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi mos zbatimin e 

kushteve kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 36,739 lekë. 

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E Mesme.  

 
Kontratë shërbimi lidhur nr. 2364/13 prot., datë 21.08.2017.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 874,783 lekë.   

Afati i kontratës: 20% e sasisë së secilit bar duhet të lëvrohet brenda 30 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës; 

80% e sasisë së mbetur deri në përfundim të kontratës datë 15.12.2017. 

Kontraktori “L.” Sh.p.k. me NIPT J81624501L, përfaqësuar nga z. LL..  

Objekti i kontratës: “Blerje barna B2 – dermatologjike, hormonale sistematike, hormonet seksuale, gjaku dhe 

organet formuese të gjakut, lende kontrasti gastrointestinal, metabolizmi dhe trakti tretës”.  

Titullari i AK, Z. E.J..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës: S.B., E.B., D.V., M.K. (+ një person, i palexueshëm emri dhe 

mbiemri).  

Për lotin 10: Gjaku dhe organet formuese të gjakut ishte C1 Esterase Inhibitor (Human) bëhet Conestat alfa ishte 

500-UI-5ml bëhet 2100 UI flakon/ampulë.  

 

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të shërbimit, rezulton se: 

Me shkresën nr. 2364/13 prot., datë 21.08.2017 është lidhur kontrata e furnizimit midis QSUT 

dhe shoqërisë L. sh.p.k.  

 

Me urdhër shpenzimin nr. 1709, datë 06.11.2017 është kryer pagesa në vlerën 291,595 lekë, në të 

cilën është mbajtur edhe penaliteti në vlerën 5,249 lekë. 
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Në nenin 6 të kontratës së lidhur, palët kanë rënë dakort që, 20% e sasisë duhet të lëvrohet 

brenda 30 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës. Pra, kjo sasi duhej të ishte lëvruar pranë 

QSUT deri më datë 19.09.2017. 

Referuar dokumentacionit të administruar, mbi bazën e së cilës edhe komisioni i ngritur për 

marrjen e mallit në dorëzim ka mbajtur penalitetet përkatëse, rezulton se sasia e parë është 

dorëzuar në QSUT në datë 03.10.2017, pra 12 ditë me vonesë. 

 

Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion, rezulton se penaliteti i mbajtur nuk është i saktë. 

Në nenin 10, likujdimi i dëmeve për dorëzimin e vonuar parashikohet se, kontraktuesi kur nuk 

realizon këtë kontratë brenda afatit të përcaktuar në të, për kontratat me periudhë zbatimi jo më 

shumë se 12 muaj, tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 2/1000 e vlerës koresponduese 

të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 

25% të vlerësë së kontratës. 

Referuar sa më sipër, grupi i auditimit sqaron se, kjo kontratë është për periudhë zbatimi deri në 

6 muaj. 

Legjislacioni i prokurimit publik, lidhur me penalitet për dorëzimin e mallit me vonesë 

parashikon se: 

Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar 
Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore: 

Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të 

vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do 

të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës. 

Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të 

vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës por kjo vlerë do të 

llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës. 

Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës 

koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet 

minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës. 

Referuar legjislacionit të prokurimit publik, në kushtet kur kjo kontratë është lidhur në datë 

21.08.2017 me afat përfundimtar datë 15.12.2017, atëhere zbatohen penalitetet për kontratat me 

periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj. 

Në kushtet kur, kontrata deri në momentin e dorëzimit të mallit nuk ka qenë realizuar në asnjë 

vlerë monetare, atëhere penaliteti duhej të ishte mbajtur 4/1000 e vlerës totale të kontratës. Kjo 

për faktin se, deri në datën 03.10.2017, datë në të cilën kontraktori ka dorëzuar edhe pjesën e 

parë të mallit, kjo kontratë nuk ka qenë e realizuar në vlerë monetare. 

 

Pra, referuar ratit konkret penaliteti duhej të ishte mbajtur: 874,783 x 4/1000 = 3,499 lekë/ditë x 

12 ditë vonesë = 41,988 lekë. 

Në kushtet kur, QSUT ka mbajtur penalitetin në vlerën 5,249 lekë, atëhere vlera prej 41,988 – 

5,249 = 36,739 lekë përbën një vlerë monetare të pambajtur nga QSUT ndaj kontraktorit, si 

rrjedhojë e dorëzimit të mallit me vonesë.  

Për sa më sipër, mban përgjegjësi Znj. E.J. si personi përgjegjës e cila ka bërë edhe përllogaritjen 

e penalitetit të pambajtur, kontraktori, si dhe grupi i marrjes së mallit në dorëzim.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/93 prot., datë 05.04.2019 nga E.J. rezulton se sqarimet e 

dhëna nuk argumentojnë të kundërtën për sa është konstatuar.  
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19. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Blerje barna”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Blerje barna”, me të dhëna si më 

poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi mos zbatimin e 

kushteve kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 6,880,326lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E Lartë.  

 

 
Kontratë furnizimi lidhur nr. 1021/30 prot., datë 06.03.2017.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 77,401,940 lekë.   

Afati i kontratës: 20% e sasisë së secilit bar duhet të lëvrohet brenda 10 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës; 

20% e sasisë së secilit bar duhet të lëvrohet brenda 30 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës; 60% e sasisë së 

mbetur deri në përfundim të kontratës datë 10.04.2017. 

Kontraktori “R.F.” Sh.p.k. me NIPT J91419001U, përfaqësuar nga z. N.S..  

Objekti i kontratës: “Blerje barna”.  

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës: D.V., E.B., M.K., S.B., D.B., E.A., B.S., M.K..  

Për lotin 48: Psikiatria Lithium carbonate 250 mg tabletë/kapsulë. 

Për lotin 87: Sistemi respirator Salbutamol sulphate 5mg/ml – 20ml flakon/ampulë. 

Për lotin 94: Barna Antineoplastike dhe immunomodulatore Trastuzumab 150 mg flakon/ampulë.  

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, rezulton se: 

Me shkresën nr. 1021/30 prot., datë 06.03.2017 është lidhur kontrata e furnizimit midis QSUT 

dhe shoqërisë Rejsi F. sh.p.k. përfaqësuar nga z. N.S.. 

 

Sipas urdhër shpenzimit nr. 596, datë 12.05.2017 konstatohet se: 

Sipas akt kolaudimit të mbajtur më datë 07.03.2017 nga komisioni me përbërje D.V., E.B., E.A. 

dhe D.B., rezulton se është marrë në dorëzim malli Trastuzumab 150 mg, për të cilin rezulton se 

ky bar në kundërshtim me kushtet e kontratës nuk ka të përcaktuar se në cilën datë është 

prodhuar. Edhe nga komisioni i ngritur për marrjen e mallit në dorëzim, data e prodhimit është 

lënë bosh. E njëjta gjë vlen edhe për mallin Lithium 240 tableta dhe Salbutamol 15 flakon, ku 

nuk përcaktohet data e prodhimit. 
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Edhe për akt kolaudimin datë 09.03.2017, nga komisioni i marrjes së mallit në dorëzim me 

përbërje D.V., E.B., D.B., E.A. dhe B.Srezulton se për mallin Salbutamol për sasinë 25 flakonë, 

data e prodhimit është lënë bosh.  

 

Në kundërshtim me nenin 4 të kontratës, në dosje nuk administrohet asnjë testim dhe inspektim i 

mallit nga kontraktori.  

 

Në kundërshtim me nenin 4 të kontratës, grupi i ndjekjes së kontratës nuk ndjekur dhe 

nuk ka bërë asnjë testim të mallit të marrë në dorëzim. 

Nuk administrohet asnjë dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë se malli i dorëzuar 

plotëson specifikimet teknike. 

 

Në kundërshtim me nenin 5 të kontratës, në dosjen e zbatimit të vënë në dispozicion, nuk 

administrohet deklarata e origjinës së mallit dhe deklarata mbi përmbushjen e specifikimeve 

teknike. 

Në nenin 5 të kontratës, palët kanë rënë dakort që, data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit 

duhet të jetë jo më e vogël se ½ e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës. 

Në kundërshtim të plotë më këtë kusht, kontraktori ka dorëzuar dhe janë marrë në dorëzim nga 

grupi i mbikqyrjes së kontratës mallra të cilat nuk kanë të përcaktuar datën e prodhimit. Në 

këto kushte, nuk mund të provohet dhe vërtetohet mbi plotësimin e këtij kushti, pasi mungon 

data e prodhimit. 

 

Në kundërshtim të plotë me nenin 5 të kontratës, konfeksionimi, nuk administrohet 

dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë se mbi çdo njësi ka qenë shënuar edhe data e 

prodhimit. Kjo në kushtet kur një pjesë e dërguar nuk e ka të përcaktuar këtë datë. 

Në kundërshtim me nenin 6 të kushteve të kontratës, në akt kolaudimet e mbajtura nuk 

administrohet dokumentacion mbi plotësimin e specifikimeve teknike. 

 

Në kushtet e mësipërme, kur nga kontraktori janë shkelur kushtet e kontratës, atëhere vlera 

prej: (98 x 70,035) + (240 x 5.9) + (40 x 387) = 6,880,326 lekë përbën një pagesë për një mall i 

cili është marrë në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës, si dhe nuk provon dhe 

vërteton se plotëson specifikimet teknike, si dhe për më tepër, nuk është i shoqëruar me 

deklaratën e origjinës së mallit. 

Sa më sipër, mbajnë përgjegjësi të gjithë anëtarët e grupit që kanë nënshkruar në 

dokumentacionet e marrjes së këtij malli në dorëzim, konkretisht D.V., E.B., E.A., D.B., B.S.. 

Gjithashtu, në kushtet e mësipërme, nga ana e Znj. E.J. në cilësinë e personit zbatues dhe 

Drejtorisë Ekonomike, nuk duhej të ishte bërë pagesa, për një mall i cili nuk plotëson kushtet e 

kontratës dhe specifikimet teknike. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/103 prot., datë 05.04.2019 nga B.S(nuk ka nënshkruar), 

E.A., D.V., E.B., Darli Brgaj, E.J. (nuk ka nënshkruar) rezulton se, arsyetmiet e dhëna nuk 

qëndrojnë, si dhe nuk argumentojnë të kundërtën e konstatimit. Observacioni për D.B., vetëm për 

periudhën 01.03.2017 deri 16.03.2017 qëndron, pasi ka qenë me leje të zakonshme.  

Sipas observacionit të dërguar mbi projekt raportin nr. 5-181 prot., datë 17.06.2019 rezulton se 

sqarimet e dhëna, nuk argumentojnë të kundërtën e konstatimit, pasqyruar hollësishëm në raport.  
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20. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Mirëmbajtje e 

pajisjeve mjeksore për vitin 2016”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së shërbimit.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore 

për vitin 2016”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 10,859,999lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E Lartë.  

 

 
Kontratë shërbimi lidhur nr. 2880/2 prot., datë 7.07.2016.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 21,720,000 lekë me TVSH.  

Afati i kontratës është nga momenti i nënshkrimit të saj deri në datë 31.12.2016.   

Kontraktori “H. & L. dhe S. M.” Sh.p.k.  

Objekti i kontratës: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 2016”.  

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës z. D.L..      

Për lotin 3: Mirëmbajtje e pajisjes Grafi/Skopi Philips.  

Për lotin 5: Mirëmbajtje e pajisjes Grafi portative prodhuesi Philips.  

Për lotin 8: Mirëmbajtje e pajisjeve C-Arm prodhuesi Philips. 

Për lotin 10: Mirëmbajtje e pajisjeve Eko prodhuesi Philips. 

Për lotin 12: Mirëmbajtje e pajisjes Unite Bronkoskopie prodhuesi Fujinon. 

Për lotin 45: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi Philips. 

Për lotin 47: Mirëmbajtje e sistemit të monitorimit të pacientëve prodhuesi Philips.   

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të shërbimit, rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 2880/2 prot., datë 07.07.2016 është lidhur kontrata e shërbimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm O.M. dhe BOE “H&L & S M” Sh.p.k. 

Me urdhër shpenzimin nr. 1995, datë 10.10.2016 është kryer pagesa në vlerën 345,438 lekë. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 258, datë 06.09.2016, ku për QSUT ka 

nënshkruar Z. D.L.. 

Më datë 31.08.2016 është mbajtur proces verbali për periudhën 07.07.2016 deri më 31.08.2016 

ku sqarohet se, punimet janë bërë vetëm për lotin 12, ku për QSUT në dokumentacionet e 
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administruara kanë nënshkruar D.L. dhe L.N.. Pra, nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi 

verifikimin për mirëmbajtjen e pajisjeve të tjera, në kundërshtim të plotë kjo me kushtet e 

kontratës.  

Në kundërshtim me kushtet e kontratës konstatohet se: 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen parandaluese të pajisjeve, sikurse e cilëson 

prodhuesi. 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse 

për çdo difekt të mundshëm, pa përjashtuar pjesë specifike. 

 Nuk dokumentohet mbi kontrollin e plotë për shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon 

prodhuesi të çdo pajisjeje dhe përbërësit e saj. 

 Nuk dokumentohet mbi inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe 

zëvendësimin e pjesëve. 

 Nuk dokumentohet mbi parandalimin e dështimeve për mosfuksionimin e pajisjeve. 

 Nuk dokumentohet mbi planifikimin e mirëmbajtjes preventive. 

 Nuk dokumentohet mbi intervalet e përcaktuara nga prodhuesi për mirëmbajtje. 

 Nuk administrohen raporte servisi për mirëmbajtjen preventive. 

 Kontraktori nuk është paraqitur çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të 

pajisjes. 

 Nuk janë kryer kalibrimet, mirëmbajtja dhe verifikimi i parametrave sikurse e 

rekomandon prodhuesi. 

 Në disa raste, procesverbalet nuk janë të nënshkruara nga shefi i shërbimit, ku në këtë 

rast përcaktohet se nuk do të njihet çertifikimi i punëve. 

Në kushtet e mësipërme, kur nga kontraktori janë shkelur kushtet e kontratës, si dhe 

kontrolli është bërë vetëm një herë për dy muaj bashkë, atëhere minimalisht vlera prej 

172,719 lekë përbën një pagesë për një shërbim i cili nuk dokumentohet dhe provohet së 

është kryer çdo muaj. Për më tepër, nuk është kryer asnjë verifikim sikurse e rekomandon 

edhe prodhuesi dhe kushtet e kontratës, pra një herë në muaj mbi pajisjet edhe për lotet e 

tjera.  

E njëjta gjë vlen për analogji edhe për urdhër shpenzimin nr. 1994, datë 10.10.2016, ku 

minimalisht vlera prej 3,243,888 lekë përbën një pagesë për një shërbim të paofruar, si dhe 

në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës, për të cilën mbajnë përgjegjësi D.L., I.F., 

L.N..  

Me urdhër shpenzimin nr. 2408, datë 30.11.2016 është kryer pagesa në vlerën 376,281 lekë. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 306, datë 01.11.2016, ku për QSUT ka 

nënshkruar Z. D.L.. 

Më datë 31.10.2016 është mbajtur proces verbali për periudhën 01.09.2016 deri më 31.10.2016 

ku sqarohet se, punimet janë bërë vetëm për lotin 12, ku për QSUT në dokumentacionet e 

administruara kanë nënshkruar D.L., A.K., I.F. dhe L.N.. Pra, nuk administrohet asnjë 

dokumentacion mbi verifikimin për mirëmbajtjen e pajisjeve të tjera, në kundërshtim të plotë kjo 

me kushtet e kontratës.  

Në kundërshtim me kushtet e kontratës konstatohet se: 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen parandaluese të pajisjeve, sikurse e cilëson 

prodhuesi. 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse 

për çdo difekt të mundshëm, pa përjashtuar pjesë specifike. 
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 Nuk dokumentohet mbi kontrollin e plotë për shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon 

prodhuesi të çdo pajisjeje dhe përbërësit e saj. 

 Nuk dokumentohet mbi inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe 

zëvendësimin e pjesëve. 

 Nuk dokumentohet mbi parandalimin e dështimeve për mosfuksionimin e pajisjeve. 

 Nuk dokumentohet mbi planifikimin e mirëmbajtjes preventive. 

 Nuk dokumentohet mbi intervalet e përcaktuara nga prodhuesi për mirëmbajtje. 

 Nuk administrohen raporte servisi për mirëmbajtjen preventive. 

 Kontraktori nuk është paraqitur çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të 

pajisjes. 

 Nuk janë kryer kalibrimet, mirëmbajtja dhe verifikimi i parametrave sikurse e 

rekomandon prodhuesi. 

 Në disa raste, procesverbalet nuk janë të nënshkruara nga shefi i shërbimit, ku në këtë 

rast përcaktohet se nuk do të njihet çertifikimi i punëve. 

Në kushtet e mësipërme, kur nga kontraktori janë shkelur kushtet e kontratës, si dhe 

kontrolli është bërë vetëm një herë për dy muaj bashkë, atëhere minimalisht vlera prej 

188,140 lekë përbën një pagesë për një shërbim i cili nuk dokumentohet dhe provohet së 

është kryer çdo muaj. Për më tepër, nuk është kryer asnjë verifikim sikurse e rekomandon 

edhe prodhuesi dhe kushtet e kontratës, pra një herë në muaj.   

E njëjta gjë vlen për analogji edhe për urdhër shpenzimin nr. 2409, datë 30.11.2016, ku 

minimalisht vlera prej 3,533,556 lekë përbën një pagesë për një shërbim të paofruar, si dhe 

në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës, për të cilën mbajnë përgjegjësi D.L., L.N., 

S.K., A.G., I.F..    

Me urdhër shpenzimin nr. 2808, datë 31.12.2016 është kryer pagesa në vlerën 1,319,961 lekë. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 356, datë 31.12.2016, ku për QSUT ka 

nënshkruar Z. D.L.. 

Më datë 31.12.2016 është mbajtur proces verbali për periudhën 01.11.2016 deri më 31.12.2016 

ku sqarohet se, punimet janë bërë vetëm për lotin 12, ku për QSUT në dokumentacionet e 

administruara kanë nënshkruar D.L., A.G.. Pra, nuk administrohet asnjë dokumentacion mbi 

verifikimin për mirëmbajtjen e pajisjeve të tjera, në kundërshtim të plotë kjo me kushtet e 

kontratës.  

Në kundërshtim me kushtet e kontratës konstatohet se: 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen parandaluese të pajisjeve, sikurse e cilëson 

prodhuesi. 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse 

për çdo difekt të mundshëm, pa përjashtuar pjesë specifike. 

 Nuk dokumentohet mbi kontrollin e plotë për shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon 

prodhuesi të çdo pajisjeje dhe përbërësit e saj. 

 Nuk dokumentohet mbi inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe 

zëvendësimin e pjesëve. 

 Nuk dokumentohet mbi parandalimin e dështimeve për mosfuksionimin e pajisjeve. 

 Nuk dokumentohet mbi planifikimin e mirëmbajtjes preventive. 

 Nuk dokumentohet mbi intervalet e përcaktuara nga prodhuesi për mirëmbajtje. 

 Nuk administrohen raporte servisi për mirëmbajtjen preventive. 
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 Kontraktori nuk është paraqitur çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të 

pajisjes. 

 Nuk janë kryer kalibrimet, mirëmbajtja dhe verifikimi i parametrave sikurse e 

rekomandon prodhuesi. 

 Në disa raste, procesverbalet nuk janë të nënshkruara nga shefi i shërbimit, ku në këtë 

rast përcaktohet se nuk do të njihet çertifikimi i punëve. 

Në kushtet e mësipërme, kur nga kontraktori janë shkelur kushtet e kontratës, si dhe 

kontrolli është bërë vetëm një herë për dy muaj bashkë, atëhere minimalisht vlera prej 

659,980 lekë përbën një pagesë për një shërbim i cili nuk dokumentohet dhe provohet së 

është kryer çdo muaj. Për më tepër, nuk është kryer asnjë verifikim sikurse e rekomandon 

edhe prodhuesi dhe kushtet e kontratës, pra një herë në muaj.   

E njëjta gjë vlen për analogji edhe për urdhër shpenzimin nr. 2810, datë 31.12.2016, ku 

minimalisht vlera prej 3,061,716 lekë përbën një pagesë për një shërbim të paofruar, si dhe 

në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës, për të cilën mbajnë përgjegjësi D.L., L.N., 

A.G..     

Pavarësisht sa më sipër, lidhur me dokumentacionin e mbajtur nga Z. D.L. në datë 31.12.2016 

rezulton se kjo datë ka qenë një ditë pushimi, si dhe referuar listprezencës së këtij personi 

figuron se ka qenë pushim, pra nuk është paraqitur në punë. 

Gjithashtu, nuk administrohet asnjë urdhër titullari për daljen në punë ditë pushimi, si dhe nuk ka 

asnjë orë jashtë orarit për këtë datë, të paguar për këtë person. 

Edhe për personelin mjeksor që ka nënshkruar në dokumentacionet e mbajtura për pagesë, të 

cilët kanë nënshkruar në datë 31.12.2016, vlen i njëjti sqarim sikurse për Z. D.L..  

Sa më sipër, vërtetohet mbi parregullsinë në mbajtjen e dokumentacionit për urdhër shpenzimin 

nr. 2810 datë 31.12.2016, për të cilën ngarkohet me përgjegjësi të rëndë ligjore D.L. në cilësinë e 

Drejktorit të IT dhe Inxhinierisë Klinike, si dhe të gjithë personat që kanë nënshkruar në emër të 

QSUT.  

 

Lidhur me parregullsinë e mësipërme, për pagesën e bërë ndaj kontraktori, ngarkohet me 

përgjegjësi ligjore edhe Znj. E.H., në cilësinë e personit zbatues, si dhe Drejtorit Ekonomik.  

Sa më sipër, grupi i auditimit sqaron se, midis palëve është nënshkruar një kontratë me kushte 

evazive, për zëra të pamatshëm, duke mos përcaktuar dhe detajuar secilin element të pretenduar 

për tu riparuar. 

Veprimet e mësipërme, bien në kundërshtim të plotë me politikat kombëtare për 

menaxhimin e pajisjeve mjeksore në Shqipëri. 

Në detyrat e mirëmbajtjes parandaluese, nuk është përcaktuar i detajuar në vlerë monetare 

vlerësimi me kqyrje dhe zëvendësimi i pjesëve kritike të këmbimit, përpara se të ndodhë 

difekti apo prishja, duke dhënë të detajuar edhe vlerat respektive për këto zëra. 

AK nuk administron asnjë dokumentacion shkresor ku të bazohet në disa parametra për të 

ruajtur kost-efektivitetin gjatë përdorimit të pajisjes. Nuk administrohet dokumentacion 

mbi rekomandimet e prodhuesit, koha e llogaritur për përdorim, shpeshtësia e kontrolleve 

nga inxhinieri, eksperienca teknike e dokumentuar, nevojat klinike, analiza e rrezikut, si 

dhe burimet e mundshme për përdorim. 

Nuk administrohet dokumentacion mbi analizën e rriskut dhe atë kost-efektive, e cila duhej të 

ishte e përcaktuar qartë dhe e detajuar në kontratën e shërbimit. 
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Nuk administrohet asnjë dokumentacion shkresor nga Inxhinieri Klinik mbi vlerësimin nëse 

ndërhyrja riparuese është eficente, duke konsideruar njëkohësisht vlerën e pajisjes dhe 

koston e riparimit. 

Në kundërshtim me Udhëzimin e mësipërm, nuk dokumentohen të gjitha veprimet e kryera 

përfshirë kqyrjet e bëra, zëvendësimi i pjesëve të këmbimit, ndjekja e riparimeve të 

mëparshme së bashku me parametrat ekonomikë përkatës. 
Në dosje nuk admintrohet dokumentacion mbi dokumentimin e kontrollit të sigurisë dhe 

funksionimit. 

AK nuk ka mbajtur dokumentacion që të dokumentojë se, të gjitha veprimet e kryera lidhur me 

mirëmbajtjen, provat e sigurisë dhe funksionimit duhen dokumentuar përfshirë mbikqyrjet, 

zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe koston e tyre. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/133 prot., datë 08.04.2019 nga D.L., E.H., L.N., I.F., A.K., 

A.G., S.K.(nuk ka nënshkruar) rezulton se, sqarimet e dhëma nuk qëndrojnë. Arsyetimi se, 

urdhër shpenzimi që citohet është vetëm i një shoqërie nuk qëndron pasi në material janë sqaruar 

faturat tatimore të të dy operatorëve ekonomikë.  

Sqarimi i dhënë se, shërbimet janëçertifikuar nga procesverbalet e mbajtura nuk qëndrojnë, si 

dhe nuk argumentojnë të kundërtën për sa është konstatuar.  

Arsyetimi i dhënë se, autoriteti kontraktor është i detyruar të likujdojë pagesën, për shërbimin e 

kryer në fakt mbi bazën e dorëzimit të procesverbalit nuk qëndron, pasi operatori ekonomik ka 

detyrimin ligjor të zbatimit të kushteve kontraktuale. 

Lidhur me konstatimin mbi ditën e punës datë 31.12.2016, nuk është dhënë asnjë sqarim ligjor 

për sa është konstatuar, si dhe për pamundësinë teknike për monitorimin e të gjitha kontratave të 

mirëmbajtjes këtë ditë pushimi, pra mbi parregullsinë e konstatuar, si dhe për pagesat për 

dokumentacionin të pasakt të mbajtur. 

Gjithashtu, sqarimet dhe shpjegimet e dhëna në observacion nga personat përgjegjës, bien në 

kundërshtim të plotë me politikat kombëtare për menazhimin e pajisjeve mjeksore. 

Gjithashtu, nuk janë dhënë sqarime mbi të gjitha për sa ështëkonstatuar si shkelje në akt 

konstatimin e mbajtur. 

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-179 prot., datë 17.06.2019 nuk merret në 

konsideratë, në kushtet kur nuk gjendet i bazuar në ligj dhe nuk është i shoqëruar me 

dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë të kundërtën e konstatimit.  

 

21. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Mirëmbajtje e 

pajisjeve mjeksore për vitin 2016”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së shërbimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore 

për vitin 2016”, me të dhëna si më poshtë vijon u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport, mbi mirëmbajtjen e pajisjeve mjeksore.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   
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Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 3,241,600lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E Lartë.  

 

 
Kontratë shërbimi lidhur nr. 1642/28 prot., datë 18.05.2016.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 4,525,009 lekë me TVSH.  

Afati i kontratës është nga momenti i nënshkrimit të saj deri në datë 31.12.2016.   

Kontraktori “B E” Sh.p.k.  

Objekti i kontratës: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 2016”.  

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës z. D.L..      

Për lotin 35: Mirëmbajtje e pajisjes mjekësore Eko Grafi të prodhuesit T.  

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të shërbimit, rezulton se: 

Me shkresën nr. 1642/28 prot., datë 18.05.2016 është lidhur kontrata e shërbimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm O.M. dhe operatorit ekonomik “B.E.” Sh.p.k. me NIPT 

J61817047D, përfaqësuar nga J.B.. 

Me urdhër shpenzimin nr. 2285, datë 11.11.2016 është kryer pagesa në vlerën 2,699,128 lekë. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 780, datë 05.10.2016, ku për QSUT ka 

nënshkruar Z. D.L.. 

 

Më datë 30.09.2016 është mbajtur proces verbali për periudhën 18.05.2016 deri më 30.09.2016 

ku sqarohet se, për QSUT në dokumentacionet e administruara ka nënshkruar D.L., ku 

procesverbalet janë mbajtur vetëm në datë 30.09.2016, konkretisht për Aparat Grafi C-Arm, 

Ekograf Dopler, Procesor Filmi, Tomografi, Konvektori i rrezeve X.  

Në kundërshtim me kushtet e kontratës konstatohet se: 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen parandaluese të pajisjeve, sikurse e cilëson 

prodhuesi. 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse 

për çdo difekt të mundshëm, pa përjashtuar pjesë specifike. 

 Nuk dokumentohet mbi kontrollin e plotë për shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon 

prodhuesi të çdo pajisjeje dhe përbërësit e saj. 

 Nuk dokumentohet mbi inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe 

zëvendësimin e pjesëve. 

 Nuk dokumentohet mbi parandalimin e dështimeve për mosfuksionimin e pajisjeve. 

 Nuk dokumentohet mbi planifikimin e mirëmbajtjes preventive. 

 Nuk dokumentohet mbi intervalet e përcaktuara nga prodhuesi për mirëmbajtje. 

 Nuk administrohen raporte servisi për mirëmbajtjen preventive. 

 Kontraktori nuk është paraqitur çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të 

pajisjes. 
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 Nuk janë kryer kalibrimet, mirëmbajtja dhe verifikimi i parametrave sikurse e 

rekomandon prodhuesi. 

 Në disa raste, procesverbalet nuk janë të nënshkruara nga shefi i shërbimit, ku në këtë 

rast përcaktohet se nuk do të njihet çertifikimi i punëve. 

Në kushtet e mësipërme, kur nga kontraktori janë shkelur kushtet e kontratës, si dhe 

kontrolli është bërë vetëm një herë për 4 muaj bashkë, si dhe procesvebali është 

nënshkruar nga radiologu, atëhere minimalisht vlera prej 2,024,346 lekë përbën një pagesë 

për një shërbim i cili nuk dokumentohet dhe provohet së është kryer çdo muaj. Për më 

tepër, nuk është kryer asnjë verifikim sikurse e rekomandon edhe prodhuesi dhe kushtet e 

kontratës, pra një herë në muaj mbi pajisjet edhe për lotet e tjera, si dhe procesverbali nuk 

është nënshkruar nga personat përgjegjës.  

Me urdhër shpenzimin nr. 2799, datë 31.12.2016 është kryer pagesa në vlerën 1,825,881 lekë. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 1070, datë 31.12.2016, ku për QSUT ka 

nënshkruar Z. D.L.. 

Më datë 31.12.2016 është mbajtur proces verbali për periudhën 01.10.2016 deri më 31.12.2016 

ku sqarohet se, për QSUT në dokumentacionet e administruara ka nënshkruar D.L., ku 

procesverbalet janë mbajtur vetëm në datë 31.12.2016, konkretisht për Aparat Grafi C-Arm, 

Ekograf Dopler, Procesor Filmi, Tomografi, Konvektori i rrezeve X.  

 

Në kundërshtim me kushtet e kontratës konstatohet se: 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen parandaluese të pajisjeve, sikurse e cilëson 

prodhuesi. 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse 

për çdo difekt të mundshëm, pa përjashtuar pjesë specifike. 

 Nuk dokumentohet mbi kontrollin e plotë për shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon 

prodhuesi të çdo pajisjeje dhe përbërësit e saj. 

 Nuk dokumentohet mbi inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe 

zëvendësimin e pjesëve. 

 Nuk dokumentohet mbi parandalimin e dështimeve për mosfuksionimin e pajisjeve. 

 Nuk dokumentohet mbi planifikimin e mirëmbajtjes preventive. 

 Nuk dokumentohet mbi intervalet e përcaktuara nga prodhuesi për mirëmbajtje. 

 Nuk administrohen raporte servisi për mirëmbajtjen preventive. 

 Kontraktori nuk është paraqitur çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të 

pajisjes. 

 Nuk janë kryer kalibrimet, mirëmbajtja dhe verifikimi i parametrave sikurse e 

rekomandon prodhuesi. 

 Në disa raste, procesverbalet nuk janë të nënshkruara nga shefi i shërbimit, ku në këtë 

rast përcaktohet se nuk do të njihet çertifikimi i punëve. 

Në kushtet e mësipërme, kur nga kontraktori janë shkelur kushtet e kontratës, si dhe 

kontrolli është bërë vetëm një herë për tre muaj bashkë, atëhere minimalisht vlera prej 

1,217,254 lekë përbën një pagesë për një shërbim i cili nuk dokumentohet dhe provohet së 

është kryer çdo muaj. Për më tepër, nuk është kryer asnjë verifikim sikurse e rekomandon 

edhe prodhuesi dhe kushtet e kontratës, pra një herë në muaj, si dhe procesverbali nuk 

është nënshkruar nga personat përgjegjës. 
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Theksojmë se, Znj. M. T. në këtë periudhë kohore ka qenë mjeke në Njësinë e Imazherisë, kurse 

Znj. M. X. ka qenë kryeinferimere në sallë, në shërbimin e ortopedisë.  Përgjegjës Njësie në këtë 

periudhë, ka qenë Doktor M. B.. 

Pavarësisht sa më sipër, lidhur me dokumentacionin e mbajtur nga Z. D.L. në datë 31.12.2016 

rezulton se kjo datë ka qenë një ditë pushimi, si dhe referuar listprezencës së këtij personi 

figuron se ka qenë pushim, pra nuk është paraqitur në punë. 

Gjithashtu, nuk administrohet asnjë urdhër titullari për daljen në punë ditë pushimi, si dhe nuk ka 

asnjë orë jashtë orarit për këtë datë, të paguar për këtë person. 

Edhe për personelin mjeksor që ka nënshkruar në dokumentacionet e mbajtura për pagesë, të 

cilët kanë nënshkruar në datë 31.12.2016, vlen i njëjti sqarim sikurse për Z. D.L.. 

Sa më sipër, vërtetohet mbi parregullsinë në mbajtjen e dokumentacionit për urdhër shpenzimin 

nr. 2799 datë 31.12.2016, për të cilën ngarkohet me përgjegjësi të rëndë ligjore D.L. në cilësinë e 

Drejtorit të IT dhe Inxhinierisë Klinike, si dhe të gjithë personat që kanë nënshkruar në emër të 

QSUT.  

Lidhur me parregullsinë e mësipërme, për pagesën e bërë ndaj kontraktori, ngarkohet me 

përgjegjësi ligjore edhe Znj. E.H., në cilësinë e personit zbatues, si dhe Drejtorit Ekonomik.  

 

Sa më sipër, grupi i auditimit sqaron se, midis palëve është nënshkruar një kontratë me kushte 

evazive, për zëra të pamatshëm, duke mos përcaktuar dhe detajuar secilin element të pretenduar 

për tu riparuar. 

 

Veprimet e mësipërme, bien në kundërshtim të plotë me politikat kombëtare për 

menaxhimin e pajisjeve mjeksore në Shqipëri. 

Në detyrat e mirëmbajtjes parandaluese, nuk është përcaktuar i detajuar në vlerë monetare 

vlerësimi me kqyrje dhe zëvendësimi i pjesëve kritike të këmbimit, përpara se të ndodhë 

difekti apo prishja, duke dhënë të detajuar edhe vlerat respektive për këto zëra. 

AK nuk administron asnjë dokumentacion shkresor ku të bazohet në disa parametra për të 

ruajtur kost-efektivitetin gjatë përdorimit të pajisjes. Nuk administrohet dokumentacion 

mbi rekomandimet e prodhuesit, koha e llogaritur për përdorim, shpeshtësia e kontrolleve 

nga inxhinieri, eksperienca teknike e dokumentuar, nevojat klinike, analiza e rrezikut, si 

dhe burimet e mundshme për përdorim. 

Nuk administrohet dokumentacion mbi analizën e rriskut dhe atë kost-efektive, e cila duhej të 

ishte e përcaktuar qartë dhe e detajuar në kontratën e shërbimit. 

Nuk administrohet asnjë dokumentacion shkresor nga Inxhinieri Klinik mbi vlerësimin nëse 

ndërhyrja riparuese është eficente, duke konsideruar njëkohësisht vlerën e pajisjes dhe 

koston e riparimit. 

Në kundërshtim me Udhëzimin e mësipërm, nuk dokumentohen të gjitha veprimet e kryera 

përfshirë kqyrjet e bëra, zëvendësimi i pjesëve të këmbimit, ndjekja e riparimeve të 

mëparshme së bashku me parametrat ekonomikë përkatës. 
Në dosje nuk admintrohet dokumentacion mbi dokumentimin e kontrollit të sigurisë dhe 

funksionimit. 

AK nuk ka mbajtur dokumentacion që të dokumentojë se, të gjitha veprimet e kryera lidhur me 

mirëmbajtjen, provat e sigurisë dhe funksionimit duhen dokumentuar përfshirë mbikqyrjet, 

zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe koston e tyre. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/136 prot., datë 08.04.2019 nga D.L. dhe E.H. rezulton se, 

sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë dhe nuk gjenden të bazuara në ligj, si dhe bien në kundërshtim 
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me kushtet për sa palët kanë rënë dakort midis palëve, si dhe me politikat kombëtare për 

menaxhimin e pajisjeve mjeksore në Shqipëri, sqaruar hollësishëm në projekt raport. 

Gjithashtu, nuk janë dërguar observacione mbi të gjitha konstatimet e mësipërme. 

Për më tepër, nuk është dhënë asnjë sqarim mbi parregullsinë e konstatuar në mbajtjen e 

dokumentacionit, si dhe për pagesat e bëra për këtë dokumentacion nga znj. E.H., në cilësinë e 

personit zbatues. 

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-177 prot., datë 17.06.2019 nuk qëndron, si dhe 

nuk është i shoqëruar me dokumentacion që të provojë të kundërtën e konstatimit, shkelje të cilat 

janë pasqyruar hollësishëm në raport.  

  

22. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Mirëmbajtje e 

pajisjeve mjeksore për vitin 2016”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së shërbimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore 

për vitin 2016”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport, mbi mirëmbajtjen e pajisjeve mjeksore. 

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 3,030,370lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E Lartë.  

 

 
Kontratë shërbimi lidhur nr. 1642/17 prot., datë 18.05.2016.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 22,650,283 lekë me TVSH.  

Afati i kontratës është nga momenti i nënshkrimit të saj deri në datë 31.12.2016.   

Kontraktori “B.A.” Sh.p.k.  

Objekti i kontratës: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 2016”.  

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës z. D.L..      

Për lotin 2, 6, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 41.    

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të shërbimit, rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 1642/17 prot., datë 18.05.2016 është lidhur kontrata e shërbimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm O.M. dhe operatorit ekonomik “B.A.” Sh.p.k.  
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Me urdhër shpenzimin nr. 2819, datë 31.12.2016 është kryer pagesa në vlerën 6,060,741 lekë. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 99, datë 31.12.2016, ku për QSUT ka 

nënshkruar z. D.L.. 

Më datë 31.12.2016 janë mbajtur proces verbali për periudhën 01.11.2016 deri më 31.12.2016 ku 

sqarohet se, për QSUT në dokumentacionet e administruara ka nënshkruar D.L., ku 

procesverbalet janë mbajtur vetëm në datë 31.12.2016, si dhe në kundërshtim të plotë me kushtet 

e kontratës, në këto procesverbale nuk kanë nënshkruar vetëm shefat e të gjitha 

shërbimeve. 

 

Në kundërshtim me kushtet e kontratës konstatohet se: 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen parandaluese të pajisjeve, sikurse e cilëson 

prodhuesi. 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse 

për çdo difekt të mundshëm, pa përjashtuar pjesë specifike. 

 Nuk dokumentohet mbi kontrollin e plotë për shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon 

prodhuesi të çdo pajisjeje dhe përbërësit e saj. 

 Nuk dokumentohet mbi inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe 

zëvendësimin e pjesëve. 

 Nuk dokumentohet mbi parandalimin e dështimeve për mosfuksionimin e pajisjeve. 

 Nuk dokumentohet mbi planifikimin e mirëmbajtjes preventive. 

 Nuk dokumentohet mbi intervalet e përcaktuara nga prodhuesi për mirëmbajtje. 

 Nuk administrohen raporte servisi për mirëmbajtjen preventive. 

 Kontraktori nuk është paraqitur çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të 

pajisjes. 

 Nuk janë kryer kalibrimet, mirëmbajtja dhe verifikimi i parametrave sikurse e 

rekomandon prodhuesi. 

 Në disa raste, procesverbalet nuk janë të nënshkruara nga shefi i shërbimit, ku në këtë 

rast përcaktohet se nuk do të njihet çertifikimi i punëve. 

Në kushtet e mësipërme, kur nga kontraktori janë shkelur kushtet e kontratës, si dhe 

kontrolli është bërë vetëm një herë për dy muaj, atëhere minimalisht vlera prej 3,030,370 

lekë përbën një pagesë për një shërbim i cili nuk dokumentohet dhe provohet së është 

kryer çdo muaj. Për më tepër, nuk është kryer asnjë verifikim sikurse e rekomandon edhe 

prodhuesi dhe kushtet e kontratës, pra një herë në muaj, si dhe procesverbali nuk është 

nënshkruar nga personat përgjegjës. 

Pavarësisht sa më sipër, lidhur me dokumentacionin e mbajtur nga z. D.L. në datë 31.12.2016 

rezulton se kjo datë ka qenë një ditë pushimi, si dhe referuar listprezencës së këtij personi 

figuron se ka qenë pushim, pra nuk është paraqitur në punë (referuar të gjitha kontratave të 

mirëmbajtjes, ky person ka nënshkruar për të gjitha kontratat datë 31.12.2016). 
Gjithashtu, nuk administrohet asnjë urdhër titullari për daljen në punë ditë pushimi, si dhe nuk ka 

asnjë orë jashtë orarit për këtë datë, të paguar për këtë person. 

Edhe për personelin mjeksor që ka nënshkruar në dokumentacionet e mbajtura për pagesë, të 

cilët kanë nënshkruar në datë 31.12.2016, vlen i njëjti sqarim sikurse për Z. D.L..  

Sa më sipër, vërtetohet mbi parregullsinë në mbajtjen e dokumentacionit për urdhër shpenzimin 

nr. 2819 datë 31.12.2016, për të cilën ngarkohet me përgjegjësi D.L. në cilësinë e Drejtorit të IT 

dhe Inxhinierisë Klinike, si dhe të gjithë personat që kanë nënshkruar në emër të QSUT.  
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Lidhur me parregullsinë e mësipërme, për pagesën e bërë ndaj kontraktori, ngarkohet me 

përgjegjësi ligjore edhe Znj. E.H., në cilësinë e personit zbatues, si dhe Drejtorit Ekonomik.  

Sa më sipër, grupi i auditimit sqaron se, midis palëve është nënshkruar një kontratë me kushte 

evazive, për zëra të pamatshëm, duke mos përcaktuar dhe detajuar secilin element të pretenduar 

për tu riparuar. 

 

Veprimet e mësipërme, bien në kundërshtim të plotë me politikat kombëtare për 

menaxhimin e pajisjeve mjeksore në Shqipëri. 

Në detyrat e mirëmbajtjes parandaluese, nuk është përcaktuar i detajuar në vlerë monetare 

vlerësimi me kqyrje dhe zëvendësimi i pjesëve kritike të këmbimit, përpara se të ndodhë 

difekti apo prishja, duke dhënë të detajuar edhe vlerat respektive për këto zëra. 

AK nuk administron asnjë dokumentacion shkresor ku të bazohet në disa parametra për të 

ruajtur kost-efektivitetin gjatë përdorimit të pajisjes. Nuk administrohet dokumentacion 

mbi rekomandimet e prodhuesit, koha e llogaritur për përdorim, shpeshtësia e kontrolleve 

nga inxhinieri, eksperienca teknike e dokumentuar, nevojat klinike, analiza e rrezikut, si 

dhe burimet e mundshme për përdorim. 

Nuk administrohet dokumentacion mbi analizën e rriskut dhe atë kost-efektive, e cila duhej të 

ishte e përcaktuar qartë dhe e detajuar në kontratën e shërbimit. 

Nuk administrohet asnjë dokumentacion shkresor nga Inxhinieri Klinik mbi vlerësimin nëse 

ndërhyrja riparuese është eficente, duke konsideruar njëkohësisht vlerën e pajisjes dhe 

koston e riparimit. 

Në kundërshtim me Udhëzimin e mësipërm, nuk dokumentohen të gjitha veprimet e kryera 

përfshirë kqyrjet e bëra, zëvendësimi i pjesëve të këmbimit, ndjekja e riparimeve të 

mëparshme së bashku me parametrat ekonomikë përkatës. 
Në dosje nuk admintrohet dokumentacion mbi dokumentimin e kontrollit të sigurisë dhe 

funksionimit. 

AK nuk ka mbajtur dokumentacion që të dokumentojë se, të gjitha veprimet e kryera lidhur me 

mirëmbajtjen, provat e sigurisë dhe funksionimit duhen dokumentuar përfshirë mbikqyrjet, 

zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe koston e tyre. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/134 prot., datë 08.04.2019 nga D.L. dhe E.H. rezulton se, 

nuk është dërguar dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë të kundërtën e konstatimit.  

Sqarimi i dhënë se, në fund tëçdo mirëmbajtje është mbajtur raport servisi për mirëmbajtjen 

preventive, nuk argumenton të kundërtën për sa është konstatuar si shkelje, sqaruar hollësishëm 

në projekt raport.  

Gjithashtu, nga personat përgjegjës nuk janë dhënë argumentime mbi të gjitha konstatimet e 

mësipërme.  

Në kushtet e mësipërme, kur observacioni i dërguar nuk gjendet i bazuar në ligj dhe prova, nuk 

merret në konsideratë.  

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-178 prot., datë 17.06.2019 nuk merret në 

konsideratë, në kushtet kur nuk argumenton dhe provon për sa është konstatuar si shkelje, 

trajtuar hollësishën në raport. Gjithashtu, observacioni i dërguar nuk gjendet i bazuar në ligj dhe 

në prova.  

 

23. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“B7 - Blerje barna 

psikiatrie, sistemi kardiovaskular, sistemi muskolo – skeletik, sistemi nervor dhe sistemi 

respirator për nevoja spitalore”.   
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Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “B7 - Blerje barna psikiatrie, sistemi 

kardiovaskular, sistemi muskolo – skeletik, sistemi nervor dhe sistemi respirator për nevoja 

spitalore”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport, mbi marrjen e mallit në dorëzim.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 939,932lekë dhe efekt negativ financiar në vlerën 408,960 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E Lartë.  

 

 
Kontratë furnizimi lidhur nr. 2080/12 prot., datë 26.05.2017.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 66,638.400 lekë.   

Afati i kontratës: 20% e sasisë së mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin 

dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2017.  

Kontraktori “M.” Sh.p.k. me NIPT J61814028F, përfaqësuar nga z. R.H..  

Objekti i kontratës: “B7 - Blerje barna psikiatrie, sistemi kardiovaskular, sistemi muskolo – skeletik, sistemi 

nervor dhe sistemi respirator për nevoja spitalore”.  

Titullari i AK, Z. E.J..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës: E.B., K.Z., D.V., M.K., D.B., S.B., A.Z.. 

Për lotin 4: Dobutamine 250mg/20ml, flakon/ampulë. 

Për lotin 6: Furosemide 20mg/2ml, flakon/ampulë. 

Për lotin 7: Glyceryl trinitrate 1mg/1ml-50ml, flakon/ampulë. 

 Për lotin 24: Metamizole sodium 1gr/2ml, flakon/ampulë.  

Për lotin 31: Sevoflurane 250ml, flakon/ampulë.  

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 2080/12 prot., datë 26.05.2017 është lidhur kontrata e furnizimit midis Qendrës 

Universitare Nënë Tereza Tiranë dhe shoqërisë M. sh.p.k.  

Në nenin 6 të kontratës së lidhur, palët kanë rënë dakort që, 20% e sasisë së mallit duhet të 

dorëzohet në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin dhe pjesa tjetër 

deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2017. 

Referuar dokumentacionit të administruar, rezulton se kontraktori nuk ka dorëzuar sasinë e mallit 

sipas kushteve të rëna dakort midis palëve. Kjo për faktin se, në muajin e parë nuk ka dorëzuar 

mallin për lotin 4, të cilën e ka dorëzuar më datë 01.06.2017, pra me një ditë vonesë. E njëjta gjë 
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vlen edhe për mallin për lotin 6, ku sasinë sipas kushteve të kontratës e plotëson sipas 

dokumentacionit të dorëzuar në datë 06.07.2017, pra me 6 ditë vonesë, në total 7 ditë vonesë. 

  

Në nenin 10, likujdimi i dëmeve për dorëzimin e vonuar parashikohet se, kontraktuesi kur nuk 

realizon këtë kontratë brenda afatit të përcaktuar në të, për kontratat me periudhë zbatimi jo më 

shumë se 12 muaj, tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 2/1000 e vlerës koresponduese 

të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht 

mbi 25% të vlerësë së kontratës. 

Për sa më sipër, vlera prej 66,638,400 x 2/1000 (vlera e penalitetit në ditë) = 133,276 (vlera e 

penalitetit për një ditë) x 7 ditë vonesë = 939,932 lekë përbën një vlerë monetare të pambajtur 

nga QSUT ndaj kontraktorit, si rrjedhojë e dorëzimit të mallit me vonesë.  

 

Lidhur me urdhër shpenzimin nr. 1127, datë 29.08.2017, konstatohet se sipas akt kolaudimit më 

datë 06.07.2017 është marrë në dorëzim sasia prej 3.200 ampula për furosemide. Ky akt 

kolaudim është nënshkruar nga të gjithë personat e grupit të marrjes së mallit në dorëzim.  

Ndërkohë, nga kontraktori është prerë fatura tatimore e shitjes nr. 31601, datë 06.07.2017 për 

sasinë prej 32000 ampula, faturë kjo e nënshkruar nga znj. F.R., si dhe është bërë fletë hyrje në 

Farmacinë qendrore të QSUT sasia prej 32.000 ampula nga përfaqësuesi i DMM E.B.dhe 

përgjegjësi material M.R..  

Sa më sipër, konstatohet se është bërë hyrje në magazinë një sasi e cila, nuk është marrë në 

dorëzim nga grupi i kolaudimit të mallit, si dhe vlera prej 32.000 – 3.200 = 28.800 x 14.2 = 

408,960 lekë përbën një vlerë të paargumentuar dhe padokumentuar lidhur me marrjen e 

mallit në dorëzim dhe futjen e tij në magazinë, për të cilën mbajnë përgjegjësi E.B.dhe 

M.R..  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/100 prot., datë 05.04.2019 nga personat pëkatës rezulton se, 

sqarimet e dhëna për sa i përket vlerës së penalitetit, nuk qëndron dhe nuk gjen mbështetje 

ligjore. 

Arsyetimi i dhënë se, sasia e shkruar në akt kolaudimin e mallit është një lapsus, nuk provon të 

kundërtën për sa është konstatuar.  

Sqarimi i dhënë se mos mbajtja e penaliteteve është kompetencë e Drejtorisë përkatëse qëndron 

pjesërisht, kjo në kushtet kur duhej të ishin konstatuar ditët përkatëse për çdo ditë vonesë. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/53 prot., datë 04.04.2019 nga M.R. rezulton se, sqarimet e 

dhëna nuk qëndrojnë, kjo në kushtet kur sasia e marrë në dorëzim nuk është e njëjtë me sasinë e 

pretenduar.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5.152 prot., mbi projekt raportin rezulton se sqarimet e dhëna 

nuk gjenden të bazuara në ligj, në kushtet kur kontraktori ka patur detyrimin ligjor për zbatimin e 

kushteve të kontratës, për sa palët kanë rënë dakort midis tyre.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5.184 prot., mbi projekt raportin rezulton se sqarimet e dhëna 

nuk gjenden të bazuara në ligj, në kushtet kur kontraktori ka patur detyrimin ligjor për zbatimin e 

kushteve të kontratës, për sa palët kanë rënë dakort midis tyre.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5.189 prot., mbi projekt raportin rezulton se sqarimet e dhëna 

nuk gjenden të bazuara në ligj, në kushtet kur kontraktori ka patur detyrimin ligjor për zbatimin e 

kushteve të kontratës, për sa palët kanë rënë dakort midis tyre. 

 

24. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Mirëmbajtje e 

pajisjeve mjeksore për vitin 2016”.   
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Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së shërbimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore 

për vitin 2016”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale,parregullsinë në mbajtjen e dokumentacionit etj, trajtuar hollësishëm në raport.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.  

 

Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 1,789,019lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E Lartë.  

 

 
Kontratë shërbimi lidhur nr. 1642/18 prot., datë 18.05.2016.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 2,507,795 lekë me TVSH.  

Afati i kontratës është nga momenti i nënshkrimit të saj deri në datë 31.12.2016.   

Kontraktori “B.E.” Sh.p.k.  

Objekti i kontratës: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 2016”.  

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës z. D.L..      

Për lotin 29: Mirëmbajtje e pajisjeve shiringë (Shiringa Elektrike) prodhuesi ATOM.   

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të shërbimit, rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 1642/18 prot., datë 18.05.2016 është lidhur kontrata e shërbimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm O.M. dhe operatorit ekonomik “B.E.” Sh.p.k. me NIPT 

J61817047D, përfaqësuar nga J.B.. 

Me urdhër shpenzimin nr. 2215, datë 07.11.2016 është kryer pagesa në vlerën 1,495,882 lekë. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 776, datë 05.10.2016, ku për QSUT ka 

nënshkruar Z. D.L.. 

Më datë 30.09.2016 është mbajtur proces verbali për periudhën 18.05.2016 deri më 30.09.2016 

ku sqarohet se, për QSUT në dokumentacionet e administruara ka nënshkruar D.L., ku 

procesverbalet janë mbajtur vetëm në datë 30.09.2016, konkretisht për Shiringë Elektrike, për 

pompa me shiringë e cila nuk është nënshkruar nga shefi i shërbimit por nga K/Infermieri, 

pompa me shiringë 1235N e panënshkruar nga asnjë person për shërbimin mjeksor, pompa 

me shiringë për reaminacionin pedriatik e panënshkruar nga shefi i shërbimit, shiringë 

elektrike SP8800 dhe pompa me shiringë 1235N.  

Në kundërshtim me kushtet e kontratës, konstatohet se: 
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 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen parandaluese të pajisjeve, sikurse e cilëson 

prodhuesi. 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse 

për çdo difekt të mundshëm, pa përjashtuar pjesë specifike. 

 Nuk dokumentohet mbi kontrollin e plotë për shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon 

prodhuesi të çdo pajisjeje dhe përbërësit e saj. 

 Nuk dokumentohet mbi inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe 

zëvendësimin e pjesëve. 

 Nuk dokumentohet mbi parandalimin e dështimeve për mosfuksionimin e pajisjeve. 

 Nuk dokumentohet mbi planifikimin e mirëmbajtjes preventive. 

 Nuk dokumentohet mbi intervalet e përcaktuara nga prodhuesi për mirëmbajtje. 

 Nuk administrohen raporte servisi për mirëmbajtjen preventive. 

 Kontraktori nuk është paraqitur çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të 

pajisjes. 

 Nuk janë kryer kalibrimet, mirëmbajtja dhe verifikimi i parametrave sikurse e 

rekomandon prodhuesi. 

 Në disa raste, procesverbalet nuk janë të nënshkruara nga shefi i shërbimit, ku në këtë 

rast përcaktohet se nuk do të njihet çertifikimi i punëve. 

Në kushtet e mësipërme, kur nga kontraktori janë shkelur kushtet e kontratës, si dhe 

kontrolli është bërë vetëm një herë për 4 muaj, si dhe procesvebali  nuk është nënshkruar 

nga personat përgjegjës, atëhere minimalisht vlera prej 1,114,411 lekë përbën një pagesë 

për një shërbim i cili nuk dokumentohet dhe provohet së është kryer çdo muaj. Për më 

tepër, nuk është kryer asnjë verifikim sikurse e rekomandon edhe prodhuesi dhe kushtet e 

kontratës, pra një herë në muaj mbi pajisjet, si dhe procesverbali nuk është nënshkruar 

nga personat përgjegjës.  

Me urdhër shpenzimin nr. 2795, datë 31.12.2016 është kryer pagesa në vlerën 1,011,913 lekë. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes nr. 1067, datë 31.12.2016, ku për QSUT ka 

nënshkruar z. D.L.. 

Më datë 31.12.2016 është mbajtur proces verbali për periudhën 01.10.2016 deri më 31.12.2016 

ku sqarohet se, për QSUT në dokumentacionet e administruara ka nënshkruar D.L., ku 

procesverbalet janë mbajtur vetëm në datë 31.12.2016, si dhe në kundërshtim të plotë me kushtet 

e kontratës, në këto procesverbale nuk kanë nënshkruar shefat e shërbimit. 

Në kundërshtim me kushtet e kontratës konstatohet se: 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen parandaluese të pajisjeve, sikurse e cilëson 

prodhuesi. 

 Nuk dokumentohet mbi mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse 

për çdo difekt të mundshëm, pa përjashtuar pjesë specifike. 

 Nuk dokumentohet mbi kontrollin e plotë për shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon 

prodhuesi të çdo pajisjeje dhe përbërësit e saj. 

 Nuk dokumentohet mbi inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe 

zëvendësimin e pjesëve. 

 Nuk dokumentohet mbi parandalimin e dështimeve për mosfuksionimin e pajisjeve. 

 Nuk dokumentohet mbi planifikimin e mirëmbajtjes preventive. 

 Nuk dokumentohet mbi intervalet e përcaktuara nga prodhuesi për mirëmbajtje. 
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 Nuk administrohen raporte servisi për mirëmbajtjen preventive. 

 Kontraktori nuk është paraqitur çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të 

pajisjes. 

 Nuk janë kryer kalibrimet, mirëmbajtja dhe verifikimi i parametrave sikurse e 

rekomandon prodhuesi. 

 Në disa raste, procesverbalet nuk janë të nënshkruara nga shefi i shërbimit, ku në këtë 

rast përcaktohet se nuk do të njihet çertifikimi i punëve. 

Në kushtet e mësipërme, kur nga kontraktori janë shkelur kushtet e kontratës, si dhe 

kontrolli është bërë vetëm një herë për tre muaj, atëhere minimalisht vlera prej 674,608 

lekë përbën një pagesë për një shërbim i cili nuk dokumentohet dhe provohet së është 

kryer çdo muaj. Për më tepër, nuk është kryer asnjë verifikim sikurse e rekomandon edhe 

prodhuesi dhe kushtet e kontratës, pra një herë në muaj, si dhe procesverbali nuk është 

nënshkruar nga personat përgjegjës. 

Pavarësisht sa më sipër, lidhur me dokumentacionin e mbajtur nga z. D.L. në datë 31.12.2016 

rezulton se kjo datë ka qenë një ditë pushimi, si dhe referuar listprezencës së këtij personi 

figuron se ka qenë pushim, pra nuk është paraqitur në punë (referuar të gjitha kontratave të 

mirëmbajtjes, ky person ka nënshkruar për të gjitha kontratat datë 31.12.2016). 
Gjithashtu, nuk administrohet asnjë urdhër titullari për daljen në punë ditë pushimi, si dhe nuk ka 

asnjë orë jashtë orarit për këtë datë, të paguar për këtë person. 

Edhe për personelin mjeksor që ka nënshkruar në dokumentacionet e mbajtura për pagesë, të 

cilët kanë nënshkruar në datë 31.12.2016, vlen i njëjti sqarim sikurse për Z. D.L..  

Sa më sipër, vërtetohet mbi parregullsinë në mbajtjen e dokumentacionit për urdhër shpenzimin 

nr. 2795 datë 31.12.2016, për të cilën ngarkohet me përgjegjësi të rëndë ligjoreD.L. në cilësinë e 

Drejtorit të IT dhe Inxhinierisë Klinike, si dhe të gjithë personat që kanë nënshkruar në emër të 

QSUT.  

Lidhur me parregullsinë e mësipërme, për pagesën e bërë ndaj kontraktori, ngarkohet me 

përgjegjësi ligjore edhe Znj. E.H., në cilësinë e personit zbatues, si dhe Drejtorit Ekonomik.  

 

Sa më sipër, grupi i auditimit sqaron se, midis palëve është nënshkruar një kontratë me kushte 

evazive, për zëra të pamatshëm, duke mos përcaktuar dhe detajuar secilin element të pretenduar 

për tu riparuar. 

Veprimet e mësipërme, bien në kundërshtim të plotë me politikat kombëtare për 

menaxhimin e pajisjeve mjeksore në Shqipëri. 

Në detyrat e mirëmbajtjes parandaluese, nuk është përcaktuar i detajuar në vlerë monetare 

vlerësimi me kqyrje dhe zëvendësimi i pjesëve kritike të këmbimit, përpara se të ndodhë 

difekti apo prishja, duke dhënë të detajuar edhe vlerat respektive për këto zëra. 

AK nuk administron asnjë dokumentacion shkresor ku të bazohet në disa parametra për të 

ruajtur kost-efektivitetin gjatë përdorimit të pajisjes. Nuk administrohet dokumentacion 

mbi rekomandimet e prodhuesit, koha e llogaritur për përdorim, shpeshtësia e kontrolleve 

nga inxhinieri, eksperienca teknike e dokumentuar, nevojat klinike, analiza e rrezikut, si 

dhe burimet e mundshme për përdorim. 

Nuk administrohet dokumentacion mbi analizën e rriskut dhe atë kost-efektive, e cila duhej të 

ishte e përcaktuar qartë dhe e detajuar në kontratën e shërbimit. 
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Nuk administrohet asnjë dokumentacion shkresor nga Inxhinieri Klinik mbi vlerësimin nëse 

ndërhyrja riparuese është eficente, duke konsideruar njëkohësisht vlerën e pajisjes dhe 

koston e riparimit. 

Në kundërshtim me Udhëzimin e mësipërm, nuk dokumentohen të gjitha veprimet e kryera 

përfshirë kqyrjet e bëra, zëvendësimi i pjesëve të këmbimit, ndjekja e riparimeve të 

mëparshme së bashku me parametrat ekonomikë përkatës. 

Në dosje nuk admintrohet dokumentacion mbi dokumentimin e kontrollit të sigurisë dhe 

funksionimit. 

AK nuk ka mbajtur dokumentacion që të dokumentojë se, të gjitha veprimet e kryera lidhur me 

mirëmbajtjen, provat e sigurisë dhe funksionimit duhen dokumentuar përfshirë mbikqyrjet, 

zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe koston e tyre. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/137 prot., datë 08.04.2019 nga D.L. dhe E.H. rezulton se, 

sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk gjenden të bazuara në ligj. 

Sqarimi i dhënë se, në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive është mbajtur raport servisi, nuk 

argumenton të kundërtën për sa është konstatuar më sipër, si dhe trajtuar hollësishëm në projekt 

raport.  

Lidhur me konstatimin mbi parregullsin në mbajtjen e dokumentacionit, nga ana juaj sqarohet se, 

palët bien dakort që për nevoja të punës, orari i punës mund të ndryshojë për nevoja të 

punëdhënësit. Lidhur me sqarimin e dhënë, nga ana juaj nuk është dërguar asnjë dokumentacion 

që të provojë dhe vërtetojë këtë pretendim tuajin. Për më tepër të provoni se në këtë datë keni 

realizuar fizikisht asistencën në mirëmbajtjen e të gjitha pajisjeve të QSUT, në kushtet kur 

kontrata janë të vlefshme deri në fund të kësaj date.  

Në kushtet e mësipërme, observacioni i dërguar nuk gjendet i bazuar në ligj dhe në prova.  

Sipas observacionit të dërguar mbi projekt raportin nr. 5-176 prot., datë 17.06.2019 rezulton se, 

sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk argumentojnë të kundërtën e konstatimit, sqaruar 

hollësishëm në raport. Observacioni i dërguar nuk është i shoqëruar me dokumentacion provues 

që të vërtetojë të kundërtën e konstatimit.  

 

25. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“B15 - Blerje 

barna gjaku dhe organet formuese të gjakut, antineoplastike dhe imunomodulatore, 

hormonale sistematike, hormonet seksuale, metabolizmi dhe trakti tretës dhe sistemi nervor, 

për nevoja spitalore”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “B15 - Blerje barna gjaku dhe 

organet formuese të gjakut, antineoplastike dhe imunomodulatore, hormonale sistematike, 

hormonet seksuale, metabolizmi dhe trakti tretës dhe sistemi nervor, për nevoja spitalore”, me të 

dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport, mbi marrjen e mallit në dorëzim. 

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   
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Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 548,990lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E Lartë.  

 
Kontratë shërbimi lidhur nr. 3163/3 prot., datë 16.06.2016.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 17,596,000 lekë.   

Afati i kontratës: 20% e sasisë së mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin 

dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2016.  

Kontraktori “A.K.” Sh.p.k. me NIPT K521150058V, përfaqësuar nga z. V.M..  

Objekti i kontratës: “B15 - Blerje barna gjaku dhe organet formuese të gjakut, antineoplastike dhe 

imunomodulatore, hormonale sistematike, hormonet seksuale, metabolizmi dhe trakti tretës dhe sistemi nervor, 

për nevoja spitalore”.  

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës: B.S., A.Z., I.N., E.A., A.B.. 

Për lotin 3: Prednisolone 25mg/2ml, ampulë. 

Për lotin 4: Vitaminë B6 100mg-2ml ampulë. 

Për lotin 5: Vitaminë B1 50mg-1ml ampulë. 

 Për lotin 7: Vitaminë C 100mg-2ml ampulë.  

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të shërbimit, rezulton se: 

Me shkresën nr. 3163/3 prot., datë 16.06.2016 është lidhur kontrata e furnizimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm znj. O.M. dhe shoqërisë A.K. sh.p.k. përfaqësuar nga z. 

V.M.. 

Në nenin 6 të kontratës së lidhur, palët kanë rënë dakort që, 20% e sasisë së mallit duhet të 

dorëzohet në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin dhe pjesa tjetër 

deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2016. 

Referuar dokumentacionit të administruar, rezulton se kontraktori nuk ka dorëzuar sasinë e mallit 

sipas kushteve të rëna dakort midis palëve. Kjo për faktin se, në muajin e tretë nuk ka dorëzuar 

asnjë sasi të mallit, por kjo sasi është plotësuar në datë 06.09.2016 dhe 26.09.2016, pra duke 

dorëzuar sasitë përkatëse me 26 ditë vonesë (10% për muajin e tretë dhe 10% për muajin e 

katërt). 

Në nenin 10, likujdimi i dëmeve për dorëzimin e vonuar parashikohet se, kontraktuesi kur nuk 

realizon këtë kontratë brenda afatit të përcaktuar në të, për kontratat me periudhë zbatimi jo më 

shumë se 12 muaj, tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 2/1000 e vlerës koresponduese 

të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 

25% të vlerësë së kontratës. 

Për sa më sipër, vlera prej 17,596,000 (vlera e kontratës) – 7,038,400 (vlera monetare e 

dorëzuar deri në datën e fillimit të penalitetit) = 10,557,600 (vlerë e cila është më e madhe se 

25% i mbetur i kontratës) x 2/1000 (vlera e penalitetit në ditë) = 21,115 (vlera e penalitetit për 

një ditë) x 26 ditë vonesë = 548,990 lekë përbën një vlerë monetare të pambajtur nga QSUT 

ndaj kontraktorit, si rrjedhojë e dorëzimit të mallit me vonesë.  

Për sa më sipër, mban përgjegjësi kontraktori, si dhe grupi i marrjes së mallit në dorëzim 

konkretisht B.S., A.Z., I.N., E.A., A.B.. 



 

232 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

Në kushtet e mësipërme, znj. E.H. në cilësinë e personit zbatues, nuk duhej të kishte bërë 

pagesën për këtë vlerë. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/96 prot., datë 05.04.2019 nga E.H., A.Z., B.S., I.N., E.A., 

A.B. rezulton se, observacioni i dërguar nuk qëndron, si dhe nuk argumenton të kundërtën e 

konstatimit. Në observacionin e dërguar grupi i mësipërm sqaron për vlerën 8,615,702 lekë, vlerë 

për të cilën në akt konstatimin e mbajtur nuk rezulton asnjë e tillë.   

Lidhur me kushtet kontradiktore të kontratës, grupi i marrjes së mallit në dorëzim, duhej të kishte 

bërë më parë sqarimet dhe konsultimet me Drejtorinë Juridike, si dhe është përgjegjësi e AK 

zbatimi i kushteve kontraktuale.  

 

26. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“B4 - Blerje barna 

antineoplastike dhe immunomodulatore, për nevoja spitalore”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “B4 - Blerje barna antineoplastike 

dhe immunomodulatore, për nevoja spitalore”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport, mbi marrjen e mallit në dorëzim.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport. 

 

Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 451,306lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E Lartë.  

  

 
Kontratë furnizimi lidhur nr. 2192/2 prot., datë 05.05.2016.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 9,811,400 lekë.   

Afati i kontratës: 20% e sasisë së mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin 

dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2016.  

Kontraktori “A.N.F.” Sh.p.k. me NIPT K53717806Q, përfaqësuar nga z. L.T..  

Objekti i kontratës: “B4 - Blerje barna antineoplastike dhe immunomodulatore, për nevoja spitalore”.  

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës: B.S., A.Z., I.N., E.A., A.B.. 

Për lotin 2: Gemcitabine 200mg, flakon. 

Për lotin 6: Irinotecan 100mg, flakon. 

Për lotin 12: Carboplatine 150mg, flakon. 

 Për lotin 17: Paclitaxel 100mg, flakon.  
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Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, rezulton se: 

Me shkresën nr. 2192/2 prot., datë 05.05.2016 është lidhur kontrata e furnizimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm znj. O.M. dhe shoqërisë A.N.F. sh.p.k. përfaqësuar nga 

z. L.T.. 

Në nenin 6 të kontratës së lidhur, palët kanë rënë dakort që, 20% e sasisë së mallit duhet të 

dorëzohet në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin dhe pjesa tjetër 

deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2016. 

Referuar dokumentacionit të administruar, rezulton se kontraktori nuk ka dorëzuar sasinë e mallit 

sipas kushteve të rëna dakort midis palëve. Kjo për faktin se, në muajin e parë nuk ka dorëzuar 

asnjë sasi të mallit, por kjo sasi është plotësuar në datë 02.06.2016 dhe në datë 21.06.2016 ka 

dorëzuar mallin për muajin e dytë, pra duke dorëzuar sasitë përkatëse me 2 + 21 = 23 ditë vonesë 

(20% për muajin e parë dhe 20% për muajin e dytë).  

Në nenin 10, likujdimi i dëmeve për dorëzimin e vonuar parashikohet se, kontraktuesi kur nuk 

realizon këtë kontratë brenda afatit të përcaktuar në të, për kontratat me periudhë zbatimi jo më 

shumë se 12 muaj, tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 2/1000 e vlerës koresponduese 

të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 

25% të vlerësë së kontratës. 

Për sa më sipër, vlera prej 9,811,400 x 2/1000 (vlera e penalitetit në ditë) = 19,622 (vlera e 

penalitetit për një ditë) x 23 ditë vonesë = 451,306 lekë përbën një vlerë monetare të pambajtur 

nga QSUT ndaj kontraktorit, si rrjedhojë e dorëzimit të mallit me vonesë.  

Për sa më sipër, mban përgjegjësi kontraktori, si dhe grupi i marrjes së mallit në dorëzim 

konkretisht B.S., A.Z., I.N., E.A., A.B.. 

Në kushtet e mësipërme, znj. E.H. në cilësinë e personit zbatues, nuk duhej të kishte bërë 

pagesën për këtë vlerë. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/95 prot., datë 05.04.2019 nga E.H., A.Z., B.S., I.N., E.A., 

A.B. (ku rezulton se ka mbi vendosje të nënshkrimeve origjinale me fotokopje) rezulton se, 

observacioni i dërguar nuk qëndron, si dhe nuk argumenton të kundërtën e konstatimit.  

Lidhur me kushtet kontradiktore të kontratës, grupi i marrjes së mallit në dorëzim, duhej të kishte 

bërë më parë sqarimet dhe konsultimet me Drejtorinë Juridike, si dhe është përgjegjësi e AK 

zbatimi i kushteve kontraktuale.  

 

27. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Loti 12 - Blerje 

barna B3, - Gjaku dhe organet formuese të gjakut, për nevoja spitalore”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Loti 12 - Blerje barna B3, - Gjaku 

dhe organet formuese të gjakut, për nevoja spitalore”, me të dhëna si më poshtë vijon, u 

konstatua se: 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, mos plotësimit të specifikimeve teknike, mungesa e formularit të deklarimit të 

origjinës së mallit etj, trajtuar hollësishëm në raport, mbi marrjen e mallit në dorëzim.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   
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Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 5,835,600lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E Lartë.  

 

 
Kontratë furnizimi lidhur nr. 2931/1 prot., datë 01.06.2016.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 55,114,000 lekë.   

Afati i kontratës: 20% e sasisë së mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin 

dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2016.  

Kontraktori “M.” Sh.p.k. me NIPT J61814028F, përfaqësuar nga z. R.H..  

Objekti i kontratës: “Loti 12 - Blerje barna B3, - Gjaku dhe organet formuese të gjakut, për nevoja spitalore”.  

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës: B.S., A.Z., I.N., E.A., A.B.. 

Skadenca: Data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se ½ e kohës së prodhimit dhe 

asaj të skadencës/ ose/ jo më ka se një vit nga data e lëvrimit të mallit.   

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, rezulton se: 

Me shkresën nr. 2931/1 prot., datë 01.06.2016 është lidhur kontrata e furnizimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm znj. O.M. dhe shoqërisë M. sh.p.k. përfaqësuar nga z. 

R.H.. 

Në nenin 5 të kontratës së lidhur, palët kanë rënë dakort që, mallrat të cilat do të furnizohen nga 

kontraktuesi do të kenë specifikimet teknike sipas dokumenteve të tenderit, formularit të 

deklaratës mbi origjinën e mallit dhe deklaratës mbi përmbushjen e specifikimeve teknike. 

Referuar dokumentacionit të administruar dhe të vënë në dispozicion, konstatohet se nuk 

dokumentohet që kontraktori plotëson specifikimet teknike për këtë mall, nuk 

administrohet asnjë formular i deklaratës së origjinës së mallit, si dhe asnjë deklaratë mbi 

përmbushjen e specifikimeve teknike.  

Në kundërshtim me nenin 4 të kontratës, nuk administrohet asnjë dokumentacion që të 

provojë dhe vërtetojë se kontraktori ka bërë testet e mallit të ofruar. 

Lidhur me skadencën e mallit, janë përcaktuar dy klauzola, të cilat nuk gjejnë mbështetje ligjore, 

si dhe nuk janë në vijueshmëri të njëra tjetërs. Pra, ka mallra të ofruara nga kontraktori, të cilat 

nuk e plotësojnë kushtin që malli duhet të jetë më skadencë jo më pak se ½ e kohës ndëmjet 

datës së prodhimit dhe asaj të skadencës, për të cilën mbajnë përgjegjësi personat përgjegjës të 

cilët kanë hartuar kontratën dhe specifikimet teknike. 

Në nënin 5, palët kanë rënë dakort që, formë doza për secilin bar është e përcaktuar në DST dhe 

është detyruese. Mbi çdo konfeksion duhet të jetë i shënuar emri i barit, formdoza, kodi i barit, 

përqindja dhe përmbajtja, data e prodhimit dhe e skadimit, nr. i serisë dhe vula për përdorim 

spitalor. 

Referuar akt kolaudimit të mbajtur në datë 23.09.2016, konstatohet se në kundërshtim të plotë 

me kushtet e kontratës,nuk është përcaktuar kodi i barit, përqindja dhe përmbajtja, ky bar 

nuk ka asnjë datë prodhimi, pra nuk dihet se kur është prodhuar. Gjithashtu, në këtë akt 
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kolaudim konstatohet se një pjesë e këtij bari nuk plotëson kushtin për skadencën, pasi është 

marrë në dorëzim në muajin Shtator 2016, si dhe skadon po në muajin Shtator 2017, ndërkohë në 

kontratë përcaktohet jo më pak se një vit. 

Në kushtet e mësipërme, komisioni i kolaudimit të malit, nuk duhej të kishte marrë në dorëzim 

sasinë, prej 170.000 UI.  

E njëjta gjë vlen për analogji edhe për mallin e marrë në dorëzim sipas akt kolaudimit në muajin 

Dhjetor 2016, ku në kundërshtim me kushtet e kontratës, ky mall skadon në muajin Dhjetor 

2017, si dhe për më tepër, kur nuk ka asnjë të dhënë për kodin e barit, përqindjen dhe 

përmbajtjen.  

Në kushtet e mësipërme, komisioni i kolaudimit të mallit, nuk duhej të kishte marrë në dorëzim 

sasinë, prej 10.000 UI.  

Sa më sipër sqaruar, vlera prej 170000 + 10000 = 180000 x 32.42 çmimi për njësi = 5.835,600 

lekë përbën një shpenzim të paligjshëm, për një mall i cili është marrë në kundërshtim të 

plotë me kushtet e kontratës, për të cilën ngarkohet më përgjegjësi grupi i marrjes së mallit 

në dorëzim konkretisht B.S., A.Z., I.N., E.A., A.B. dhe kontraktori. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/81 prot., datë 05.04.2019 nga A.B., A.Z. (nuk ka 

nënshkruar), B.S., I.N. (nuk ka nënshkruar), E.A. rezulton se, sqarimet e dhëna nuk 

argumentojnë të kundërtën për sa është konstatuar shkelje e kushteve kontraktuale. 

 

 

28. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Blerje materiale 

kite dhe reagentë për shërbimin e laboratorit të anatomi patalogjisë”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Blerje materiale kite dhe reagentë 

për shërbimin e laboratorit të anatomi patalogjisë”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua 

se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, mos plotësimin e specifikimeve teknike etj, trajtuar hollësishëm në raport, mbi 

marrjen e mallit në dorëzim.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.  

 

Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 2,567,112lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E Lartë.  

 

 
Kontratë furnizimi lidhur nr. 3644/10 prot., datë 07.09.2016.   
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Çmimi total i kontratës së lidhur 7,498,748 lekë.   

Afati i kontratës: 40% e sasisë së mallit për secilin artikull duhet të lëvrohet brenda 30 dirësh nga data e 

nënshkrimit të kontratës, 40% e sasisë së mallit për secilin artikull duhet të lëvrohet brebnda tre muajve nga data e 

nënshkrimit të kontratës dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 31.12.2016.   

Kontraktori “S.” Sh.p.k. me NIPT K81323024G, përfaqësuar nga z. A.S..   

Objekti i kontratës: “Blerje materiale kite dhe reagentë për shërbimin e laboratorit të anatomi patalogjisë”.  

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës: B.S., A.Z., I.N., E.A., A.B.. 

Skadenca: Data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se ½ e kohës së prodhimit dhe 

asaj të skadencës.  

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, rezulton se: 

Me shkresën nr. 3644/10 prot., datë 07.09.2016 është lidhur kontrata e furnizimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm znj. O.M. dhe shoqërisë S. sh.p.k. përfaqësuar nga z. 

A.S.. 

Në nenin 6 të kontratës së lidhur, palët kanë rënë dakort që, 40% e sasisë së mallit për secilin 

artikull duhet të lëvrohet brenda 30 dirësh nga data e nënshkrimit të kontratës, 40% e sasisë së 

mallit për secilin artikull duhet të lëvrohet brenda tre muajve nga data e nënshkrimit të kontratës 

dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 31.12.2016. 

Referuar dokumentacionit të administruar, rezulton se kontraktori nuk ka dorëzuar sasinë e mallit 

(për secilin artikull) sipas kushteve të rëna dakort midis palëve. Kjo për faktin se, sasia e parë 

është dorëzuar në datë 13.09.2016, sasia e dytë 02.11.2016, ndërkohë që sipas kushteve të 

konttratës 40% e sasisë për secilin artikull duhej të ishte dorëzuar me afat maksimal deri në datë 

06.10.2016 pra duke dorëzuar sasitë përkatëse me 34 ditë vonesë (40% deri në datë 06.10.2016).  

Në nenin 11, likujdimi i dëmeve për dorëzimin e vonuar parashikohet se, kontraktuesi kur nuk 

realizon këtë kontratë brenda afatit të përcaktuar në të, për kontratat me periudhë zbatimi jo më 

shumë se 12 muaj, tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 4/1000 e vlerës koresponduese 

të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 

25% të vlerësë së kontratës. 

Për sa më sipër, vlera prej 7,498,748 x 4/1000 (vlera e penalitetit në ditë) = 29,994 (vlera e 

penalitetit për një ditë) x 34 ditë vonesë = 1,019,796 lekë përbën një vlerë monetare të 

pambajtur nga QSUT ndaj kontraktorit, si rrjedhojë e dorëzimit të mallit me vonesë dhe në 

kundërshtim me kushtet e kontratës.  

Për sa më sipër, mban përgjegjësi kontraktori, si dhe grupi i marrjes së mallit në dorëzim 

konkretisht B.S., A.Z., I.N., E.A., A.B.. 

Në kushtet e mësipërme, Znj. E.H. nuk duhej të kishte bërë pagesën, në cilësinë e Drejtorit 

Ekonomik dhe personit zbatues.  

Në nenin 4 të kontratës së lidhur, palët kanë rënë dakort që, kontraktuesi do të bëjë të gjitha testet 

dhe inspektimet, për të cilën nuk administrohet asnjë dokumentacion, në kundërshtim të plotë kjo 

me kushtet e kontratës.  

Referuar dokumentacionit të administruar dhe të vënë në dispozicion, konstatohet se nuk 

dokumentohet që kontraktori plotëson specifikimet teknike për këtë mall, nuk 

administrohet asnjë formular i deklaratës së origjinës së mallit, si dhe asnjë deklaratë mbi 

përmbushjen e specifikimeve teknike.  

Lidhur me skadencën e mallit, palët kanë rënë dakort që malli duhet të jetë më skadencë jo më 

pak se ½ e kohës ndëmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës, në ditën e lëvrimit të mallit.  
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Referuar dokumentacionit të administruar, konstatohet se grupi i kolaudmit të mallit ka marrë në 

dorëzim, mallra të cilat nuk përmbushin kushtin për skadencën e tyre, si më poshtë vijon: 

Për zërin nr. 7 të preventivit, Ultra View Silver, sipas akt kolaudimit të mbajtur më datë 

13.09.2016 përcaktohet se data e prodhimit të këtij malli është 08.2015, si dhe skadenca në datë 

08.2017.  

Sa më sipër, vlera prej 1 x 20,496 lekë = 20,496 përbën një pagesë të paligjshme, për një mall i 

cili nuk plotëson specifikimet teknike, lidhur me afatin e skadencës. 

E njëjta gjë vlen për analogji edhe për zërat e mëposhtëm, për të cilat nuk plotësohet kushti i 

skadencës: 

Zëri nr. 8, HER 2-3-in Xenograft 1 x 75,996 = 75,996 lekë. 

Zëri nr. 11, Rathëay anti HER 1 x 267,000 = 267,000 lekë. 

Zëri nr. 25, Konfirm anti CD 15 MMA, 1 x 42,000 = 42,000 lekë. 

Zëri nr. 26, konfirm anti CD 30, 1 x 42,000 = 42,000 lekë. 

Zëri nr. 36, super frost P., (datë 13.09.2016), 12 x 4,600 = 55,200 lekë. 

Zëri nr. 1, inform Chromosone 17 Probe, 1 x 131,824 = 131,824 lekë. 

Zëri nr. 33, Ultra Vieë Universal për kolaudimin datë 02.11.2016, 2 x 263,500 = 527,000 lekë. 

Zëri nr. 39, Reaction Buffer, 1 x 25,500 = 25,500 lekë. 

Zëri nr. 33, ultra vieë universal DB për kolaudimin datë 09.11.2016, 1 x 263,500 – 263,500 lekë. 

Zëri nr. 36, super frost P. për kolaudimin datë 09.11.2016, 10 x 4,600 = 46,000 lekë. 

Zëri nr. 39, reaction Buffer për kolaudimin datë 09.11.2016, 2 x 25,500 = 51,000 lekë. 

Sa më sipër sqaruar, vlera prej 1,547,316 lekë përbën një shpenzim të paligjshëm, për një 

mall i cili është marrë në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës pasi nuk plotëson 

specifikimet teknike dhe skadencën, për të cilën ngarkohet më përgjegjësi grupi i marrjes 

së mallit në dorëzim konkretisht B.S., A.Z., I.N., E.A., A.B. dhe kontraktori. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/94 prot., datë 05.04.2019 nga E.H., A.Z., B.S(nuk ka 

nënshkruar), I.N. (nuk ka nënshkruar), E.A., A.B. rezulton se, sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë, si 

dhe nuk argumentojnë të kundërtën e konstatimit, sqaruar hollësishëm në projekt raport. 

Sqarimet e dhëna se sasitë nuk mund të ndaheshin, nuk qëndron, pasi në këtë rast kontraktori ka 

patur detyrimin ligjor të plotësimit të kushteve kontraktuale, lidhur për sa palët kanë rënë dakort. 

Në kushtet e mësipërme, obserbvacioni i dërguar nuk qëndron.  

 

 

29. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Blerje materiale 

mjeksore për shërbimin e kardiokirurgjisë”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Blerje materiale mjeksore për 

shërbimin e kardiokirurgjisë”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në projekt raport, mbi mbajtjen e penaliteteve.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport. 
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Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 186,782lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E Lartë. 

 

 
Kontratë furnizimi lidhur nr. 2995/23 prot., datë 22.08.2016.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 6,672,000 lekë.   

Afati i kontratës: 30% e sasisë së secilit material duhet të lëvrohet brenda 20 ditësh nga data e nënshkrimit të 

kontratës; 30% e sasisë për secilin material duhet të lëvrohet deri më datë 30.09.2016, si dhe pjesa tjetër deri në 

përfundim të kontratës, datë 25.12.2016.  

Kontraktori “F.” Sh.p.k. me NIPT K01514009I, përfaqësuar nga z. F.S..  

Objekti i kontratës: “Blerje materiale mjeksore për shërbimin e kardiokirurgjisë”.  

Titullari i AK, Znj. O.M..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës: B.S., A.Z., E.A., A.B., I.N..  

Për lotin 10: Sutura për kardiokirurgjinë e kirurgjinë vaskulare.   

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të shërbimit, rezulton se: 

Me shkresën nr. 2955/23 prot., datë 22.08.2016 është lidhur kontrata e furnizimit midis QSUT 

përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm znj. O.M. dhe shoqërisë F. sh.p.k. përfaqësuar nga z. 

F.S.. 

Me urdhër shpenzimin nr. 2240, datë 08.11.2016 është kryer pagesa në vlerën 2,001,600 lekë, në 

të cilën është mbajtur edhe penaliteti në vlerën 80,098 lekë. 

Në nenin 6 të kontratës së lidhur, palët kanë rënë dakort që, 30% e sasisë së secilit material duhet 

të lëvrohet brenda 20 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës; 30% e sasisë për secilin material 

duhet të lëvrohet deri më datë 30.09.2016, si dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 

25.12.2016. Pra, kjo sasi duhej të ishte lëvruar pranë QSUT deri më datë 30.09.2016. 

Referuar dokumentacionit të administruar, mbi bazën e së cilës edhe komisioni i ngritur për 

marrjen e mallit në dorëzim ka mbajtur penalitetet përkatëse, rezulton se sasia sipas kushteve të 

kontratës është dorëzuar në QSUT me 10 ditë vonesë. 

Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion, rezulton se penaliteti i mbajtur nuk është i saktë. 

Në nenin 10, likujdimi i dëmeve për dorëzimin e vonuar parashikohet se, kontraktuesi kur nuk 

realizon këtë kontratë brenda afatit të përcaktuar në të, për kontratat me periudhë zbatimi jo më 

shumë se 6 muaj, tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 4/1000 e vlerës koresponduese të 

mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 

25% të vlerësë së kontratës. 

Pra, referuar rastit konkret penaliteti duhej të ishte mbajtur: 6,672,000 x 4/1000 = 26,688 

lekë/ditë x 10 ditë vonesë = 266,880 lekë. 

Në kushtet kur, QSUT ka mbajtur penalitetin në vlerën 80,098 lekë, atëhere vlera prej 266,880 

– 80,098 = 186,782 lekë përbën një vlerë monetare të pambajtur nga QSUT ndaj kontraktorit, 

si rrjedhojë e dorëzimit të mallit me vonesë.  
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Për sa më sipër, mban përgjegjësi Znj. E.J. si personi përgjegjës e cila ka bërë edhe 

përllogaritjen e penalitetit të pambajtur, kontraktori, si dhe grupi i marrjes së mallit në 

dorëzim.  

Në kushtet e mësipërme, znj. E.H. në cilësinë e personit zbatues, nuk duhej të kishte bërë 

pagesën për këtë vlerë. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/119 prot., datë 05.04.2019 nga E.H. (nuk ka nënshkruar), 

E.J. rezulton se, sqarimi i dhënë nuk qëndron, si dhe bie ndesh me LPP.  

 

30. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“B3 – Sistemi 

nervor, gjaku dhe organet formuese të gjakut, lëndë kontrasti”.   

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “B3 – Sistemi nervor, gjaku dhe 

organet formuese të gjakut, lende kontrasti”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport, mbi mos mbajtjen e penaliteteve. 

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.  

 

Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 255,150 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik, si dhe mos trajnimi i punonjësve në këtë fushë.  

 

Rëndësia: E Lartë.  

 

 
Kontratë furnizimi lidhur nr. 1782/29 prot., datë 06.04.2018.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 17,010,000 lekë.   

Afati i kontratës: Nga data e nënshkrimit të kontratës deri në datë 10.04.2018.   

Kontraktori “M&T” Sh.p.k.  

Objekti i kontratës: “B3 – Sistemi nervor, gjaku dhe organet formuese të gjakut, lende kontrasti”.  

Titullari i AK, Z. E.J..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës: F. R., S.S., D.V., E.B.,S.B..  

Për lotin 17: Gjaku dhe organet formuese të gjakut, sodium chloride 0.9% - 500 ml, flakon/ampulë.   

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, rezulton se: 

Me shkresën nr. 1782/29 prot., datë 06.04.2018 është lidhur kontrata e furnizimit midis Qendrës 

Universitare Nënë Tereza Tiranë dhe B M&T sh.p.k.  

Në nenin 6 të kontratës së lidhur, palët kanë rënë dakort që, afati i lëvrimit të mallit do të jetë nga 

data e nënshkrimit të kontratës deri më datë 10.04.2018. 

Referuar dokumentacionit të administruar, rezulton se kontraktori nuk ka dorëzuar sasinë e mallit 

sipas kushteve të rëna dakort midis palëve, pasi pjesa e fundit e mallit është dorëzuar në QSUT 

në datë 25.04.2018, pra me 15 ditë vonesë. 
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Në nenin 10, likujdimi i dëmeve për dorëzimin e vonuar parashikohet se, kontraktuesi kur nuk 

realizon këtë kontratë brenda afatit të përcaktuar në të, për kontratat me periudhë zbatimi jo më 

shumë se 6 muaj, tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 4/1000 e vlerës koresponduese të 

mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 

25% të vlerës së kontratës. 

Për sa më sipër, vlera prej 17,010,000 x 25% = 4,252,500 x 4/1000 (vlera e penalitetit në ditë) = 

7,010 (vlera e penalitetit për një ditë) x 15 ditë vonesë = 255,150 lekë përbën një vlerë 

monetare të pambajtur nga QSUT ndaj kontraktoritM&T, si rrjedhojë e dorëzimit të mallit me 

vonesë.  

Për sa më sipër, mban përgjegjësi kontraktori i cili ka dorëzuar mallin jashtë kushteve 

kontraktuale. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/49 prot., datë 04.04.2019 sqarohet se, në nenin 6 të kontratës 

përcaktohet se afati i lëvrimit të mallit është në datë 10.04.2018, ndërkohë që për këtë kontratë 

ka patur amendament kontrate nr. 1782/29 prot., datë 06.04.2018 me nr. Prot. 1782/43 prot., datë 

20.04.2018, tek i cili në nenin 1 dhe pikën 4, afati i lëvrimit të mallit shtyhet deri në datën 

25.04.2018.  

Referuar observacionit të dërguar si dhe dokumentacionit bashkëlidhur konstatohet se, së pari 

kontrata shtesë, amendim kontrate nuk është vënë në dispozicion të grupit të auditimit, gjatë 

fazës audituese në AK. Së dyti, sipas amendimit të kontratës së sjellë nr. 1782/43 prot., datë 

20.04.2018, konstatohet se efektet juridike të kontratës bazë kanë përfunduar në datë 10.04.2018, 

ndërkohë që amendimi i kontratës është bërë në datë 20.04.2018.  

 

31. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“B1 - Blerje barna 

sistemi antiinfektiv të përgjithshëm për nevoja spitalore”.   

Në zbatim të pikës 5,6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “B1 - Blerje barna sistemi 

antiinfektiv të përgjithshëm për nevoja spitalore”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport, mbi mos mbajtjen e penaliteteve.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 111,708lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik.  

 

Rëndësia: E Lartë. 

 

 
Kontratë furnizimi lidhur nr. 1903/15 prot., datë 04.05.2017.   
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Çmimi total i kontratës së lidhur 9,309,010 lekë.   

Afati i kontratës: 20% e sasisë së mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin 

dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2017.  

Kontraktori “T.” Sh.p.k.  

Objekti i kontratës: “B1 - Blerje barna sistemi antiinfektiv të përgjithshëm për nevoja spitalore”.  

Titullari i AK, Z. E.J..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës: E.B., K.Z., D.V., M.K., S.B. (LZ).  

Për lotin 2, 4, 16, 19, 20, 23.   

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, rezulton se: 

Me shkresën nr. 1903/15 prot., datë 04.05.2017 është lidhur kontrata e furnizimit midis Qendrës 

Universitare Nënë Tereza Tiranë dhe shoqërisë T. sh.p.k.  

Në nenin 6 të kontratës së lidhur, palët kanë rënë dakort që, 20% e sasisë së mallit duhet të 

dorëzohet në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin dhe pjesa tjetër 

deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2017. 

Referuar dokumentacionit të administruar, rezulton se kontraktori nuk ka dorëzuar sasinë e mallit 

sipas kushteve të rëna dakort midis palëve. Kjo për faktin se, në muajin e parë nuk ka dorëzuar 

mallin për lotin 23, të cilën e ka dorëzuar me 2 ditë vonesë. E njëjta gjë vlen edhe për mallin për 

lotin 2, ku sasinë sipas kushteve të kontratës e e ka dorëzuar në muajin e katërt me 4 ditë vonesë, 

në total 6 ditë vonesë. 

Në nenin 10, likujdimi i dëmeve për dorëzimin e vonuar parashikohet se, kontraktuesi kur nuk 

realizon këtë kontratë brenda afatit të përcaktuar në të, për kontratat me periudhë zbatimi jo më 

shumë se 12 muaj, tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 2/1000 e vlerës koresponduese 

të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht 

mbi 25% të vlerësë së kontratës. 

Për sa më sipër, vlera prej 9,309,010 x 2/1000 (vlera e penalitetit në ditë) = 18,618 (vlera e 

penalitetit për një ditë) x 6 ditë vonesë = 111,708 lekë përbën një vlerë monetare të pambajtur 

nga QSUT ndaj kontraktorit, si rrjedhojë e dorëzimit të mallit me vonesë.  

Për sa më sipër, mban përgjegjësi kontraktori, si dhe grupi i marrjes së mallit në dorëzim.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/105 prot., datë 05.04.2019 nga E.B., K.Z., D.V., M.K. 

rezulton se, sqarimet e dhëna nuk argumentojnë të kundërtën e konstatimit.  

 

32. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“B2 - Blerje barna 

antineoplastikë dhe imunomodulator për nevoja spitalore”.   

Në zbatim të pikës 5,6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit. 

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “B2 - Blerje barna antineoplastikë 

dhe imunomodulator për nevoja spitalore”, me të dhëna si më poshtë vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport, mbi mos mbajtjen e penaliteteve.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   
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Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 399,072lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik.  

 

Rëndësia: E Lartë. 

 

 
Kontratë furnizimi lidhur nr. 1908/2 prot., datë 26.04.2017.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 8,314,000 lekë.   

Afati i kontratës: 20% e sasisë së mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin 

dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2017.  

Kontraktori “A.n N.F.” Sh.p.k.  

Objekti i kontratës: “B2 - Blerje barna antineoplastikë dhe imunomodulator për nevoja spitalore”.  

Titullari i AK, Z. E.J..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës: E.B., K.Z., D.V., M.K., S.B., A.Z.. 

Për lotin 9, 10, 11.   

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 1908/2 prot., datë 26.04.2017 është lidhur kontrata e furnizimit midis Qendrës 

Universitare Nënë Tereza Tiranë dhe shoqërisë A. N.F. sh.p.k.  

Në nenin 6 të kontratës së lidhur, palët kanë rënë dakort që, 20% e sasisë së mallit duhet të 

dorëzohet në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin dhe pjesa tjetër 

deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2017. 

Referuar dokumentacionit të administruar, rezulton se kontraktori nuk ka dorëzuar sasinë e mallit 

sipas kushteve të rëna dakort midis palëve. Kjo për faktin se, në muajin e parë e ka dorëzuar 

mallin me 24 ditë vonesë.   

Në nenin 10, likujdimi i dëmeve për dorëzimin e vonuar parashikohet se, kontraktuesi kur nuk 

realizon këtë kontratë brenda afatit të përcaktuar në të, për kontratat me periudhë zbatimi jo më 

shumë se 12 muaj, tarifa ditore për dorëzimin e vonuar do të jetë 2/1000 e vlerës koresponduese 

të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht 

mbi 25% të vlerësë së kontratës. 

Për sa më sipër, vlera prej 8,314,000 x 2/1000 (vlera e penalitetit në ditë) = 16,628 (vlera e 

penalitetit për një ditë) x 24 ditë vonesë = 399,072 lekë përbën një vlerë monetare të pambajtur 

nga QSUT ndaj kontraktorit, si rrjedhojë e dorëzimit të mallit me vonesë.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/102 prot., datë 05.04.2019 nga grupi i marrjes në dorëzim 

rezulton se, argumentimet e dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk vërtetojnë të kundërtën për sa është 

konstatuar, trajtuar hollësishëm në projekt raport.  

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-182 prot., datë 17.06.2019 nga anëtarët e 

komisionit të marrjes së mallit në dorëzim E.B., D.V., M.K., nuk qëndron dhe nuk argumenton të 

kundërtën për sa është konstatuar.  
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33. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Blerje materiale 

mjeksore kite, reagent konsumabile për laboratorin Biokimik-Klinik”.   

Në zbatim të pikës 5,6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit.  

Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Blerje materiale mjeksore kite, 

reagent konsumabile për laboratorin Biokimik-Klinik”, me të dhëna si më poshtë vijon, u 

konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport, mbi mos mbajtjen e penaliteteve.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar 

efekt financiar negativ në vlerën 1,206,000 lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik.  

 

Rëndësia: E Mesme.  

 

 
Kontratë furnizimi lidhur nr. 1447/30 prot., datë 18.05.2017.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 6,088,080 lekë.   

Afati i skadencës për materialet konsumabilet duhet të jetë: Data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit duhet të 

jetë jo më e vogël se 2/3 e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës.   

Kontraktori “S” Sh.p.k.  

Objekti i kontratës: “Blerje materiale mjeksore kite, reagent konsumabile për laboratorin Biokimik-Klinik”.  

Titullari i AK, Z. E.J..  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës: E.B., K.Z., D.V., M.K., S.B., A.Z., D.B..  

Për lotin 10.   

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 1447/30 prot., datë 18.05.2017 është lidhur kontrata e furnizimit midis Qendrës 

Universitare Nënë Tereza Tiranë dhe shoqërisë S. sh.p.k. 

Në nenin 5 të kontratës së lidhur, palët kanë rënë dakort që, data e skadencës në ditën e lëvrimit 

të mallit duhet të jetë jo më e vogël se 2/3 e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të 

skadencës. 

Referuar dokumentacionit të administruar, rezulton se kontraktori nuk ka dorëzuar sasinë e mallit 

sipas kushteve të rëna dakort midis palëve, si më poshtë vijon: 

Lidhur me urdhër shpenzimin nr. 1443, datë 03.10.2017, konstatohet se për zërin Fluid Pack, 

në akt kolaudimin e mbajtur më datë 30.06.2017 përcaktohet se data e prodhimit është 02/2017 si 
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dhe data e skadencës 02/2018, ndërkohë që referuar kushteve të kontratës duhej të ishte 

minimumi 02.03.2018. 

Sa më sipër, vlera prej 12 + 8 = 20 kuti x 56,600 lekë/kuti = 912,000 lekë, është një vlerë e cila 

përbën një shpenzim të paligjshëm, pasi është marrë në dorëzim një mall në kundërshtim të plotë 

me specifikimet teknike, skadencën e mallit dhe kushtet kontraktuale.  

 

Lidhur me urdhër shpenzimin nr. 885, datë 19.07.2017, konstatohet se për zërin Rinse Solution, 

në akt kolaudimin e mbajtur më datë 23.05.2017 përcaktohet se data e prodhimit është 08/2016 si 

dhe data e skadencës 08/2018, ndërkohë që referuar kushteve të kontratës duhej të ishte 

minimumi 09.2018. 

Sa më sipër, vlera prej 5 x 30000 = 150,000 lekë, është një vlerë e cila përbën një shpenzim të 

paligjshëm, pasi është marrë në dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me specifikimet 

teknike, skadencën e mallit dhe kushtet kontraktuale.  

Lidhur me urdhër shpenzimin nr. 885, datë 19.07.2017, konstatohet se për zërin PH Micro 

electrode kit. në akt kolaudimin e mbajtur më datë 23.05.2017 përcaktohet se data e prodhimit 

është 03/2017 si dhe data e skadencës 22.09/2017, ndërkohë që referuar kushteve të kontratës 

duhej të ishte minimumi 23.09.2017. 

Sa më sipër, vlera prej 1 x 66,000 = 66,000 lekë, është një vlerë e cila përbën një shpenzim të 

paargumentuar, pasi është marrë në dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me specifikimet 

teknike, skadencën e mallit dhe kushtet kontraktuale.  

Lidhur me urdhër shpenzimin nr. 885, datë 19.07.2017, konstatohet se për zërin PO2 Micro 

electrode kit. në akt kolaudimin e mbajtur më datë 23.05.2017 përcaktohet se data e prodhimit 

është 03/2017 si dhe data e skadencës 22.09/2017, ndërkohë që referuar kushteve të kontratës 

duhej të ishte minimumi 23.09.2017. 

Sa më sipër, vlera prej 1 x 78,000 = 78,000 lekë, është një vlerë e cila përbën një shpenzim të 

paligjshëm, pasi është marrë në dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me specifikimet 

teknike, skadencën e mallit dhe kushtet kontraktuale.  

Për sa më sipër, vlera në total prej 1,206,000 lekë , është një vlerë e cila përbën një vlerë të 

paargumentuar, pasi është marrë në dorëzim një mall në kundërshtim të plotë me specifikimet 

teknike, skadencën e mallit dhe kushtet kontraktuale, për të cilën mbajnë përgjegjësi 

kontraktori, si dhe grupi i marrjes së mallit në dorëzim.  

Në kushtet e mësipërme, E.B., E. M., V.P., nuk duhej të kishin bërë hyrjen e mallit në magazinë.  

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/101 prot., datë 05.04.2019 nga E.B., K.Z., D.V., M.K., A.Z. 

(nuk ka nënshkruar), S.B., D.B.rezulton se, sqarimet e dhëna për D.B. dhe S.B. qëndrojnë, në 

kushtet kur nuk kanë nënshkruar në dokumentacionet e mbajtura. Gjithashtu, sqarimet e tjera të 

dhëna nga personat e tjerë për sa i përketkonstatimeve nuk qëndrojnë, si dhe nuk gjenden të 

bazuara në ligj.  

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-163 prot., datë 17.06.2019 nuk argumenton dhe 

dokumenton të kundërtën për sa është konstatuar si shkelje, trajtuar hollësishëm në raport.  

Gjithashtu, edhe observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-183 prot., datë 17.06.2019 nuk 

gjendet i bazuar në ligj, si dhe nuk argumenton të kundërtën e konstatimit.  

 

34. Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e kontratës së furnizimit me objekt:“Furnizim 

vendosje aparature rezonancë magnetike për shërbimin e Neurokirurgjisë në QSUT”.   

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 1422/1, datë 07.01.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni i zbatimit të kontratës së furnizimit.  
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Nga auditimi me zgjedhje, referuar dokumentacionit të administruar, si dhe të vënë në 

dispozicion nga QSUT, në kontratën e shërbimit me objekt: “Furnizim vendosje aparature 

rezonancë magnetike për shërbimin e Neurokirurgjisë në QSUT”, me të dhëna si më poshtë 

vijon, u konstatua se: 

 

Titulli i Gjetjes:Mos respektimi i legjislacionit të prokurimit publik mbi zbatimin e kushteve 

kontraktuale, etj, trajtuar hollësishëm në raport, si dhe mbi mos mbajtjen e penaliteteve.  

 

Kriteri:Sa më sipër, lidhur me shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik, rezulton se nuk janë 

zbatuar kushtet kontraktuale dhe LPP, etj, trajtuar hollësishëm në raport.   

 

Ndikimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësipërme të prokurimit është konstatuar dëm 

ekonomik në vlerën 57,343,008lekë.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit në zbatimin e legjislacionit të 

prokurimit publik.  

 

Rëndësia: E Lartë.  

 

 
Kontratë furnizimi lidhur nr. 2270/23 prot., datë 24.09.2018.   

Çmimi total i kontratës së lidhur 160,176,000 lekë.   

Afati i kontratës: Brenda 90 ditësh nga nënshkrimi i kontratës.   

Kontraktori “S. M. & H.&L. Sh.p.k.  

Objekti i kontratës: “Furnizim vendosje aparature rezonancë magnetike për shërbimin e Neurokirurgjisë në 

QSUT”.  

Personi përgjegjës për ndjekjen e kontratës: Drejtoria e IT dhe Inxhinierisë Klinike.  

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion, lidhur me zbatimin e kontratës së mësipërme 

të furnizimit, rezulton se: 

 

Me shkresën nr. 2270/23 prot., datë 24.09.2018 është lidhur kontrata e furnizimit midis Qendrës 

Spitalore Universitare Nënë Tereza Tiranë dhe bashkimit të mësipërm të operatorëve ekonomikë. 

Në nenin 7 të kontratës palët kanë rënë dakort që, furnizim vendosja e pajisjes së mësipërme, do 

të kryhet brenda 90 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, sipas përcaktimeve të bërë në DST. 

Gjithashtu, në nenin 16, kohëzgjatja e kontratës palët kanë rënë dakort që, kohëzgjatja e kësaj 

kontrate është 90 ditë nga nënshkrimi i kontratës. 

Në nenin 20 të kontratës parashikohet se, të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë 

kalendarike. 

 

Referuar sa më sipër, në kushtet kur kontrata midis palëve është lidhur në datë 24.09.2018, 

atëhere afati maksimal i realizimit të kësaj kontrate ka qenë data 22.12.2018. 

Ndërkohë, referuar dokumentacionit të administruar dhe të vënë në dispozicion nga QSUT 

konstatohet se kjo kontratë ka përfunduar në datë 24.12.2018. 

Në dosje administrohet fatura tatimore e shitjes së kontraktorit nr. 655, datë 24.12.2018, e 

nënshkruar për QSUT nga z. A.C.me vlerë 160,176,000 lekë me TVSH.  
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Me fletë hyrjen nr. 200, datë 24.12.2018 është bërë hyrja në magazinë e rezonancës magnetike, 

dokument ky i cili mban edhe vulën e thesarit nr.010. 

Me urdhërin e brendshëm nr. 2270/74 prot., datë 17.12.2018, urdhër i brendshëm nr. 381, datë 

17.12.2018 është ngritur komisioni për kolaudimin dhe marrjen në dorëzim të pajisjes së 

mësipërme me përbërje A.R., E.E., D.Q., F.B., A.C., D.K., A.T., F.C., A. D., L. C., I.H., E.B., 

E.D..  

Në dosje administrohet procesverbali i marrjes së mallit në dorëzim, i cili rezulton se nuk ka datë 

se kur është mbajtur. Në këtë dokument përcaktohet se data e fillimit të instalimit është 

24.09.2018, si dhe data e përfundimit të instalimit 16.12.2018, ndërkohë që hyrja më magazinë 

është bërë datë 24.12.2018.  

Në këtë procesverbal përcaktohet se komisioni i ngritur nga urdhëri nr. 381, datë 17.12.2018 bëri 

verifikimin e çmimit sipas faturës tatimore nr. 655, bashkëlidhur fatura tatimore e shitjes, 

ndërkohë në nënshkrimin e znj. D.K. është vendosur data 21.12.2018. 

 

Në pikën 4 të Urdhërit të titullarit është përcaktuar tekstualisht që, në aktin e kolaudimit të 

specifikikohet se malli do të merret në dorëzim vetëm pasi të jetë shoqëruar nga dokumentacioni 

vijues si më poshtë: 

 Faturë tatimore, 

 Afati i lëvrimit të mallit sipas kontratës përkatëse, 

 Specifikimet teknike sipas kontratës. 

 

Gjithashtu, në kushtet e kontratës, neni 11, parashikohet se, kontraktuesi kur nuk e realizon këtë 

kontratë brenda afatit të përcaktuar në nenin 7 më sipër, dëmet e likujduara do të llogariten me 

tarifë ditore 4/1000 e vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, 

por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.  

 

Për sa më sipër, vlera prej 160,176,000 x 4/1000 = 640,704 x 2 ditë = 1,281,408 lekë e cila 

përbën një shpenzim të paargumentuar, pajustifikuar dhe të paligjshëm, lidhur me mos 

mbajtjen e penaliteteve ndaj kontraktorit, mbi dorëzimin e mallit në kundërshtim të plotë 

me kushtet e kontratës, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi të gjithë anëtarët e 

komisionit të marrjes së mallit në dorëzim, si dhe kontraktori. 

 

Së dyti, shoqëria më të cilën QSUT ka lidhur kontratën është bashkimi i operatorëve ekonomikë 

“S.M.” dhe “H.L.” sh.p.k. 

Ky bashkim shoqërish është krijuar sipas kontratës nr. 1488 rep, nr. 1039 kol, datë 12.06.2018, 

sipas së cilës është rënë dakort që, shoqëria “S.M.” sh.p.k. do të ketë vetëm 65% të kuotave, 

kurse shoqëria tjetër 35% të kuotave. 

Ndërkohë, sipas prokurës së posaçme nr. 1489 rep, nr. 1040 kol, datë 12.06.2018, sipas së cilës 

shoqëria H.&L. shpk i jep të drejtë përfaqësuesit për përfaqësim, por në asnjë rast nuk është 

përcaktuar që përfaqësuesi do të presë edhe faturën tatimore të shitjes, si dhe do të realizojë të 

gjithë kontratën.  

Referuar dosjes së zbatimit të kësaj procedure konstatohet se, fatura tatimore e shitjes 

është prerë për QSUT në masën 100% vetëm nga shoqëria S.M. Sh.p.k. 

Në këto kushte, ky bashkim operatorësh ekonomikë nuk ka përmbushur detyrimet mbi 

bazën e të cilave është shpallur fitues dhe ka nënshkruar kontratën, pasi shoqëria 



 

247 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

S.M.duhej të kishte prerë faturën tatimore të shitjes në vlerën 160,176,000 x 65% = 

104,114,400 lekë, kurse shoqëria tjetër në vlerën 160,176,000 x 35% = 56,061,600 lekë. 

Në këtë rast, kemi të bëjmë me deklarim të pasaktë pranë organeve tatimore, pasi shoqëria S.M. 

ka deklaruar një shumë për të cilën nuk ka lidhur kontratë, e cila mund të përdoret në procedura 

prokurimi si kontratë e ngjashme në një vlerë të pasaktë, si dhe shoqëria H.&L. nuk ka bërë asnjë 

deklarim pranë organit tatimor, në kundërshtim kjo me legjislacionin e prokurimit publik, ku 

parashikohet se kërkesat ekonomike, financiare, teknike dhe ligjore duhet të përmbushen në 

raport me përqindjen e marrë përsipër sipas kontratës së bashkëpunimit. 

Së treti, lidhur me marrjen e kësaj pajisjeje në dorëzim konstatohet se, nuk administrohet nga 

grupi i marrjes në dorëzim dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë mbi plotësimin e të 

gjitha specifikimeve teknike, ashtu sikurse kontraktori ka rënë dakort me QSUT nëpërmjet 

kontratës së nënshkruar midis palëve.  

 

Në kundërshtim me nenin 4 të kontratës nuk administrohet dokumentacion që të provojë 

se kontraktuesi ka bërë të gjitha testimet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e 

kontratës. 

Në kundërshtim me nenin 5 të kontratës, nuk provohet dhe vërtetohet se kontraktori i 

plotëson të gjitha specifikimet teknike, sipas kushteve të rëna dakort. 

Në kundërshtim me nenin 6 të kontratës, nuk provohet me dokumentacion se pajisja në 

momentin e lëvrimit ka qenë e rregjistruar ne rregjistrin kombëtar të pajisjeve mjeksore që 

mbahet nga Agjencia e Kontrollit të Barnave dhe pajisjeve mjeksore, sipas ligjit nr. 89/2014 “Për 

pajisjet mjeksore”. 

Në kundërshtim me kushtet e kontratës, nuk administrohet dokumentacion mbi trajnimin e stafit 

mjeksor sipas përcaktimeve në kontratë. 

Nuk administrohet dokumentacion mbi deklaratën e origjinës së mallit. 

Për sa më sipër, ngarkohen me përgjegjësi të gjithë personat e grupit të marrjes së mallit në 

dorëzim konkretisht: 

Për kontrollin e realizimit të ekzaminimimeve mjeksore të aparaturave dhe aksesorëve 

bashkëlidhur A.R., E.E., D.Q., F.B., L.C., E.D., për verifikimin e cilësisë së imazhit dhe 

aksesorëve dhe radiombrojtjes D.K., për funksionalitetin e aparaturave dhe aksesorëve si dhe 

verifikimin fizik të tyre A.C., I.H., A. T., E.B., A. D., për pjesën ekonomike F.C.. 

Në kushtet e mësipërme, vlera totale e gjithë pasjisjes prej 160,176,000 lekë përbën një vlerë të 

pajustifikuar, pasi nuk administrohet dokumentacion nga grupi i marrjes së mallit në dorëzim për 

sa është sqaruar hollësishëm më sipër. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5/99 prot., datë 05.04.2019 nga grupi i marrjes së mallit në 

dorëzim, rezulton se sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk argumentojnë të kundërtën e 

konstatimit, konkretisht mbi dorëzimin e mallit me vonesë, deklarimet pranë organit tatimor për 

faturën e prerë, mos dokumentimin e plotësimit të të gjithë specifikimeve teknike, si dhe 

nënshkrimit në procesverbalin e marrjes në dorëzim, ku nuk përputhen datat për sa personat 

përgjegjës kanë nënshkruar. Gjithashtu, në kushtet e mësipërme, AK ka detyrimin ligjor për 

dërgimin e dokumentacionit përkatës, ku të jenë të evidentuara, të dokumentuara, plotësimi i të 

gjitha specifikimeve teknike të pajisjes së marrë në dorëzim.  

Sipas observacionit të dërguar nr.5-191 prot., datë 17.06.2019 mbi projekt raportin rezulton se, 

sqarimet e dhëna nuk qëndrojnë, si dhe nuk argumentojnë dhe dokumentojnë të kundërtën për sa 

është konstatuar. Lidhur me afatin e kontratës ju kujtojmë se grupi i kolaudimit të mallit, ka 

detyrimin ligjor të zbatojë me përpikmëri kushtet kontraktuale, për sa palët kanë rënë dakort 
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midis tyre. Kontraktori ka patur në dispozicion të gjithë afatin e nevojshëm kohor për dorëzimin 

e mallit sipas kushteve që ka pranuar të zbatojë. Gjithashtu, nuk janë dhënë sqarime mbi të gjitha 

pikat për sa është konstatuar si shkelje, si dhe për më tepër, pretendimi juaj mbi dorëzimin e 

mallit me vonesë, nuk është pasqyruar në asnjë prej dokumentacioneve të administruara.  

 

35. Titulli i Gjetjes: Parregullsi në llogaritjen e fondit limit për procedurën e prokurimit 

me objekt “Shërbimi i pastrimit të ambientit të jashtë dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të 

gjelbrapër kryerjen e shërbimit për 70 ditë me vlerë 3,577,936 lekë pa tvsh, dhe 4,293,523 

lekë me tvsh, për periudhën 03.03.2016-12.05.2016”. 

 

Situata: - Me shkresën nr. 1368 datë 29.02.2016, grupi i punës i ngritur me urdhrin nr. 260, me 

nr. 5321 prot, datë 10.09.2015, “Për ngritjen e komisionit për argumentimin e fondit limit, si dhe 

hartimin e specifikimeve teknike për të gjitha procedurat e prokurimit publik të planifikuara nga 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, për vitin 2016, për nevoja të QSU-Nënë Tereza”, bazuar në 

shkresat me MB për afatet e kryerjes së procedurës së prokurimit, grupi i punës i përbërë nga 

E.X. drejtore në DSHM, E.S.j specialiste në DEPF, M.C.specialiste në DSHM, dhe A.H. 

specialist në DSHM, i kanë dërguar drejtores së përgjithshme znj. O.M., vlerën e fondit limit për 

kryerjen e shërbimit për 70 ditë me vlerë 3,577,936 lekë pa tvsh, dhe 4,293,523 lekë me tvsh.  

Në kontratën me nr. 2641/3 prot, datë 14.05.2015, zëri nr.1 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. 

sheshe me makinë teknologjike, P. fshesë, turni i parë”, çmimi është 0.06 lekë për m2 pa tvsh,  

dhe zëri i dytë është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe me fshesë, turni i dytë”, çmimi është 0.07 

për m2 lekë pa tvsh.   

Në tabelën analitike të përllogaritjes së fondit zëri nr. 1 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe 

me makinë teknologjike”, është marrë mesatarja e çmimit të ofertave me 0.277 lek pa tvsh për 

sipërfaqen 26,920 m2 me frekuencë 1 herë, zëri nr.2 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me 

krahë, (fshesë), turni i parë, sasia 16,190 m2, me çmimin 0.366 lek për m2, zëri nr. 3 është 

“Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me krahë, (fshesë), turni i dytë”, sasia 16,190 m2, me çmimin 

0.366 lek për m2.  

Lidhur me sa më sipër grupi për zërat 1,2,3 ka kërkuar ofertat e tregut duke pretenduar se janë 

zëra të rinj. Shërbimi i tre zërave ka - Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe me makinë teknologjike, -

Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me krahë, (fshesë), turni i parë dhe -Pastrim i rrjetit rrugor, P. 

trotuare me krahë, (fshesë), turni i dytë, të gjithë këto të përfshirë në zërat 1,2 të kontratës me nr. 

2641/3 prot, datë 14.05.2015. Grupi i punës duhet të merrte çmimet e kontratës siç ka vepruar me 

zëra të tjerë dhe jo ato të ofertave të kërkuara. 

Në kërkesën me nr. 595, datë 25.01.2016, e përgjegjëses së Sektorit të Monitorimeve të 

Shërbimeve të Kontraktuara, znj. L.S.është kërkuar rritja e sasisë së mbeturinave nga 9,000 kg në 

ditë në 11,000-12,000 kg në ditë duke e justifikuar me rritjen e numrit të pacientëve. Grupi i 

caktuar për llogaritjen e fondit limit këtë sasi e ka ndryshuar nga 9,000 kg në 10,000 kg.  

Rritja e mësipërme është kryer duke mos u mbështetur në asnjë evidencë të matshme, të 

kontrollueshme. Nga sektori i monitorimeve të shërbimeve të kontraktuara nuk ka pasur proces 

verbale për kryerjen e peshimeve të mbeturinave urbane të tërhequra. 

Gjithashtu, sqaruar sa më sipër,nuk argumentohet lidhur me sasinë e prokuruar, duke 

vërtetuar mbi parregullshmërinë e ndjekur, për përllogaritjen e vlerës së fondit limit, si 

dhe mosdokumentimin e sasisë. 
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Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 59 i VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku citohet: 

 

" Neni 59 i VKM së mësipërme parashikon se: “Përllogaritja e vlerës limit të kontratës bëhet 

nga njësia e prokurimit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme. 

2. Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose 

më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave 

(INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për 

shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe 

a) çmimet e tregut; ose/dhe 

b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera 

kontraktore; ose/dhe 

ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara .” 

 

Ndikimi:-Veprimet e mësipërme kanë shkaktuar shpenzime të paargumentuara në vlerën 

727.000 lek pa tvsh dhe 872,400 lekë me tvsh. 
Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime:Nga drejtimi i QSUT, të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe 

përgjegjësitë për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet, si dhe të kërkohet në rrugë 

ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit, lidhur me vlerën prej 872,400 lekë, përkatësisht nga personi/at përgjegjës, të cilët kanë 

shkaktuar shpenzim të paargumentuar ndaj buxhetit të QSUT si rrjedhojë e përllogaritjes gabim 

të vlerës së fondit limit.    

 

36. Titulli i Gjetjes: Parregullsi në hartimin e specifikimeve teknike për procedurën e 

prokurimit me objekt “Shërbimi i pastrimit të ambientit të jashtë dhe mirëmbajtjen e 

sipërfaqeve të gjelbra me vlerë 3,577,936 lekë pa tvsh, dhe 4,293,523 lekë me tvsh, për 

periudhën 03.03.2016-12.05.2016”. 

 

Situata: Njësia e prokurimit nuk ka kërkuar për OE, të disponojë licencat e duhura për 

transportin e mbetjeve urbane si dhe kontratën me landfillet përkatëse për shkarkimin e tyre. 

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me ligjin nr. 10 463, datë 22.09.2011, “Për 

menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar neni 57, ku citohet: 

 

 “Transportuesit e mbetjeve, 1. Transporti i mbetjeve kryhet nga persona që disponojnë licencë 

të vlefshme për transportin e mbetjeve. 2. Qendra Kombëtare e Licencimit lëshon licencën për 

transportin e mbetjeve, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit nr. 

538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga/apo 

nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të 

përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri ” 

 

Ndikimi:-Mos kërkimi i specifikimeve të mësipërme në kundërshtim me rregullat dhe ligjet 

mund të shkaktonte bllokimin e largimit të mbetjeve duke krijuar një situatë kritike për QSUT. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 
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Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: Të merren masa nga drejtimi i institucionit që të sigurohet mirëpërdorimi i 

fondeve publike, rritja e efiçencës dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik, sigurimi i 

një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues, si dhe arritja e integritetit, besimit publik dhe 

transparencës në procedurat e prokurimit publik. 

 

  

37. Titulli i Gjetjes: Parregullsi në zbatimin e kontratës me objekt “Shërbimi i pastrimit të 

ambientit të jashtë dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra për periudhën 03.03.2016-

12.05.2016”. 

Situata: -Më datë 04.03.2016, me nr. 1391/6 është lidhur kontrata e shërbimit me OE F. sh.p.k., 

me vlerë totale 3,576,881 lekë pa tvsh. Në zbatimin e kontratës 70 ditore me OE F. sh.p.k., nga 

data 04.03.2016 deri më datë 12.05.2016, në dokumentacionin e vënë në dispozicion, në proces 

verbalet dhe situacionet firmosura nga znj. L.S., me detyrë përgjegjëse sektori dhe përfaqësuesi i 

OE z. S.P., nga fletët e grafikut të mirëmbajtjes të firmosura nga specialisti i QSUT, z. V.K., u 

konstatua se rritja e sasisë 1000 kg, nga 9,000 kg në 10,000 kg, nuk është shoqëruar me 

dokumente vërtetuese si peshime, proces verbale etj. 

-Në situacionin e periudhës 01.05.2016-12.05.2016 u konstatua se janë marrë në dorëzim 30 

kosha mbeturinash plastik, me vlerë për njësi 14,000 lekë, dhe 10 kosha metalik. Ky dorëzim 

është kryer në javën e fundit të përfundimit të kontratës si dhe nuk është shoqëruar me proces 

verbalin e komisionit për marrjen në dorëzim të aktiveve të pasqyruar në situacion.  

 

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me ligjin nr. 10 296, datë 08.07.2010, “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pika 29, 35- 36 ku citohet: 

 

" 35-Regjistrimi  i  veprimeve  ekonomike  në  librat  e  kontabilitetit  bazohet  në  dokumente   
origjinale që përdoren për këtë qëllim dhe  grupohen në: ... Dokumente vërtetues - vërtetojnë 

kryerjen në fakt, dhe në mënyrë kronologjike, tëveprimeve ekonomike. Të tilla janë fletëhyrjet, 

faturat, situacionet e shpenzimeve, fletëdaljet, mandat arkëtimet, mandat pagesat, 

procesverbalet, dhe të tjera akte me natyrë verifikues shpenzimi. 

 36-Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, 

përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit 

sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të 

dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. 

Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të lexueshme dhe të eliminojnë mundësinë për 

gabime, harresa, numërim të dyfishtë si dhe atë të mashtrimeve 

Pika 29. -Kufiri minimal për pragun e vlerësimit të aktiveve afatgjata materiale është 10,000 

leke dhe afat përdorimi mbi një vit. 

Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara 

42.-Titullari i njësisë miraton urdhrin për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të 

aktiveve të furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, plotësinë e tyre dhe të dokumentacionit 

shoqërues.   
43.-Komisioni përbëhet nga specialistë të fushë s sipas llojit të aktiveve dhe, në rast nevoje, 

edhe nga ekspertë të jashtëm. Në komision bëjnë pjesë jo më pak se tre veta, duke përfshirë 

edhe punonjësin me përgjegjësi materiale.” 
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Ndikimi:-Vlera 100,800 lek pa tvsh përbën shpenzim ekonomik jo të justifikuar nga OE F. 

sh.p.k. 

Vlera 480,000 lekë pa tvsh përbën shpenzim ekonomik jo të justifikuar nga OE F. sh.p.k. 
 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime:Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 580,800 lekë, përkatësisht 

nga kontraktori, i cili ka shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të QSUT, si rrjedhojë e mos 

pasjes së dokumenteve vërtetues për situacionet e shpenzimeve të paraqitura për likuidim. 

 

38. Titulli i Gjetjes:  Parregullsi në llogaritjen e fondit limit për procedurën e prokurimit 

me objekt “Shërbimi i pastrimit të ambientit të jashtë dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të 

gjelbrapër kryerjen e shërbimit  për periudhën 13.05.2016- 11.07.2016”. 

Situata: Me urdhrin nr. 2581 prot, datë 10.05.2016, drejtori i përgjithshëm znj. O.M. ka ngritur 

komisionin për vlerësimin e nevojave, argumentimin e fondit limit si dhe hartimin e 

specifikimeve teknike, për “Shërbimin e pastrimit të jashtëm dhe sipërfaqet e gjelbërta në 

QSUT”. Relacioni përmbledhës i hartimit të fondit limit duhet të përgatitej brenda datës 

10.05.2016.  

Për përgatitjen e fondit limit për periudhën 13.05.2016 deri më 11.07.2016, komisioni u mbështet 

në llogaritjet e kryera nga grupi i punës i ngritur me Urdhër nr. 260, datë 10.09.2015 me nr. 5321 

prot, “ Për ngritjen e komisionit për argumentimin e fondit limit, si dhe hartimin e specifikimeve 

teknike për të gjitha procedurat e prokurimit publik të planifikuara nga Drejtoria e Shërbimeve 

Mbështetëse për vitin 2016, për nevoja të QSUT-së”, për fondin limit të gjithë vitit 2016, me 

shkresën me nr. 620 prot, datë 26.01.2016. 

Në tabelën analitike të përllogaritjes së fondit zëri nr. 1 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe 

me makinë teknologjike”, është marrë mesatarja e çmimit të ofertave me 0.277 lek pa tvsh për 

sipërfaqen 26,920 m2 me frekuencë 1 herë, zëri nr.2 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me 

krahë, (fshesë), turni i parë, sasia 16,190 m2, me çmimin 0.366 lek për m2, zëri nr. 3 është 

“Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me krahë, (fshesë), turni i dytë”, sasia 16,190 m2, me çmimin 

0.366 lek për m2.  

Lidhur me sa më sipër grupi për zërat 1,2,3 ka kërkuar ofertat e tregut duke pretenduar se janë 

zëra të rinj. Shërbimi i tre zërave ka: - Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe me makinë teknologjike, 

-Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me krahë, (fshesë), turni i parë dhe -Pastrim i rrjetit rrugor, P. 

trotuare me krahë, (fshesë), turni i dytë, të gjithë këto të përfshirë në zërat 1,2 të kontratës me nr. 

2641/3 prot, datë 14.05.2015. Grupi i punës duhet të merrte çmimet e kontratës dhe jo ato të 

ofertave të kërkuara. 

Në kërkesën me nr. 595, datë 25.01.2016, e përgjegjëses së Sektorit të Monitorimeve të 

Shërbimeve të Kontraktuara, znj. L.S.është kërkuar rritja e sasisë së mbeturinave nga 9,000 kg në 

ditë në 11,000-12,000 kg në ditë duke e justifikuar me rritjen e numrit të pacientëve. Grupi i 

caktuar për llogaritjen e fondit limit këtë sasi e ka ndryshuar nga 9,000 kg në 10,000 kg.  

Rritja e mësipërme është kryer duke mos u mbështetur në asnjë evidencë të matshme dhe të 

kontrollueshme. Nga sektori i monitorimeve të shërbimeve të kontraktuara nuk ka pasur proces 

verbale për kryerjen e peshimeve të mbeturinave urbane të tërhequra. 
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Gjithashtu, sqaruar sa më sipër, nuk argumentohet lidhur me sasinë e prokuruar, duke 

vërtetuar mbi pa-rregullshmërinë e ndjekur, për përllogaritjen e vlerës së fondit limit, si 

dhe mos dokumentimin e sasisë.  

 

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 59 i VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku citohet: 

 

" Neni 59 i VKM së mësipërme parashikon se: “Përllogaritja e vlerës limit të kontratës bëhet 

nga njësia e prokurimit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme. 

2. Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose 

më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave 

(INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për 

shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe 

a) çmimet e tregut; ose/dhe 

b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera 

kontraktore; ose/dhe 

ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara .” 

 

Ndikimi:- Veprimet e mësipërme kanë shkaktuar shpenzime jo të justifikuara në vlerën 

692,700 lek pa tvsh dhe 831,240 lekë me tvsh. 
Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime:Nga drejtimi i QSUT, të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe 

përgjegjësitë për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet, si dhe të kërkohet në rrugë 

ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit, lidhur me vlerën prej 831,240 lekë, përkatësisht nga personi/at përgjegjës, të cilët kanë 

shkaktuar shpenzim të paargumentuar ndaj buxhetit të QSUT si rrjedhojë e përllogaritjes gabim 

të vlerës së fondit limit. 

 

39. Titulli i Gjetjes: Parregullsi në hartimin e specifikimeve teknike për procedurën e 

prokurimit me objekt “Shërbimi i pastrimit të ambientit të jashtë dhe mirëmbajtjen e 

sipërfaqeve të gjelbra, për periudhën 13.05.2016-11.07.2016”.  

Situata: -Njësia e prokurimit nuk ka kërkuar për OE, të disponojë licensat e duhura për 

transportin e mbetjeve urbane si dhe kontratën me landfillet përkatëse për shkarkimin e tyre.  

-Në specifikimet teknike lidhur me kapacitetet teknike që duhet të plotësonte operatori ekonomik 

është dhe disponimi i makinerive dhe pajisjeve si vijon:-Makinë teknologjike transportuese 

mbeturinash, me kapacitet jo më pak se 12 ton, raport kompaktimi 1:4-1:6, -Makinë teknologjike 

e vogël për fshirjen e rrugëve dhe trotuareve, me kapacitet mbajtës transportues 2-3 m3 të pajisur 

me fshesë rul në qendër, sistem fshirje me transmision mekanik dhe sistem spërkatje me ujë gjatë 

punës,-Makinë për larjen e rrugëve (autobot), të pajisur me pompë për larjen e rrugëve me 

presion, pajisur me tub për nxjerrjen e ujit me presion në pjesët anësore të tij me kapacitet 

mbajtës, jo më pak se 8000 litra ujë. 

Lidhur me sa më sipër nga njësia e prokurimit nuk është kërkuar foto të makinave dhe të targave   

për verifikimin e përshtatshmërisë së tyre. 
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-AK ka kërkuar nga OE të disponojë dhe licenca profesionale të shoqërisë lidhur me ekzekutimin 

e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategorinë e mëposhtme sipas modelit nga MPPTT, NP-

12: Punime të inxhinierisë së mjedisit. 

Kërkesa: “Licencë profesionale si shoqëri me pikat NP-12 është kërkesë e pabazë dhe në 

kundërshtim me objektin e procedurës së prokurimit dhe diskriminuese. 

 

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me ligjin nr. 10 463, datë 22.09.2011, “Për 

menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar neni 57, ku citohet: 

 

 “Transportuesit e mbetjeve, 1. Transporti i mbetjeve kryhet nga persona që disponojnë licencë 

të vlefshme për transportin e mbetjeve. 2. Qendra Kombëtare e Licencimit lëshon licencën për 

transportin e mbetjeve, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit nr. 

538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga/apo 

nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të 

përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri ” 

 

-Këto veprime janë bërë në kundërshtim me Vendimin nr. 724, datë 1.9.2010 “Për disa 

ndryshime në vendimin nr. 153, datë 7.4.2000 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e 

rregullores për zbatimin e kodit rrugor të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 1, pika 

2,g, ku citohet: 

 

“Targat e makinave teknologjike: sfondi i gjelbër, shkronjat dhe numrat të bardhë, shenja 

dalluese MT (makinë teknologjike), (figurat III.4/l.i dhe III.4/2.i)” 

 

-Këto veprime janë bërë në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 30, ku citohet: 

 

Neni 30 Kërkesat e cilësisë 

“1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i 

plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t‟u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga 

një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose 

organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të 

ofertuesit.”  

-2. Certifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e 

kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit. 

 

 

Ndikimi:- Njësia e prokurimit duke mos kërkuar specifikimet e mësipërme lidhur me licencat 

dhe dokumentacionin për vërtetimin e kapaciteteve teknologjike të OE mund të shkaktonte nj 

situatë alarmante me pasojë bllokimin e largimit të mbetjeve dhe pastrimin e ambienteve të 

QSUT. Gjithashtu njësia e prokurimit, në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik ka 

hartuar kërkesa për kualifikim të cilat ulin konkurencën në prokurim, si dhe janë diskriminuese.   

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 
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Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: Të merren masa nga drejtimi i institucionit që të sigurohet mirëpërdorimi i 

fondeve publike, të rritja e efiçencës dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik, sigurimi i 

një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues, si dhe arritja e integritetit, besimit publik dhe 

transparencës në procedurat e prokurimit publik. 

 

40. Në procedurën e prokurimit me objekt: “Shërbimi i pastrimit të jashtëm dhe sipërfaqeve të 

gjelbërta në QSUT, për vitin 2016”, me të dhëna si më poshtë vijon: 

 
         Të dhëna mbi tenderin Komisioni i vlerësimit të ofertave Njësia e prokurimit 
Urdhër Prokurimi i titullarit të 

autoritetit kontraktor Nr. 1391 Prot., 

datë 01.03.2016.   

I.K. kryetar 

G. M. anëtare 

E.H. anëtar 

 

 

E.X. kryetare 

B.K. anëtare 

N.K. anëtar 
Vlera e përllogaritur e kontratës: 

3,577,936  lekë pa TVSH.  
Lloji i procedurës:  Negocim pa 

shpallje paraprake   
Operatori ekonomik fitues “F.” sh.p.k.  

Vlera e ofertës 3,576,881 lekë pa 

TVSH. 

Ulja nga fondi limit: 1,055 lekë pa 

TVSH.   
Kontrata Nr. 1391/6 Prot., datë 

04.03.2016, vlera 4,292,257 lekë me 

TVSH.   
Raporti përmbledhës i hartuar nga 

KVO, Nr. 1391/3 Prot., datë 

04.03.2016.  

 

Formulari i sigurimit të kontratës 

lëshuar datë 04.03.2016.  

 

Tenderi i zhvilluar më 

datë: 04.03.2016. 

 

    Titullari i AK: O.M. 
Formulari i publikimit të njoftimit 

të kontratës së nënshkruar Nr. 

1391/7  Prot., datë 08.03.2016.   

Kualifikuar 1  OE. 

Pjesëmarrës 1 OE.  

Kanë marrë pjesë në tender: 

Shoqëria “F.” Sh.p.k. me ofertë 

3,577,936 lekë pa TVSH; kualifikuar. 

 

Njoftimi i klasifikimit datë 

04.03.2016.  

 

Njoftim i kontratës së 

nënshkruar: Publikuar në 

Buletinin e Njoftimeve 

Publike Nr10, datë 

15.03.2016    

 

 

Me shkresën nr. 1368 datë 29.02.2016, grupi i punës i ngritur me urdhërin nr. 260, me nr. 5321 

prot, datë 10.09.2015, “Për ngritjen e komisionit për argumentimin e fondit limit, si dhe hartimin 

e specifikimeve teknike për të gjitha procedurat e prokurimit publik të planifikuara nga Drejtoria 

e Shërbimeve Mbështetëse, për vitin 2016, për nevoja të QSU-Nënë Tereza”, bazuar në shkresat 

me MB për afatet e kryerjes së procedurës së prokurimit, grupi i punës i përbërë nga E.X. 

drejtore në DSHM, E.S. specialiste në DEPF, M.C.specialiste në DSHM, dhe A.H.specialist në 

DSHM, i kanë dërguar drejtores së përgjithshme znj. O.M., vlerën e fondit limit për kryerjen e 

shërbimit për 70 ditë me vlerë 3,577,936 lekë pa tvsh, dhe 4,293,523 lekë me tvsh. 
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Në shkresë citohet ripërllogaritja e fondit limit bazuar shkresën me nr. 620 prot, datë 26.01.2016, 

si dhe duke shpjeguar se përllogaritja është kryer duke u bazuar në çmimet e kontratës nr. 2641/3 

prot, datë 14.05.2015 si dhe për zërat e rinj mesataret e çmimeve të marra nga ofertat. 

Nëpërmjet ftesë ofertave të dërguara shoqërive F. sh.p.k., S. sh.p.k., dhe K. sh.p.k., më datë 

24.12.2015 me numra protokolli respektivisht 7424./2, 7424/1, 7424, dhe marrë ofertat e tyre më 

datë 06.01.2016 me numrat e protokollit respektivisht 7424/5, 7424/3, 7424/4. Bazuar në tre 

ofertat e dërguara nga 3 shoqëritë u hartuan vlerësimet ku për çdo zë të ri të shtuar u mor për 

bazë çmimi më i ulët i ofruar. 

 

Në kontratën me nr. 2641/3 prot, datë 14.05.2015, zëri nr.1 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. 

sheshe me makinë teknologjike, P. fshesë, turni i parë”, çmimi është 0.06 lekë për m2 pa tvsh,  

dhe zëri i dytë është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe me fshesë, turni i dytë”, çmimi është 0.07 

për m2 lekë pa tvsh.  

Në tabelën analitike të përllogaritjes së fondit zëri nr. 1 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe 

me makinë teknologjike”, është marrë mesatarja e çmimit të ofertave me 0.277 lek pa tvsh për 

sipërfaqen 26,920 m2 me frekuencë 1 herë, zëri nr.2 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me 

krahë, (fshesë), turni i parë, sasia 16,190 m2, me çmimin 0.366 lek për m2, zëri nr. 3 është 

“Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me krahë, (fshesë), turni i dytë”, sasia 16,190 m2, me çmimin 

0.366 lek për m2.  

Lidhur me sa më sipër grupi për zërat 1,2,3 ka kërkuar ofertat e tregut duke pretenduar se janë 

zëra të rinj. Shërbimi i tre zërave ka - Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe me makinë teknologjike, -

Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me krahë, (fshesë), turni i parë dhe -Pastrim i rrjetit rrugor, P. 

trotuare me krahë, (fshesë), turni i dytë, të gjithë këto të përfshirë në zërat 1,2 të kontratës me nr. 

2641/3 prot, datë 14.05.2015. Grupi i punës duhet të merrte çmimet e kontratës dhe jo ato të 

ofertave të kërkuara. 

Në kërkesën me nr. 595, datë 25.01.2016, e përgjegjëses së Sektorit të Monitorimeve të 

Shërbimeve të Kontraktuara, znj. L.S.është kërkuar rritja e sasisë së mbeturinave nga 9,000 kg në 

ditë neë 11,000-12,000 kg në ditë duke e justifikuar me rritjen e numrit të pacientëve. Grupi i 

caktuar për llogaritjen e fondit limit këtë sasi e ka ndryshuar nga 9,000 kg në 10,000 kg.  

Rritja e mësipërme është kryer duke mos u mbështetur në asnjë evidencë të matshme dhe të 

kontrollueshme. Nga sektori i monitorimeve të shërbimeve të kontraktuara nuk ka pasur proces 

verbale për kryerjen e peshimeve të mbeturinave urbane të tërhequra. 

Gjithashtu, sqaruar sa më sipër,AK nuk argumenton lidhur me sasinë e prokuruar, duke 

vërtetuar mbi parregullshmërinë e ndjekur, për përllogaritjen e vlerës së fondit limit, si 

dhe mosdokumentimin e sasisë.  

Neni 56 i VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, parashikon se: “Titullari i autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar prej tij është 

përgjegjës për ngritjen e grupeve të punës, komisioneve të përfshira në procesin e prokurimit 

dhe nxjerrjen e urdhrit të prokurimit. Zyrtari i autorizuar për fillimin e prokurimit duhet të jetë 

njëri nga drejtuesit kryesorë të autoritetit kontraktor, zakonisht zëvendëstitullari. Ai duhet të 

sigurojë një ndarje të qartë ndërmjet detyrave të zyrtarëve/nëpunësve të përfshirë në hartimin e 

dokumenteve të tenderit dhe atyre të përfshirë në procesin e vlerësimit dhe të përzgjedhjes së 

fituesit”. 

Neni 59 i VKM së mësipërme parashikon se: “Përllogaritja e vlerës limit të kontratës bëhet nga 

njësia e prokurimit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme. 
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2. Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më 

shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave 

(INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për 

shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe 

a) çmimet e tregut; ose/dhe 

b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera 

kontraktore; ose/dhe 

ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara. 

Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë 

përllogaritjen e vlerës së kontratës”. 

Pika 2 e nenit 57 të VKM së mësipërme, parashikon se:  

“Njësia e prokurimit është përgjegjëse për:  

- sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe përgatitjen e 

regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave tëprokurimit publik;  

- përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti);  

- përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme; 

- hartimin e urdhrit të prokurimit;  

- përgatitjen e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që u 

bashkëlidhen atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe specifikimet 

teknike, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;  

- hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore;  

- administrimin e të gjitha procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument tjetër, 

që lidhet me procedurat e përcaktimittë fituesit,duke përfshirë edhe procesverbalet e mbledhjeve, 

kur është rasti;  

- llogaritjen e çmimeve të shitjes së dokumenteve të tenderit që u jepen operatorëve ekonomikë 

me kërkesë të tyre, kur është rasti”. 

 

Veprimet e mësipërme kanë shkaktuar shpenzime jo të justifikuara në vlerën 727.000 lek 

pa tvsh. Kjo vlerë është vetëm për periudhën 03.03.2016-12.05.2016.  

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e grupit të përllogaritjes së fondit limit dhe 

përgjegjësja e sektorit të shërbimeve mbështetëse.  

 

Me shkresën nr. 1368/1, datë 29.02.2016, drejtoresha e shërbimeve mbështetëse znj. E.X., ka 

kërkuar hapjen e procedurës së prokurimit me objekt “Shërbimi i ambjentit të jashtëm dhe 

mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbërta në QSUT”. 

Autoriteti Kontraktor QSUT, in ndodhur në kushtet kur kontrata fillestare me këtë objekt 

prokurimi ka përfunduar më datë 31.12.2015, për nevojat e fillim viti ka proceduar me lidhjen e 

kontratës së furnizimit shtesë me vlerën 20% të kontratës fillestare për mbulimin e nevojave deri 

më datë 28.02.2016. Me shkresën nr. 620/1 i është dërguar Ministisë së Brendëshme kërkesa për 

hapjen e procedurës së prokurimit. Me shkresën nr. 705/1 datë 04.01.2016 i është kërkuar MB, 

për mbulimin e nevojave nga data 29.02.2016 deri më 31.12.2016 si dhe është kërkuar 

informacioni për afatet kohore që i duheshim për kryerjen e kësaj procedure. Me shkresën nr. 

263/1 datë 12.02.2016, është bërë e ditur se afati i zhvillimit të procedurës së hapur do të ishte 

maksimumi 55 ditë deri në lidhjen e kontratës me AK. 

Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta, pastrimi si dhe largimi i mbeturinave urbane janë një 

kusht i domosdoshëm për QSUT. 
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Duku u nisur nga sa më sipër është gjykuar të përdoret procedura e negocimit pa shpallje 

paraprake të njoftimit me afat 70 ditë me mundësinë e shkëputjes së kontratës në momentin e 

lidhjes së kontratës së re e dërguar nga Ministria e Brendëshme. 

 

Specifikimet teknike   

Njësia e prokurimit nuk ka kërkuar për OE, të disponojë licensat e duhura për transportin e 

mbetjeve urbane si dhe kontratën me landfillet përkatëse për shkarkimin e tyre në kundërshtim 

me ligjin nr. 10 463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar 

neni 57, ku citohet “Transportuesit e mbetjeve, 1. Transporti i mbetjeve kryhet nga persona që 

disponojnë licencë të vlefshme për transportin e mbetjeve. 2. Qendra Kombëtare e Licencimit 

lëshon licencën për transportin e mbetjeve, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III 

të vendimit nr. 538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen 

nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera 

nënligjore të përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri”. 

 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e njësisë së prokurimit znj. E.X., kryetare, znj. B.K. 

anëtare dhe znj. N.K. anëtare.  

 

Në përgjigje të observacionit dërguar nga znj.B.K., me shkresën nr. 5/56 prot, datë 04.04.2019, 

në lidhje me akt konstatimin e KLSH-së nr.42, pretendohet se kriteret e veçanta janë përpiluar 

nga specialisti përkatës i njësisë së prokurimit e dokumentuar në DST, ju bëjmë me dije që 

merret në konsideratë.  

 

Në përgjigje të observacionit dërguar nga znj. N.K., me shkresën nr. 5/128 prot, datë 

08.04.2019, në lidhje me akt konstatimin e KLSH-së nr.42, pretendohet se kriteret e veçanta janë 

përpiluar nga specialisti përkatës i njësisë së prokurimit e dokumentuar në DST, ju bëjmë me 

dije që merret në konsideratë pjesërisht. 

 

Për procedurën e prokurimit “Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të 

kontratës”, pas hartimit të dokumentave standarte janë ftuar operatorët “K.”, sh.p.k., “F.”, 

sh.p.k., “I.K.”, sh.p.k., “P.S.” sh.p.k., dhe “T.A.L.” sh.p.k.  

Më datë 04.03.2016, komisioni i vlerësimit të ofertave, i përbërë nga z. I.K., znj. G. M. dhe z. 

E.H., në raportin me nr. 1391/3 prot, ka vlerësuar si fitues ofertën e vetme të shoqërisë F. sh.p.k., 

nga pesë opertarë të ftuar, pasi ka kryer vlerësimin për ofertën nëse ishte anomalisht e ulët dhe 

duke mos rezuluar e tillë e ka shpallur fituese. 

 

-Më datë 04.03.2016, me nr. 1391/6 është lidhur kontrata e shërbimit me OE F. sh.p.k., me vlerë 

totale 3,576,881 lekë pa tvsh,  

Në zbatimin e kontratës 70 ditore me OE F. sh.p.k., nga data 04.03.2016 deri më datë 

12.05.2016,  në dokumentacionin e vënë në dispozicion, në proces verbalet dhe situacionet 

firmosura nga znj. L.S., me detyrë përgjegjëse sektori dhe përfaqësuesi i OE z. S.P., nga fletët e 

grafikut të mirëmbajtjes të firmosura nga specialisti i QSUT, z. V.K., u konstatua se rritja e 

sasisë 1000 kg, nga 9,000 kg në 10,000 kg, nuk është shoqëruar me dokumente vërtetuese si 

peshime, proces verbale etj, veprime këto në kundërshtim me ligjin nr. 10 296, datë 08.07.2010, 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. 
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Vlera 100,800 lek pa tvsh përbën shpenzim ekonomik jo të justifikuar nga OE F. sh.p.k. 

Në situacionin e periudhës 01.05.2016-12.05.2016 u konstatua se janë marrë në dorëzim 30 

kosha mbeturinash plastik, me vlerë për njësi 14,000 lekë, dhe 10 kosha metalik. Ky dorëzim 

është kryer në javën e fundit të përfundimit të kontratës si dhe nuk është shoqëruar me proces 

verbalin e komisionit për marrjen në dorëzim të aktiveve të pasqyruar në situacion, veprime në 

kundërshtim me ligjin nr. 10 296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, i ndryshuar. 

Vlera 480,000 lekë pa tvsh përbën shpenzim ekonomik jo të justifikuar nga OE F. sh.p.k. 
Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi znj. L.S.dhe z. V.K.. 

 

Në përgjigje të observacionit dërguar nga z. V.K., me shkresën nr. 5/52 prot, datë 04.04.2019, në 

lidhje me akt konstatimin e KLSH-së nr.42, pretendohet se është vepruar sipas kushteve të 

kontratës. 

Në lidhje sa më sipër, ju bëjmë me dije që nuk merret në konsideratë pasi materialet nuk janë 

argumentuara nga ana dokumentare dhe ligjore. 

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-148 prot., datë 17.06.2019 nga V.K. nuk 

qëndron, si dhe nuk është i shoqëruar me dokumentacion shtesë që të provojë dhe vërtetojë të 

kundërtën e konstatimit. 

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-167/8 prot., datë 17.06.2019 nga L.S.nuk 

qëndron, si dhe nuk është i shoqëruar me dokumentacion që të provojë dhe vërtetojë të kundërtën 

e konstatimit.  

 

Me urdhërin nr. 2581 prot, datë 10.05.2016, drejtori i përgjitshëm znj. O.M. ka ngritur 

komisionin pë vlerësimin e nevojave, argumentimin e fondit limit si dhe hartimin e 

specifikimeve teknike, për “Shërbimin e pastrimit të jashtëm dhe sipërfaqet e gjelbërta në 

QSUT”. Komisioni përbëhet nga znj. L.S., znj. G. M., znj. E.T., D.M., znj. P.M.. Relacioni 

përmbledhës i hartimit të fondit limit duhet të përgatitej brenda datës 10.05.2016.  

Për përgatitjen e fondit limit për periudhën 13.05.2016 deri më 11.07.2016, komisioni u mbështet 

në llogaritjet e kryera nga grupi i punës i ngritur me Urdhër nr. 260, datë 10.09.2015 me nr. 5321 

prot, “ Për ngritjen e komisionit për argumentimin e fondit limit, si dhe hartimin e specifikimeve 

teknike për të gjitha procedurat e prokurimit publik të planifikuara nga Drejtoria e Shërbimeve 

Mbështetëse për vitin 2016, për nevoja të QSUT-së”, për fondin limit të gjithë vitit 2016, me 

shkresën me nr. 620 prot, datë 26.01.2016. 

 

Në shkresë citohet ripërllogaritja e fondit limit bazuar shkresën me nr. 620 prot, datë 26.01.2016, 

si dhe duke shpjeguar se përllogaritja është kryer duke u bazuar në çmimet e kontratës nr. 2641/3 

prot, datë 14.05.2015 si dhe për zërat e rinj mesataret e çmimeve të marra nga ofertat. 

 

Në kontratën me nr. 2641/3 prot, datë 14.05.2015, zëri nr.1 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. 

sheshe me makinë teknologjike, P. fshesë, turni i parë”, çmimi është 0.06 lekë për m2 pa tvsh,  

dhe zëri i dytë është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe me fshesë, turni i dytë”, çmimi është 0.07 

për m2 lekë pa tvsh.  

Në tabelën analitike të përllogaritjes së fondit zëri nr. 1 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe 

me makinë teknologjike”, është marrë mesatarja e çmimit të ofertave me 0.277 lek pa tvsh për 

sipërfaqen 26,920 m2 me frekuencë 1 herë, zëri nr.2 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me 
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krahë, (fshesë), turni i parë, sasia 16,190 m2, me çmimin 0.366 lek për m2, zëri nr. 3 është 

“Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me krahë, (fshesë), turni i dytë”, sasia 16,190 m2, me çmimin 

0.366 lek për m2.  

Lidhur me sa më sipër grupi për zërat 1,2,3 ka kërkuar ofertat e tregut duke pretenduar se janë 

zëra të rinj. Shërbimi i tre zërave ka - Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe me makinë teknologjike, -

Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me krahë, (fshesë), turni i parë dhe -Pastrim i rrjetit rrugor, P. 

trotuare me krahë, (fshesë), turni i dytë, të gjithë këto të përfshirë në zërat 1,2 të kontratës me nr. 

2641/3 prot, datë 14.05.2015. Grupi i punës duhet të merrte çmimet e kontratës dhe jo ato të 

ofertave të kërkuara. 

Në kërkesën me nr. 595, datë 25.01.2016, e përgjegjëses së Sektorit të Monitorimeve të 

Shërbimeve të Kontraktuara, znj. L.S.është kërkuar rritja e sasisë së mbeturinave nga 9,000 kg në 

ditë në 11,000-12,000 kg në ditë duke e justifikuar me rritjen e numrit të pacientëve. Grupi i 

caktuar për llogaritjen e fondit limit këtë sasi e ka ndryshuar nga 9,000 kg në 10,000 kg.  

Rritja e mësipërme është kryer duke mos u mbështetur në asnjë evidencë të matshme dhe të 

kontrollueshme. Nga sektori i monitorimeve të shërbimeve të kontraktuara nuk ka pasur proces 

verbale për kryerjen e peshimeve të mbeturinave urbane të tërhequra. 

Gjithashtu, sqaruar sa më sipër,AK nuk argumenton lidhur me sasinë e prokuruar, duke 

vërtetuar mbi parregullshmërinë e ndjekur, për përllogaritjen e vlerës së fondit limit, si 

dhe mosdokumentimin e sasisë.  

Veprimet e mësipërme kanë shkaktuar shpenzime jo të justifikuara në vlerën 692,700 lek 

pa tvsh. Kjo vlerë është për periudhën 13.05.2016-11.07.2016.  

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e komisionit për argumentimin e fondit limit. 

 

Në përgjigje të observacionit dërguar nga znj. E.S., dhe znj. E.X. me shkresën nr. 5/65 prot, datë 

05.04.2019, dhe observacionit nr. 5/68 prot, datë 05.04.2019,  në lidhje me akt konstatimin e 

KLSH-së nr.42, pretendohet se lidhur me rritjen e sasisë së plehrave nga 9000 në 10,000 kg keni 

marrë mesataren e peshave nga proces verbalet e mbajtura nga sektori. Proces verbalet që ju i 

keni bashkë ngjitur observacionit janë të mbajtur nga punonjësit e drejtorisë së shërbimeve 

mbështetëse dhe përfaqësuesit të OE. Të gjitha proces verbalet janë mbajtur në fund të muajit 

dhe kanë të njëjtin formulim “..... i mbajtur sot.....mbi peshën e mbetjeve urbane..., ku rezultoi 

që pesha totale në muaj, sipas të dhënave të kamionit teknologjik është 11,000-12,000 kg në 

ditë”.  Lidhur me këto proces verbale nuk disponohet gjurma e auditimit, "Gjurma e auditimit" 

përfaqëson rrjedhën e dokumentuar të transaksioneve financiare dhe tëtransaksioneve të tjera, 

nga fillimi deri në përfundim të tyre, që synon të ripërshkojë të gjithaveprimtaritë individuale 

dhe vendimmarrjen lidhur me to. Ajo përfshin mbajtjen e dokumentacionit, raportimin, 

kontabilitetin dhe sistemin e mbajtjes së dosjeve si dhe nuk kanë të dhënat për tu kualifikuar si 

dokument financiar. ("Dokument financiar" është çdo informacion origjinal, plotësues, si dhe të 

dhënat kontabël të regjistruara në çdo lloj forme, të krijuara, të marra apo të mbajtura nga 

njësitë publike. Dokumenti financiar duhet të përshkruajë me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, që 

ka për objekt të përmbajë të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, 

treguesit sasiorë e ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin, e të tjera 

të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative.) 

Pra nuk disponoheshin urdhrat e titullarit, fletë peshime, mënyra e kryerjes së tyre, vendi ku u 

kryen, nr. i protokollit për relacionet e kryera, besueshmëria e veprimeve pasi nuk përcaktohet 

saktë sa është sasia ditore: 11,000 kg apo 12.000 kg që nëse ishin të vërteta duhet që OE i cili e 
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kishte në kontratë 9,000 kg të kishte bërë një ankesë zyrtare dhe të shqyrtohej nga QSUT me një 

komision të posaçëm.  

Në lidhje sa më sipër, ju bëjmë me dije që nuk merret në konsideratë pasi materialet nuk janë 

argumentuara nga ana dokumentare dhe ligjore. 

Observacioni i dërguar mbi projekt raportin nr. 5-164 prot., datë 17.06.2019 nga znj. E.S. nuk 

qëndron, si dhe nuk është i shoqëruar me dokumentacion shtesë që të provojë dhe vërtetojë të 

kundërtën e konstatimit. 

 

-Me shkresën nr. 2581/2, datë 10.05.2016, drejtoresha e shërbimeve mbështetëse znj. E.X., ka 

kërkuar hapjen e procedurës së prokurimit me objekt “Shërbimi i ambjentit të jashtëm dhe 

mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbërta në QSUT” për periudhën 13.05.2016 deri më 11.07.2016. 

Në memon e znj. E.X., drejtore e shërbimeve mbështetëse, datë 10.05.2016, drejtuar sektorit të 

prokurimeve, i është sugjeruar për procedurën sa më sipër emrat e K.”, sh.p.k., “F.”, sh.p.k., 

“I.K.”, sh.p.k., “P.S.” sh.p.k., dhe “T.A.L.” sh.p.k.  

 

41.Me urdhër prokurimin nr. 2603 prot, datë 11.05.2016, Autoriteti Kontraktor QSUT, i ndodhur 

në kushtet kur kontrata fillestare me këtë objekt prokurimi përfundonte më datë 12.05.2016, si 

dhe pas përgjigjes nga MM për situatën e procedurës së prokuruar e cila ndodhej në ankimim dhe 

për pasojë nuk mund të ofrohej, ka iniciuar procedurën e prokurimit me objekt “Shërbimi i 

pastrimit të ambientit të jashtëm dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbërta në QSUT”, me fond 

limit 2,293,552 lekë pa tvsh, me llojin negocim pa botim paraprak të njoftimit, me njësi 

prokurimi me kryetare znj. E.X., anëtarë z. P.C. dhe znj. G.D.. Me urdhërin nr. 2603/1 prot, datë 

11.05.2016, është ngritur komisioni i vlerësimit të ofertave. 

 
         Të dhëna mbi tenderin Komisioni i vlerësimit të ofertave Njësia e prokurimit 
Urdhër Prokurimi i titullarit të 

autoritetit kontraktor Nr. 2603 Prot., 

datë 11.05.2016.   

E.H. kryetare 

E.M.anëtar 

M.C. anëtare 

 

 

E.X. kryetar 

P.C. anëtar 

G.D.  anëtar 

 Vlera e përllogaritur e kontratës: 

2,293,552  lekë pa TVSH.  
Lloji i procedurës:  Negocim pa 

shpallje paraprake   
Operatori ekonomik fitues “F.” sh.p.k. 

Vlera e ofertës 2,292,528  lekë pa 

TVSH. 

Ulja nga fondi limit: 1,024  lekë pa 

TVSH.   
Kontrata Nr. 2603/6 Prot., datë 

13.05.2016, vlera 2,751,034 lekë me 

TVSH.   
Raporti përmbledhës i hartuar nga 

KVO, Nr. 2603/4 Prot., datë 

13.05.2016.  

Vendim Nr.2603/4 Prot., datë 

13.05.2016 i titullarit të AK, mbi 

miratimin e procedurës së prokurimit.  

Formulari i sigurimit të kontratës 

lëshuar datë   23.05.2016 

 

Tenderi i zhvilluar më 

datë: 13.05.2016. 

 

    Titullari i AK: O.M. 
Formulari i publikimit të njoftimit 

të kontratës së nënshkruar Nr. 

2603/7  Prot., datë 23.05.2016.   

Kualifikuar 1  OE. 

Pjesëmarrës 1 OE.  



 

261 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

Kanë marrë pjesë në tender: 

Shoqëria “F.” Sh.p.k. me ofertë 

2,292,528  lekë pa TVSH; kualifikuar. 

 

Njoftimi i klasifikimit datë 

04.03.2016.  

 

Njoftim i kontratës së 

nënshkruar: Publikuar në 

Buletinin e Njoftimeve 

Publike Nr21, datë 

30.05.2016    

 

 

Specifikimet teknike   

Njësia e prokurimit nuk ka kërkuar për OE, të disponojë licensat e duhura për transportin e 

mbetjeve urbane si dhe kontratën me landfillet përkatëse për shkarkimin e tyre në kundërshtim 

me ligjin nr. 10 463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar 

neni 57, ku citohet “Transportuesit e mbetjeve, 1. Transporti i mbetjeve kryhet nga persona që 

disponojnë licencë të vlefshme për transportin e mbetjeve. 2. Qendra Kombëtare e Licencimit 

lëshon licencën për transportin e mbetjeve, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III 

të vendimit nr. 538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen 

nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera 

nënligjore të përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri”. 

 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi kryetarja e njësisë së prokurimit, pasi siç shpjegohet në 

proces verbalin e përgatitjes së dokumentave të tenderit kriteret e veçanta për vërtetimin e 

kapacitetit teknik janë hartuar nga znj. E.X.. 

Mos pasja e këtyre licensave mund të shkaktonte ndërprerjen e shërbimit të largimit të plehrave 

duke sjellë situatë të rënduar në QSUT. 

 

Në specifikimet teknike lidhur me kapacitetet teknike që duhet të plotësonte operatori ekonomik 

është dhe disponimi i makinerive dhe pajisjeve si vijon: 

-Makinë teknologjike transportuese mbeturinash, me kapacitet jo më pak se 12 ton, raport 

kompaktimi 1:4-1:6,  

-Makinë teknologjike e vogël për fshirjen e rrugëve dhe trotuareve, me kapacitet mbajtës 

transportues 2-3 m3 të pajisur me fshesë rrul në qendër, sistem fshirje me transmision mekanik 

dhe sistem spërkatje me ujë gjatë punës, 

-Makinë për larjen e rrugëve (autobot), të pajisur me pompë për larjen e rrugëve me presion, 

pajisur me tub për nxjerrjen e ujit me presion në pjesët anësore të tij me kapacitet mbajtës, jo më 

pak se 8000 litra ujë. 

Për makineri-pajisjet në pronësi shoqërohen me akt pronësie ose kopje të noterizuar (kontrata 

shitblerje ose kontrata dhurimit) dhe leje qarkullimi, kolaudim e sigurim i detyrueshëm i mjeteve 

motorrike për automjetet. 

 

Lidhur me sa më sipër nga njësia e prokurimit nuk është kërkuar foto të makinave dhe të targave   

për verifikimin e përshtatshmërisë së tyre, duke u bazuar dhe në Vendimin nr.724, datë 1.9.2010 

“Për disa ndryshime në vendimin nr.153, datë 7.4.2000 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin 

e rregullores për zbatimin e kodit rrugor të republikës së shqipërisë”, të ndryshuar, neni 1, pika 

2,g, ku citohet: “Targat e makinave teknologjike: sfondi i gjelbër, shkronjat dhe numrat të 

bardhë, shenja dalluese MT (makinë teknologjike), (figurat III.4/l.i dhe III.4/2.i). 
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-AK ka kërkuar nga OE të disponojë dhe licensa profesionale të shoqërisë lidhur me ekzekutimin 

e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategorinë e mëposhtme sipas modelit nga MPPTT, NP-

12: Punime të inxhinierisë së mjedisit. 

Sipas VKM Nr. 759, datë 12.11.2014, “Për licencimin profesional të individëve dhe subjekteve 

juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe 

mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim, lidhja 3.1, N.P. 12 Punime të 

inxhinierisë mjedisore: Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe 

punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit 

të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet 

botanik dhe zoologjik. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, 

faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të 

baseneve hidrografike, eliminimin e prishjes së ekuilibrave hidrogjeologjike, nëpërmjet kthimit 

në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemimit 

bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karrierave dhe 

mbetjeve inerte.” 

Kërkesa: “Licencë profesionale si shoqëri me pikat NP-12 është kërkesë e pabazë dhe në 

kundërshtim me objektin e procedurës së prokurimit.  

 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e njësisë së prokurimit. 

 

Në përgjigje të observacionit dërguar nga znj. E.X., dhe z. P.C., me shkresën nr. 5/61 prot, datë 

05.04.2019, në lidhje me akt konstatimin e KLSH-së nr.42, pretendohet se diskrecionin për të 

kontrolluar përmbushjen e kushteve teknike konform ligjit 10 463, datë 22.09.2011, i ndryshuar, 

“Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, nuk e ka QSUT por institucionet kompetente ju 

sqarojmë se: 

Në ligjin e përmendur nga ju, neni 21, “Përgjegjësia për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, 

pika 1,2,3,5 citohet: “1. Krijuesi ose zotëruesi fillestar i mbetjeve e kryen trajtimin e tyre vetë 

ose përmes një tregtari a personi tjetër që kryen operacione trajtimi të mbetjeve, në përputhje 

me këtë ligj dhe ligjin nr. 10 448 ,datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit”. 2. Krijuesi ose zotëruesi 

fillestar i mbetjeve, që transferon mbetjet te një tregtar ose person që kryen operacione trajtimi 

të mbetjeve, sipas pikave 3 dhe 4 të këtij neni, nuk çlirohet nga përgjegjësia për operacionet e 

rikuperimit ose të asgjësimit të tyre.....5. Personat fizikë a juridikë, të licencuar, që 

grumbullojnë ose transportojnë mbetje, dorëzojnë mbetjet e grumbulluara ose të transportuara 

në impiante trajtimi të përshtatshme që plotësojnë kërkesat e këtij ligji. 
Neni 57, Transportuesit e mbetjeve, 1. Transporti i mbetjeve kryhet nga persona që disponojnë 

licencë të vlefshme për transportin e mbetjeve. 2. Qendra Kombëtare e Licencimit lëshon 

licencën për transportin e mbetjeve, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të 

vendimit nr. 538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen 

nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera 

nënligjore të përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri. 3. Këshilli i Ministrave, me 

propozimin e ministrit, të ministrit përgjegjës për ekonominë dhe të ministrit përgjegjës për 

transportin, miraton rregullat për zbatimin e këtij neni.  

Pra në përputhje të ligjit të mësipërm QSUT, (krijuesi i mbetjeve), nuk çlirohet nga përgjegjësia 

për operacionet e rikuperimit dhe asgjësimit si dhe transporti i mbetjeve kryhet nga persona që 

kanë licencë të vlefshme për transportin e mbetjeve. 
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Në lidhje sa më sipër, ju bëjmë me dije që nuk merret në konsideratë pasi materialet nuk janë 

argumentuara nga ana dokumentare dhe ligjore. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit të sjellë nga OE, u konstatua se janë vënë në dispozicion 3 

automjete, 1- mjeti rrugor i markës Scania, e tipit kamionçinë nga 3.5-7.5 ton, me targë 

AA351KU, 2- mjeti rrugor Shmidt e tipit kamionçinë deri më 3.5 ton, me targë AA833NF, 3- 

mjeti rrugor i tipit Merceds Benz i tipit kamion nga 7.5-18 ton, me targë AA539KA. 

 

Në këtë dokumentacion mungojnë foto të makinerive teknologjike dhe targave të tyre për 

kryerjen e verifikimit të regjistrimeve të automjeteve sipas VKM përkatëse, pra ishte e pamundur 

vlerësimi nëse këto automjete i plotësonin specifikimet teknike të kërkuara në DST. 

 

Komisioni i vlerёsimit tё ofertave duhet ta kishte anulluar procedurёn dhe tё kёrkonte nisjen e 

njё procedure tё re. 

  

Për sa më sipër mban përgjegjësi komisioni i vlerësimit të ofertave. 

 

Në përgjigje të observacionit dërguar nga znj. M.C., dhe z. E.M., me shkresën nr. 5/89 prot, datë 

05.04.2019, në lidhje me akt konstatimin e KLSH-së nr.42, pretendohet se OE ka sjellë 

dokumentacionin e duhur për kualifikim, ju sqarojmë përsëri se lidhur me makinat teknologjike 

për pastrimin dhe transportin e mbetjeve, të cilat në bazë të VKM nr.153, datë 7.4.2000 ,“Për 

miratimin e rregullores për zbatimin e Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, 

duhet të kishin “Targat e makinave teknologjike: sfondi i gjelbër, shkronjat dhe numrat të 

bardhë, shenja dalluese MT (makinë teknologjike), (figurat III.4/l.i dhe III.4/2.i). 

Vlerësimi me përgjegjshmëri i situatës për kryerjen e shërbimit të mësipërm, si nevojë e 

menjëhershme dhe që nuk mund të shtyhej duke justifikuar zgjedhjen e procedurës me negocim 

pa shpallje, kundërshton argumentimin tuaj se deklarata e OE se i plotësonte specifikimet teknike 

të kërkuara ishte e mjaftueshme për kualifikim. Në rastin e mos plotësimit situata e krijuar do të 

ishte emergjente dhe me pasoja për institucionin. 

Në lidhje sa më sipër, ju bëjmë me dije që nuk merret në konsideratë pasi materialet nuk janë 

argumentuara nga ana dokumentare dhe ligjore. 

Sipas observacionit të dërguar për projekt raportin nr. 5.169 prot., datë 17.06.2019 nga M.C., 

anëtare e KVO sqarojmë se observacioni i dërguar nuk qëndron dhe nuk dokumenton të 

kundërtën e konstatimit. Kjo për faktin se, referuar dokumentacionit të paraqitur në tender nga 

OE fitues, KVO është ndodhur përpara faktit të mosdokumentimit të plotësimit të kritereve 

specifike për kualifikim, pasi nuk mund të provonte dot që mjetet e paraqitura në tender, referuar 

kërkesave për kualifikim, të plotësoheshin dot. 

Gjithashtu, arsyetimi i dhënë se KVO nuk ka tagër të anullojë një procedurë prokurimi ju bëjmë 

me dije se, bazuar në nenin 24 të LPP, një procedurë prokurimi anullohet në rastin kur nuk 

paraqitet asnjë ofertë e vlefshme. 

Sa më sipër, KVO ka vepruar në kundërshtim me nenin 53 pika 3 të LPP. 
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Pika 7.Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në prokurimet me vlerë të vogël. 

 

Në zbatim të pikës 7 të programit të auditimit “Nr.1422/1, datë 01.03.2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë:  

 

Dokumentacioni i procedurave të prokurimeve me vlera të vogla 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:  

 

Titulli i Gjetjes:  Mos zbatimi i penaliteteve në kontratën e QSUT me OE “O.P.G.” sh.p.k 

Situata: -Me urdhër prokurimi nr. 27, datë 03.12.2015, nga titullarja e autoritetit kontraktor, 

është iniciuar procedura e prokurimit me vlera të vogla, me objekt “Blerje heparinë Sodium 

25000 UI Flakon”, për sasinë 2000, flakon, me vlerë 740,000 lekë pa tvsh.  Ky urdhër prokurimi 

ka ardhur si pasojë e situatës së krijuar nga dështimi i kontratës me subjektin “O.P.G.”, sh.p.k., i 

cili nuk ka furnizuar sasitë e kontraktuara.    

-Mos furnizimi me medikamentin Heparinë objekt i kontratës e firmosur që më datën 

09.07.2015, në kohën e duhur ka bllokuar kapacitetet funksionale të pavioneve të kirurgjisë, ka 

rrezikuar jetët e pacientëve dhe nga ana e QSUT-së nuk janë kërkuar penalitetet e përmendura 

në kontratën mes palëve, nuk është kërkuar bllokimi i sigurimit të kontratës në vlerën 230,880 

lekë si dhe nuk është kërkuar në Agjensinë e Prokurimit Publik për përjashtimin e kontraktorit 

nga pjesëmarrja në prokurimet publike, në mbështetje të nenit 13, pika 3/ç të LPP-së. 

Justifikimi i operatorit ekonomik se urdhëri i Ministrit të Shëndetësisë për pezullimin e 

medikamentit ka sjellë mos sjelljen e tij nuk qëndron pasi urdhëri ka dalë më datë 09.11.2015 

ndërkohë që kontrata është lidhur më 09.07.2015 dhe që në muajin e parë duhet të silleshin sasitë 

e para të medikamentit. 

 

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me LPP, i ndryshuar, neni 13, pika ç, ku citohet: 

 

" Agjenciae ProkurimitPublikpërjashtonnjë operatorekonomiknga pjesëmarrjanë 

procedurateprokurimit,pavarësishtngaçështjapenale,qëmundtëketëfilluar,përnjë 

periudhënga1derinë3vjetpër:mospërmbushjetë detyrimevekontraktualenë 

kontratatpublike,brendaafatevetë përcaktuara nërregullateprokurimit ." 

 

Ndikimi:- Me mos veprimet e tyre operatori ekonomik “O.P.G.” sh.p.k., ka sjellë një dëm 

ekonomik prej rreth 1,274,000 lekë, me mos-sjelljen e medikamentit Heparinë Sodium 25000 UI 

Flakon.  

 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 1,274,000 lekë, nga  operatori 

ekonomik “O.P.G.” sh.p.k., dhe kërkesa në Agjensinë e Prokurimit Publik për përjashtimin e 

kontraktorit nga pjesëmarrja në prokurimet publike, në mbështetje të nenit 13, pika 3/ç të LPP-

së. 

 



 

265 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

Titulli i Gjetjes: Mos zbatim i kritereve të kualifikimit në procedura të blerjeve me vlera të 

vogla 

Situata: -Me urdhërin e prokurimit të datës 11.11.2016, me nr. Prot 6217, titullari i autoritetit 

kontraktor znj. O.M. ka filluar procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me fond limit 528,333 

lekë pa tvsh, me objekt “Furnizim, vendosje sondë lineare 5-12 Mhz, 128 elementë kompatibël 

me EKO prodhuesi Samsung Medison, modeli Sonoace X8, nr. Inventari 19297 në kabinetin e 

imazherisë në Qendrën e Konsultave të QSUT”.  

Në ftesën për ofertë, në kriteret e kualifikimit është përcaktuar se për të vërtetuar se operatorët 

ekonomikë janë të kualifikuar ofertuesit duhet të paraqesin zotërimin e autorizimit të prodhuesit 

për vitin 2016 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurtë si dhe operatori ekonomik duhet të ketë të 

paktën një inxhinier të punësuar i certifikuar për pajisje mjekësore.  

Me shkresën nr. 6217/3 prot, datë 16.11.2016 është shpallur fitues operatori ekonomik 

“Pegasus”. 

Nga shqyrtimi i dokumentave të vënë në dispozicion, të kompanisë fituese u konstatua se: 

Për kërkesën e zotërimit të autorizimit të prodhuesit për vitin 2016, OE e ka marrë më datën 11 

nëntor 2016 deri më 31 dhjetor 2016, pra nuk është disponuar për gjithë vitin 2016. 

Operatori ekonomik nuk kishte sjellë asnjë dokument që të provonte se kishte të punësuar një 

inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore. 

Me urdhër prokurimi nr. 6121 prot, datë 04.11.2016, është iniciuar procedura e prokurimit me 

vlera të vogla me objekt “Blerje barna- antineoplastike dhe immunomodulatore” e ndarë në lote, 

me vlerë fondi limit 626,007 lekë pa tvsh. 

Komisioni i prokurimit me vlera të vogla i përbërë nga E.H., kryetar, P.C. anëtar, B.K. anëtar, në 

kriteret e kualifikimit ka kërkuar që për barnat e autorizuara për tregtim në RSH, duhet të 

paraqitet dokument i lëshuar nga Agjensia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore që bari 

i ofertuar është i pajisur me autorizim për tregtim në RSH ose certifikatë regjistrimi të barit për 

tregtim në RSH brenda afatit të vlefshmërisë, ndërsa për barnat e paautorizuara për tregtim në 

RSH, bari që ofertohet duhet të ketë marrë autorizim për tregtim dhe të qarkullojë në njërin nga 

vendet e Bashkimit Europian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanada, Turqi, Zvicër, Izrael, 

Japoni, Australi; ose  

-të jetë i prodhuar në vendet e Ballkanit, vetëm kur ka marrë autorizimin për tregtim dhe 

qarkullon në vendin e tyre, si dhe në një nga vendet e Bashkimit Europian; ose  

-të jetë i pajisur dhe me autorizimin e tregtimit nga Agjensia Europiane e Vlerësimit të Barnave 

(EMA) ose institucioni i Administrimit për Ushqimin dhe Barnat (FDA) i Shteteve të Bashkuara 

të Amerikës. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dosjes u konstatua se operatori ekonomik fitues M. sh.p.k. 

nuk ka paraqitur kërkesat e mësipërme.   

 

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar  

“Për prokurimin publik”, neni 46, Kualifikimi i ofertuesve, ku citohet: 

 

Kualifikimiiofertuesve 
1.Operatorëtekonomikë,përtëmarrëpjesënë procedurate prokurimit,duhettë 

kualifikohen,pasitëkenëpërmbushurtë gjithakriteretemëposhtme,qëautoriteti 

kontraktorivlerësontënevojshme,përsakohëqëatojanënëpërpjesëtimmenatyrën dhe përmasate 

kontratësqëdotëprokurohetdhejodiskriminuese: 

a) kualifikimiprofesional:çdooperatoriekonomiki kërkonlicencatprofesionale, 
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industrialeapotregtare,të lëshuaranga autoritetetkompetente shtetërore,për 

veprimtaritëekërkuaradhepërtëcilatdotëlidhetkontrata; 

b)aftësiateknike:operatorëtekonomikëvërtetojnësezotërojnëkualifikimete nevojshme 

teknike,profesionale,kapacitetetorganizative,makineritë,pajisjeteasetetë tjerafizike, aftësitë  

organizative, reputacionindhe besueshmërinë, përvojëne duhur, sidhe personeline 

nevojshëm,përtëzbatuarkontratën,siçështëpërshkruarngaautoriteti 

kontraktornënjoftimineobjektittëkontratës ." 

 

 

Ndikimi:- Mallrat ose shërbimet e marra në dorëzim mund të mos kryejnë funksionet e kërkuara. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Të merren masa nga drejtimi i institucionit që komisionet e prokurimit të 

blerjeve me vlera të vogla të vlerësojnë me përgjegjshmëri dhe profesionalizëm operatorët 

ekonomikë pjesëmarrës në procedura. 

 

 

Titulli i Gjetjes: Veprime në kundërshtim me Ligjin nr.10 296, datë 8.7.2010, “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar  

Situata: - Me urdhër prokurimin nr. 1389 prot, datë 01.03.2016, është iniciuar procedura e 

prokurimit të vlerave të vogla, me fond limit 799,911.9 lekë pa Tvsh. Kjo procedurë ka filluar 

me shkresën drejtorit të drejtorisë ekonomike dhe planifikimit financiar z. A.Z., nr. 1372 prot, 

datë 01.03.2016, drejtuar z. M.S., drejtor juridik për prokurimin e artikujve hipoklorit natriumi, 

sasia 2970 litra, solucion larës 2650 litra dhe sapun tualeti extra cilësorë 1060 copë.  

Përllogaritja e sasisë është bërë nga z. D.M. përgjegjës i sektorit të logjistikës dhe znj. E.S. 

specialiste. Në dokumentacion nuk ka asnjë kërkesë nga departamentet përkatëse për nevojat si 

dhe mungon argumentimi i sasisë së kërkuar. 

Drejtori i Drejtorisë Ekonomike dhe Planifikimit Financiar, z. A.Z.ka bërë kërkesën për blerje të 

materialeve, drejtuar drejtorisë juridike me shkresën nr. 1372 prot, datë 01.03.2016, dhe me 

shkresën 1372/1, datë 01.03.2016 drejtoria juridike referuar shkresës së mësipërme i ka kërkuar 

kërkesë për akordim fondi drejtorisë ekonomike dhe kjo kërkesë duke u aprovuar po nga z. A.Z..    

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 22, Veprimtaritë e kontrollit, të Ligjit 

nr.10 296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar me Ligjin 

nr.110/2015, datë 15.10.2015, pika 3 ku citohet: ku citohet: 

 

"Veprimtaritë e kontrollit përmbajnë, minimalisht: a) procedurat dhe autoritetin për 

delegimin, transferimin dhe regjistrimin e autorizimit standard dhe të rasteve të veçanta; b) 

ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti 

punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, 

kontabilitetin dhe kontrollin  ." 

 

Ndikimi:- Dobësohet shmangia e shpërdorimit, keqpërdorimit dhe vjedhjes së pasurisë. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Të merren masa nga drejtimi i institucionit për organizimin e ndarjes së 

detyrave në fushën e autorizimit në atë formë që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të 



 

267 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, dhe kontrollin duke respektuar parimet e 

transparencës dhe të ligjshmërisë, si dhe shmangien e shpërdorimit, keqpërdorimit dhe vjedhjes 

së pasurisë. 

 

Titulli i Gjetjes:  Mos zbatimi i verifikimit të të dhënave të operatorëve ekonomikë  

Situata: -Më datë 21.12.2017 me shkresën nr. 2537/20, drejtorja e drejtorisë së shërbimit 

Farmaceutik znj. N.S., ka kërkuar rihapjen e procedurës “ Blerje materiale, alergent 

diagnostikues dhe mjekues për shërbimin e alegologjisë dhe imonologjisë klinike”, me fond limit 

718,000 lekë pa tvsh. Në klasifikimin përfundimtar sistemi ka renditur ofertën e S.A., person 

fizik me 666,000 lekë, S.K. person fizik me 715,500 lekë dhe L. sh.p.k., me 717,973 lekë. Në 

proces verbalin e mbajtur më datë 27.12.2017, komisioni i blerjeve me vlera të vogla shprehet se 

duke vlerësuar ekstraktet historike të operatorëve të parë në faqen on line të QKB-së, vëren se 

objekti i aktivitetit të tyre nuk përputhet me kërkesat e ftesës për ofertë, duke vendosur për 

skualifikimin e tyre dhe duke shpallur fitues OE L. sh.p.k.  

Nga shqyrtimi i fushës së veprimtarisë së S.A.t u pa se kishte kishte në objektin e veprimtarisë 

dhe tregëtimin e materialeve të ndryshme, ndërsa subjekti fizik S.K.kishte tregëtim i materialeve 

mjekësore kite dhe reagentë të ndryshëm. Komisioni duhet të kryente një vlerësim objektiv të 

ofertuesve duke ndjekur procedurat përkatëse por nuk mund ti skualifikonte për arsyen sa më 

sipër. 

 

-Në vlerësimin e dokumentacionit të sjellë nga L. sh.p.k., lidhur me kërkesën, “Operatori 

ekonomik ofertues duhet të dorëzojë certifikatën/deklaratën e konformitetit nga prodhuesi për 

konformitetin GMP bazuar në Direktivën 2001/83/EC ose 2004/27/EC ose ekuivalente të tyre për 

alergenët diagnostikuese që oferton, origjinale ose fotokopje të perkthyera dhe të noterizuara 

dhe të vlefshme në momentin e hapjes së ofertave”, u konstatua se autorizimi i prodhuesit LoF. 

s.p.a., Itali, ishte i përcaktuar specifikisht për procedurën e prokurimit që do të zhvillohej nga 

QSUT, më datë 22.11.2017, me objekt “Blerja e ekstrakteve alergene për diagnozën dhe terapinë 

imune”, për 3 lote me fond limit 6,604,300 lekë. Fotokopjet për sa më sipër, të vëna në 

dispozicion nga OE, nuk kishin elementët e njësimit me origjinalin pasi nga noteri ishin kryer 

njësim me origjinalin të fotokopjeve të mëparshme, si përkthimi i certifikatave.  

Për sa më sipër komisioni duhet të kishte skualifikuar OE L. sh.p.k., dhe të vazhdonte me OE 

pasardhës. 

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar  

“Për prokurimin publik”, neni 46, Kualifikimi i ofertuesve, ku citohet: 

 

" Kualifikimiiofertuesve 

1.Operatorëtekonomikë,përtëmarrëpjesënë procedurate prokurimit,duhettë 

kualifikohen,pasitëkenëpërmbushurtë gjithakriteretemëposhtme,qëautoriteti 

kontraktorivlerësontënevojshme,përsakohëqëatojanënëpërpjesëtimmenatyrën dhe përmasate 

kontratësqëdotëprokurohetdhejodiskriminuese: 

a)kualifikimiprofesional:çdooperatoriekonomiki kërkonlicencatprofesionale, 

industrialeapotregtare,të lëshuaranga autoritetetkompetente shtetërore,për 

veprimtaritëekërkuaradhepërtëcilatdotëlidhetkontrata; 

b)aftësiateknike:operatorëtekonomikëvërtetojnësezotërojnëkualifikimete nevojshme 

teknike,profesionale,kapacitetetorganizative,makineritë,pajisjeteasetetë tjerafizike, aftësitë  

organizative, reputacionindhe besueshmërinë, përvojëne duhur, sidhe personeline 
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nevojshëm,përtëzbatuarkontratën,siçështëpërshkruarngaautoriteti 

kontraktornënjoftimineobjektittëkontratës" 

 

 

Ndikimi:- Veprimet e komisionit kanë sjellë një efekt ekonomik negativ në vlerën 51,973 lekë. 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Të merren masa nga drejtimi i institucionit që komisionet e prokurimit të 

blerjeve me vlera të vogla të vlerësojnë me përgjegjshmëri dhe profesionalizëm operatorët 

ekonomikë pjesëmarrës në procedura. 

 

Titulli i Gjetjes: -Problematika të hasura gjatë zbatimit të marrëveshjes kuadër në QSUT 

me objekt “Blerje kancelari”. 

Situata: - Nga verifikimi i zbatimit të marrëveshjeve kuadër për blerje tonera, shtypshkrime dhe 

kancelari u konstatua se QSUT ka pasur vështirësi në mbulimin e nevojave të llogaritura, në vitin 

2018 për arsye të metodës së vlerësimit të ofertave në marrëveshjen kuadër përkatëse e kryer 

nga Ministria e Brendëshme.  

 

Për të marrë sasitë e kërkuara QSUT-ja, nga vlera totale e llogaritur prej 885,000 lekë pa tvsh, ka 

shpenzuar 995,725 lekë me një diferencë prej 110,720 lekë dhe nga vlera 1,062,000 lekë ka 

kaluar në 1,228,000 lekë me tvsh, me një diferencë prej 166.490 lekë ose rritje në 16%. 

Pra si konkluzion procedura e kryer nga MB, ka detyruar QSUT që për të përmbushur kërkesat e 

parashikuara, të përdorë fonde të tjera buxhetore, duke tejkaluar ato të parashikuara. 

Në rastin sa më sipër OE, “I.O.” SHPK , ka rritur çmimin e mallit që ka kërkesën më të madhe 

(CD-R 48X 25,000 copë), nga 16.88 lek në 30.5 lek dhe ka ulur çmimet e mallrave që kanë 

kërkesë të ulët në sasi duke ulur kështu shumatoren e çmimeve për njësi dhe duke u kualifikuar 

si fitues. Në dokumetat standarte të tenderit që ka zhvilluar MB, shtojca 12 ka dhe sasitë e 

pritshme të mallrave që kërkohen. Operatorët ekonomikë që marrin pjesë, vlerësojnë sasitë që 

kanë xhiron më të madhe, rrisin çmimin e tyre dhe ulin çmimet e mallrave me kërkesë me të ulët 

duke sjellë një rritje të vlerës totale të ofertës por e cila nuk mund të vlerësohet nga shumatorja e 

thjeshtë e çmimeve për njësi.  

 

-Në pikën 7.3 të udhëzimit citohet: 7.3 Në çdo rast, autoriteti kontraktor planifikon me përafërsi 

sasinë dhe vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër bazuar 

në eksperiencat e mëparshme, me qëllim jo vetëm orientimin e operatorëve ekonomikë, por edhe 

hartimin e kritereve për kualifikimin apo kërkesave të tjera, të cilat lidhen përpjestimisht me 

fondin limit. Fondi limit, me të cilin autoriteti kontraktor do të shpallë procedurën e prokurimit 

është vlera e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër. Hartimi i 

kritereve të veçanta për kualifikim, si kapacitetet teknike ekonomike apo kritere të tjera, të cilat 

lidhen me fondin do të përllogariten mbi vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen. Në 

rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, autoriteti kontraktor përveç vlerës së 

pritshme të kontratave do të përllogarisë edhe shumatoren e çmimeve për njësi, e cila duhet të 

publikohet së bashku me vlerën e pritshme të kontratave (fondi limit) në njoftimin e kontratës. Në 

rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, ofertimi nga operatorët ekonomikë 

do të bëhet me shumatoren e çmimeve për njësi. Për efekt krahasimi, vlerësimi i ofertave të 
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paraqitura do të bëhet mbi bazën e shumatores së çmimeve për njësi të përllogaritur për çdo 

artikull apo shërbim,nga autoriteti kontraktor. 

 

Kriteri: Ky formulim është në kundërshtim me nenin 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës 

fituese”, të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar, “Për Prokurimin Publik”, ku citohet 

"1.Ofertafitueseduhettëjetë a)ofertaqë,nëbazëtëkërkesavedhekriterevetëpërcaktuaranëdokumentete 

tenderit,plotësonkërkesate objektittëprokurimitmeçmiminmëtëulët;3.Vlerësimii 

ofertavebëhetvetëmnëbazateknikedheekonomike " 

 

Ndikimi:- Për sa më sipër vlerësimi i ofertave mbi bazën e shumatores së çmimeve për njësi nuk 

ka asnjë bazë ekonomike pasi shumatorja aritmetike e bën të pamundur krahasimin në tërësi të 

ofertës ekonomike dhe nuk merr parasysh ndikimin e sasive të mallrave që kërkohen nga 

Autoriteti Kontraktor 

Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: Të merren masa nga APP për korrigjimin e udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018, 

“Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, lidhur me 

pjesën e vlerësimit të ofertave ekonomike. 

 

Titulli i Gjetjes:  Copëzim i fondit limit dhe shmangie nga procedurat konkuruese të 

prokurimit 

Situata: -Me shkresën nr. 2047 prot, datë 27.04.2017, është kërkuar nga drejtori i IT dhe 

Inxhinierisë Klinike, z. D.L., drejtuar z. M.S., drejtor i drejtorisë juridike, hapja e procedurës me 

objekt “Furnizim me llampa (pjesë këmbimi) për sallat operative të QSUT”. 

Kjo kërkesë u bë në vijim të relacionit nr. 1848/1 prot, datë 25.04.2017, i hartuar nga komisioni  

i përbërë nga znj. I.H., znj. E.A.dhe z. A.G., i ngritur me urdhërin nr.1848 prot, datë 14.04.2017 

për procedurën e furnizimit me llampa të sallave operatore. Komisioni duhet të përcaktonte 

nevojat për llampa në sallat operatore, specifikimet teknike dhe argumentimin e fondit limit për 

këtë procedurë. 

 

Në relacionin përfundimtar komisioni përshkruan punën e kryer për përllogaritjen e fondit limit 

të procedurës, duke vlerësuar ofertat e tregut dhe duke marrë çmimin mesatar për njësi dhe 

vlerën pa tvsh për çdo zë. Vlera totale e 183 llampave ishte 803,102 lekë pa tvsh. Në relacion 

komisioni shprehet “...duke qenë se fondi limit kaloi buxhetin e parashikuar, komisioni vendosi 

që për zërin 2) Llampa 22.8 V 40 W, sasia 74 të bëhet 73 dhe tabela për fondin limit u 

riformulua duke pasur një vlerë totale prej 795,845 lekë pa tvsh. “ 

 

-Në hartimin e specifikimeve teknike komisioni, nuk ka vlerësuar pikën 3.4.5 Prokurimi i 

materialeve të konsumit, i pjesëve aksesore dhe i pjesëve të këmbimit, të Urdhrit Nr. 3272 Prot, 

datë 11.09.2007 të Ministrit të Shëndetsisë, me objekt: “Miratimi i Politikës Kombëtare për 

Menaxhimin e Paisjeve Mjekësore në Shqipëri”, që citon: “Materialet e konsumit dhe aksesorët 

që janë pjesë e pajisjeve mjekësore dhe duhet të përdoren në kombinim me to, duhet të blihen 

sipas rekomandimeve të prodhuesit të pajisjes. Vetëm nëse ndiqen rekomandimet e prodhuesit, ky 

i fundit mund të garantojë sigurinë dhe performancën e pajisjes mjekësore”. 

Në kundërshtim me urdhrin sa më sipër, pika 3.1.4 Strategjitë, ku citohet: “ Duhet të pranohen 

për përdorim tek pacientët vetëm pajisjet mjekësore dhe pajisjet e konsumit që kanë simbolin CE 
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(Bashkimi Europian). Nëse për ndonjë situatë nuk është e mundur të vihen në dispozicion pajisje 

me simbolin CE, mund të pranohen produkte të prodhuara në spital. Por këto pajisje duhet të 

plotësojnë të njëjtat specifikime të sigurisë si prodhimet që kanë simbolin CE.”, nga komisioni 

nuk është kërkuar që mallrat të kenë simbolin CE.  

Kriteri: Veprimet sa më sipër janë bërë në kundërshtim me nenin 40, pika 8, të VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014, i ndryshuar, ku citohet: 

 

"Në asnjë rast, procedura e prokurimit me vlerë të vogël nuk duhet të përdoret si mundësi për 

të pjesëtuar vlerën e kontratës për shmangien nga procedurat konkurruese të prokurimit  " 

 

 

-Veprimet sa më sipër janë bërë në kundërshtim me Urdhrin Nr. 3272 Prot, datë 11.09.2007 të 

Ministrit të Shëndetsisë, me objekt: “Miratimi i Politikës Kombëtare për Menaxhimin e Paisjeve 

Mjekësore në Shqipëri”, ku citohet: 

 

“Duhet të pranohen për përdorim tek pacientët vetëm pajisjet mjekësore dhe pajisjet e konsumit 

që kanë simbolin CE (Bashkimi Europian). Nëse për ndonjë situatë nuk është e mundur të vihen 

në dispozicion pajisje me simbolin CE, mund të pranohen produkte të prodhuara në spital. Por 

këto pajisje duhet të plotësojnë të njëjtat specifikime të sigurisë si prodhimet që kanë simbolin 

CE.” 

 

Ndikimi:- Mos realizimi i rritjes 

sëefiçencësdheefikasitetitnëprocedurateprokurimitpublik,mossigurimi 

imirëpërdorimittëfondevepublikedhetëulja eshpenzimeveprocedurale. 
Shkaku: Mungesa e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: -Të merren masa nga drejtimi i institucionit që komisionet e prokurimit të 

blerjeve me vlera të vogla të vlerësojnë me përgjegjshmëri dhe profesionalizëm procedurat e 

prokurimit, duke përpiluar specifikimet teknike në përputhje të standardevekombëtare për 

mundësimin e një trajtimi të njëjtë për të gjithë kandidatët pjesëmarrës në procedurë. 
 

Nga auditimi i materialeve të vëna në dispozicion u konstatua si vijon: 

 

Me urdhërin nr. 6 prot., datë 07.01.2016, Drejtori i përgjithshëm i QSUT, ka ngritur komisionin e 

prokurimit me vlera të vogla i përbërë nga:     

1. Z.S.  kryetar 

2. P.C.  anëtar 

3. B.K. anëtar 

Ky komision ka hartuar regjistrin e blerjeve me vlera të vogla, i cili bashkuar me regjistrat e 

parashikimit të prokurimeve është dërguar në Agjencinë e Prokurimit Publik. 

 

Me urdhërin nr. 104/1 prot, datë 11.02.2016, Drejtori i përgjithshëm, ka zëvendësuar anëtaren 

Z.S., me z. E.H.. 
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-Me urdhërin nr. 35 prot., datë 05.01.2017, Drejtori i përgjithshëm i QSUT, ka ngritur 

komisionin e prokurimit me vlera të vogla i përbërë nga:     

1. E.H.  kryetar 

2. P.C.  anëtar 

3. B.K. anëtar 

Ky komision ka hartuar regjistrin e blerjeve me vlera të vogla, i cili bashkuar me regjistrat e 

parashikimit të prokurimeve është dërguar në Agjencinë e Prokurimit Publik. 

Me urdhërin nr. 35/1 prot, datë 29.06.2017, Drejtori i përgjithshëm, ka zëvendësuar anëtarin z. 

E.H.me znj. A.S.. 

Me urdhërin nr. 35/2 prot, datë 11.09.2017, Drejtori i përgjithshëm, ka zëvendësuar anëtaren znj. 

B.K. me znj. Jonida Jakupi. 

 

-Me urdhërin nr. 94 prot., datë 04.01.2018, Drejtori i përgjithshëm i QSUT, ka ngritur 

komisionin e prokurimit me vlera të vogla i përbërë nga:     

1. A.S. kryetar 

2. P.C.  anëtar 

3. S.D.  anëtar 

Ky komision ka hartuar regjistrin e blerjeve me vlera të vogla, i cili bashkuar me regjistrat e 

parashikimit të prokurimeve është dërguar në Agjencinë e Prokurimit Publik. 

 

-Me urdhërin nr. 94/1 prot., datë 23.11.2018, Drejtori i përgjithshëm i QSUT, ka ngritur 

komisionin e prokurimit me vlera të vogla i përbërë nga:     

1. A. B.  kryetar 

2. P.C.  anëtar 

3. S.D.  anëtar 

 

-Me urdhër prokurimi nr. 27, datë 03.12.2015, nga titullarja e autoritetit kontraktor, është iniciuar 

procedura e prokurimit me vlera të vogla, me objekt “Blerje heparinë Sodium 25000 UI Flakon”, 

për sasinë 2000, flakon, me vlerë 740,000 lekë pa tvsh.  Ky urdhër prokurimi ka ardhur si pasojë 

e situatës së krijuar nga dështimi i kontratës me subjektin “O.P.G.”, sh.p.k., i cili nuk ka 

furnizuar sasitë e kontraktuara. Më datë 09.07.2015 me nr. 3608/5, është lidhur kontrata mes 

QSUT dhe shoqërisë “O.P.G.”, sh.p.k., me vlerë 2,308,800 lekë pa tvsh për blerjen e 6 240 

flakonëve të Heparinë Sodium, me kohëzgjatje deri më 15 dhjetor 2015. Më datë 05.11.2015, 

drejtori i përgjithshëm i QSTUT, me shkresën nr.6607 prot, është njoftuar nga shefi i shërbimit të 

kardiologjisë, dr. A.G., për mungesën totale të medikamentit e cila ka sjellë një situatë të 

rrezikshme për të gjitha pavionet e kardiologjisë si dhe ndërprerjen e aktivitetit të punës në 

Kabinetin e Hemodinamikës. Mungesa e medikamentit ka sjellë bllokimin e daljeve nga spitali 

dhe për rrjedhojë dhe shtrimet e reja në të gjitha pavionet e kardiologjisë. Me shkresën nr. 6576 

prot, datë 05.11.2015, drejtori i përgjithshëm i ka kërkuar shoqërisë arsyet e mosrealizimit të 

kontratës sipas grafikut të lëvrimit të përcaktuar, duke i cituar dhe nenin 13, pika 3/ç të LPP-së, 

për kërkesën nga AK në Agjensinë e Prokurimit Publik për përjashtimin e kontraktorit nga 

pjesëmarrja në prokurimet publike. Më datë 05.11.2015 me shkresën nr.2611 prot, drejtori ka 

vënë në dijeni dhe Ministrin e Shëndetësisë për situatën emergjente të krijuar. Më datë 

06.11.2015 ministri i ka sygjeruar QSUT-së, ndërprerjen e kontratës në tërësi dhe vazhdimin e 

procedurave të blerjes së medikamentit. Më datë 12.11.2015 shoqëria me shkresën nr. 6576/3 

prot, i është përgjigjur QSUT-së, duke shpjeguar se më datë 11.11.2015 pas kërkesës së tyre 
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pranë AKBPM-së për leje importi për medikamentin Heparinë u njoftuan për bllokimin e këtij 

produkti nga urdhëri i ministrit nr. 478/09.11.2015, për pezullim, dhe duke mos i lënë mundësi 

për importimin e tij. Më datë 17.11.2015 me shkresën 6576/4, QSUT i ka kërkuar shoqërisë 

“O.P.G.”, nënshkrimin e një akt-marrëveshje për ndërprerjen e kontratës së furnizimit për shkak 

të mosplotësimit të detyrimeve kontraktuale mes palëve. Më datë 23.11.2015, QSUT e 

përfaqësuar nga drejtori i përgjithshëm dhe operatori ekonomik kanë lidhur një akt-marrëveshje 

për zgjidhjen e kontratës së furnizimit me medikamentin “O.P.G.” dhe arsyeja për mosrealizimin 

e kontratës është cituar urdhëri i ministrit nr. 478/09.11.2015 për bllokimin e importit të këtij 

bari.  

Më datë 09.12.2015 QSUT ka lidhur kontratën e furnizimit me shoqërinë “IMI F.” sh.p.k., dhe 

ka zgjidhur situatën problematike dhe emergjente e krijuar nga mos dorëzimi i barnave nga 

operatori ekonomik “O.P.G.”.  

 

-Mos furnizimi me medikamentin Heparinë objekt i kontratës e firmosur që më datën 

09.07.2015, në kohën e duhur ka bllokuar kapacitetet funksionale të pavioneve të kirurgjisë, ka 

rrezikuar jetët e pacientëve dhe nga ana e QSUT-së nuk janë kërkuar penalitetet e përmendura 

në kontratën mes palëve, nuk është kërkuar bllokimi i sigurimit të kontratës në vlerën 230,880 

lekë si dhe nuk është kërkuar në Agjensinë e Prokurimit Publik për përjashtimin e kontraktorit 

nga pjesëmarrja në prokurimet publike, në mbështetje të nenit 13, pika 3/ç të LPP-së. 

Justifikimi i operatorit ekonomik se urdhëri i Ministrit të Shëndetësisë për pezullimin e 

medikamentit ka sjellë mos sjelljen e tij nuk qëndron pasi urdhëri ka dalë më datë 09.11.2015 

ndërkohë që kontrata është lidhur më 09.07.2015 dhe që në muajin e parë duhet të silleshin sasitë 

e para të medikamentit. 

Me mos veprimet e tyre operatori ekonomik “O.P.G.” sh.p.k., ka sjellë një dëm ekonomik prej 

rreth 1,274,000 lekë, me mossjelljen e medikamentit Heparinë Sodium 25000 UI Flakon.  

 

Për sa më sipër mban përgjegjësi ish drejtori i pёrgjithshёm i QSUT, znj. O.M., si dhe drejtori i 

drejtorisë juridike. 

 

Me urdhërin e prokurimit të datës 11.11.2016, me nr. Prot 6217, titullari i autoritetit kontraktor 

znj. O.M. ka filluar procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me fond limit 528,333 lekë pa 

tvsh, me objekt “Furnizim, vendosje sondë lineare 5-12 Mhz, 128 elementë kompatibël me EKO 

prodhuesi Samsung Medison, modeli Sonoace X8, nr. Inventari 19297 në kabinetin e imazherisë 

në Qendrën e Konsultave të QSUT”.  

Në ftesën për ofertë, në kriteret e kualifikimit është përcaktuar se për të vërtetuar se operatorët 

ekonomikë janë të kualifikuar ofertuesit duhet të paraqesin zotërimin e autorizimit të prodhuesit 

për vitin 2016 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurtë si dhe operatori ekonomik duhet të ketë të 

paktën një inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore.  

Me shkresën nr. 6217/3 prot, datë 16.11.2016 është shpallur fitues operatori ekonomik 

“Pegasus”. 

Nga shqyrtimi i dokumentave të vënë në dispozicion, të kompanisë fituese u konstatua se: 

Për kërkesën e zotërimit të autorizimit të prodhuesit për vitin 2016, OE e ka marrë më datën 11 

nëntor 2016 deri më 31 dhjetor 2016, pra nuk është disponuar për gjithë vitin 2016. 

Operatori ekonomik nuk kishte sjellë asnjë dokument që të provonte se kishte të punësuar një 

inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore. 
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Me urdhër prokurimi nr. 6121 prot, datë 04.11.2016, është iniciuar procedura e prokurimit me 

vlera të vogla me objekt “Blerje barna- antineoplastike dhe immunomodulatore” e ndarë në lote, 

me vlerë fondi limit 626,007 lekë pa tvsh. 

Komisioni i prokurimit me vlera të vogla i përbërë nga E.H., kryetar, P.C. anëtar, B.K. anëtar, në 

kriteret e kualifikimit ka kërkuar që për barnat e autorizuara për tregtim në RSH, duhet të 

paraqitet dokument i lëshuar nga Agjensia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore që bari 

i ofertuar është i pajisur me autorizim për tregtim në RSH ose certifikatë regjistrimi të barit për 

tregtim në RSH brenda afatit të vlefshmërisë, ndërsa për barnat e paautorizuara për tregtim në 

RSH, bari që ofertohet duhet të ketë marrë autorizim për tregtim dhe të qarkullojë në njërin nga 

vendet e Bashkimit Europian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanada, Turqi, Zvicër, Izrael, 

Japoni, Australi; ose  

-të jetë i prodhuar në vendet e Ballkanit, vetëm kur ka marrë autorizimin për tregtim dhe 

qarkullon në vendin e tyre, si dhe në një nga vendet e Bashkimit Europian; ose  

-të jetë i pajisur dhe me autorizimin e tregtimit nga Agjensia Europiane e Vlerësimit të Barnave 

(EMA) ose institucioni i Administrimit për Ushqimin dhe Barnat (FDA) i Shteteve të Bashkuara 

të Amerikës. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dosjes u konstatua se operatori ekonomik fitues M. sh.p.k. 

nuk ka paraqitur kërkesat e mësipërme. 

Në përgjigje të observacionit dërguar nga znj.B.K., z. E.H.dhe z. P.C., me shkresën nr. 5/67 prot, 

datë 05.04.2019, në lidhje me akt konstatimin e KLSH-së, pretendohet se dokumentat e 

procedurës janë në përputhmëri me procedurën. 

Në lidhje sa më sipër, ju bëjme me dije që nuk merret në konsideratë pasi materialet nuk janë 

argumentuara nga ana dokumentare dhe ligjore. 

 

Me urdhër prokurimin nr. 1389 prot, datë 01.03.2016, është iniciuar procedura e prokurimit të 

vlerave të vogla, me fond limit 799,911.9 lekë pa Tvsh. Kjo procedurë ka filluar me shkresën 

drejtorit të drejtorisë ekonomike dhe planifikimit financiar z. A.Q., nr. 1372 prot, datë 

01.03.2016, drejtuar z. M.S., drejtor juridik për prokurimin e artikujve hipoklorit natriumi, sasia 

2970 litra, solucion larës 2650 litra dhe sapun tualeti extra cilësorë 1060 copë.  

Përllogaritja e sasisë është bërë nga z. D.M. përgjegjës i sektorit të logjistikës dhe znj. E.S.j 

specialiste. Në dokumentacion nuk ka asnjë kërkesë nga departamentet përkatëse për nevojat si 

dhe mungon argumentimi i sasisë së kërkuar. 

Drejtori i Drejtorisë Ekonomike dhe Planifikimit Financiar, z. A.Z.ka bërë kërkesën për blerje të 

materialeve, drejtuar drejtorisë juridike me shkresën nr. 1372 prot, datë 01.03.2016, dhe me 

shkresën 1372/1, datë 01.03.2016 drejtoria juridike referuar shkresës së mësipërme i ka kërkuar 

kërkesë për akordim fondi drejtorisë ekonomike dhe kjo kërkesë duke u aprovuar po nga z. A.Z..  

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 22, Veprimtaritë e kontrollit, të Ligjit nr.10 

296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar me Ligjin 

nr.110/2015, datë 15.10.2015, pika 3 ku citohet:”Veprimtaritë e kontrollit përmbajnë, 

minimalisht: a) procedurat dhe autoritetin për delegimin, transferimin dhe regjistrimin e 

autorizimit standard dhe të rasteve të veçanta; b) ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së 

autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën 

kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin”.  

Për sa më sipër mban përgjegjësi ish drejtori i Drejtorisë Ekonomike dhe Planifikimit Financiar, 

z. A.Z.dhe ish titullarja e istitucionit. 
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Më datë 21.12.2017 me shkresën nr. 2537/20, drejtorja e drejtorisë së shërbimit Farmaceutik znj. 

N.S., ka kërkuar rihapjen e procedurës “ Blerje materiale, alergent diagnostikues dhe mjekues 

për shërbimin e alegologjisë dhe imonologjisë klinike”, me fond limit 718,000 lekë pa tvsh. Më 

datë 22.12.2017, me shkresën nr. 2537/21, drejtoria ekonomike dhe e planifikimit ka aprovuar 

kërkesën e drejtorisë juridike për aprovim fondi. Më datë 22.12.2017 me urdhërin e prokurimit 

nr. 2537/22, është iniciuar procedura e prokurimit. Në kriteret e kualifikimit, komisioni i blerjeve 

me vlera të vogla i përbërë nga, A.S. kryetare, P.C. anëtar dhe J.J. anëtare, kanë kërkuar që 

operatori ekonomik të jetë i regjistruar në QKB për vërtetimin e personalitetit ligjor si dhe 

dorëzimin e një kopje të ektraktit historik. 

Në klasifikimin përfundimtar sistemi ka renditur ofertën e S.A., person fizik me 666,000 lekë, 

S.K. person fizik me 715,500 lekë dhe L. sh.p.k., me 717,973 lekë. 

Në proces verbalin e mbajtur më datë 27.12.2017, komisioni i blerjeve me vlera të vogla 

shprehet se duke vlerësuar ekstraktet historike të operatorëve të parë në faqen on line të QKB-së, 

vëren se objekti i aktivitetit të tyre nuk përputhet me kërkesat e ftesës për ofertë, duke vendosur 

për skualifikimin e tyre dhe duke shpallur fitues OE L. sh.p.k.  

Nga shqyrtimi i fushës së veprimtarisë së S.A.t u pa se kishte kishte në objektin e veprimtarisë 

dhe tregëtimin e materialeve të ndryshme, ndërsa subjekti fizik S.K.kishte tregëtim i materialeve 

mjekësore kite dhe reagentë të ndryshëm. 

Komisioni duhet të kryente një vlerësim objektiv të ofertuesve duke ndjekur procedurat 

përkatëse por nuk mund ti skualifikonte për arsyen sa më sipër.  

Veprimet e komisionit kanë sjellë një efekt ekonomik negativ në vlerën 51,973 lekë. 

Në vlerësimin e dokumentacionit të sjellë nga L. sh.p.k., lidhur me kërkesën, “Operatori 

ekonomik ofertues duhet të dorëzojë certifikatën/deklaratën e konformitetit nga prodhuesi për 

konformitetin GMP bazuar në Direktivën 2001/83/EC ose 2004/27/EC ose ekuivalente të tyre për 

alergenët diagnostikuese që oferton, origjinale ose fotokopje të perkthyera dhe të noterizuara 

dhe të vlefshme në momentin e hapjes së ofertave”, u konstatua se autorizimi i prodhuesit LoF. 

s.p.a., Itali, ishte i përcaktuar specifikisht për procedurën e prokurimit që do të zhvillohej nga 

QSUT, më datë 22.11.2017, me objekt “Blerja e ekstrakteve alergene për diagnozën dhe terapinë 

imune”, për 3 lote me fond limit 6,604,300 lekë. Fotokopjet për sa më sipër, të vëna në 

dispozicion nga OE, nuk kishin elementët e njësimit me origjinalin pasi nga noteri ishin kryer 

njësim me origjinalin të fotokopjeve të mëparshme, si përkthimi i certifikatave.  

Për sa më sipër komisioni duhet të kishte skualifikuar OE L. sh.p.k., dhe të vazhdonte me OE 

pasardhës.    

Për veprimet sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e komisionit të blerjeve me vlera të vogla. 

 

Në përgjigje të observacionit dërguar nga z. P.C. me shkresën nr. 5/174 prot, datë 17.06.2019, 

në lidhje me projekt raportin e KLSH-së, pretendohet se dokumentat e procedurës janë në 

përputhmëri me procedurën. 

Në lidhje sa më sipër, ju bëjme me dije se observacioni i dërgusar nuk merret në konsidertaë 

pasi sqarojmë përsëri, materialet nuk janë argumentuara nga ana dokumentare dhe ligjore. 

 

 

Problematika të hasura gjatë zbatimit të marrëveshjes kuadër në QSUT me objekt “Blerje 

kancelari”. 
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Nga verifikimi i zbatimit të marrëveshjeve kuadër për blerje tonera, shtypshkrime dhe kancelari 

u konstatua se QSUT ka pasur vështirësi në mbulimin e nevojave të llogaritura, në vitin 2018 për 

arsye të metodës së vlerësimit të ofertave në marrëveshjen kuadër përkatëse e kryer nga 

Ministria e Brendëshme.  

 

Në datë 28.02.2018 me shkresën 854/5 prot, janë dërguar nga QSUT nevojat për kanceleri si CD-

R, DVD-R, blloqe, agenda, korrektorë etj., në vlerën 885,000 lekë pa tvsh dhe 1,062,000 lekë me 

tvsh. Për sasitë e kërkuara janë shfytëzuar të dhënat e vitit 2017 si dhe statistikat e viteve të 

mëparshme, dhe për çmimin e tyre si bazë është marrë kontrata e fundit e zbatuar, e lidhur me 

OE “I.O.” SHPK. Volumet më të mëdha ishin për CD-R 48X 25,000 copë me çmim 16.88 lekë e 

vlerë 422,000 lekë, DVD+RË 1,000 copë me çmim 110 lekë e vlerë 110,000 lekë, DVD-R copë 

4,000 me çmim 29.3 lekë dhe vlerë 117,200 lekë. Vlera e këtyre zërave është rreth 74 % e 

kërkesës së QSUT-së.   

Më datë 16.01.2018, me urdhër nr.2 prot, titullari i organit qendror blerës, Sekretari i 

Përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme, znj. A.T., ka iniciuar procedurën e prokurimit të fondit 

prej 104,761,809 lekë pa tvsh, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, për blerje me objekt 

”Blerje materiale kancelarie”, ndarë në tre lote. Loti i II, “Materiale kancelarie të tjera zyre”, me 

fond limit 36,353,002 lekë pa tvsh. Në këtë lot bën pjesë dhe pjesa sa më sipër e materialeve  e 

kërkuar nga QSUT, me vlerë 885,000 lekë pa tvsh. Me shkresën nr.2/14 prot, datë 26.03.2018, 

janë shpallur operatorët ekonomikë të sukseshëm në marrëveshjen kuadër, për lotin II, “I.O.” 

SHPK, me shumatoren e çmimeve për njësi 69,456,07 lekë pa tvsh,“I.” SHPK, me shumatoren e 

çmimeve për njësi 71,052 lekë pa tvsh, “M&D” SHPK, me shumatoren e çmimeve për njësi. 

Më datë 03.05.2018, me shkresën nr.2/29, MB ka autorizuar për vazhdimin e procedurave të 

lidhjes së kontratave për materialet e kërkuara. 

Më datë 19.06.2018, me nr. 2875/5 prot, QSUT ka lidhur kontratën e furnizimit me OE “I.O.”, 

SHPK, me vlerë 193,975 lekë pa tvsh dhe me vlerë 232,772 lekë me tvsh dhe për artikujt sa më 

sipër ka kontraktuar për CD-R 5,000 copë me çmimin 27.4 lekë, dhe DVD-R 1,000 copë me 

çmimin 30.44 lekë. 

Më datë 31.08.2018, me nr. 2418/27 prot, është lidhur kontrata furnizimit me OE “I.O.”, SHPK, 

me vlerë 801,750 lekë pa tvsh e 962,100 lekë me tvsh, për sasitë 20,000 copë CD-R 48X me 

çmim 30.5 lekë, 1,000 copë DVD-R-W me çmim 60.57 lekë, 3,000 copë DVD-R me çmim 33.5 

lekë.    

 

Si përfundim për të marrë sasitë e kërkuara QSUT-ja, nga vlera totale e llogaritur prej 885,000 

lekë pa tvsh në 995,725 lekë me një diferencë prej 110,720 lekë dhe nga vlera 1,062,000 lekë  në 

1,228,000 lekë me tvsh, me një diferencë prej 166.490 lekë ose rritje në 16%. 

Pra si konkluzion procedura e kryer nga MB, ka detyruar QSUT që për të përmbushur kërkesat e 

parashikuara, të përdorë fonde të tjera buxhetore, duke tejkaluar ato të parashikuara. 

Në rastin sa më sipër OE, “I.O.” SHPK , ka rritur çmimin e mallit që ka kërkesën më të madhe 

(CD-R 48X 25,000 copë), nga 16.88 lek në 30.5 lek dhe ka ulur çmimet e mallrave që kanë 

kërkesë të ulët në sasi duke ulur kështu shumatoren e çmimeve për njësi dhe duke u kualifikuar 

si fitues. Në dokumetat standarte të tenderit që ka zhvilluar MB, shtojca 12 ka dhe sasitë e 

pritshme të mallrave që kërkohen. Operatorët ekonomikë që marrin pjesë, vlerësojnë sasitë që 

kanë xhiron më të madhe, rrisin çmimin e tyre dhe ulin çmimet e mallrave me kërkesë me të ulët 

duke sjellë një rritje të vlerës totale të ofertës por e cila nuk mund të vlerësohet nga shumatorja e 

thjeshtë e çmimeve për njësi.  
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-Në pikën 7.3 të udhëzimit citohet: 7.3 Në çdo rast, autoriteti kontraktor planifikon me përafërsi 

sasinë dhe vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër bazuar 

në eksperiencat e mëparshme, me qëllim jo vetëm orientimin e operatorëve ekonomikë, por edhe 

hartimin e kritereve për kualifikimin apo kërkesave të tjera, të cilat lidhen përpjestimisht me 

fondin limit. Fondi limit, me të cilin autoriteti kontraktor do të shpallë procedurën e prokurimit 

është vlera e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër. Hartimi i 

kritereve të veçanta për kualifikim, si kapacitetet teknike ekonomike apo kritere të tjera, të cilat 

lidhen me fondin do të përllogariten mbi vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen. Në 

rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, autoriteti kontraktor përveç vlerës së 

pritshme të kontratave do të përllogarisë edhe shumatoren e çmimeve për njësi, e cila duhet të 

publikohet së bashku me vlerën e pritshme të kontratave (fondi limit) në njoftimin e kontratës. Në 

rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, ofertimi nga operatorët ekonomikë 

do të bëhet me shumatoren e çmimeve për njësi. Për efekt krahasimi, vlerësimi i ofertave të 

paraqitura do të bëhet mbi bazën e shumatores së çmimeve për njësi të përllogaritur për çdo 

artikull apo shërbim,nga autoriteti kontraktor. 

 

Për sa më sipër vlerësimi i ofertave mbi bazën e shumatores së çmimeve për njësi nuk është i  

ka asnjë bazë ekonomike pasi shumatorja aritmetike e bën të pamundur krahasimin në tërësi të 

ofertës ekonomike dhe nuk merr parasysh ndikimin e sasive të mallrave që kërkohen nga 

Autoriteti Kontraktor. 

Ky formulim është në kundërshtim me nenin 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, të 

ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar, “Për Prokurimin Publik”, ku citohet 

“1.Ofertafitueseduhettëjetë a)ofertaqë,nëbazëtëkërkesavedhekriterevetëpërcaktuaranëdokumentete 

tenderit,plotësonkërkesate objektittëprokurimitmeçmiminmëtëulët;3.Vlerësimii 

ofertavebëhetvetëmnëbazateknikedheekonomike.” 

 

-Me shkresën nr. 2047 prot, datë 27.04.2017, është kërkuar nga drejtori i IT dhe Inxhinierisë 

Klinike, z. D.L., drejtuar z. M.S., drejtor i drejtorisë juridike, hapja e procedurës me objekt 

“Furnizim me llampa (pjesë këmbimi) për sallat operative të QSUT”. 

Kjo kërkesë u bë në vijim të relacionit nr. 1848/1 prot, datë 25.04.2017, i hartuar nga komisioni  

i përbërë nga znj. I.H., znj. E.A.dhe z. A.G., i ngritur me urdhërin nr.1848 prot, datë 14.04.2017 

për procedurën e furnizimit me llampa të sallave operatore. Komisioni duhet të përcaktonte 

nevojat për llampa në sallat operatore, specifikimet teknike dhe argumentimin e fondit limit për 

këtë procedurë. 

 

Në relacionin përfundimtar komisoni përshkruan punën e kryer për përllogaritjen e fondit limit të 

procedurës, duke vlerësuar ofertat e tregut dhe duke marrë çmimin mesatar për njësi dhe vlerën 

pa tvsh për çdo zë. Vlera totale e 183 llampave ishte 803,102 lekë pa tvsh. Në relacion komisioni 

shprehet “...duke qenë se fondi limit kaloi buxhetin e parashikuar, komisioni vendosi që për zërin 

2) Llampa 22.8 V 40 w, sasia 74 të bëhet 73 dhe tabela për fondin limit u riformulua duke pasur 

një vlerë totale prej 795,845 lekë pa tvsh. “ 

Këto veprime të komisionit paraqesin një copëzim të fondit limit për shmangien nga procedurat 

konkurruese të prokurimit, veprime në kundërshtim me VKM nr. nr. 914, datë 29.12.2014, i 

ndryshuar, neni 40, Procedura e prokurimit me vlerë të vogël, pika 8, ku citohet: “ Në asnjë rast, 
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procedura e prokurimit me vlerë të vogël nuk duhet të përdoret si mundësi për të pjesëtuar 

vlerën e kontratës për shmangien nga procedurat konkurruese të prokurimit.” 

 

Në hartimin e specifikimeve teknike komisioni, nuk ka vlerësuar pikën 3.4.5 Prokurimi i 

materialeve të konsumit, i pjesëve aksesore dhe i pjesëve të këmbimit, të Urdhrit Nr. 3272 Prot, 

datë 11.09.2007 të Ministrit të Shëndetsisë, me objekt: “Miratimi i Politikës Kombëtare për 

Menaxhimin e Paisjeve Mjekësore në Shqipëri”, që citon: “Materialet e konsumit dhe aksesorët 

që janë pjesë e pajisjeve mjekësore dhe duhet të përdoren në kombinim me to, duhet të blihen 

sipas rekomandimeve të prodhuesit të pajisjes. Vetëm nëse ndiqen rekomandimet e prodhuesit, ky 

i fundit mund të garantojë sigurinë dhe performancën e pajisjes mjekësore”. 

Në kundërshtim me urdhrin sa më sipër, pika 3.1.4 Strategjitë, ku citohet: “ Duhet të pranohen 

për përdorim tek pacientët vetëm pajisjet mjekësore dhe pajisjet e konsumit që kanë simbolin CE 

(Bashkimi Europian). Nëse për ndonjë situatë nuk është e mundur të vihen në dispozicion pajisje 

me simbolin CE, mund të pranohen produkte të prodhuara në spital. Por këto pajisje duhet të 

plotësojnë të njëjtat specifikime të sigurisë si prodhimet që kanë simbolin CE.”, nga komisioni 

nuk është kërkuar që mallrat të kenë simbolin CE. 

 

Lidhur me testimin e tregut komisioni iu drejtua kompanive që kanë në objektin e tyre të 

tregtimit të pajisjeve mjekësore, kompanisë F. me shkresën nr. 1905 prot, datë 19.04.2017, 

kompanisë M. me shkresën nr. 1905/1 prot, datë 19.04.2017 dhe kompanisë F.F. me shkresën nr. 

1905/2 prot, datë 19.04.2017. Kompanitë iu përgjigjën ftesave me ofertat e protokolluara me nr. 

1905/3,4,5 datë 20.04.2017. 

F. ka ofertuar në total 799,955 lekë pa tvsh, M. ka ofertuar 799,350 lekë pa tvsh dhe F. ka 

ofertuar 810,000 lekë pa tvsh duke u arritur në një mesatare per fondin limit me vlerën 795,745 

lekë pa tvsh. 

Me shkresën nr. 2132 prot, datë 03.05.2017 titullari i autoritetit kontraktor z. E.J., ka iniciuar 

procedurën e prokurimit. Me shkresën nr. 2132/1 prot, datë 05.05.2017 është shpallur ftesa për 

ofertë me datën e zhvillimit 09.05.2017. Në proces verbalin nr.2 datë 11.05.2017 i mbajtur nga 

komisioni i blerjeve me vlera të vogla, i përbërë nga z. E.H., z. P.C. dhe znj. B.K., pasi kryerjes 

së klasifikimit të ofertave sipas çmimit më të ulët kanë njoftuar OE “O.H.”, por pas tërheqjes së 

tij për arsye të një gabimi në ofertë, është njoftuar OE “A.”, i cili përsëri është tërhequr për një 

gabim në ofertë. Në këto kushte komisioni ka shpallur fitues OE F. i cili ishte në vendin e tretë, 

duke e njoftuar me shkresën nr. 2132/2 datë 11.05.2017. Operatori ekonomik F. më datë 

11.05.2017 ka sjellë ofertën me çmim total 643,900 lekë pa tvsh. Më pas AK ka proceduar me 

lidhjen e kontratës me OE më datë 12.05.2017 me nr. 2132/3 prot. 

Oferta e OE F. në procedurë është rreth 20 % më e ulët se oferta e sjellë në procesin e 

përcaktimit të fondit limit.    

Procesi i testimit të tregut nuk është i qartë dhe i besueshëm pasi tre kompanitë që testohen për 

fondin limit sjellin oferta pothuajse të barabarta dhe më pas në prokurim merr pjesë vetëm një 

kompani e cila e ul me 20 % ofertën e kryer 20 ditë më parë.  

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e komisionit të përllogaritjes së fondit limit dhe 

anëtarët e komisionit të blerjeve me vlera të vogla. 

Në përgjigje të observacionit dërguar nga znj.I.H., z. A.G.dhe znj.  E. A., me shkresën nr. 5/59 

prot, datë 05.04.2019, në lidhje me akt konstatimin e KLSH-së, pretendohet se dokumentat e 

procedurës janë në përputhmëri me procedurën. 
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Në lidhje sa më sipër, ju bëjme me dije që nuk merret në konsideratë pasi materialet nuk janë 

argumentuara nga ana dokumentare dhe ligjore. 

 

 

 

Pika 8.Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në krijimin dhe përdorimin e të ardhurave 

dytësore.   

 

Titulli i Gjetjes:  Mosmbatja e penaliteteve si pasojë e mosinvestimit, në kundërshtim me 

kushtet kontraktuale të rëna dakort midis palëve.  

Situata: 
Nga auditimi mbi zbatimin e kontratës nr.335 rep, nr.73/6 datë 15.03.2013 me objekt dhënie me 

qira e pasurisë: “Tre hyrje-dalje  dhe gjashtë sipërfaqe parkimi në Qendrën Spitalore 

Universitare, Tiranë” u konstatua se edhe pse kjo kontratë është zgjidhur nga qiradhënësi MFE 

në muajin qershor të vitit 2018, si pasojë e mosrealizimit të investimeve nga subjekti S. shpk 

gjatë dy viteve të fundit 2016 dhe 2017, nga ana e MFE nuk është marrë ende asnjë masë për 

arkëtimin e penaliteteve në masën 10% të vlerës së investimeve të pakryera për çdo vit. Kjo, si 

pasojë e mos zbatimit të kushteve kontraktuale të rëna dakort midis palëve dhe anekseve të saj, 

pjesë e së cilës është edhe investimi në QSUT.  

Kriteri: Sa më sipër në kundërshtim me: 

 pika 7, neni 5“Në rast të mosrealizimit të treguesve për investimin dhe punësimin sipas pikave 

4 dhe 5 të këtij neni, qiramarrësi detyrohet ti paguajë qiradhënësit penalitet në masën 10% të 

vlerës së investimit të pakryer për cdo vit, deri në realizimin e plotë të tij dhe 50,000 lekë në vit 

për cdo punonjës të punësuar.”  

Ndikimi: Mos investimi është bërë burim i problematikave që ka pasur QSUT  për menaxhimin 

e hapësirave të  parkimit të mjeteve  brenda sipërfaqes së Spitalit.Vlera epenaliteteve për këtë 

mos investim është 3,564,000 lekë dhe përbën dëm ekonomik për buxhetin e shtetit. 

Shkaku: Mos llogaritja e Penaliteteve nga MFE dhe Papërgjegjshmëria e Kontraktorit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: Drejtoria e QSUT të informojë Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për 

situatën e krijuar nga mos realizimi me sukses i kontratës së qirasë me subjektin S. shpk si dhe ti 

paraqesë MFE-es vlerën e penalitetit në masën 10% të investimeve të pakryera sipas kushteve 

kontraktuale midis palëve, për të marrë masat në cilësinë e qiradhënësit për llogaritjen dhe 

mbajtjen e penaliteteve nga subjekti S. shpk.  

 

Titulli i Gjetjes: Ushtrimi i aktivitetit privat brenda territorit të QSUT pa kontratë qiraje 

Situata: 
Nga auditimi  u konstatua senë ambjentin pranë Spitalit të Kirurgjisë së Përgjithshme, Bodrumi, 

ushtrohej aktivitet privat, bar kafe. Për këtë subjekt nuk disponohet asnjë kontrate qiraje, për 

periudhën objekt auditimi si dhe nuk është bërë pagesë qiraje për ambjentin që shfrytëzon 

(01.10.2015 – 31.12.2018). 

Kriteri: 

VKM nr. 54, datë 5.2.2014 "Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së 

dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore", të ndryshuar 
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Ndikimi:  Mosarkëtimi i pagesave mujore nga QSUT, përbën një të ardhur të munguar për këtë 

institucion.  

Shkaku: Mosadministrimi i aseteve 

Rëndësia:  E Mesme 

Rekomandime: Nga Drejtori i QSUT, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse dhe Drejtoria 

Ekonomike dhe e Financës të merren masa për ngritjen e një grup pune për verifikimin e 

menjëhershëm të situatës dhe për llogaritjen dhe arkëtimin e të ardhurave të munguara që do të 

rezultojnë nga shfrytëzimin e aseteve të këtij institucioni pa kontratë qiraje nga subjekti privat. 

 

Nga QSUT  realizohen të ardhura nga veprimtaria e saj kryesore. Të ardhurat e realizuara nga 

veprimtaria e spitaleve janë klasifikuar nga Ministria e Financave në zbatim të udhëzimeve të 

zbatimit të buxhetit si të ardhura jashtë limiti me të drejtë përdorimi edhe pas mbarimit të vitit 

buxhetor përkatës.Mënyra e përdorimit të këtyre të ardhurave është e përcaktuar në udhëzimin e 

FSDKSH nr.2, datë 11.02.2014 “Për përdorimin e të ardhurave që realizojnë Spitalet nga 

veprimtaria e tyre dhe nga dhurimet”. 

Për periudhën objekt auditimi, QSUT ka  realizuar të ardhura nga qiratë, parkimi si dhe kryerja e 

ekzaminimeve të ndryshme (konsulta dhe shërbime ambulatore), të cilat për vitet objekt auditimi 

paraqiten si më poshtë vijon: 

 

 

Pershkrimi i TR 2015 2016 2017 2018 

Qira 16,971,082 10,830,105 8,395,139 8,951,945 

Shërbim Ambulator 23,197,515 21,872,700 13,159,600 6,788,050 

Konsulta mjekësore 43,336,173 32,893,500 26,228,600 23,911,400 

Sekuestrime dhe Zhdëmtime 884,882 111,222 18,252,092 212,848.00 

Parking 810,000 8,643,307 9,748,606 25,325,201 

te tjera 
 

72,374 200 1,897 

sherbime administrative 
   

988,900 

Sponsorizime 
 

2,898,375 612,949 1,286,776 

Total 85,199,652 77,321,883 76,397,186 67,467,017 

Të ardhurat e realizuara sipas situacioneve të thesarit 

 

Referuar tabelës së më sipërme rezulton se, të ardhurat nga shërbimet mjekësore janë pakësuar 

gjatë vitit 2017  dhe 2018 si rezultat i shtimit të shërbimeve falas referuar akteve të dala gjatë 

vitit 2016 dhe në vazhdim ku, me urdhrin e MSH nr.28 datë 26.01.2016 personat e siguruar, që 

janë paraqitur tek mjeku specialist, janë pajisur me kartë shëndeti, kartë identiteti dhe letër 

rekomandimi për konsulta mjekësore, ekzaminime laboratorike dhe imazheri e marrin shërbimin 

pa pagesë, kurse personat e pasiguruar që paraqiten tek mjeku specialist dhe janë të pajisur me 

kartë identiteti dhe letër rekomandimi e marrin këtë shërbim me njëpagesë simbolike. 

Ulja në zërin sponsorizime në vitin 2017 vjen si pasojë e kalimit të shërbimit të traumologjisë-

ortopedisë nga QSUT “Nënë Tereza”, në Spitalin Universitar të Traumës.Me urdhrin nr.573 datë 

27.12.2016 të MSH. 
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Përdorimi i këtyre të ardhurave, referuar përqindjeve të përcaktuara  në udhëzim është i paraqitur 

si më poshtë vijon: 

Realizimi dhe shpërndarja sipas zërave i të ardhurave dytësore 

 

Siç shihet dhe nga tabela e mësipërme, të ardhurat dytësore papërdorur dhe të mbartura nga vitet 

më para në vitin 2016 janë 127,765,059 lekë dhe në vitin 2016 janë realizuar 72,102,404 lekë 

dhe janë përdorur gjithsej 89,514,390 lekë. Për vitin 2017, janë trashëguar 115,388,957 lekë, janë 

realizuar 58,144,894 lekë dhe janë përdorur 12,960,791 lekë. Për vitin 2018, janë trashëguar 

159,311,603 lekë , janë realizuar 32,975,127 lekë dhe janë përdorur gjithsej 80,411,552 lekë.  

Përdorimi i të ardhurave dytësore për vitet 2016, 2017 dhe 2018 është kryer duke respektuar 

përqindjet e përcaktuara në Udhëzimin e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor nr. 2, datë 11.02.2014 “Për  përdorimin e të ardhurave që realizojnë Spitalet nga 

veprimtaria e tyre dhe nga dhurimet”, pika 4.1, e cila përcakton se përdorimi për Spitalet 

Universitare do jetë në masën 75% për investime dhe shërbime dhe në masën 25% për mbulimin 

e kostos së shërbimit të pagesave të punonjësve me kontratë shërbimi  dhe pagesave  për anëtarët 

e komisioneve teknike të hartimit të paketave të shërbimit. 

Çelja e të ardhurave për përdorim është realizuar sipas shkresave të autorizuara nga QSUT 

miratuar nga thesari mbas krijimit të të ardhurave përkatëse, ku për çdo fond të autorizuar janë 

përcaktuar përqindjet e përdorimit për lloj shpenzimi paga, shpenzime operative, apo investime. 

Përqindja e përcaktuar në autorizim rezultoi të jetë korrekte sipas përcaktimeve të udhëzimit të  

FSDKSH nr. 2, datë 11.02.2014. 

Për vitin 2016 të ardhurat e realizuara në total nga Shërbimi ambulator dhe Konsulta mjekësore 

54,766,500 lekë , 39,388,200 lekë për vitin 2017 dhe 30,699,450lekë për vitin 2018.QSUT,është 

e organizuar në8 PAI:Poli i Aktivitetit të Integruar të Sëmundjeve të Brendshme, Poli i 

Aktivitetit të Integruar të Spitalit Polivalent, Poli i Aktivitetit të Integruar të Spitalit të 

Neuroshkencës, Poli i Aktivitetit të Integruar të Spitalit Francez, Poli i Aktivitetit të Integruar të 

Spitalit Pediatrik, Poli i Aktivitetit të Integruar të Spitalit Onkologjik, Poli i Aktivitetit të 

Integruar të Spitalit Infektiv, Poli i Aktivitetit të Integruar të Konsultave.  

 

Çdo PAI ka arkën e tij ku grumbullon të ardhurat e realizuara nga shërbimet e konsultave dhe 

shërbimet ambulatore.Në fund të çdo dite pune nga punonjëset e arkës së secilit PAI kryhet 

derdhja e  të ardhurave monetare të grumbulluara në bankën Credins prej nga shkojnë në 

llogarinë e theasarit përkatës. Në fund të cdo muaj bëhet rakordimet përkatëse për cdo arkë dhe 

rakordimi me thesarin për të ardhurat e gjeneruara në muajt përkatës. 

Për auditimin e realizimit të të ardhurave dytësore nga shërbimet mjekësore u verifikua në terren 

arkat e Polit të Aktivitetit të Integruar të Konsultave, si një nga PAI-t me fluksin më të madh të 

shërbimeve spitalore me pagesë (konsulta dhe shërbime spitalore)nga ku rezultoi sea se të 

ardhurat janë mbledhur sipas tarifave të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë, pasi tarifat 

 

 Paperdorur 

viti me pare   Realizuar  

                   

600 

                 

602 

                   

231  Gjithsej  

 Mbetur pa 

përdorur  

 viti 

2016  

         

127,765,059 

       

72,102,404 7,140,363 31,042,495 

       

51,331,534 

        

89,514,390 

              

115,388,957  

 viti 

2017  

         

115,388,957 

       

58,144,894 

         

2,477,423 1,910,019 

         

8,573,349 

        

12,960,791 

              

159,311,603 

 viti 

2018  

         

159,311,603 

       

32,975,127 

       

39,981,285   

       

40,430,267 

        

80,411,552 111,875,178 
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janë të regjistruara në sistemin e operimit SISP dhe nuk mund të devijohet nga aplikimi i tarifave 

të miratuara.Çdo arkëtim, shoqërohet me mandat arkëtimi dhe kupon tatimor të cilat kanë numrin 

serial të gjeneruara nga sistemi SISP, të cilat merren në dorëzim nga arkëtari në magazinën e 

institucionit në fund të ditës. 

Për vitin 2018, me shkresën nr.1627/1 datë 19.04.2018 është miratuar përfshirja në listën e 

shërbimeve mjekësore dhe tarifa përkatëse për “Shërbimin administrativ” i cili përfshinë 

shërbimin e lëshimit të Kartelës Klinike, vërtetim page dhe punësimi, vërtetim realizim kontrate 

dhe lëshim ekzaminimesh të kryera.Të ardhurat operative të realizuara për vitin 2018 

janë988,900 lekë.  

 

Të ardhurat nga qiratë 

 

Qiramarrësi S. Shpk: 

Është lidhur kontrata nr.335 rep, nr.73/6 datë 15.03.2013 midis Ministrisë së Financës dhe 

Ekonomisë dhe shoqërisë S. shpk me objekt dhënie me qira e pasurisë: “Tre hyrje-dalje  dhe 

gjashtë sipërfaqe parkimi në Qendrën Spitalore Universitare, Tiranë” me sipërfaqen e 

përgjithshme 6,101 m2. Kjo kontratë është lidhur me një afat 20 vjeçar dhe është zgjidhur nga 

qiradhënësi (MFE) në qershor të vitit 2018, si pasojë e mosrealizimit të investimeve gjatë dy 

viteve të fundit 2016 dhe 2017, sipas kushteve të parashikuara në kontratë nga subjekti S. 

shpk. 

Përshkrimi  i situatës: 

Në kontratën e nënshkruar mes palëve si detyrim për qiramarrësin parashikohet sipas nenit 5, 

pika 4 e kontratës: “Qiramarrësi” sipas parashikimit për investimet të shprehur në plan-biznesin 

e paraqitur në konkurim, detyrohet që në objektin e marrë me qira të kryejë investime në vlerën 

rreth 90,3 milion lekë prej nga:  

Në fazën përgatitore 960,000l ekë. 

Në fazën e parë që shtrihet në 5 vitet e para do të investohen 60,360,000 lekë për punime në 

infrastrukturë, asfaltime sistemime etj, si dhe në drejtim të pajisjeve për logjistikën, vëzhgimin e 

monitorimin e sipërfaqeve hyrëse dhe parkimeve.  

Në fazën e dytë, që do të jetë në pjesën e dytë të periudhës së përdorimit të pronës, do të 

investohen 30,000,000 lekë për përmirësimin e strukturave në portat hyrëse dhe parkime. 

Sipas parashikimit për investimet të shprehur në plan-biznesin e paraqitur nga shoqëria “S.” shpk 

për vitet objekt auditimi investimet e kryera nga shoqëria duhet të ishin si më poshtë: 

 

 
2016 2017 Total 

 
Plan Fakt Plan Fakt  

makineri 2,310,000 - 2,310,000 - 4,620,000 

infrastruktura 6,600,000 - 6,600,000 - 13,200,000 

Total 8,910,000 - 8,910,000 - 17,820,000 

 

Sipas nenit 5, pika 6 e kontratës  “Qiramarrësi” detyrohet të paraqesë tek “Qiradhënësi”, çdo 

fillim viti informacion për nivelin e punësimit mesatar vjetor të realizuar në objekt në vitin 

paraardhës, shoqëruar me vërtetim nga institucionet shtetërore, si dhe për investimet e kryera në 

objekt të shoqëruara me dokumentacionin përkatës  dhe neni 8 pika 8.2 palët janë të detyruar që 

nëfillim të çdo viti të bëjnë akte rakordimi të përbashkëta për realizimine detyrimeve në derdhjet 
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e pagesës, në nivelin e punësimit, në nivelin e investimit dhe kamatat ose gjobat e vendosura, 

sipas neneve të kësaj kontrate. Këto aktrakordime janë pjesë e dosjes së monitorimit të 

qiradhënies. 

Mbi zbatimin e kushteve të kontratës është ngritur grupi i punës me urdhër nr.329 datë 

13.11.2015“Për monitorimin dhe ndjekjen e kontratës së qirasë midis MFE dhe shoqërisë S. 

shpk” i përbërë nga I.K., D.M., S.B., M.M., M.C. të cilët raportojnë në drejtorinë e Ekonomisë 

dhe Financës. Nga verifikimi i aktrakordimeve dhe zbatimit të kushteve kontraktuale të 

hartuara nga grupi i punës, rezultoi se: 

Për vitin 2016 

-Me shkresën nr.6730/1 datë 23.06.2016 grupi i punës, për periudhën janar-qershor 2016, ka 

konstatuar se subjekti nuk kishte realizuar asnjë investim për 6mujorin e parë të vitit 2016.  

- Me shkresë nr.6730/2 datë 04.10.2016 grupi i punës, për periudhën korrik, gusht, shtator viti 

2016, ka konstatuar se subjekti “S.” deri në fillim të muajit tetor nuk ka dorëzuar asnjë të 

dhënë, qe ka të bëjë me projektin që do të investojë si dhe preventivin me zërat e punimeve 

që do të kryejë.  

-me shkresën nr.6259/1 datë 15.01.2017, grupi i punës, për periudhën tetor, nëntor dhe dhjetor 

viti 2016 deri në fund të muajit dhjetor, ka konstatuar se subjekti nuk ka kryer asnjë investim 

për vitin 2016 sipas planit të përcaktuar. 

Me shkresën nr.808/1 datë 08.02.2017 drejtuar Drejtorisë së përgjithshme të Pronës Shtetërore 

në MFE është dërguar informacion mbi qiradhënien e objekteve shtetërore në QSUT. Gjithashtu 

nga MFE nuk janë përllogartitur pjesa e penaliteteve prej 891,000 lekë për vitin 2016 (10% i 

vlerës totale të investimit për këtë vit), të cilat duhet ti mbaheshin subjektit S. shpk sipas 

pikës 7, neni 5“Në rast të mosrealizimit të treguesve për investimin dhe punësimin sipas 

pikave 4 dhe 5 të këtij neni, qiramarrësi detyrohet ti paguajë qiradhënësit penalitet në masën 

10% të vlerës së investimit të pakryer për cdo vit, deri në realizimin e plotë të tij dhe 50,000 

lekë në vit për cdo punonjës të punësuar.”. 

Për vitin 2017 

Investimi që subjekti S. ka paraqitur në planin e biznesit për vitin 2017 do të jetë në makineri, 

pajisje, atrecatura, logjistikë, posta hyrëse, kabina etj në vlerën 2,310,000 lekë dhe infrastrukturë, 

asfaltim, bordurë etj në vlerën 6,600,000 lekë.  

-Me shkresën nr.4160 datë 23.10.2017, grupi i punës, për periudhën janar-tetor 2017, ka 

konstatuar se investimet nuk janë realizuar. Gjithashtu në aktrakordimin nr.421 datë 

16.01.2018 për vitin 2017 rezulton se S. shpk nuk ka realizuar investimin për vitin 2017. 

Me shkresën nr.4175 datë 24.10.2017 drejtuar MFE, QSUT ka dërguar informacion mbi 

investimet e pa realizuara për vitin 2016 dhe 2017 nga subjekti S. shpk.  

Në vijim, me shkresën nr.29101/2 datë 04.04.2018 MFE ka miratuar shtyrjen e afatit të 

investimeve për subjektin S. brenda vitit 2019 në mënyrë të pajustifikuar, pasi subjekti nuk ka 

informuar më parë për pamundësinë e realizimit të investimeve por ka vazhduar aktivitetin për 

dy vjet. Për sa kohë që ky subjekt gjatë  periudhës 2vjecare ka vazhduar normalisht aktivitetin 

dhe nuk ka informuar në kohë për pamundësinë e investimit, shtyrja e afatit është në kundërshtim 

me pikën 3, kreu IV i VKM nr.606 datë 31.08.2016 “Me kërkesë të qiramarrësit, për raste të 

justifikueshme, qiradhënësi mund të rishikojë treguesit dhe afatet e planit të biznesit gjatë 

zbatimit të kontratës dhe të bëjë ndryshimin e tyre në marrëveshje mes palëve, duke mos 

ndryshuar kushtet thelbësore/të veçanta, të paraqitura në konkurrim, dhe kur pjesëmarrës në 

konkurrim ka qenë vetëm një ofertues. Në këto raste, marrëveshja shoqërohet me ndryshimet 

përkatëse në planin e biznesit dhe kontratën e cituar në shkresë si referencë. Gjithashtu shtyrja 
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e afatit nuk e përjashton firmën nga detyrimi i penaliteteve për aq kohësa këto investime 

nuk janë realizuar. 
Me shkresën nr. 14394/1 datë 30.07.2018 MFE ka njoftuar zgjidhjen e kontratës si shkak 

problematikat: në menaxhimin e aktivitetit, pasi mosorganizimi dhe disiplinimi nga ana e tyre e 

trafikut, ka sjellë kaos në qarkullim, duke penguar lëvizjet e njerëzve, autoambulancave, 

qiramarrësi ende nuk ka ngritur një sistem teknologjik për të kryer numërimin dhe monitorimin e 

400 vendparkimeve, si dhe mospajisja e personelit të QSUT me kartë për lejimin e hyrjes 

(investime këto të raportuara nga firma se janë kryer gjatë vitit 2015) duke lënë të dyshohet për 

vërtetësinë e kryerjes së plotë të investimeve dhe për vitet e mëparshme. 

 

Mosinvestimi nga shoqëria S. prej 17,820,000 lekë për vitet 2016 dhe 2017 është një e 

ardhur e munguar për QSUT, për të cilën mban përgjegjësi kontraktori.  

 

Edhe pse MFE është vënë në dijeni për  situatën  dhe ecurinë e kësaj kontratë qiraje nga 

QSUT, MFE nuk ka  marrë asnjë masë për llogaritjen dhe mbajtjen e penaliteteve nga 

mosrealizimi i investimeve për vitin 2016, 2017 dhe 2018 sipas kushteve të parashikuar në 

kontratë. Penalitetet e llogaritura sipas pikës 7, neni 5“Në rast të mosrealizimit të treguesve për 

investimin dhe punësimin sipas pikave 4 dhe 5 të këtij neni, qiramarrësi detyrohet ti paguajë 

qiradhënësit penalitet në masën 10% të vlerës së investimit të pakryer për cdo vit, deri në 

realizimin e plotë të tij dhe 50,000 lekë në vit për cdo punonjës të punësuar.” janë 891,000 lekë 

për vitin 2016, 1,782,000 lekëpër vitin 2017 (ku, 891,000 lekë për mosinvestimin e mbartur të 

vitit 2016 dhe 891,000 lekë për mosinvestimin e vitit 2017) dhe 891,000lekë (mosinvestimi për 

vitin 2016 dhe 2017) për 6mujorin e parë të vitit 2018 deri në prishjen e kontratës.  

Nga ana e MFE nuk është marrë ende asnjë masë për arkëtimin e penaliteteve në masën 

10% të vlerës së investimeve të pakryera për çdo vit.Në total vlera e penaliteteve të 

përllogaritura prej 3,564,000 lekë përbën dëm ekonomik për buxhetin e shtetit dhe mban 

përgjegjësi subjekti S. shpk dhe Drejtoria e Administrimit të Pronave Shtetërore në MFE 

për mosllogaritjen e penaliteteve dhe mosmarrjen e asnjë mase për arkëtimin e këtyre 

penaliteteve, në kundërshtim kjo me kushtet e kontratës për sa palët kanë rënë dakort.  

 

Subjekti J. Q.: 

Nga verifikimi në terren u konstatua se, në ambientin pranë Spitalit të Kirurgjisë së 

Përgjithshme, Bodrumi, ushtrohej aktivitet privat, bar kafe, ndërkohë që ky subjekt nuk bën asnjë 

pagesë për këtë ambient që shfrytëzon. 

Nga verifikimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga QSUT u konstatua se, ky subjekt 

kryhen pagesa për energjinë elektrike dhe ujin, ndërkohë nuk administrohet asnjë kontrate qiraje 

me këtë subjekt, për periudhën objekt auditimi (01.10.2015 – 31.12.2018). 

Lidhur sa më sipër, në kushtet kur ky subjekt nuk ka kryer asnjë pagesë për ambientin që 

shfrytëzon, për periudhën objekt auditimi, mosarkëtimi i pagesave mujore nga QSUT, përbën një 

të ardhur të munguar për këtë institucion.  

 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi E.X., N.A., L.S., në cilësinë e Drejtorit të  Shërbimeve 

Mbështetëse, si dhe Drejtoria Ekonomike e Financës, të cilat nuk kanë evidentuar rastin në 

fjalë, për periudhën objekt auditimi datë 01.10.2015 – 31.12.2018. 

Lidhur me observacionin nr.5/115 datë 05.04.2019,në material grupi i auditimit është shprehur 

për periudhën objekt auditimi (tetor 2015 - dhjetor 2018). Nga dokumentet bashkëlidhur 
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observacioneve, shkresat e njoftimit për lirim ambienti janë prej vitit 2013 dhe ajo çka 

konstatojmë është se prej vitit 2013 deri në momentin aktual ju nuk e keni ndjekur dhe nuk i keni 

dhënë një zgjidhje situatës.  

Sa më sipër observacioni nuk merret në konsideratë. 

Sipas observacionit të dërguar nr. 5-166 prot., datë 17.06.2019 konstatohet se nuk janë dërguar 

dokumentacione që të provojnë dhe dokumentojnë të kundërtën e konstatimit, ku nga znj. E.X. 

nuk është dërguar observacion për sa është konstatuar.    

   

    

9.  Mbi funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrolli, sipas akt-konstatimit 

Nr 45, datë 29.03.2019.  

 
Gjetje Auditi i Brendshëm nuk kryen shërbimet në përputhje me Ligjin “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”. 

Situata:  
Në lidhje me identifikimin e risqeve dhe asistencën për përmisimin e menaxhimit të riskut dhe 

kontrollit të brendshëm rezulton se nuk dokumentohet komunikimi horizontal, për mbledhjen 

dhe dokumentimin e gabimeve, ankesave, si dhe anketave për analizën e identifikimit dhe 

përmisimit të risqeve.   
Kriteri: Në kundërshtim nenin 11 pika 2 dhe pika 3, me nenin 24 pika 2 të Ligjit nr.10296, datë 
08.07.2011, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin“, ku përcaktohet që:  
 

Menaxherët e tjerë të strukturave të të gjitha niveleve të njësisë publike janë përgjegjës dhe 
raportojnë dhe i japin llogari eprorit, sipas shkallës hierarkike, për: 
Identifikimin dhe krijimin e regjistrit të riskut, vlerësimin, kontrollin e risqeve që vënë në rrezik 
arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarive të strukturave që ata drejtojnë.  
Garantimin e funksionimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe të kontrollit në strukturat që 
ata drejtojnë, bazuar në rregullat e vendosura nga titullari i njësisë publike, si dhe i raportojnë 
nëpunësit autorizues përkatës për çdo dobësi të sistemit që duhet trajtuar.  

 

Monitorimi dhe vlerësimi i sistemit realizohen, kryesisht, përmes monitorimit në vijueshmëri, 
vetëvlerësimit dhe auditimit të brendshëm. Auditimi i brendshëm nuk është pjesë e sistemit të 
menaxhimit financiar dhe kontrollit. Funksioni i auditimit të brendshëm rregullohet me ligjin për 
auditimin e brendshëm në sektorin publik.  

 
Në kundërshtim me nenin 2, me nenin 16, gërma “e”të Ligjit 114/2015, datë 22.10.2015, ku 

përcaktohet që: 

 
Auditimi i brendshëm është një veprimtari e pavarur që jep siguri objektive dhe ofron këshillim 

për menaxhimin e projektuar për të shtuar vlerën e për të përmisuar veprimtarinë  e njësisë 

publike. Auditimi i brendshëm ndihmon njësinë publike për të arritur objektivat, nëpërmjet një 

veprimtarie të disiplinuar dhe sistematike, për të vlerësuar e përmisuar frytshmërinë e 

menaxhimit të riskut, si edhe proceset e kontrollit dhe të qeverisjes.  

 

Përgjegjësitë e audituesve të brendshëm janë: 
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e) të japin rekomandime për njësinë e audituar për përmisimin e veprimtarisë, efektivitetin e 

sistemit të kontrollit të brendshëm, si dhe për masat që duhen ndërmarrë në rastet e konstatimit 

të dëmeve ekonomike e financiare për zhdëmtimin e tyre dhe për të ulur mundësinë e përsëritjes. 

 

 

Efekti:Nuk jep siguri objektive dhe të arsyeshme për përmisimin e veprimtarisë dhe efektivitetin 

e sistemit të kontrollit të brendshëm. 

Shkaku: Mungesa e kompetencës dhe e përgjegjësisë të auditit të brendshëm. 

Rendesia: ELarte 

Rekomandimi: Me qëllimsigurimin dhe konsultimin e aktiviteteve kryesore si monitorues dhe 

vlerësues, nëpërmjet një veprimtarie të disiplinuar dhe sistematike të merren masat e nevojshme 

për rritjen e kapacitetit dhe kompetencës profesionale të auditit të brendshëm.  

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit, 

- Rregullorja e Funksionimit. e Q.S.U. “Nënë Tereza” është  miratuar me Vendimin e Bordit 

nr.7, datë 21.09.2015, dhe rregulloret e brendshëme të PAI( Poli i Administrimit të Integruar). 

-Rregullorja e brendshëme e monitorimit të shërbimit të gatimit, shpërndarjes dhe servirjes së 

ushqimit për pacientët e QSU “Nënë Tereza”. 

- Rregullorja “Mbi administrimin e mbetjeve spitalore në QSU “Nënë Tereza” “. 

-Urdhëri i Drejtorit të Përgjithshëm nr.321, date 09.10.2018 “Për miratimin e programit orientues 

për punonjësit e rinj dhe formularin e vlerësimit”. 

- Urdhërin e Brendshëm Nr.274, datë 22.08.2018 “ Mbi ngritjen e grupit të përbashkët të punës 

për hartimin e një marreveshje mirëkuptimi mes QSU “ Nënë Tereza “ dhe Universitetit 

Mjekësor të Tiranës të Drejtorit të Përgjithshëm të QSU “ Nënë Tereza “. 

-Urdhërin e Brendshëm Nr.349. dt. 15.11.2018, Nr.3501/7 prot, Drejtorit të Përgjithshëm ka bërë 

me dije  njohjen dhe zbatimin nga i gjithë stafi i shërbimeve mjekësore rregulloren e rishikuar 

“Mbi administrimin e mbetjeve spitalore në QSU “Nënë Tereza 

-Urdhëri i Brendshëm Nr.316, datë 15.11.2017, dhe Nr.4441 prot. të Drejtorit të Përgjithshëm. 

-Raporte vjetore të auditimit të brendshëm. 

-Raporte të Drejtorive të QSU  “ Nënë Tereza “. 

 

QSU “NĒNĒ TEREZA” është një strukturë  shëndetësore universitare terciare e krijuar në 

përputhje me V.K.M nr.66, datë 03.02.2017, “ Për përcaktimin e kriterevee të procedurave për 

ngritjen e organizimin e shërbimeve dhe strukturave shëndetësore universitare” dhe është e 

organizuar si një Njësi Ekonomike e vetme.  

Q.S.U. “Nënë Tereza” në strukturën e saj është e përbërë nga  Bordi, Drejtoria e Përgjithshme 

dhe nga Shërbimet mjekësore operacionale vartëse të saj. 

Shërbimet mjekësore operacionale në QSU “Nënë Tereza”  janë  organizuar në tetë struktura 

Pole të Aktivitetit të Integruar (Sëmundjet e Brendëshme, Spitalit Polivalent, Spitalit i 

Neuroshkencës, Spitali Francez, Spitali Pediatrik, Spitali Onkologjik, Spitali Infektiv, dhe 

Konsultat). Çdo strukturë  PAI  përbëhet nga shërbime mjekësore operacionale homogjene, të 

njëjta apo komplementare, duke ruajtur përgjegjësinë në funksion të aspekteve menaxheriale.  

Sipas mjedisit të kontrollit është miratuar me Vendimin e Bordit nr.7, datë 21.09.2015 

Rregullorja e Funksionimit. e Q.S.U “Nënë Tereza”.  
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Gjithashtu, ҫdo PAI ka rregulloren e përgjithshme të tij, në të cilën tregohen detyrat operacionale 

dhe përgjegjësitë e punonjësve të ҫdo shërbimi. Organizimi me pole ka në bazë të tij parimin e 

pjesëmarrjes së profesionistëve në procesin e vendimmarrjes. 

Pjesë e mjedisit të kontrollit janë politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore si 

dhe aftësitë profesionale të punonjësve. Me Urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.321, date 

09.10.2018 “Për miratimin e programit orientues për punonjësit e rinj dhe formularin e 

vlerësimit”, miratohet dhe funksionon formulari i vlerësimit për stafin administrativ dhe 

mjekësor, ku kërkohen afatet e plotësimit mënyra e plotësimit dhe përgjegjësia për monitorimin. 

Pajtueshmëria e punonjësve me etikën personale dhe profesionale monitorohet nëpërmjet kodeve 

të etikës dhe deontologjisë mjekësore, atij për infermierët, dhe atij për Farmacistët.  Drejtoria e 

Burimeve Njerëzore është përgjegjëse për trajtimin dhe ndjekjen për shkeljet e ndodhura dhe të 

raportuara.   

 

Shërbimet mjekësore operacionale përgatisin ҫdo vit planin e aktiviteteve të edukimit në 

vazhdim për stafin mjekësor, i cili miratohet nga Drejtori i Përgjithshëm dhe ndiqet nga Drejtoria 

e Performancës Spitalore. Gjithashtu, Drejtoria e Performancës Spitalore,  harton dhe organizon 

ҫdo vit programin për edukimin në vazhdim të stafit infiermerior, bazuar në propozimet e 

k/infermierit të ҫdo shërbimi, program i cili akreditohet nga Qendra Kombëtare e Cilësisë, 

Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QK-CSA), pranë Ministrisë të 

Shëndetësisë dhe Përkujdesjes Sociale.  

Shërbimet mjekësore për çdo udhërrëfyes të praktikës klinike për diagnozën dhe trajtimin, si 

edhe protokolli i kujdesit (promocion, parandalim, diagnozë, terapi, ndjekje dhe riaftësim) 

ndjekin procedurat për akreditim.  

Lidhur me aktivitetet e kontrollit ekzistojnë politikat dhe procedurat e vendosura për të adresuar 

risqet dhe për të arritur objektivat e institucionit. Ato përfshijnë një gamë veprimesh kontrolluese 

me karakter parandalues dhe zbulues.  

Ativitetet shërbimeve si kateringu; pastrimi i jashtëm dhe mirëmbajtjes të sipërfaqeve të 

gjelbërta; lavanteria; sterilizimi; mirëmbajtje, përditësim e zhvillimi sistemit të informacionit 

SISP; Trajtimi dhe asgjesimi i mbetjeve spitalor;  zhvillohen nëpërmjet kontratave të caktuara 

me opratorë ekonomik privat.  

QSU “Nënë Tereza” ka miratuar rregulloren e brëndshme të monitorimit të shërbimit të 

kateringut, pjesë e rëndësishme në kujdesin ndaj pacientit, e shërimit të tij, e cila 

harmonizon/koordinon punën e përditshme/proçesin e ofrimit të shërbimit të kateringut në QSU 

midis shërbimit infermieror, sektorit të monitorimit tëshërbimeve të kontraktuara dhe operatorit 

ekonomik të kontraktuar, proçes që mbështetet nga sistemi TI
së 

 me programin SISP, dhe që 

orienton gjurmët e auditimit.  

Në Urdhërin e Brëndshëm Nr.349. dt. 15.11.2018  të Drejtorit të Përgjithshëm bëhet me dije  

njohja dhe zbatimi nga i gjithë stafi i shërbimeve mjekësore i rregullores të rishikuar “Mbi 

administrimin e mbetjeve spitalore në QSU “Nënë Tereza”. 

Në zbatim të pikes 10.1 të rregullores të sipërpërmëndur, Drejtoria e Përgjithshme me shkresën 

nr.336 prot., date 18.01.2019 ka kërkuar nga shërbimet përkatëse në QSUT zhvillimin e një plani 

administrimi për mbetjet spitalore, bazuar në specifikat e këtyre shërbimeve.  

Me Urdhërin e Brëndshëm Nr.316, datë 15.11.2017, dhe Nr.4441 prot. të Drejtorit të 

Përgjithshëm janë parashikuar rregullat për pranimin e faturave të blerjes dhe furnizimit të 

materialeve dhe mallrave, faturat e blerjes së shërbimit apo të kryerjes të punimeve, nga sektori i 

financës dhe kontabilitetit në Drejtorinë Ekonomike dhe Planifikimit Financiar.  
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Në lidhje me aktivitetet e kontrollit, është e rëndësishme një ndarje e përshtatshme e detyrave, në 

mënyrë që i njëjti person apo strukturë të mos përfshihet njëherësh në zbatimin e dy ose më 

shumë detyrave që lidhen me miratimin, zbatimin dhe regjistrimin e operacioneve.  

Informimi dhe komunikimi janë thelbësorë për zbatimin e të gjithë objektivave të kontrollit të 

brendshëm.  

 

Nga marrja e informacioneve të duhura për zbatimin e detyrave të tyre, rezultoi se shkëmbimi i 

informacionit dhe kanalet e komunikimit të institucionit horizontalisht duhet përmisuar sipas 

nivelit të hierarkisë në mënyrë shkresore dhe elektronike. 

 

Lidhur me monitorimin dhe verifikimin, nuk ka një sistem monitorimi të plotë për vlerësimin e 

efektivitetit dhe progresit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm për 

arritjen e objektivave. Auditi i brendshëm krijon dhe njëkohësisht vlerëson regjistrin e riskut. 

Gjithashtu, nuk ka informacion të vazhdueshëm për titullarin për përmbushjen e objektivave mbi 

bazë impakti dhe produkti.  

 

Nga auditimet e kryera nga auditi i brendshëm në shumicën e rasteve në rekomandimet e tyre 

nuk vendosen emrat e personave përgjegjës. Kështu p.sh. gjatë vitit 2018 janë rekomanduar 

gjithsej 81 masa organizative , nga 67 masa organizative në vitin 2017. Nga auditimi nuk 

rezultojnë persona përgjegjës si edhe masa konkrete korigjuese për përmirësimin e funksionimin 

e kontrollit të brendshëm.  

Auditi i Brendshëm është emërtuar sektor dhe është miratuar sipas me Vendimit  Nr.05 datë 

21.09.2015, si edhe Vendimit Nr.01.02.19.2018 të Bordit “Për miratimin e strukturës 

administrative dhe mjekësore dhe organigramës së Qendrës Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza”.  

Kjo strukturë që nga viti i kaluar funksionon me 2 auditues, nga 3 auditues të parashikuar.  

 

Me shkresën nr.5619 prot. datë 14.10.2015; shkresën nr.4895 prot. datë 14.10.2016; shkresën 

nr.3990/1 prot. datë 12.10.2017 raportohet në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, për planet 

vjetore dhe ato strategjike të miratuara për sektorin e auditit të brendshëm.Gjithashtu, QSU 

“Nënë Tereza”raporton rregullisht, në Njësinë Qëndrore të Harmonizimit në Ministrinë e 

Financave, me deklarata vjetore dhe raporte mbi funksionimin e menaxhimit financiar dhe 

kontrollin. 

 

Në observacionin e subjektit të audituar Nr.5/57 Prot. datë 04.04.2019 konstatohet se: 

Pika 6.1 e Urdhërit të Drejtorit të Pëgjithshëm të QSU “ Nënë Tereza ” nr.136, datë 28.04.2016, 

si pjesë e 18 rekomandimeve për masat organizative, është konsideruar si rekomandim i realizuar 

plotësisht, që në fazën e projekt raportit të grupit të KLSH me shkresën nr. 1115/27 prot. , datë 

24.11.2016. 

Sektori i Auditit varet nga Drejtori i Pëgjithshëm i QSU “ Nënë Tereza ”, ndaj çdo plan vjetor, 

strategjik, raport veprimtarie audituese, çdo mision apo angazhim auditimi janë miratuar dhe për 

rrjedhojë raportuar te Drejtori i Pëgjithshëm. Pra, ka informacion të vazhdueshëm për Titullarin 

për përmbushjen e objektivave  të QSU “ Nënë Tereza ”. 

Observacioni, sa më sipër, nuk pranohet për arsye  se: 

Në pikën 6.1, të urdhërit nr.136, datë 28.04.2016 nr. 2384 prot., auditi i brendshëm është 

përfshirë në planin e veprimit të Drejtorit të Përgjithshëm  QSUT ku përcaktohet që: auditi i 
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brendëshëm të verifikojë edhe kontratat  e mirëmbajtjes për pjesën tjetër të pajisjeve mjekësore ( 

34 pajisje ) të përfituara në zbatim të kontratës të lidhur midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

A.I.Gmbh, duke përcaktuar vlerën e paguar në kundërshtim me parashikimet e kontratës bazë. E 

njejta praktikë të ndiqet edhe për pajisjet mjekësore të prodhuesit Philips, shërbimi i 

mirëmbajtjes të të cilave realizohet nga subjekte private. 

Në zbatim të urdhërit të mësipërm, me shkresën nr. 2912 prot. datë 30.05.2016, sektori i auditit 

të brendshëm ka filluar një angazhim auditimi në sektorin e inxhinierisë klinike të  QSU “Nënë 

Tereza”  “Mbi zbatimin e kontratave të mirëmbajtjes për pajisjet mjekësore“ për periudhën 

01.10.2015-31.05.2016. 

 

Nga ky angazhim, në kundërshtim me pikën 2, neni 30, të Ligjit Nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “ 

Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit “, nuk rezulton ndonjë 

përgjigje për KLSH lidhur me rekomandimin e dhënë.    

Në paragrafin e tretë, pika 4, në shkresën Nr.1115/85, datë 23.01.2017 të Kryetarit të KLSH  

përcaktohet që: Janë rekomanduar 2 masa për përdorimin me eficencë dhe efektivitet të fondeve 

publike nga të cilat janë pranuar plotësisht 2 dhe janë në proçes zbatimi 2 rekomandime. 

Gjithashtu, në shkresën nr.6137/7 prot. , datë 21.03.2017, drejtuar Kryetarit të KLSH  z.B. L.,  

QSU “Nënë Tereza” informon për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH, midis 

të tjerave përcaktohet se janë dy masa për përdorimin me eficencë  dhe efektivitet të fondeve 

publike, ku vetëm në njërën prej tyre, atë të kalimit kapital të autoklavave në Spitalin Universitar 

të Traumës,  njoftohet se ka filluar zbatimi i procesit. 

 

Objektivi dhe qëllimi i Auditit të Brendshëm përfshin sigurimin dhe konsultimin e aktiviteteve 

kryesore, për vlerësimin dhe përmisimin e efektivitetit të qeverisjes, menaxhimit të riskut, dhe 

kontrollit të brendshëm. 

Në lidhje me identifikimin e risqeve dhe asistencën për përmisimin e menaxhimit të riskut dhe 

kontrollit e brendshëm, nuk dokumentohet komunikimi horizontal, për mbledhjen dhe 

dokumentimin e gabimeve, ankesave, anketave për analizën e identifikimin e risqeve.  

Angazhimet, sipas planit të auditimit si edhe rekomandimet në formë të përgjithshme, pa persona 

konkretë dhe përgjegjës tregojnë për një nivel të pamjaftueshëm të kompetencës së auditit të 

brendshëm.   

Në identifikimin e risqeve për vitin  2016 dhe 2017, në rastin e parashikimit  për riskun e jashtëm 

“pamjaftueshmëria e fondeve për investime nga ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale”, 

vendoset në mënyrë jo të saktë “Përcaktimi i prioriteteve në lidhje me nevojat” tek kollona 

kontrollet ekzistuese.   

Kjo për arsye se kontrollet ekzistuese për këtë lloj risku kanë të bëjnë me realizimin e buxhetit, 

mënyrën e pagesave dhe realizimin e infestimeve, afatet etj., kontrolle këto para faktit, të cilat 

përcaktojnë përgjegjësitë e gjithëseicilit në kryerjen e detyrave të ngarkuara.  

 

Sa sipër, arrihet në konkluzionin që: 

 

Mungesa e kapacitetit dhe kompetencës të auditit të brendshëm nuk siguron për një 

veprimtari të disiplinuar dhe sistematike, për të vlerësuar e përmirësuar frytshmërinë e 

menaxhimit të riskut, si edhe proceset e kontrollit dhe të qeverisjes. 

 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: 



 

289 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

 

- nenin 11, pika 2, dhe pika 3, të Ligjit nr.10 296, datë 08.07.2011, “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin“, 

- nenin 24, pika 2, të Ligjit nr.10296, datë 08.07.2011, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin“, 

- nenin  2, të Ligjit 114/2015, datë 22.10.2015, “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, 

- nenin 16, gërma “e”, të Ligjit 114/2015, datë 22.10.2015, “Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik” . 

 

 

Pika 10. Të ndryshme, që mund të dalin gjatë auditimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  PROPOZIME PËR NDRYSHIME NË LEGJISLACIONIN NË FUQI. 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të marrëveshjeve kuadër për blerje tonera, 

shtypshkrime dhe kancelari u konstatua se, QSUT ka pasur vështirësi në mbulimin e nevojave të 
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llogaritura, në vitin 2018 për arsye të metodës së vlerësimit të ofertave në marrëveshjen kuadër 

përkatëse.  

Për të marrë sasitë e kërkuara QSUT-ja, nga vlera totale e llogaritur prej 885,000 lekë pa tvsh, ka 

shpenzuar 995,725 lekë me një diferencë prej 110,720 lekë dhe nga vlera 1,062,000 lekë ka 

kaluar në 1,228,000 lekë me tvsh, me një diferencë prej 166,490 lekë ose rritje në masën 16%. 

Pra, si konkluzion procedura e kryer nga MB, ka detyruar QSUT që për të përmbushur kërkesat e 

parashikuara, të përdorë fonde të tjera buxhetore, duke tejkaluar ato të parashikuara. 

Në rastin sa më sipër OE, “I.O.” SHPK , ka rritur çmimin e mallit që ka kërkesën më të madhe 

(CD-R 48X 25,000 copë), nga 16.88 lek në 30.5 lek për copë dhe ka ulur çmimet e mallrave që 

kanë kërkesë të ulët në sasi duke ulur kështu shumatoren e çmimeve për njësi dhe duke u 

kualifikuar si fitues. Në dokumetat standarte të tenderit që ka zhvilluar MB, shtojca 12 ka dhe 

sasitë e pritshme të mallrave që kërkohen. Operatorët ekonomikë që marrin pjesë, vlerësojnë 

sasitë që kanë xhiron më të madhe, rrisin çmimin e tyre dhe ulin çmimet e mallrave me kërkesë 

me të ulët, duke sjellë një rritje të vlerës totale të ofertës, por e cila nuk mund të vlerësohet 

nga shumatorja e thjeshtë e çmimeve për njësi.  

-Në pikën 7.3 të udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018, “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe 

zhvillimin e saj me mjete elektronike”, citohet: “Në çdo rast, autoriteti kontraktor planifikon me 

përafërsi sasinë dhe vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër 

bazuar në eksperiencat e mëparshme, me qëllim jo vetëm orientimin e operatorëve ekonomikë, 

por edhe hartimin e kritereve për kualifikimin apo kërkesave të tjera, të cilat lidhen 

përpjestimisht me fondin limit. Fondi limit, me të cilin autoriteti kontraktor do të shpallë 

procedurën e prokurimit është vlera e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë 

marrëveshjes kuadër. Hartimi i kritereve të veçanta për kualifikim, si kapacitetet teknike 

ekonomike apo kritere të tjera, të cilat lidhen me fondin do të përllogariten mbi vlerën e pritshme 

të kontratave që mund të lidhen. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, 

autoriteti kontraktor përveç vlerës së pritshme të kontratave do të përllogarisë edhe shumatoren 

e çmimeve për njësi, e cila duhet të publikohet së bashku me vlerën e pritshme të kontratave 

(fondi limit) në njoftimin e kontratës”. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa 

artikuj, ofertimi nga operatorët ekonomikë do të bëhet me shumatoren e çmimeve për njësi. 

Për efekt krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet mbi bazën e shumatores së 

çmimeve për njësi të përllogaritur për çdo artikull apo shërbim, nga autoriteti kontraktor”. 

Ky formulim është në kundërshtim me nenin 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, të 

ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar, “Për Prokurimin Publik”, ku citohet "1.Oferta fituese 

duhet të jetë a) oferta që, në bazë të kërkesave dhe kritereve të përcaktuara në dokumentet e tenderit, 

plotëson kërkesat e objektit të prokurimit me çmimin më të ulët; 3.Vlerësimi i ofertave bëhet vetëm 

në baza teknike dhe ekonomike ".  

-Për sa më sipër vlerësimi i ofertave mbi bazën e shumatores së çmimeve për njësi nuk ka 

asnjë bazë ekonomike dhe ligjore, pasi shumatorja aritmetike e bën të pamundur 

krahasimin në tërësi të ofertës ekonomike dhe nuk merr parasysh ndikimin e sasive të 

mallrave që kërkohen nga Autoriteti Kontraktor. 

1.1 Rekomandim: Të merren masa nga Agjencia e Prokurimit Publik për korrigjimin e 

udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018, “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me 

mjete elektronike”, lidhur me pjesën e vlerësimit të ofertave ekonomike, pasi përcaktime të tilla 

bien në kundërshtim me parashikimet e akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, për prokurimin 

publik. 
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2.Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i zbatimit të marrëveshjeve të lidhura ndërmjet Ministrisë 

së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe importuesve ose shpërndarësve Farmaceutikë, që ka 

pasur për zbatim QSUT, u konstatuan se pjesë të VKM nr. 143, datë 18.02.2015, “Për 

përcaktimin e marzheve të tregtimit dhe fabrikimit të barnave”, kanë të papërcaktuara 

metodologjinë e përzgjedhjes së kursit të këmbimit valutor, lidhur me barnat që blihen nga 

institucionet shëndetësore publike. 

Pika 5 e VKM sipërpermendur, citon: “Për barnat që blihen nga institucionet shëndetësore 

publike, çmimi maksimal i tregtimit dhe marzhi i fitimit, që do të zbatohen mbi çmimin CIF ose 

EXW, do të jetë sipas tabelës nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi. Për barnat që nuk janë 

përfshirë në listën bashkëlidhurdo të zbatohet një marzh fitimi 8 (tetë) për qind.” 

Pra referuar sa më sipër lidhur me barnat që blihen nga institucionet shëndetësore publike nuk 

është përcaktuar mënyra e konvertimit të valutës së huaj në monedhën shqiptare ALL.  

2.1. Rekomandim: QSUT të kërkojë marrjen e masa nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale për korrigjimin e pikës 5, të Vendimit nr. 143, datë 18.02.2015, “Për përcaktimin e 

marzheve të tregtimit dhe fabrikimit të barnave”, lidhur me metodologjinë e përcaktimit të kursit 

të këmbimit valutor për barnat që blihen nga institucionet shëndetësore publike, duke përdorur 

kursin e Bankës së Shqipërisë, datën e lidhjes së marrëveshjeve nga institucionet shëndetësore 

me operatorët përkatës. Sa më sipër lidhja e këtyre marrëveshjeve nuk nënkupton shmangien nga 

përdorimi i Legjislacionit të Prokurimit Publik, në fuqi, në momentin e nënshkrimit të 

marrëveshjeve përkatëse. 

 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

 

1.Gjetje nga auditimi: -Nga auditimi i kryer, rezulton se nuk është hartuar regjistri i aktiveve, 

në përputhje me pikën 30 të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar.  

-QSUT nuk ka një përshkrim të plotë të aktiveve me vlerë 14.206.143.167 lekë, ku pjesa më e 

madhe e përshkrimeve janë tejet të përcipta dhe me emërtime të thjeshta të pajisjeve, mungon 

data e daljes në përdorim duke e bërë të pamundur përllogaritjen e vlerës së mbetur. 

-Informacioni për personin me përgjegjësi materiale është jo i saktë dhe shterues dhe disa nga 

kërkesat minimale të parashikuara në Udhëzimin e sipërcituar, nuk kanë asnjë lloj pasqyrimi në 

regjistrin e aktiveve të QSUT.  

-Përveç kësaj u konstatua se, inventari i pajisjeve informatike është i përfshirë në inventarin e 

pajisjeve dhe aparaturave. Duhet theksuar se këto lloje të ndryshme aktivesh kanë norma të 

ndryshme amortizimi dhe duke qenë se ato janë të inventarizuara të gjitha së bashku, e bënë të 

vështirë nxjerrjen e vlerës neto (të mbetur) të aktivit, duke sjellë dhe diferenca në llogaritjen e 

amortizimit.   

-Në inventarët e aktiveve ekzistojnë akoma pajisje që janë jashtë funksionit apo jashtë 

përdorimit, por që vazhdojnë të mbeten në përgjegjësi materiale të personave që i kanë pasur 

dikur këto pajisje në përdorim.  

Këto veprime janë në kundërshtim me nenin 30, të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011, “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. 
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1.1 Rekomandim: Drejtimi i QSUT të shqyrtojë situatën e krijuar, si dhe Drejtoria e Financës të 

marrë masa për plotësimin e regjistrit të aktiveve në mënyrë shkresore, me të gjitha kërkesat 

përkatëse, si një pjesë e rëndësishme e menaxhimit të aktiveve, me qëllim paraqitjen e saktë e të 

besueshme të vlerave materiale të tyre. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

2. Gjetje nga auditimi: -Nga analiza e debitorëve për tu arkëtuar u konstatua se, nga 78,631 

mijë lekë në fund të vitit 2015, është rritur në 110,274 mijë lekë në vitin 2016, duke u shtuar 

debitorë për tu arkëtuar nga konstatimet e raportit të KLSH. Nga analiza e kryer nё vitin 2019, 

nga dega e financёs u konstatuan origjina dhe periudha e lindjes sё detyrimeve. Njё pjesё e 

detyrimeve i takojnё rekomandimeve tё lёna nga Vendimet e KLSH nё vitet 2009 - 2015. Lidhur 

me rekomandimet e lёna nё vitin 2016, nga drejtoria juridike kishte informacione mbi 

vijueshmërinë e proceseve gjyqësore për mbledhjen e detyrimeve, ndërsa pёr ato tё viteve 2009 

dhe 2013 mungon informacioni. Gjithashtu u konstatuan debitorё pёr tё cilёt ishte e pamundur 

pasja e informacioneve shpjeguese. 

Nё kёtё situatё nga nëpunësit zbatues nuk ishte vepruar pёr sqarimin dhe verifikimet e duhura të 

situatёs së debitorëve për tu arkëtuar, gjykimet dhe vlerësimet lidhur me ato raste pa shpresё 

arkёtimi, nxjerrjen e pёrgjegjёsive për mos arkëtimin e tyre dhe marrjen e masave pёrkatёse pёr 

arkёtimin e tyre qё janё brenda afateve. 

Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 12, pika 3, shkronja g, të Ligjit nr. 10 296, datë 

08.07.2010, “Për menaxhimin  financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. 

2.1 Rekomandim:  Drejtoria Juridike dhe Drejtoria e Financës të marin masa për qartësimin dhe 

verifikimin e situatës së debitorëve për tu arkëtuar, të gjykojë dhe vlerësojë rastet që janë pa 

shpresë arkëtimi duke nxjerrë dhe përgjegjësitë për mos arkëtimin e tyre, si dhe të marrë masat 

përkatëse për arkëtimin e detyrimeve që janë brenda afateve ligjore. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

3. Gjetje nga auditimi: -Nga verifikimi i dokumenteve të inventarizimeve të fund vitit 2015, u 

konstatuan fletë inventarizime ku anëtarë të komisionit nuk kanë firmosur, si dhe diferenca të 

mbartura nga vitet e mëparshme, pa u marrë masat për sistemimin e tyre.   

Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 86, të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011, “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, duke sjellë mos pasje të sigurisë 

për gjendjen fizike dhe cilësinë e aktiveve afatgjata, nga anëtarët e komisionit të inventarizimit 

dhe nga drejtori i drejtorisë ekonomike z. A.Z.. 

3.1 Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Ekonomike dhe të Financës të marrë masa që komisionet 

e inventarizimit të aseteve, të kryejnë procesin e inventarizimit, duke arritur sigurinë për 

saktësinë e cilësinë dhe gjendjes fizike të aktiveve, përdorimin në mënyrën e duhur dhe me 

efiçencë të tyre. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Trajtimi i mbetjeve 

të rrezikshme spitalore të lëngëta dhe të ngurta për QSUT për vitin 2018”, rezulton se, 

argumentimi i fondit limit më datë 01.02.2018 me nr. 755 prot., është mbështetur referuar 

kontratës së vitit 2017 për përllogaritjen e sasisë dhe çmimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore 

të lëngëta dhe të ngurta që do të trajtohen për vitin 2018. Nga verifikimi rezultoi se, për vitin 

2018 sasia e mbetjeve të parashikuara është 1,113 kg më shumë se një vit më parë. Ky shtim i 
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sasisë nuk është argumentuar dhe dokumentuar nga grupi i përllogaritjes së fondit, në 

kundërshtim me nenin 59 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokutimit publik”, i ndryshuar.  

4.1 Rekomandime: Në vazhdimësi, nga Autoriteti Kontraktor të merren masa që në praktikat e 

prokurimit, të llogaritet dhe dokumentohet fondi limit për sasinë e mbetjeve të rrezikshme 

spitalore të lëngëta dhe të ngurta që do të trajtohen, për të bërë sa me efiçent dhe efektiv 

përdorimin e fondeve publike nga institucioni, si dhe argumentimin e çdo shpenzimi të kryer. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga zbatimi i kontratave me objekt “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme 

spitalore të lëngëta dhe të ngurta” për vitet 2016 - 2018 rezultoi se: 

- Nuk përshkruhet qartë procesi i peshimit, sipas kushteve të specifikuara në kontratë.  

- Kanë rezultuar mospërputhje në klasifikimin, gjendjen dhe ambalazhimin e mbetjeve të 

specifikuara në procesverbale dhe në formatin e dokumentit të transferimit. 

-Nuk dokumentohet dhe vërtetohet furnizimi në fillim të çdo muaji i QSUT me qeset përkatëse të 

ambalazhimit. 

-Nuk vërtetohet dhe dokumentohet transporti i mbetjeve të rrezikshme anatomike të ngurta dhe 

të lëngëta nga godina e shërbimit mjekësor, deri në qendrën e impiantit të hidroklavës, nga OE . 

-Nuk është dorëzuar një konfirmim me shkrim për marrjen e mbetjeve të rrezikshme brenda 30 

ditëve nga marrësi në dorëzim.  

-Procesi nuk është dokumentuar në regjistrin e mbetjeve spitalore të rrezikshme . 

-Peshorja me të cilën realizohet peshimi i mbetjeve të rrezikshme nuk është e kalibruar nga 

Shërbimi i Metereologjisë Shqiptar, duke mos identifikuar sasinë e saktë të mallit që trajtohet 

nga Kontraktori M. shpk.  

Këto veprime janë në kundërshtim me kushtet e kontratave për të tre vitet respektive, si dhe 

nenet 59, 60 Të LPP, duke sjell mungesë të sigurisë në sasitë e mallrave të peshuara dhe 

paqartësi në sasitë e likuiduara nga Autoriteti Kontraktor, dhe ngarkojnë me pëgjegjësi, 

punonjësit e ngarkuar për ndjekjen e kontratave, sipas periudhave respektive. 

5.1 Rekomandim: Titullari i Institucionit dhe Drejtoria e Shërbimeve mbështetëse të marrin 

masa për analizimin e situatës së krijuar, për ndjekjen dhe zbatimin e kushteve të kontratës me 

objekt “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore të lëngëta dhe të ngurta”, si dhe çdo kontratë 

tjetër të lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Operatorëve Ekonomikë të tjerë, për monitorimin 

e çdo situacioni, sasie mallrash apo shërbimesh të kryera, të cilat duhet të jenë në përputhshmëri 

me standardet e kërkuara, si dhe në përmbushje të objektit të kontratës. 

Menjëherë dhe në vazhdim 
 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi organizimin dhe funksionimin e njësisë së auditit të 

brendshëm rezulton se,AB nuk është strukturë funksionalisht e pavarur. Planet e auditimeve  nuk 

miratohen në Bordin e QSUT.  

Auditi i Brendshëm është emërtuar sektor dhe është miratuar sipas Vendimit Nr.05 datë 

21.09.2015, si edhe Vendimit Nr.01, datë 02.19.2018 të Bordit “Për miratimin e strukturës 

administrative dhe mjekësore dhe organigramës së Qendrës Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza”. Sektori i Auditit të Brendshëm funksionon në varësi të drejtpërdrejtë të Drejtorit të 

Përgjithshëm dhe miraton planet dhe raportet e auditimit tek ky i fundit.  

Vendimet e mësipërme përbëjnë devijim me nenin 10 pika 2, të Ligjit 114/2015 datë 22.10.2015 

“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, ku përcaktohet që: Njësia e auditit të brendshëm 
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është e pavarur funksionalisht dhe raporton në mënyrë të drejtpërdrejtë tek titullari i njësisë 

publike. Gjithashtu, në nenin 4 pika 19, e Ligjit 114/2015 datë 22.10.2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik” përcaktohet që: “Titullar i njësisë publike” është kreu i organit 

qëndror të njësisë publike. Në kuptim të këtij ligji, titullar i njësisë publike, që drejtohet me 

organ vendimmarrës kolegjial, por që nuk organizohet si shoqëri tregtare, konsiderohet ky organ. 

Në kundërshtim me nenin 10 pika 2, dhe  nenin 4 pika19, të Ligjit 114/2015 datë 22.10.2015 

“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” në statutin e QSU “Nënë Tereza”, miratuar me 

Urdhërin e Përbashkët  Nr.709, datë 10.10.2018 të Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

dhe Ministrisë Arsimit Sportit dhe Rinisë, nuk parashikohet miratimi i planeve të kontrollit të 

auditit të brendshëm nga Bordi, si organi më i lartë vendimmarrës i QSU “Nënë Tereza”.  

Fakti që auditi i brendshëm vepron brenda strukturës ekzekutive dhe miraton planet dhe 

njëkohsisht raportet e auditimit te drejtori i përgjithshëm tregon se veprimtaria e tij nuk mund të 

jetë e pavarur, dhe se auditi i brendshëm nuk mund të japë siguri objektive për të shtuar vlerën e 

për të përmisuar veprimtarinë  e QSU “Nënë Tereza”. 

6.1 Rekomandim: Bordi Drejtues i QSUT të marrë masa që njësia e Auditit të Brendshëm të 

jetë e pavarur funksionalisht dhe të krijojë me të një marrëdhënie raportimi të drejtpërdrejtë, për 

të pasur një siguri të arsyeshme, në mënyrë të pavarur dhe objektive, për veprimtarinë dhe 

efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësinë e sektorit publik. 

Menjëherë dhe në vazhdim 
 

7. Gjetje nga auditimi: -Nga shqyrtimi i aktiviteteve të kontrollit të brendshëm, u konstatua se 

regjistri i riskut hartohet nga njësia e Auditit të Brendshëm, duke devijuar rolin e këtij të fundit si 

monitorues dhe vlerësues, si dhe duke kryer detyra jo në përputhje me kompetencat e 

përcaktuara nga ligji. Ndryshimi i funksionit të auditit të brendshëm si hartues të regjistrit të 

riskut, dobëson rolin e tij si monitorues dhe vlerësues. Formulimi i rekomandimeve të 

përgjithshme duke mos evidentuar përgjegjësitë dhe personat përkatës, ul eficensën e 

veprimtarisë së auditit të brendshëm dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm. 

- Njësia e Auditit të Brendshëm ka kryer 15 auditime përputhshmërie për vitin 2018. Nga 

raportet e kësaj periudhe,  në pjesën më të madhe të rekomandimeve të dhëna nuk rezulton të 

ketë përgjegjësi dhe persona konkretë. Veprimet sa më sipër janë në kundërshtim me pikën 2, 3 

të nenit 11, si dhe pikën 2 të  nenit 24 të Ligjit nr.10296, datë 08.07.2011, “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin“, i ndryshuar, dhe me nenin 8, Standardet dhe metodologjia e auditimit 

të brendshëm, neni 16, pika e, të ligjit nr. 114/2015, “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik”. 

7.1 Rekomandim: Bordi Drejtues i QSUT të marrë masa që auditi i brendshëm të kryejë 

funksionet organizative dhe të përmirësojë cilësinë e raporteve të punës, duke përcaktuar saktë 

përgjegjësitë dhe personat përkatës në gjetjet dhe rekomandimet, duke realizuar misionin e tij për 

dhënien e sigurisë të arsyeshme për përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të 

kontrollit të brendshëm. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

8. Gjetje nga auditimi: Në zbatim të auditimit të ushtruar sipas programit të auditimit të 

mëparshëm nr. 1115 prot, datë 04.06.2016 “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e 

mëparshme për 3-Mujorin e IV të vitit 2015 dhe 9-Mujorin e vitit 2016” Kryetari i KLSH me 

shkresën Nr.1115/85, datë 23.01.2017 “ Mbi auditimin e zbatimit të rekomandimeve të 

mëparshme “  ka kërkuar  përshpejtimin e realizimit të plotë  për  9 masashpërblim dëmi si edhe 
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2 masa për përdorimin me eficencë dhe efektivitet të fondeve publike, të cilat janë konsideruar 

në proces zbatimi.  

Nga auditimi rezulton se : 

- Nga 9 masa shpërblim dëmi, 1 masë është zbatuar plotësisht, 7 masa janë në proҫes gjyqësor, 1 

masë nuk është zbatuar për mungesë legjitimiteti për tu investuar në gjykatë.  

-Nga 2 masa për përdorim me eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike 1 masë është zbatuar 

pjesërisht, dhe 1 masë nuk është zbatuar. 

Lidhur me 9 masashpërblim dëmi, të pranuara nga QSU  “Nënë Tereza”, në vlerën totale prej 

33,602,383.00 lekë sipas rekomandimeve të lëna me Raportin Nr.789/12 datë 05.04.2016 të 

KLSH  rezulton se: 

- Rezulton i arkëtuar detyrimi i subjektit T.A. për vlerën 1,317,300.00 lekë, referuar Ditarit të 

Kontabilitetit Nr.16 315 ref, datë 10.01.2017.  

- Rezultojnë në proçes gjyqësor 7 (shtatë) subjekte kontraktorë  me QSU  “Nënë Tereza” në 

shumën prej 31,685,083.00 lekë,  referuar Ditarit të Kontabilitetit Nr. 17 546 ref. Datë 

30.11.2016  si më poshtë:  

A.K. për 7,848,523.00 lekë; E.K. për 4,747,727.00 lekë; R.P.për 2,536,677.00 lekë;  

A.K. për 2,267,293.00 lekë; B.K., E.M.dhe A.P.përkatësisht nga 603,000.00 lekë secili; U.A.për 

12,293,463.00 lekë; U. sh.p.k. për 182,400.00 lekë.  

-Nuk është pranuar nga QSU  “Nënë Tereza”, detyrimi në vlerën  600,000 lekë për subjektin “S.” 

sh.p.k. për arsye të mungesës së legjitimitetit aktiv për tu investuar në gjykatë. 

Detyrimi i sipërpërmendur përfaqëson penalitetet dhe gjobat e llogaritura ndaj subjektit, për 

shkak të moszbatimit të kushteve të kontratës datë 15.03.2013 midis Ministrisë të Ekonomisë, 

Tregtisë dhe Energjitikës dhe shoqërisë S. sh.p.k. me objekt dhënien me qera të gjashtë 

sipërfaqeve parkimi prej 6, 101 m
2
, të cilat janë pronë në administrim të QSU  Nënë Tereza.   

Lidhur me zbatimin e rekomandimeve të KLSH për përdorim me eficiencë dhe efektivitet të 

fondeve publike, në shkresën nr.6137/7 prot. datë 21.03.2017  QSU “Nënë Tereza” informon për 

ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH, midis të tjerave përcaktohet se janë dy 

masa për përdorimin me eficencë  dhe efektivitet të fondeve publike, ku vetëm në njërën prej 

tyre, atë të kalimit kapital të autoklavave në Spitalin Universitar të Traumës,  njoftohet se ka 

filluar zbatimi i procesit.  

Nga auditimi rezulton se: 

- QSU  “Nënë Tereza”  ka realizuar kalimin kapital të autokllavës kineze me kod PM52/0367 me 

vlerën kontabël 118, 270 lekë. Ky kalim kapital është kryer referuar shkresës Nr.2912/1 prot. 

date 09.05.2018 të Ministrisë Shëndetësisë, Proҫes-Verbalit Nr.2525/2 prot. date 13.08.2018  dhe  

Fletë-Hyrjes Nr.5 datë 21.06.2018 të Spitalit Burrel. 

- Nuk janë transferuar tek Spitali i Traumës Tiranë autokllava sterilizuese gaz PM 57/0010, 

autokllava horizontale PM 57/0022, model Kt-405, p. ALP, në zbatim të Urdhërit Nr.398 datë 

16.07.2016 të Ministrisë të Shëndetësisë. Nga gjëndja e magazinës së QSU “Nënë Tereza”, me 

kodin PL-02/67 ortopedi salla, datë 01.01.2018.-31.12.2018 këto pajisje rezultojnë gjendje në 

vlerën totale prej  29,002,420.00 lekë. 

-Bazuar në proçes-verbalin e përbashkët të dorëzimit datë 03.02.2017 midis QSU “Nënë Tereza”  

dhe Spitalit të Traumës Tiranë, ky i fundit ka marrë në dorëzim nga salla ortopedi pajisje dhe 

materiale mjekësore në vlerën fillestare prej 48,820,944.25 lekë dhe vlerën e mbetur 

30,731,244.68 lekë; nga inventari Farmacia ortopedike në vlerën 580,543.94 lekë;  dhe inventar  

ekonomik në vlerën fillestare prej 58,400.00 lekë dhe vlerën e mbetur 40,880 lekë.  
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-Lidhur me përdorimin me eficencë dhe efektivitet të fondeve publike, për shkak të dhënies së 

shërbimit për mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore të parashikuara në kontratën e blerjes ( 7.1 Mil 

Euro) midis ministrisë së Shëndetësisë dhe A.I.Gmbh , në një kontratë tjetër shërbimi dhe 

mirëmbajtje të lidhur midis dhe subjektit tjetër privat M. sh.p.k rezulton se me shkresën nr. 2912 

prot. datë 30.05.2016, sektori i auditit të brendshëm ka filluar një angazhim auditimi në sektorin 

e inxhinierisë klinike të  QSU “Nënë Tereza”  “ Mbi zbatimin e kontratave të mirëmbajtjes për 

pajisjet mjekësore“ për periudhën 01.10.2015-31.05.2016.  

Nga ky angazhim, në kundërshtim me pikën 2, neni 30, të Ligjit Nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “ 

Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit “, nuk rezulton ndonjë 

përgjigje për KLSH lidhur me rekomandimin e dhënë.    

8.1 Rekomandim: QSU “Nënë Tereza” të marrë masa për zbatimin e rekomandimeve të KLSH  

si dhe vënien para përgjegjësive të Drejtorisë Ekonomike dhe Planifikimit Financiar si struktura 

përgjegjëse për ndjekjen dhe realizimin e kalimeve kapitale të QSU “Nënë Tereza”. Drejtori i 

Përgjithshëm në rolin e Nëpunësit Autorizues  duhet të ndjekë dhe mbajë përgjegjësi për 

zbatimin e rekomandimeve të KLSH. 

Në vazhdim 

 

 

 

C1. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimin e kontratës nr.335 rep, nr.73/6 kol, datë 

15.03.2013, me objekt dhënie me qira e pasurisë: “Tre hyrje-dalje  dhe gjashtë sipërfaqe parkimi 

në Qendrën Spitalore Universitare, Tiranë” u konstatua se, kontraktori me mosveprime ka 

maturuar penalitet në masën 10% të vlerës së investimeve të pakryera për cdo vit, në vlerën 

3,564,000 lekë. 
Kjo vlerë ka ardhur si pasojë e mosrealizimit të investimeve në QSUT nga subjekti S. shpk, gjatë 

dy viteve të fundit 2016 dhe 2017 në kundërshtim me kushtet e kontratës së lidhur me Ministrinë 

e Financës dhe Ekonomisë. Megjithëse kjo kontratë është zgjidhur nga qiradhënësi , nga ana e 

MFE nuk është marrë ende asnjë masë për arkëtimin e penaliteteve në vlerën 10% të vlerës së 

investimeve të pakryera për çdo vit.  

1.1 Rekomandim: Drejtoria e QSUT të informojë Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për 

situatën e krijuar nga mos realizimi i kontratës së qirasë me subjektin S. shpk, si dhe t‟i paraqesë 

MFE vlerën e penalitetit në masën 10% të investimeve të pakryera sipas kushteve kontraktuale 

midis palëve, për të marrë masat në cilësinë e qiradhënësit për llogaritjen dhe mbajtjen e 

penaliteteve nga subjekti S. shpk, konkretisht në vlerën 3,564,000 lekë. 

 

Menjëherë 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Shërbimi i pastrimit 

të ambientit të jashtëm dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra për kryerjen e shërbimit  për 

periudhën 13.05.2016- 11.07.2016”, me urdhër prokurimi nr. 2603 Prot, datë 11.05.2016, me OE 

fitues F. sh.p.k., u konstatuan parregullsi në përllogaritjen e fondit limit. Me urdhrin nr. 2581 

prot, datë 10.05.2016, titullari ka ngritur komisionin për vlerësimin e nevojave, argumentimin e 

fondit limit si dhe hartimin e specifikimeve teknike, për “Shërbimin e pastrimit të jashtëm dhe 
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sipërfaqet e gjelbërta në QSUT”. Relacioni përmbledhës i hartimit të fondit limit duhet të 

përgatitej brenda datës 10.05.2016.  

Për përgatitjen e fondit limit për periudhën 13.05.2016 deri më 11.07.2016, komisioni u mbështet 

në llogaritjet e kryera nga grupi i punës i ngritur me Urdhër nr. 260, datë 10.09.2015 me nr. 5321 

prot, “ Për ngritjen e komisionit për argumentimin e fondit limit, si dhe hartimin e specifikimeve 

teknike për të gjitha procedurat e prokurimit publik të planifikuara nga Drejtoria e Shërbimeve 

Mbështetëse për vitin 2016, për nevoja të QSUT-së”, për fondin limit të gjithë vitit 2016, me 

shkresën me nr. 620 prot, datë 26.01.2016. 

Në tabelën analitike të përllogaritjes së fondit zëri nr. 1 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe 

me makinë teknologjike”, është marrë mesatarja e çmimit të ofertave me 0.277 lek pa tvsh për 

sipërfaqen 26,920 m2 me frekuencë 1 herë, zëri nr.2 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me 

krahë, (fshesë), turni i parë, sasia 16,190 m2, me çmimin 0.366 lek për m2, zëri nr. 3 është 

“Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me krahë, (fshesë), turni i dytë”, sasia 16,190 m2, me çmimin 

0.366 lek për m2.  

Lidhur me sa më sipër grupi për zërat 1,2,3 ka kërkuar ofertat e tregut duke pretenduar se janë 

zëra të rinj. Shërbimi i tre zërave ka: - Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe me makinë teknologjike, 

-Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me krahë, (fshesë), turni i parë dhe -Pastrim i rrjetit rrugor, P. 

trotuare me krahë, (fshesë), turni i dytë, të gjithë këto të përfshirë në zërat 1,2 të kontratës me nr. 

2641/3 prot, datë 14.05.2015. Grupi i punës duhet të merrte çmimet e kontratës dhe jo ato të 

ofertave të kërkuara. 

Me kërkesën nr. 595, datë 25.01.2016, përgjegjësja e Sektorit të Monitorimeve të Shërbimeve të 

Kontraktuara, znj. L.S.ka kërkuar ndryshimin e  sasisë së mbeturinave që do të trajtoheshin nga 

9,000 kg në ditë në 11,000-12,000 kg në ditë duke e justifikuar me rritjen e numrit të pacientëve. 

Grupi i caktuar për llogaritjen e fondit limit këtë sasi e ka ndryshuar nga 9,000 kg në 10,000 kg.  

Rritja e mësipërme është kryer duke mos u mbështetur në asnjë evidencë të matshme dhe të 

kontrollueshme. Nga sektori i monitorimeve të shërbimeve të kontraktuara nuk ka pasur proces 

verbale për kryerjen e peshimeve të mbeturinave urbane të tërhequra. 

Gjithashtu, sqaruar sa më sipër, nuk argumentohet lidhur me sasinë e prokuruar, duke vërtetuar 

mbi pa-rregullshmërinë e ndjekur, për përllogaritjen e vlerës së fondit limit, si dhe mos 

dokumentimin e sasisë.  

Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 59 i VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar 

Veprimet e mësipërme kanë shkaktuar dëm në vlerën 692,700 lek pa tvsh dhe 831,240 lekë me 

tvsh. 

2.1 Rekomandime: Nga drejtimi i QSUT, të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 

831,240 lekë, nga kontraktori F. SHPK, përfituesi i kësaj vlere, ku personi përgjegjës për QSUT 

është znj. L.S., si rrjedhojë e përllogaritjes gabim të vlerës së fondit limit. 

Menjëherë 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Shërbimi i pastrimit 

të ambientit të jashtëm dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra për periudhën 03.03.2016-

12.05.2016”. Më datë 04.03.2016, me nr. 1391/6 është lidhur kontrata e shërbimit me OE F. 

sh.p.k., me vlerë totale 3,576,881 lekë pa tvsh. Në zbatimin e kontratës 70 ditore me OE F. 

sh.p.k., nga data 04.03.2016 deri më datë 12.05.2016, në dokumentacionin e vënë në dispozicion, 

në proces verbalet dhe situacionet firmosura nga znj. L.S., me detyrë përgjegjëse sektori dhe 
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përfaqësuesi i OE z. S.P., nga fletët e grafikut të mirëmbajtjes të firmosura nga specialisti i 

QSUT, z. V.K., u konstatua se rritja e sasisë 1000 kg, nga 9,000 kg në 10,000 kg, me vlerë 

100,800 lekë, nuk është shoqëruar me dokumente vërtetuese si peshime, proces verbale etj,  

-Në situacionin e periudhës 01.05.2016-12.05.2016 u konstatua se janë marrë në dorëzim 30 

kosha mbeturinash plastik, me vlerë për njësi 14,000 lekë, dhe 10 kosha metalik, me vlerë 

480,000 lekë. Ky dorëzim është kryer në javën e fundit të përfundimit të kontratës, si dhe nuk 

është shoqëruar me proces verbalin e komisionit për marrjen në dorëzim të aktiveve të pasqyruar 

në situacion.  

Këto veprime janë bërë në kundërshtim me ligjin nr. 10 296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pika 29, 35- 36.  

Vlera 580,800 lekë pa tvsh përbën dëm ekonomik nga OE F. sh.p.k. 

3.1 Rekomandime:Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 580,800 lekë pa tvsh dhe 

696,960 lekë me tvsh, përkatësisht nga kontraktori F. Sh.p.k, ku personat përgjegjës për QSUT 

janë znj. L.S.dhe V.K., si rrjedhojë e mos pasjes së dokumenteve vërtetues për situacionet e 

shpenzimeve të paraqitura për likuidim.  

Menjëherë 
 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Shërbimi i pastrimit 

të ambientit të jashtëm dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra për kryerjen e shërbimit për 70 

ditë me vlerë 3,577,936 lekë pa tvsh, dhe 4,293,523 lekë me tvsh, për periudhën 03.03.2016-

12.05.2016”, u konstatuan parregullsi lidhur me përllogaritjen e fondit limit.  

Në kontratën me nr. 2641/3 prot, datë 14.05.2015, zëri nr.1 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. 

sheshe me makinë teknologjike, P. fshesë, turni i parë”, çmimi është 0.06 lekë për m2 pa tvsh,  

dhe zëri i dytë është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe me fshesë, turni i dytë”, çmimi është 0.07 

për m2 lekë pa tvsh.   

Në tabelën analitike të përllogaritjes së fondit zëri nr. 1 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe 

me makinë teknologjike”, është marrë mesatarja e çmimit të ofertave me 0.277 lek pa tvsh për 

sipërfaqen 26,920 m2 me frekuencë 1 herë, zëri nr.2 është “Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me 

krahë, (fshesë), turni i parë, sasia 16,190 m2, me çmimin 0.366 lek për m2, zëri nr. 3 është 

“Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me krahë, (fshesë), turni i dytë”, sasia 16,190 m2, me çmimin 

0.366 lek për m2.  

Lidhur me sa më sipër grupi për zërat 1,2,3 ka kërkuar ofertat e tregut duke pretenduar se janë 

zëra të rinj. Shërbimi i tre zërave ka - Pastrim i rrjetit rrugor, P. sheshe me makinë teknologjike, -

Pastrim i rrjetit rrugor, P. trotuare me krahë, (fshesë), turni i parë dhe -Pastrim i rrjetit rrugor, P. 

trotuare me krahë, (fshesë), turni i dytë, të gjithë këto të përfshirë në zërat 1,2 të kontratës me nr. 

2641/3 prot, datë 14.05.2015. Grupi i punës duhet të merrte çmimet e kontratës siç ka vepruar me 

zëra të tjerë dhe jo ato të ofertave të kërkuara. Në kërkesën me nr. 595, datë 25.01.2016, e 

përgjegjëses së Sektorit të Monitorimeve të Shërbimeve të Kontraktuara, znj. L.S.është kërkuar 

rritja e sasisë së mbeturinave që do të trajtohen nga 9,000 kg në ditë në 11,000-12,000 kg në ditë 

duke e justifikuar me rritjen e numrit të trajtimit të pacientëve. Grupi i caktuar për llogaritjen e 

fondit limit këtë sasi e ka ndryshuar nga 9,000 kg në 10,000 kg.  

Rritja e mësipërme është kryer duke mos u mbështetur në asnjë evidencë të matshme, të 

kontrollueshme. Nga sektori i monitorimeve të shërbimeve të kontraktuara nuk ka pasur proces 

verbale për kryerjen e peshimeve të mbeturinave urbane të tërhequra. 
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Gjithashtu, sqaruar sa më sipër, nuk argumentohet lidhur me sasinë e prokuruar, duke vërtetuar 

mbi parregullshmërinë e ndjekur, për përllogaritjen e vlerës së fondit limit, si dhe 

mosdokumentimin e sasisë. 

Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 59 i VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik. 

Veprimet e mësipërme kanë shkaktuar dëm ekonomik në vlerën 727.000 lek pa tvsh dhe 

872,400 lekë me tvsh. 
4.1 Rekomandim: Nga Drejtori i Përgjithshëm i QSUT të kërkohet në rrugë ligjore duke 

ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, lidhur 

me vlerën prej 872,400 lekë, përkatësisht nga kontraktori F. sh.p.k. si përfituesi i kësaj vlere, ku 

personi përgjegjës për QSUT është znj. L.S., si rrjedhojë e përllogaritjes gabim të vlerës së fondit 

limit.  

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi: -Nga verifikimi i urdhër shpenzimeve të kontratës nr.4786/10 prot, 

lidhur më datë 21.12.2018 midis QSUT dhe BOE “P. S.A &P.A.” me objekt kontrate “Asgjësimi 

i mbetjeve spitalore Farmaceutike”, me afat deri në datë 31.12.2018, ka rezultuar se me urdhër 

shpenzimin nr.36 datë 05.02.2019 është paguar fatura nr.10 datë 27.12.2018 për vlerën e plotë të 

kontratës në shumën 11,250,492 lekë, ndërkohë që nuk ishte bërë ende asgjësimi i mbetjeve 

Farmaceutike sipas kushteve të kontratës. Gjithashtu gjatë fazës së auditimit në terren nuk na u 

vu në dispozicion asnjë dokument për ecurinë e zbatimit të kontratës, ku të vërtetohej asgjësimi i 

mbetjeve. 

Gjithashtu, certifikatat e asgjësimit të mallrave mbajnë datën 03.04.2018 ose 93 ditë pas afatit të 

përfundimit të kontratës, si dhe sasia e barnave të asgjësuara nga OE sipas certifikatave është 

20,280 kg, sasi e cila nuk përkon me sasinë e peshuar dhe dokumentuar në procesverbalet e 

mbajtura nga grupi i punës, ku rezulton sasia e paketuar/amballazhuar prej 17,047 kg, duke mos 

vërtetuar asgjësimin e mbetjeve spitalore të QSUT, sipas kontraktuale për të cilët palët kanë rënë 

dakort. Këto veprime janë në kundërshtim me pika 1, aneksi 3 të kontratës, gërma “e”, “detyrat”, 

aneksi 2 i kontratës, gërma “q”, aneksi 2 i kontratës, pika 4, neni 10, aneksi 3 i kontratës.  

Gjatë takimit ballafaques, përmbyllës u paraqitën disa dokumenta justifikues, por për vërtetësinë 

e tyre, grupi i auditimit nuk mundet të japë opinion, si dhe i lihet detyrë AK riverifikimin e 

mospërputhjeve të mësipërme. 

5.1 Rekomandim: Nga Titullari i institucionit të merren masa për verifikimin e situatës dhe të 

provohet vërtetësia e dokumentacioneve justifikues për asgjësimin e mbetjeve Farmaceutike nga 

OE. Në rast të kundërt, nëse nuk provohet vërtetësia e dokumentacionit justifikues për 

asgjësimin e mbetjeve Farmaceutike, Autoriteti Kontraktor të marrë masa për të kontabilizuar 

dhe ndjekur të gjitha procedurat përkatëse të nevojshme administrative e ligjore për t‟i kërkuar 

operatorit ekonomik “P. S.A &P.A.”, shpërblimin e dëmit në vlerën 11,250,492 lekë. 

Menjëherë 
 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dhe verifikimi  i situacioneve, procesverbaleve të peshimit 

dhe të dokumentave të transferimit të mbajtura nga Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Sektori 

Teknik për zbatimin e kontratës me objekt “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore 

anatomike të lëngëta dhe të ngurta”  me nr.439/6 datë 25.02.2016  dhe me nr.283/2, datë 

13.01.2017, me vlerë 547,200 lekë me tvsh, nr.1391/6, datë 03.04.2017 me vlerë 957,600 lekë 

me tvsh, nr.3001/12 datë 21.08.2017 me vlerë 1,325,592 lekë, rezulton se: 
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-Në procesverbalet e muajit mars të vitit 2016, përkatësisht datat 16 dhe 30 mars nuk 

specifikohet sasia në kg, por është lënë e pa plotësuar nga perfaqësuesit e QSUT dhe operatorit 

M. sh.p.k. Nga sa më sipër, sasitë prej 50,54 kg dhe 76,39 kg për muajin mars janë të 

padokumentuara në procesverbalet e mbajtura.  

- Në procesverbalet peshimit dhe në formatin e dokumentimit të trasferimit për muajt qershor, 

nëntor dhe dhjetor 2017 u konstatua një sasia prej 2435.35 kg, (përkatësisht 1174,10 kg për 

muajin qershor, 629,25 kg për muajin nëntor dhe 632 kg për muajin dhjetor) klasifikuar si 

mbetje me kod 18.01.01 dhe kod 18.01.03, mbetje këto të cilat sipas katalogut shqiptar të 

mbetjeve nuk janë objekt i kontratës së vitit 2017. 

Kjo sasi është trajtuar në kundërshtim me kushtet e kontratës pika 5, Specifikimet teknike të 

kontratës, pika 14, neni 4. 

Sasia prej 126.93 kg me vlerë 57,880 lekë dhe sasia 2435,35 kg me vlerë prej 1,110,474 leke 

përbën dëm ekonomik për Buxhetin e Shtetit. 

6.1 Rekomandim:Nga Drejtori i Përgjithshëm i QSUT të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur 

të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 

prej 1,168,354 lekë nga operatori ekonomik “M.”  Shpk. 

Menjëherë 
 

7. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 912/36 prot, datë 

19.02.2016, me afat deri më datë 15.04.2016, lidhur nga QSUT me shoqërinë F. SHPK, për 

barna me vlerë 11,230,755 lekë pa tvsh u konstatua shkelje në afatin e lëvrimit. 

Në lidhje me medikamentin Meropenem, OE ka lëvruar me datë 20.04.2016, me faturën tatimore 

nr. 9664, me nr. serial 34160664, sasinë prej 1000 flakone me vlerë 1,100,000 lekë, përsa i 

përket kushtit të lëvrimit të 30 % brenda 20 ditëve është tejkaluar me 40 ditë, dhe lidhur me 

afatin e dytë 5 ditë. Medikamentin Ciproflaxine OE e ka lëvruar më datë 13.04.2016 me faturën 

tatimore nr. 9146, duke pasur 30 % të sasisë me 33 ditë jashtë afatit. Më datë 22.04.2016 me 

faturën tatimore nr. 9670 janë dorëzuar medikamentet Meropenem dhe Vancomycine me 7 ditë 

vonesë jashtë afatit të përfundimit për pjesën e dytë të mallrave, duke pasur nё total 92 ditё 

vonese dhe me penalitet ditor 11,230  lekё. 

Këto veprime janë në kundërshtim me nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja në 

dorëzim. Me mos dorëzimin e barnave sipas afateve të kontratës, OE ka maturuar penalitete nё 

vlerën 1,033,230 lekë, nga tё cilat 127,548 lekë i janë mbajtur nga financa QSUT, mbetet vlera 

905,681 lekё e cila përbën dëm ekonomik, për tu dёmshpёrblyer nga shoqëria F. SHPK. 

7.1 Rekomandim:-Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 905,681 lekë pa Tvsh, nga 

kontraktori F. SHPK, i cili ka shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të QSUT, si rrjedhojë e 

mos lëvrimit të barnave sipas afateve të përcaktuara në kontratë. 

Menjëherë 
 

8. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 1259/17 prot, datë 

02.03.2016, lidhur nga QSUT me shoqërinë “L.F.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 

31,556,880 lekë pa tvsh, me afat lëvrimi deri më datë 15.04.2016, u konstatua shkelje në afatin e 

lëvrimit. 

Nga verifikimi i kontratës e lidhur më datë 02.03.2016, afati 15 ditor përfundonte më datë 16 

mars, ndërkohë malli është dorëzuar më datë 06.04.2016, pra me 20 ditë vonesë. Nga ana e 

sektorit të financës, llogaritja e penaliteteve për këtë vonesë është bërë me vlerën e barnave pa 
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sjella në afat dhe jo me 25 % të vlerës totale të kontratës, si dhe janë llogaritur për 19 ditë me 

penalitetin 27,216 lek, 4/1000 në ditë, me një total 517,104 lekë. Duke kryer rillogaritjen 

penaliteti për 20 ditë me 31,556.88 lekë në ditë është 631,137 lekë, pra me një diferencë të 

pallogaritur prej 114,033 lekë. 

Më datë 21.04.2016, komisioni i kolaudimit ka marrë në dorëzim sasinë prej 20 ampula 

Flumazenil dhe sasinë prej 1000 ampula Ketaminë, 2000 flakonë Vecuronium, të shoqëruara me 

faturën tatimore nr.247, datë 21.04.2016. Këto janë sasitë totale të kontraktura në kontratë. Pra 

furnitori nuk ka respektuar afatin e lëvrimit të 30 % të sasisë së çdo medikamenti brenda 15 

ditëve nga nënshkrimi i kontratës, si dhe 70% të sasisë së mbetur brenda përfundimit të 

kontratës. 

Për medikamentin Flumazelin është shkelur afati i lëvrimit të sasisë 30 % me 34 ditë vonesë 

duke maturuar një penalitet prej 1,072,933 lekë, dhe shkelja e afatit të lëvrimit për pjesën e 

mbetur 70% me 6 ditë vonesë dhe maturimin e penalitetit prej 189,341 lek.  

Për medikamentin Ketamine është shkelur afati i lëvrimit të sasisë 30 % me 34 ditë vonesë duke 

maturuar një penalitet prej 1,072,933 lekë, dhe shkelja e afatit të lëvrimit për pjesën e mbetur 

70% me 6 ditë vonesë dhe maturimin e penalitetit prej 189,341 lek. 

Për medikamentin Vecuronium është shkelur afati i lëvrimit të sasisë 30 % me 34 ditë vonesë 

duke maturuar një penalitet prej 1,072,933 lekë, dhe shkelja e afatit të lëvrimit për pjesën e 

mbetur 70% me 6 ditë vonesë dhe maturimin e penalitetit prej 189,341 lek. 

Këto veprime janë në kundërshtim me  nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja në 

dorëzim. Me mos dorëzimin e barnave sipas afateve të kontratës, OE ka maturuar penalitete në 

vlerën 3,664,198 lekë pa Tvsh, e cila përbën dëm ekonomik, dhe duhet të dëmshpërmblehet nga 

OE L. SHPK.  

8.1 Rekomandim:Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 3,664,198 lekë pa Tvsh, 

nga kontraktori L. SHPK, i cili ka shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të QSUT, si rrjedhojë e 

mos lëvrimit të barnave sipas afateve të përcaktuara në kontratë. 

Menjëherë 
 

9. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 912/32 prot, datë 

19.02.2016, lidhur nga QSUT me shoqërinë “M.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 

98,316,246 lekë pa tvsh, me afat lëvrimi deri më 15.04.2016, u konstatua shkelje në afatin e 

lëvrimit. 

Më datë 25.04.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 263 flakonë, Dobutamine, pjesë 

e sasisë së 70%, me faturën tatimore nr. 16610 datë 25.04.2016, me vonesë 10 ditë dhe duke 

maturuar një penalitet prej 983,162 lekë. 

Më datë 22.04.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 320 flakonë Cefepime, pjesë e 

sasisë së 70%, me faturën tatimore nr.16357 datë 22.04.2016, me vonesë 7 ditë dhe duke 

maturuar një penalitet prej 688,213 lekë. 

Më datë 01.04.2016 komisioni ka marrë në dorëzim sasinë pre 163 flakonë Levofloracinë, pjesë 

e sasisë së 30%, me faturën tatimore nr. 13163 datë 01.04.2016, të cilët ishin me vonesë 21 ditë 

dhe duke maturuar një penalitet prej 2,064,641 lekë.  

Më datë 18.03.2016 komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 36 flakonë Somofosfatine, pjesë 

e sasisë së 30%, me faturën tatimore nr. 10884, datë 18.03.2016, të cilat ishin me vonesë 8 ditë 

dhe duke maturuar një penalitet prej 786,529 lekë. 
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Më datë 18.03.2016 komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 434 flakonë Omeprazol, pjesë e 

sasisë së 30%, me faturën tatimore nr. 10884, datë 18.03.2016, të cilat ishin me vonesë 8 ditë dhe 

duke maturuar një penalitet prej 786,529 lekë. 

Këto veprime janë në kundërshtim me  nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja në 

dorëzim. Me mos dorëzimin e barnave sipas afateve të kontratës, OE ka maturuar penalitete në 

shumën 5,236,488 lekë pa Tvsh, e cila përbën dëm ekonomik që duhet të dëmshpërblehet nga 

OE M. SHPK. 

9.1 Rekomandim:Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 5,236,488 lekë pa Tvsh, 

nga kontraktori M. SHPK, i cili ka shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të QSUT, si rrjedhojë 

e mos lëvrimit të barnave sipas afateve të përcaktuara në kontratë. 

Menjëherë 
 

10. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 2170/6 prot, datë 

05.05.2016, lidhur nga QSUT me shoqërinë “E.F.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 

8,220,500 lekë pa tvsh, me afat lëvrimi deri më 15.12.2016, u konstatua shkelje në afatin e 

lëvrimit. 

Më datë 07.06.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 800 njësi të Cefuroxime, me 

faturën tatimore nr. 532 datë 07.06.2016 dhe e gjithë kjo sasi me vonesë prej 2 ditësh, duke 

maturuar një penalitet prej  8,220 lekë. 

Më datë 21.09.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 1800 njësi të Cefuroxime, me 

faturën tatimore nr. 959 datë 21.09.2016 dhe nga kjo 900 flakonë me vonesë prej 46 ditësh duke 

maturuar një penalitet prej 189,071 lekë dhe 900 flakonë me vonesë 16 ditë, duke maturuar një 

penalitet prej  65,764 lekë.  

Këto veprime janë në kundërshtim me  nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja në 

dorëzim. Me mos dorëzimin e barnave sipas afateve të kontratës, OE ka maturuar penalitete në 

vlerën 230,832 lekë, e cila përbën dëm ekonomik i cili duhet të dëmshpërblehet nga OE E.F. 

SHPK. 

10.1 Rekomandim:Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 230,832 lekë pa Tvsh, 

përkatësisht nga kontraktori E. SHPK, i cili ka shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të QSUT, 

si rrjedhojë e mos lëvrimit të barnave sipas afateve të përcaktuara në kontratë. 

Menjëherë 
 

11. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 1474/14 prot, datë 

16.03.2016, lidhur nga QSUT me shoqërinë “I.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, dhe QSUT, 

përfaqësuar nga titullari, me vlerë 14,975,290 lekë pa tvsh, me afat lëvrimi deri më 15.04.2016, u 

konstatua shkelje në afatin e lëvrimit. Më datë 14.04.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka 

marrë në dorëzim sasinë 8000 Heparinë, me faturën tatimore nr. 608, datë 14.04.2016, dhe 30% 

e sasisë është sjellë me 13 ditë vonesë, duke maturuar një penalitet prej 194,678 lekësh. Më datë 

05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë  476 flakonë 

Ciplatine, me faturën tatimore nr.738 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë 

për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 

lekësh. Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë  682 

flakonë Dacabarsin, me faturën tatimore nr.738 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me 

vonesë për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 
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808,665 lekësh. Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim 

sasinë 1150 flakonë Vinblastine, me faturën tatimore nr.738 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 

30% është me vonesë për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një 

penalitet prej 808,665 lekë. Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në 

dorëzim sasinë  900 flakonë Fluoruracil, me faturën tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të cilat 

sasia 30% është me vonesë për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar 

një penalitet prej 808,665 lekë. Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë 

në dorëzim sasinë  500 ampula  Aciclovir, me faturën tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të 

cilat sasia 30% është me vonesë për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke 

maturuar një penalitet prej 808,665 lekë. Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, 

ka marrë në dorëzim sasinë  300 ampula  Methylpreditazinë, me faturën tatimore nr.739 datë 

05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë 

për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 lekë. Më datë 05.05.2016, komisioni i 

kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë e Lёndёve tё kontrastit 300 mlg -100, me 

faturën tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 34 ditë dhe 

sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet prej 808,665 lekë. Më datë 

05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë e Lёndёve tё 

kontrastit 300 mlg -200, me faturën tatimore nr.739 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% është 

me vonesë për 34 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 20 ditë, duke maturuar një penalitet 

prej 808,665 lekë. Më datë 05.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim 

sasinë e Dopaminё 50 mlg, me faturën tatimore nr.733 datë 05.05.2016, nga të cilat sasia 30% 

është me vonesë për 34 ditë, duke maturuar një penalitet prej 509,160 lekë. Më datë 06.05.2016, 

komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë e Flukonaze, me faturën tatimore 

nr.751 datë 06.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 35 ditë dhe sasia 70% është 

me vonesë për 21 ditë, duke maturuar një penalitet prej 838,616 lekë. Më datë 06.05.2016, 

komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë e Noradrenaline , me faturën 

tatimore nr.751 datë 06.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 35 ditë dhe sasia 

70% është me vonesë për 21 ditë, duke maturuar një penalitet prej 838,616 lekë. Më datë 

12.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë e Hydrocortisone 

sodium, me faturën tatimore nr.791 datë 12.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me vonesë për 

41 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 27 ditë, duke maturuar një penalitet prej 1,018,319 

lekë. Më datë 12.05.2016, komisioni i kolaudimit të barnave, ka marrë në dorëzim sasinë e 

Phenitoine 50 mlg, me faturën tatimore nr.791 datë 12.05.2016, nga të cilat sasia 30% është me 

vonesë për 41 ditë dhe sasia 70% është me vonesë për 27 ditë, duke maturuar një penalitet prej 

1,018,319 lekë. 

Këto veprime janë në kundërshtim me  nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja në 

dorëzim. Me mos dorëzimin e barnave sipas afateve të kontratës, OE ka maturuar shumën 

9,817,595 lekë, e cila përbën dëm ekonomik që duhet të dëmshpërblehet nga OE I.  SHPK. 

11.1 Rekomandim:Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 9,817,595 lekë pa Tvsh, 

përkatësisht nga kontraktori “I.” SHPK, i cili ka shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

QSUT, si rrjedhojë e mos lëvrimit të barnave sipas afateve të përcaktuara në kontratë. 

Menjëherë 
 

12. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 2196/13 prot, datë 

09.05.2016, lidhur nga QSUT me shoqërinë “M.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 
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20,809,240 lekë pa tvsh, me afat lëvrimi deri më datë 15.12.2016, u konstatua shkelje në afatin e 

lëvrimit. Më datë 23.06.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 49500 flakonë të 

Faktorit IX, me faturën tatimore nr. 26795 datë 23.06.2016 dhe e gjithë kjo sasi është sjellë me 

vonesë prej 14 ditësh, duke maturuar një penalitet prej 145,665 lekë. Më datë 22.07.2016, 

komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 60,000 flakonë të Faktorit IX, me faturën tatimore nr. 

31109 datë 22.07.2016, e gjithë kjo sasi është sjellë me vonesë prej 13 ditësh, duke maturuar një 

penalitet prej 135,260 lekë. 

Këto veprime janë në kundërshtim me nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja në 

dorëzim”. Me mos dorëzimin e barnave sipas afateve të kontratës, OE ka maturuar penalitete në 

shumën 101,874 lekë, e cila përbën dëm ekonomik që duhet të dëmshpërblehet nga OE M. 

SHPK. 

12.1 Rekomandim:Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 101,874 lekë pa Tvsh, 

përkatësisht nga kontraktori M. SHPK, i cili ka shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të QSUT, 

si rrjedhojë e mos lëvrimit të barnave sipas afateve të përcaktuara në kontratë. 

Menjëherë 
 

13. Gjetje nga auditimi: Me urdhër prokurimi nr. 27, datë 03.12.2015, nga titullari i autoritetit 

kontraktor, është iniciuar procedura e prokurimit me vlera të vogla, me objekt “Blerje heparinë 

Sodium 25000 UI Flakon”, për sasinë 2000, flakon, me vlerë 740,000 lekë pa tvsh.  Ky urdhër 

prokurimi ka ardhur si pasojë e situatës së krijuar nga dështimi i kontratës me subjektin 

“O.P.G.”, sh.p.k., i cili nuk ka furnizuar sasitë e kontraktuara.    

-Mos furnizimi me medikamentin Heparinë objekt i kontratës e firmosur që më datën 

09.07.2015, në kohën e duhur ka bllokuar kapacitetet funksionale të pavioneve të kirurgjisë, ka 

rrezikuar jetët e pacientëve dhe nga ana e QSUT-së nuk janë kërkuar penalitetet e përmendura 

në kontratën mes palëve, nuk është kërkuar konfiskimi i sigurimit të kontratës në vlerën 230,880 

lekë, si dhe nuk është kërkuar në Agjencinë e Prokurimit Publik për përjashtimin e kontraktorit 

nga pjesëmarrja në prokurimet publike, në mbështetje të nenit 13, pika 3/ç të LPP-së. 

Justifikimi i operatorit ekonomik se urdhri i Ministrit të Shëndetësisë për pezullimin e 

medikamentit ka sjellë mos sjelljen e tij nuk qëndron, pasi urdhri ka dalë më datë 09.11.2015 

ndërkohë që kontrata është lidhur më 09.07.2015 dhe që në muajin e parë duhet të silleshin sasitë 

e para të medikamentit. 

Këto veprime janë bërë në kundërshtim me LPP, i ndryshuar, neni 13, pika ç. 

Me mos veprimet e tyre, operatori ekonomik “O.P.G.” sh.p.k., ka shkaktuar një dëm ekonomik 

prej rreth 1,274,000 lekë, me mos-sjelljen e medikamentit Heparinë Sodium 25000 UI Flakon.  

13.1 Rekomandime: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 1,274,000 lekë, nga  operatori 

ekonomik “O.P.G.” sh.p.k, lidhur me shkeljet e konstatuara në procedurën me objekt “Blerje 

heparinë Sodium 25000 UI Flakon”. 

 

Menjëherë 

 

14. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Shtesë kontrate për ndërtimin e Bunkerit për 

instalimin e dy akseleratorëve linear në Spitalin Onkologjik të QSUT-së”, datë zhvillimi tenderi 

16.11.2015, sipas Urdhërit të Prokurimit të titullarit të autoritetit kontraktor Nr. 6712 Prot., datë 
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12.11.2015 është konstatuar se, vlera prej 1,698,104 lekë përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit 

të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i pagesës për TVSH e pajisjeve, në kundërshtim me 

Udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e 

kostos së punimeve të ndërtimit”, kreu I, gërma A, ku parashikohet se: “...Në të gjitha rastet 

përjashtohen pajisjet dhe aparaturat...”.  (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit 

Përfundimtar). 

14.1 Rekomandimi:  

Të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të 

gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 1,698,104 lekë, përkatësisht nga shoqëria 

“A.C.” sh.p.k. si pasojë e pagesës së bërë nga QSUT për vlerën e TVSH për pjesën e pajisjeve, të 

ofertuara në kontratën shtesë të mësipërme.  

Menjëherë 

15. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i kontratës së furnizimit me objekt: “Furnizimin me VPRIV (velaglucerase alfa) 

400 UI”, nr. 1943/6 prot., datë 19.04.2016, me vlerë 41,544,135 lekë, sipas marrëveshjes nr. 

1727 prot., datë 25.03.2016 është konstatuar se, vlera prej 275,867 lekë përbën dëm ekonomik 

ndaj Buxhetit të Shtetit (191,213 + 84,654). Kjo vlerë (shuma e vlerës së kontratës fillestare dhe 

asaj shtesë) ka ardhur si rezultat i përllogaritjes gabim të çmimit për një flakon, sipas kursit të 

këmbimit datën e nënshkrimit të kontratës (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit 

Përfundimtar). 

15.1 Rekomandimi:  

Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i vlerës 

275,867  lekë nga kontraktori “L. P.” sh.p.k. Kjo vlerë (shuma e vlerës së kontratës fillestare dhe 

asaj shtesë) është përfituar në mënyrë të padrejtë nga ky kontraktor, si rezultat i përllogaritjes 

gabim të çmimit për një flakon, sipas kursit të këmbimit valutor datën e nënshkrimit të kontratës. 

Menjëherë 

16. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i kontratës së furnizimit me objekt: “Furnizimin me VPRIV (velaglucerase alfa) 

400 UI”, nr. 1943/6 prot., datë 19.04.2016, me vlerë kontrate 41,544,135 lekë, sipas 

marrëveshjes nr. 1727 prot., datë 25.03.2016, është konstatuar se, vlera prej 12,347,708  lekë 

(shuma e vlerës së kontratës fillestare dhe asaj shtesë) përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të 

Shtetit (12,065,462  + 282,246 ). Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mos justifikimit dhe mos 

argumentimit për çmimin e barit, lidhur me pagesën e bërë ndaj kontraktorit L. P., për të cilën 

ngarkohen me përgjegjësi QSUT, Ministria përkatëse e linjës si dhe kontraktori (Trajtuar më 

hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar).  

16.1 Rekomandimi:  

Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i vlerës 

12,347,708  lekë nga kontraktori “L. P.” sh.p.k. Kjo vlerë është përfituar në mënyrë të padrejtë 

nga ky kontraktor, si rezultat i mos justifikimit dhe mos argumentimit për çmimin e barit, lidhur 

me pagesën e bërë ndaj kontraktorit L. P. sh.p.k. sipas kontratës së nënshkruar midis palëve. 

Menjëherë 

 

17. Gjetje nga auditimi: 

Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Ndërtimi i depos qendrore të re të barnave 

në QSUT”, zhvilluar më datë 29.06.2018, sipas Urdhërit të Prokurimit të titullarit të autoritetit 

kontraktor nr. 2265 prot., datë 27.04.2018, është konstatuar se vlera prej 13,476,694 lekë përbën 
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dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i përllogaritjes gabim të 

vlerës së fondit limit, sipas projekt preventivit të marrë në dorëzim nga QSUT, në kundërshtim 

me nenin 28 të LPP, si dhe VKM nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të 

çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre” (Trajtuar më hollësisht në pikën 

6, të Raportit Përfundimtar).  

17.1 Rekomandimi:  

Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i vlerës 

13,476,694 lekë nga shoqëria “K.” sh.p.k., subjekti i kontraktuar për përllogaritjen e vlersës së 

fondit limit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat, i përllogaritjes gabim për TVSH e pajisjeve, në 

kundërshtim me Udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe 

strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, kreu I, gërma A, ku parashikohet se: “...Në të 

gjitha rastet përjashtohen pajisjet dhe aparaturat...”, si dhe përcaktimin e çmimeve të vlerës së 

fondit limit në kundërshtim me VKM nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre” dhe nenin 28 të LPP.  

Menjëherë 

 

18. Gjetje nga auditimi:  

18.1 Nga auditimi i zbatimit të procedurës së prokurimit shtesë kontrate me objekt: “Blerje 

oksigjen mjeksor të lëngshëm dhe të gaztë për nevoja spitalore”, nr. 7538/3 prot., datë 

31.12.2015, me afat nga data 01.01.2016 deri në datën 17.02.2016, me çmim total të kontratës së 

lidhur 14,802,528 lekë është konstatuar se, vlera prej 5,717,732 lekë përbën dëm ekonomik 

ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mosdokumentimit të sasive të marra në 

dorëzim, në kundërshtim me nenet 59, 60 të LPP, kushtet e kontratës së nënshkruar midis palëve, 

si dhe nenin 13 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar, nenin 36 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Menaxhimi i aktiveve financiare”, i 

ndryshuar. Sa më sipër, mbajnë përgjegjësi kontraktori, si dhe të gjithë personat përgjegjës të 

cilët kanë nënshkruar në dokumentacionet e mbajtura, sipas periudhave respektive (Trajtuar më 

hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar).  

18.2 Nga auditimi i procedurës së prokurimit shtesë kontrate me objekt: “Blerje oksigjen mjeksor 

të lëngshëm për nevoja spitalore”, nr. 132/2 prot., datë 09.01.2017, me afat 52 ditë nga data e 

nënshkrimit të kontratës, me çmim total të kontratës së lidhur 16,923,858  lekë është konstatuar 

se, vlera prej 3,054,457 lekë përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur 

si rezultat i mosdokumentimit të sasive të marra në dorëzim, në kundërshtim me nenet 59, 60 të 

LPP, kushtet e kontratës së nënshkruar midis palëve, si dhe nenin 13 të ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, nenin 36 të Udhëzimit nr. 

30, datë 27.12.2011 “Menaxhimi i aktiveve financiare”, i ndryshuar. Sa më sipër, mbajnë 

përgjegjësi kontraktori, si dhe të gjithë personat përgjegjës të cilët kanë nënshkruar në 

dokumentacionet e mbajtura, sipas periudhave respektive (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të 

Raportit Përfundimtar).  

Rekomandimi: 
18.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës 5,717,732 lekë përkatësisht nga kontraktori “GTS” Sh.p.k, si përfitues i kësaj vlere, ku 

personat përgjegjës të QSUT janë të gjithë anëtarët e komisionit të marrjes në dorëzim, sipas 

periudhave respektive ku kanë nënshkruar, sipas dokumentacioneve përkatëse të nënshkruara 

prej tyre.  
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18.2 Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative 

dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 3,054,457 lekë, përkatësisht nga 

kontraktori“GTS” Sh.p.k. si përfitues i kësaj vlere, ku personat përgjegjës të QSUT janë të gjithë 

anëtarët e komisionit të marrjes në dorëzim, sipas periudhave respektive ku kanë nënshkruar, 

sipas dokumentacioneve përkatëse të nënshkruara prej tyre.  

 

Menjëherë 

 

19. Gjetje nga auditimi:  
Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt “B4 – Blerje barna Antineoplastike dhe 

immunomodulare për nevoja spitalore (Gosereline 10.8 mg, Oxaliplatine 5mg/ml – 20ml, 

trastuzumab 150 ml)”, sipas kontratës të furnizimit lidhur nr. 2192/3 prot., datë 06.05.2016, me 

afat 20% e mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin dhe 

pjesa tjetër deri në fund të kontratës, me afat përfundimtar në 15.12.2016, me çmim total të 

kontratës së lidhur 126,701,890 lekë është konstatuar se, vlera prej 8,615,702 lekë (126,701,890 

x 2/1000 = 253,403 lekë/ditë x 34 ditë/vonesë = 8,615,702 lekë),përbën dëm ekonomik ndaj 

Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së penaliteteve për dorëzim të 

mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës së nënshkruar midis palëve (Trajtuar më hollësisht 

në pikën 6, të Raportit Përfundimtar).  

19.1 Rekomandimi: 

Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i vlerës 

8,615,702 lekë nga kontraktori “R.F.” Sh.p.k. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i dorëzimit të mallit 

në kundërshtim me kushtet e kontratës së rënë dakort midis palëve.   

 

Menjëherë 

20. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 

2016”, nr. 1642/14 prot., datë 18.05.2016, me vlerë totale 12,284,082 lekë me TVSH, me afat të 

kontratës nga momenti i nënshkrimit të saj deri në datë 31.12.2016 është konstatuar se, vlera 

prej 8,187,462 lekë (4,079,300 lekë + 4,108,162 lekë), përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të 

Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mos zbatimit të kushteve kontraktuale, si dhe 

mosdokumentimit të kryerjes së shërbimeve të pretenduara, në kundërshtim me kushtet për sa 

palët kanë rënë dakort, si dhe parregullsinë në mbajtjen e dokumentacionit, në kundërshtim me 

nenet 59, 60 të LPP, kushtet e kontratës si dhe nenin 13 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, nenin 36 të Udhëzimit nr. 30, datë 

27.12.2011 “Menaxhimi i aktiveve financiare”, i ndryshuar, për të cilën ngarkohen me 

përgjegjësi QSUT, si dhe kontraktori (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit 

Përfundimtar).  

20.1 Rekomandimi: 

Të kërkohet në mënyrë ligjore duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i vlerës 

8,187,462 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos zbatimit të kushteve kontraktuale, si dhe 

mosdokumentimit të kryerjes së shërbimeve të pretenduara, në kundërshtim me kushtet për sa 

palët kanë rënë dakort, si dhe parregullsinë në mbajtjen e dokumentacionit, nga kontraktori “M.” 

Sh.p.k. si përfitues i kësaj vlere, ku personat përgjegjës të QSUT janë të gjithë personat, sipas 

periudhave respektive ku kanë nënshkruar, sipas dokumentacioneve përkatëse të nënshkruara 

prej tyre.  
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Menjëherë 

 

21. Gjetje nga auditimi: 

21.1 Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Blerje materiale mjekësore specifike të 

Neurokirurgjisë, 2017”, sipas kontratës së shërbimit të lidhur nr. 1511/9 prot., datë 14.06.2017, 

me vlerë 57,161,904 lekë me TVSH, sipas urdhërit të prokurimit të titullarit të autoritetit 

kontraktor Nr. 1511 Prot., datë 16.03.2017, lloji i procedurës e hapur me mjete elektronike është 

konstatuar se, vlera prej 8,368,212 lekë përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë 

ka ardhur si rezultat i përllogaritjes gabim të vlerës së fondit limit, në kundërshtim me nenin 28 

të LPP, si dhe nenin 59 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, ku përfituesi është kontraktori, (Trajtuar më hollësisht në pikën 

6, të Raportit Përfundimtar).  

21.2 Nga auditimi i procedurës së mësimërme është konstatuar se, vlera prej 319,156 lekë përbën 

dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i pagesës për zëra të 

ofertuar nga kontraktori, të cilat nuk rrihen me TVSH, referuar kjo edhe përllogaritjes së vlerës 

së fondit limit për të njëjtët zëra (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar).  

21.3 Nga auditimi i procedurës së mësipërme është konstatuar se, vlera prej 3,315,280 lekë 

përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së 

penaliteteve për dorëzimin e mallit në kundërshtim me afatet e parashikuara në kontratë (Trajtuar 

më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

21.4 Nga auditimi i procedurës së mësipërme është konstatuar se, vlera prej 37,152 lekë përbën 

dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i pagesës për zëra të cilat 

nuk plotësojnë specifikimet teknike dhe kushtet e kontratës lidhur me skadencat e tyre (Trajtuar 

më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

21.5 Nga auditimi i procedurës së mësipërme është konstatuar se, vlera prej 843,926 lekë përbën 

dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i pagesës për zëra të cilat 

nuk plotësojnë specifikimet teknike dhe kushtet e kontratës pasi malli i marrë në dorëzim nuk ka 

të përcaktuar skadencat përkatëse, në kundërshtim me kushtet e kontratës (Trajtuar më hollësisht 

në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandimi: 

21.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 8,368,212 lekë nga përfituesi shoqëria “O.E.S. D.” sh.p.k, vlerë e përllogaritur në 

kundërshtim me nenin 28 të LPP, si dhe nenin 59 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

21.2 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 319,156 lekë nga kontraktori “O.E.S. D.” sh.p.k.  

21.3 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 3,315,280 lekë nga kontraktori “O.E.S. D.” sh.p.k. si rezultat i mos mbajtjes së 

penaliteteve për dorëzimin e mallit në kundërshtim me afatet e parashikuara në kontratë.  

21.4 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 37,152 lekë nga shoqëria “O.E.S. D.” sh.p.k. si përfitues i kësaj vlere, e cila ka ardhur 

si rezultat i pagesës për zëra të cilat nuk plotësojnë specifikimet teknike dhe kushtet e kontratës, 

lidhur me skadencat e tyre.  

21.5 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 843,926 lekë nga shoqëria “O.E.S. D.” sh.p.k. si përfitues i kësaj vlere, e cila ka 



 

309 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

ardhur si rezultat i pagesës për zëra të cilat nuk plotësojnë specifikimet teknike dhe kushtet e 

kontratës pasi malli i marrë në dorëzim nuk ka të përcaktuar skadencat përkatëse, në kundërshtim 

me kushtet e kontratës.  

Menjëherë 

 

22. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i kontratës koncesionare për sa i takon pjesës së QSUT, me objekt: “Kontratë 

konçesioni për ofrimin e shërbimeve të integruara të furnizimit të setit të personalizuar të 

instrumenteve kirurgjikalë sterile, furnizimin me material mjeksor steril njëpërdorimësh në sallat 

kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”, 

sipas Kontratës së konçesionit të lidhur në datë 10.12.2015 midis Ministrisë së Shëndetësisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe konçesionarit “S.” Sh.p.k. shoqëri e së drejtës Shqiptare, themeluar 

në përputhje me kontratën e bashkëpunimit e përkohshëm të shoqërive “I. L.l.c dhe S.I.S.p.a. dhe 

T. S.r.l. dhe U.Jet S.r.l.”, është konstatuar se, vlera prej 7,606,738 lekë ( 21,773 sete x 266 lekë 

=  5,780,978 lekë + 84 sete x 1090 lekë = 91,560 lekë + 46 sete x 37,700 lekë = 1,7034,200 

lekë) përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mos 

administrimit të dokumentacionit përkatës vërtetues mbi sterilizimin e seteve kirurgjikale, “zëri 

etj”, ku pagesat janë bërë nga FSDKSH, sipas auditimit të ushtruar për sa i takon zbatimit të 

kësaj kontrate nga QSUT. Personat përgjegjës janë E.M. dhe E.A.sipas periudhave respektive, si 

dhe të gjithë personat përgjegjës të këtij institucioni, të cilët kanë patur si detyrë ligjore edhe 

monitorimin e kësaj kontrate konçesionare (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit 

Përfundimtar). 

Rekomandimi:  
22.1  QSUT t‟i adresohet FSDKSH-së, për të kërkuar në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

shkallët administrative, arkëtimi i vlerës 7,606,738  lekë nga E.M. dhe E.A.sipas periudhave 

respektive titullar të FSDKSH, si dhe të gjithë personat përgjegjës të këtij institucioni, për 

periudhat përkatëse, të cilët kanë patur si detyrë ligjore monitorimin e kontratës konçesionare me 

objekt: “Kontratë konçesioni për ofrimin e shërbimeve të integruara të furnizimit të setit të 

personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterile, furnizimin me material mjeksor steril 

njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin 

e sallave kirurgjikale”. 

Menjëherë 

 

23. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 

2016”, nr. 2880/8 prot., datë 07.07.2016, me vlerë 8,824,800 lekë me TVSH, për Lotin 7, 16, 19, 

48, është konstatuar se, vlera prej 2,974,638 lekë përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. 

Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i parregullsisë së konstatuar mbi zbatimin e kushteve të kontratës, 

si dhe mos dokumentimit të shërbimit të kryer, në kundërshtim me nenin 59, 60 të LPP, si dhe 

nenin 13 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar, nenin 36 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Menaxhimi i aktiveve financiare”, i 

ndryshuar, ku personat përgjegjës janë  QSUT dhe kontraktori “M.” sh.p.k (Trajtuar më 

hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandimi: 
23.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 2,974,638 lekë nga kontraktori M. sh.p.k.,e cila ka ardhur si rezultat i parregullsisë së 
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konstatuar mbi zbatimin e kushteve të kontratës, si dhe mos dokumentimit të shërbimit të kryer, 

si përfitues i kësaj vlere, ku personat përgjegjës të QSUT janë të gjithë personat, sipas 

periudhave respektive ku kanë nënshkruar, sipas dokumentacioneve përkatëse të nënshkruara 

prej tyre. 

Menjëherë 
 

24. Gjetje nga auditimi:  

24.1 Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Furnizimin me barin Taliglucerase alfa 

(ELELYSO), 200 UNITE”, sipas kontratës së shërbimit të lidhur nr. 6833/6 prot., datë 

02.12.2015, me vlerë 238,140,000  lekë, me afat të zbatimit të kontratës 12 muaj nga data e 

nënshkrimit të kontratës, sipas marrëveshjes nr. 5829 prot., datë 07.10.2014 është konstatuar se, 

vlera prej 89,540,640 lekë përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si 

rezultat i mos argumentimit dhe mos justifikimit lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit limit 

(Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar).  

24.2 Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Furnizimin me barin Taliglucerase alfa 

(ELELYSO), 200 UNITE”, sipas kontratës së shërbimit të lidhur nr. 6833/6 prot., datë 

02.12.2015, me vlerë 238,140,000  lekë, me afat të zbatimit të kontratës 12 muaj nga data e 

nënshkrimit të kontratës, sipas marrëveshjes nr. 5829 prot., datë 07.10.2014 është konstatuar se, 

vlera prej 3,370,000 lekë përbën përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka 

ardhur si rezultat i mos dokumentimit dhe mos argumentimit lidhur me përllogaritjen e çmimit 

për një flakon, sipas kursit të këmbimit datën e nënshkrimit të kontratës për të cilën mban 

përgjegjësi QSUT, kontraktori dhe Drejtori i Drejtorisë së Administrimit Spitalor në Ministrinë e 

linjës që ka miratuar kërkesën përkatëse (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit 

Përfundimtar). 

Rekomandimi: 
24.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 89,540,640 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos argumentimit dhe mos justifikimit 

lidhur me përllogaritjen e vlerës së fondit limit, nga kontraktori “M.” Sh.p.k. përfitues i kësaj 

vlere, ku për QSUT janë përgjegjës të gjithë personat, sipas dokumentacioneve përkatëse të 

nënshkruara prej tyre. 

24.2 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 3,370,000 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos dokumentimit dhe mos argumentimit 

lidhur me përllogaritjen e çmimit për një flakon, nga kontraktori “M.” Sh.p.k., lidhur me shkeljet 

e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: “Furnizimin me barin Taliglucerase alfa 

(ELELYSO), 200 UNITE”.  

Menjëherë  

 

25. Gjetje nga auditimi: 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Blerje barna B2 – dermatologjike, hormonale 

sistematike, hormonet seksuale, gjaku dhe organet formuese të gjakut, lëndë kontrasti 

gastrointestinal, metabolizmi dhe trakti tretës”, nr. 2364/13 prot., datë 21.08.2017, me afat të 

zbatimit të kontratës 20% e sasisë së secilit bar duhet të lëvrohet brenda 30 ditësh nga data e 

nënshkrimit të kontratës; 80% e sasisë së mbetur deri në përfundim të kontratës datë 15.12.2017 

është konstatuar se, vlera prej 36,739 lekë përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo 

vlerë ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së penaliteteve si rezultat i dorëzimit të mallit në 
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kundërshtim me kushtet e kontratës dhe legjislacionit të prokurimit publik (Trajtuar më hollësisht 

në pikën 6, të Raportit Përfundimtar).  

Rekomandimi: 
25.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 36,739 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së penaliteteve, nga shoqëria 

“L.” Sh.p.k. sipas përcaktimeve ligjore në fuqi, lidhur me shkeljet e konstatuara në zbatimin e 

kontratës me objekt: “Blerje barna B2 – dermatologjike, hormonale sistematike, hormonet 

seksuale, gjaku dhe organet formuese të gjakut, lëndë kontrasti gastrointestinal, metabolizmi dhe 

trakti tretës”.  

Menjëherë 

 

26. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Blerje barna”, nr. 1021/30 prot., datë 

06.03.2017, me afat të zbatimit të kontratës 20% e sasisë së secilit bar duhet të lëvrohet brenda 

10 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës; 20% e sasisë së secilit bar duhet të lëvrohet brenda 

30 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës; 60% e sasisë së mbetur deri në përfundim të 

kontratës datë 10.04.2017 është konstatuar se, vlera prej 6,880,326 lekë {(98 x 70,035) + (240 x 

5.9) + (40 x 387)} përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i 

marrjes së mallit në dorëzim në kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës dhe specifikimet 

teknike, për të cilën mbajnë përgjegjësi të gjithë personat përgjegjës të cilët kanë nënshkruar në 

dokumentacionet e mbajtura, anëtarë të komisionit të marrjes së mallit në dorëzim, si dhe 

kontraktori. Sa më sipër, mbajnë përgjegjësi të gjithë anëtarët e grupit që kanë nënshkruar në 

dokumentacionet e marrjes së këtij malli në dorëzim, konkretisht D.V., E.B., E.A., D.B., 

B.S(Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandimi: 
26.1 - Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 6,880,326 lekë e cila ka ardhur si rezultat i marrjes së mallit në dorëzim në 

kundërshtim të plotë me kushtet e kontratës dhe specifikimet teknike, nga shoqëria “R.F.” shpk, 

lidhur me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: “Blerje barna”, ku persona 

përgjegjës janë të gjithë anëtarët e grupit të marrjes së mallit në dorëzim, si dhe që kanë 

nënshkruar në dokumentacionet e mbajtura dhe në pagesat e bëra.  

 

Menjëherë 

 

27. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 

2016”, nr. 2880/2 prot., datë 7.07.2016, me vlerë 21,720,000 lekë me TVSH, me afat të zbatimit 

të kontratës nga momenti i nënshkrimit të saj deri në datë 31.12.2016, është konstatuar se, vlera 

prej 10,859,999 lekë ( 3,243,888+3,533,556+3,061,716), përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të 

Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mos realizimit të zërave të zbatimit të kushteve 

kontraktuale për të cilën palët kanë rënë dakort dhe politikat kombëtare për menaxhimin e 

pajisjeve mjeksore në Shqipëri, ku personat përgjegjës të cilët kanë shkaktuar këtë dëm 

ekonomik janë kontraktori “H.L. dhe S.M.” Sh.p.k., si përfitues i kësaj vlere, si dhe personat 

përgjegjës të QSUT, sipas periudhave respektive ku kanë nënshkruar (Trajtuar më hollësisht në 

pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandimi: 
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27.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 10,859,999 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos realizimit të zërave të zbatimit sipas 

kushteve kontraktuale për të cilën palët kanë rënë dakort, nga personi/at përgjegjës, lidhur me 

shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për 

vitin 2016”.  

Menjëherë 

 

28. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 

2016”, nr. 1642/28 prot., datë 18.05.2016, me afat të zbatimit të kontratës, nga momenti i 

nënshkrimit të saj deri në datë 31.12.2016 është konstatuar se, vlera prej 3,241,600 lekë përbën 

dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mos realizimit të zërave 

të zbatimit për të cilën palët kanë rënë dakort, në kundërshtim me kushtet e kontratës dhe 

politikat kombëtare për menaxhimin e pajisjeve mjeksore në Shqipëri, si dhe nenin 13 të ligjit nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, nenin 36 të 

Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Menaxhimi i aktiveve financiare”, i ndryshuar, ku personat 

përgjegjës të cilët kanë shkaktuar këtë dëm ekonomik janë D.L. si personi përgjegjes që ka 

nënshkruar në të gjitha dokumentacionet e administruara, si dhe kontraktori (Trajtuar më 

hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar).  

Rekomandimi:  
28.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 3,241,600  lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos realizimit të zërave të zbatimit sipas 

kushteve kontraktuale dhe politikat kombëtare për menaxhimin e pajisjeve mjeksore në Shqipëri 

për të cilën palët kanë rënë dakort, nga personi/at përgjegjës, lidhur me shkeljet e konstatuara në 

zbatimin e kontratës me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 2016”.  

Menjëherë 

  

29. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 

2016”, nr. 1642/17 prot., datë 18.05.2016, me afat të zbatimit të kontratës nga momenti i 

nënshkrimit të saj deri në datë 31.12.2016, me vlerë totale prej 22,650,283 lekë me TVSH është 

konstatuar se, vlera prej 3,030,370 lekë përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo 

vlerë ka ardhur si rezultat i mos realizimit të zërave të zbatimit sipas kushteve kontraktuale për të 

cilën palët kanë rënë dakort, në kundërshtim me kushtet e kontratës dhe politikat kombëtare për 

menaxhimin e pajisjeve mjeksore në Shqipëri, ku personat përgjegjës të cilët kanë shkaktuar këtë 

dëm ekonomik janë D.L. si personi përgjegjes që ka nënshkruar në të gjitha dokumentacionet e 

administruara, si dhe kontraktori B.A. shpk (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit 

Përfundimtar).  

Rekomandimi: 
29.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 3,030,370 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos realizimit të zërave të zbatimit sipas 

kushteve kontraktuale për të cilën palët kanë rënë dakort, nga personi/at përgjegjës, lidhur me 

shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për 

vitin 2016”.  

Menjëherë 
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30. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “B7 - Blerje barna psikiatrie, sistemi 

kardiovaskular, sistemi muskolo – skeletik, sistemi nervor dhe sistemi respirator për nevoja 

spitalore”, nr. 2080/12 prot., datë 26.05.2017, me afat të zbatimit të kontratës 20% e sasisë së 

mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin dhe pjesa tjetër deri 

në përfundim të kontratës, datë 15.12.2017, me vlerë totale prej 66,638.400 lekë me TVSH është 

konstatuar se, vlera prej 939,932 lekë përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë 

ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së vlerës së penaliteteve për dorëzimin e mallit në 

kundërshtim me kushtet e kontratës për sa është rënë dakort midis palëve, vlerë monetare kjo e 

cila duhej të ishte mbajtur nga kontraktori (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit 

Përfundimtar).  

Rekomandimi: 
30.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 939,932 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së vlerës së penaliteteve për 

dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës, nga kontraktori “M.” Sh.p.k. lidhur 

me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: “B7 - Blerje barna psikiatrie, 

sistemi kardiovaskular, sistemi muskolo – skeletik, sistemi nervor dhe sistemi respirator për 

nevoja spitalore”.  

Menjëherë 

 

31. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 

2016”, nr. 1642/18 prot., datë 18.05.2016, me afat të zbatimit të kontratës nga momenti i 

nënshkrimit të saj deri në datë 31.12.2016, për lotin 29: Mirëmbajtje e pajisjeve shiringë 

(Shiringa Elektrike) prodhuesi A. është konstatuar se, vlera prej 1,789,019 lekë përbën dëm 

ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mos zbatimit të kushteve 

kontraktuale, sipas parashikimeve në kontratën e nënshkruar midis palëve dhe politikat 

kombëtare për menaxhimin e pajisjeve mjeksore në Shqipëri, lidhur me mirëmbajtjen e pajisjeve, 

ku personat përgjegjës janë D.L., dhe kontraktori “B.E.” Sh.p.k., dhe personat përgjegjës që kanë 

firmosur në dokumentacionet respektive (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit 

Përfundimtar).  

Rekomandimi: 
31.1 - Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 1,789,019 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos zbatimit të kushteve kontraktuale 

lidhur me mirëmbajtjen e pajisjeve dhe politikat kombëtare për menaxhimin e pajisjeve mjeksore 

në Shqipëri, nga personi/at përgjegjës,lidhur me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës 

me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 2016”.  

Menjëherë 

 

32. Gjetje nga auditimi:   

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “B15 - Blerje barna gjaku dhe organet formuese 

të gjakut, antineoplastike dhe imunomodulatore, hormonale sistematike, hormonet seksuale, 

metabolizmi dhe trakti tretës dhe sistemi nervor, për nevoja spitalore”, sipas kontratës së 

furnizimit të lidhur nr. 3163/3 prot., datë 16.06.2016, me afat të zbatimit të kontratës 20% e 

sasisë së mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të katërtin dhe pjesa 

tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2016, me vlerë totale prej 17,596,000 lekë, është 
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konstatuar se, vlera prej 548,990 lekë [vlera prej 17,596,000 (vlera e kontratës) – 7,038,400 

(vlera monetare e dorëzuar deri në datën e fillimit të penalitetit) = 10,557,600 (vlerë e cila është 

më e madhe se 25% i mbetur i kontratës) x 2/1000 (vlera e penalitetit në ditë) = 21,115 (vlera e 

penalitetit për një ditë) x 26 ditë vonesë], përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo 

vlerë ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së vlerës së penaliteteve për dorëzimin e mallit në 

kundërshtim me kushtet e kontratës për sa është rënë dakort midis palëve, vlerë monetare kjo e 

cila duhej të ishte mbajtur nga kontraktori (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit 

Përfundimtar).  

Rekomandimi: 
32.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 548,990 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së vlerës së penaliteteve për 

dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës, nga kontraktori “A.K” Sh.p.k. lidhur 

me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: “B15 - Blerje barna gjaku dhe 

organet formuese të gjakut, antineoplastike dhe imunomodulatore, hormonale sistematike, 

hormonet seksuale, metabolizmi dhe trakti tretës dhe sistemi nervor, për nevoja spitalore”.  

Menjëherë 

33. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “B4 - Blerje barna antineoplastike dhe 

immunomodulatore, për nevoja spitalore”, nr. 2192/2 prot., datë 05.05.2016, me afat të zbatimit 

të kontratës 20% e sasisë së mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të 

katërtin dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2016, me vlerë totale prej 

9,811,400 lekë me TVSH është konstatuar se, vlera prej 451,306 lekë [vlera prej 9,811,400 x 

2/1000 (vlera e penalitetit në ditë) = 19,622 (vlera e penalitetit për një ditë) x 23 ditë vonesë], 

përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së 

vlerës së penaliteteve për dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës për sa është 

rënë dakort midis palëve, vlerë monetare kjo e cila duhej të ishte mbajtur nga kontraktori 

(Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar).   

Rekomandimi: 
33.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 451,306 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së vlerës së penaliteteve për 

dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës, nga kontraktori “A.N.F.” Sh.p.k. 

lidhur me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: “B4 - Blerje barna 

antineoplastike dhe immunomodulatore, për nevoja spitalore”.  

  Menjëherë 

 

34. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Loti 12 - Blerje barna B3, - Gjaku dhe organet 

formuese të gjakut, për nevoja spitalore”, nr. 2931/1 prot., datë 01.06.2016, me afat të zbatimit të 

kontratës 20% e sasisë së mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të 

katërtin dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2016, me vlerë totale prej 

55,114,000 lekë është konstatuar se, vlera prej 5,835,600 lekë (vlera prej 170000 + 10000 = 

180000 x 32.42 çmimi për njësi) përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka 

ardhur si rezultat i dorëzimit të një malli në kundërshtim me kushtet e kontratës, për të cilin nuk 

është dorëzuar deklarata e origjinës së mallit, nuk është përcaktuar kodi i barit përfshirë 

përqindjen dhe përmbajtjen, si dhe pa datë prodhimi, duke u shkelur në këtë mënyrë kushtet 
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kontraktuale për sa palët kanë rënë dakort, ku personat përgjegjës janë kontraktori dhe grupi i 

marrjes së mallit në dorëzim (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar).  

Rekomandimi: 
34.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 5,835,600 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos zbatimit të kushteve kontraktuale, 

nga kontraktori “M.” Sh.p.k. lidhur me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: 

“Loti 12 - Blerje barna B3, - Gjaku dhe organet formuese të gjakut, për nevoja spitalore”.  

Menjëherë 

 

35. Gjetje nga auditimi:  

- Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Blerje materiale kite dhe reagentë për 

shërbimin e laboratorit të anatomi patalogjisë”, nr. 3644/10 prot., datë 07.09.2016, me afat të 

zbatimit të kontratës 40% e sasisë së mallit për secilin artikull duhet të lëvrohet brebnda tre 

muajve nga data e nënshkrimit të kontratës dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 

31.12.2016, me vlerë totale prej 7,498,748 lekë me TVSH është konstatuar se, vlera prej 

1,019,796 lekë [vlera prej 7,498,748 x 4/1000 (vlera e penalitetit në ditë) = 29,994 (vlera e 

penalitetit për një ditë) x 34 ditë vonesë], përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo 

vlerë ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së vlerës së penaliteteve për dorëzimin e mallit në 

kundërshtim me kushtet e kontratës për sa është rënë dakort midis palëve, vlerë monetare kjo e 

cila duhej të ishte mbajtur nga kontraktori (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit 

Përfundimtar).  

- Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësimërme është konstatuar se, vlera prej 1,547,316 

lekë përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i dorëzimit të 

një malli në kundërshtim me specifikimet teknike dhe kushtet kontraktuale mbi skadencën e tij, 

për të cilën mban përgjegjësi kontraktori dhe grupi i marrjes së mallit në dorëzim (Trajtuar më 

hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar).  

Rekomandimi: 
35.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 1,019,796  lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së vlerës së penaliteteve 

për dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës, nga kontraktori “S.” Sh.p.k. lidhur 

me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: “Blerje materiale kite dhe reagentë 

për shërbimin e laboratorit të anatomi patalogjisë”.  

35.2 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 1,547,316  lekë e cila ka ardhur si rezultat i dorëzimit të një malli në kundërshtim me 

specifikimet teknike dhe kushtet kontraktuale mbi skadencën e tij, nga kontraktori “S.” Sh.p.k. si 

përfitues i kësaj vlere, lidhur me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: 

“Blerje materiale kite dhe reagentë për shërbimin e laboratorit të anatomi patalogjisë”.  

Menjëherë 

 

36. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Blerje materiale mjeksore për shërbimin e 

kardiokirurgjisë”, nr. 2995/23 prot., datë 22.08.2016, me afat të zbatimit të kontratës 30% e 

sasisë së secilit material duhet të lëvrohet brenda 20 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës; 

30% e sasisë për secilin material duhet të lëvrohet deri më datë 30.09.2016, si dhe pjesa tjetër 

deri në përfundim të kontratës, datë 25.12.2016, me vlerë totale prej 6,672,000 lekë me TVSH 

është konstatuar se, vlera prej 186,782 lekë (vlera prej 266,880 – 80,098 ),përbën dëm 
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ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së vlerës së 

penaliteteve për dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës për sa është rënë 

dakort midis palëve, vlerë monetare kjo e cila duhej të ishte mbajtur nga kontraktori (Trajtuar më 

hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandimi: 
36.1 - Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 186,782 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së saktë të vlerës së 

penaliteteve për dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës, nga kontraktori “F.” 

Sh.p.k. lidhur me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: “Blerje materiale 

mjeksore për shërbimin e kardiokirurgjisë”.  

Menjëherë 

 

37. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “B3 – Sistemi nervor, gjaku dhe organet 

formuese të gjakut, lëndë kontrasti”, nr. 1782/29 prot., datë 06.04.2018, me afat të zbatimit të 

kontratës nga data e nënshkrimit të kontratës deri në datë 10.04.2018, me vlerë totale prej 

17,010,000 lekë me TVSH është konstatuar se, vlera prej 255,150 lekë (vlera prej 17,010,000 x 

25% = 4,252,500 x 4/1000 (vlera e penalitetit në ditë) = 7,010 (vlera e penalitetit për një ditë) x 

15 ditë vonesë) përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i 

mos mbajtjes së vlerës së penaliteteve për dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e 

kontratës për sa është rënë dakort midis palëve, vlerë monetare kjo e cila duhej të ishte mbajtur 

nga kontraktori M&T Sh.p.k. (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandimi: 
37.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 255,150 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes të vlerës së penaliteteve për 

dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës, nga kontraktori “M&T” Sh.p.k. lidhur 

me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: “B3 – Sistemi nervor, gjaku dhe 

organet formuese të gjakut, lëndë kontrasti”.  

Menjëherë 

 

38. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “B1 - Blerje barna sistemi antiinfektiv të 

përgjithshëm për nevoja spitalore”, nr. 1903/15 prot., datë 04.05.2017, me afat të zbatimit të 

kontratës 20% e sasisë së mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të 

katërtin dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2017, me vlerë totale prej 

9,309,010 lekë me TVSH është konstatuar se, vlera prej 111,708 lekë (vlera prej 9,309,010 x 

2/1000 (vlera e penalitetit në ditë) = 18,618 (vlera e penalitetit për një ditë) x 6 ditë vonesë), 

përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së 

vlerës së penaliteteve për dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës për sa është 

rënë dakort midis palëve, vlerë monetare kjo e cila duhej të ishte mbajtur nga kontraktori 

(Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandimi: 
38.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 111,708  lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes të vlerës së penaliteteve për 

dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës, nga kontraktori “T.” Sh.p.k. lidhur me 
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shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: “B1 - Blerje barna sistemi antiinfektiv 

të përgjithshëm për nevoja spitalore”.  

Menjëherë 

 

39. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “B2 - Blerje barna antineoplastikë dhe 

imunomodulator për nevoja spitalore”, nr. 1908/2 prot., datë 26.04.2017, me afat të zbatimit të 

kontratës 20% e sasisë së mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të tretin, 10% në të 

katërtin dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2017, me vlerë totale prej 

8,314,000 lekë me TVSH është konstatuar se, vlera prej 399,072  lekë (vlera prej 8,314,000 x 

2/1000 (vlera e penalitetit në ditë) = 16,628 (vlera e penalitetit për një ditë) x 24 ditë vonesë),  

përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së 

vlerës së penaliteteve për dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës për sa është 

rënë dakort midis palëve, vlerë monetare kjo e cila duhej të ishte mbajtur nga kontraktori 

(Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandimi: 
39.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 399,072 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes të vlerës së penaliteteve për 

dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës, nga kontraktori “A.n N.F.” Sh.p.k. 

lidhur me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: “B2 - Blerje barna 

antineoplastikë dhe imunomodulator për nevoja spitalore”.  

Menjëherë 

  

40. Gjetje nga auditimi:  

- Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Furnizim vendosje aparature rezonancë 

magnetike për shërbimin e Neurokirurgjisë në QSUT”, nr. 2270/23 prot., datë 24.09.2018, me 

afat të zbatimit të kontratës brenda 90 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, me vlerë totale prej 

160,176,000 lekë me TVSH është konstatuar se, vlera prej 1,281,408  lekë (vlera prej 

160,176,000 x 4/1000 = 640,704 x 2 ditë), përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo 

vlerë ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes së vlerës së penaliteteve për dorëzimin e mallit në 

kundërshtim me kushtet e kontratës për sa është rënë dakort midis palëve, vlerë monetare kjo e 

cila duhej të ishte mbajtur nga kontraktori (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit 

Përfundimtar). 

- Nga auditimi i zbatimit të procedurës së mësimërme është konstatuar se, vlera prej 56,061,600 

lekë ( 160,176,000 lekë x 35%), përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo vlerë ka 

ardhur si rezultat i mos zbatimit të kushteve kontraktuale sipas përqindjes së marrë përsipër sipas 

kontratës së bashkëpunimit, në kundërshtim kjo me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 74 (Trajtuar më hollësisht në 

pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandimi: 
40.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 1,281,408 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos mbajtjes të vlerës së penaliteteve për 

dorëzimin e mallit në kundërshtim me kushtet e kontratës, nga kontraktori “S.M.&H.&L.” 

Sh.p.k. lidhur me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: “Furnizim vendosje 

aparature rezonancë magnetike për shërbimin e Neurokirurgjisë në QSUT”.  
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40.2 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 56,061,600lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos zbatimit të kushteve kontraktuale 

sipas përqindjes së marrë përsipër sipas kontratës së bashkëpunimit, në kundërshtim kjo me 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, 

nga kontraktori “S.M.&H.&L.” Sh.p.k. lidhur me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës 

me objekt: “Furnizim vendosje aparature rezonancë magnetike për shërbimin e Neurokirurgjisë 

në QSUT”.  

Menjëherë 

 

 

C.2  MASA PËR SHPËRBLIM DËMI, E ARDHUR E MUNGUAR 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, në ambientin pranë Spitalit të Kirurgjisë së 

Përgjithshme, Bodrumi, ushtrohej aktivitet privat, bar kafe. Për këtë subjekt nuk disponohet asnjë 

kontrate qiraje, për periudhën objekt auditimi, si dhe nuk është bërë pagesë qiraje për ambientin 

që shfrytëzon (01.10.2015 – 31.12.2018). Llogaritja e pagesës së qirasë për çdo muaj mbështetur 

në kontratën e mëparshme të qirasë lidhur më datë 12.03.2012 është: 300 lekë/m2, për ambientin 

e brendshëm me sipërfaqe S1=120 m2 dhe 100 lekë/m2, për sipërfaqen e jashtme funksionale 

S2=79 m2. Totali i pagesës mujore që duhej kryer në një muaj është, për S1+S2= 

36000+7900=43,900 lekë, dhe vlerë totale vjetore 526,800 lekë (Trajtuar më hollësisht në pikën 

8, të Raportit Përfundimtar). 

1.1 Rekomandimi: Nga Drejtori i QSUT, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse dhe Drejtoria 

Ekonomike dhe e Financës të merren masa për ngritjen e një grupi pune për verifikimin e 

menjëhershëm të situatës dhe për llogaritjen dhe arkëtimin e të ardhurave të munguara 

minimalisht për 1 vit me vlerë 526,800 lekë, si dhe për periudhat e tjera për të cilat ky subjekt 

ushtron aktivitet.  

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

2. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës nr.335 rep, nr.73/6 datë 15.03.2013  me objekt dhënie me 

qira e pasurisë: “Tre hyrje-dalje dhe gjashtë sipërfaqe parkimi në Qendrën Spitalore Universitare 

Nënë Tereza, Tiranë”, me sipërfaqe të përgjithshme 6,101 m2, midis Ministrisë së Financës dhe 

Ekonomisë dhe shoqërisë S. shpk është konstatuar se, mos investimi nga qiramarrësi prej 

17,820,000 lekë për vitet 2016 dhe 2017 është një e ardhur e munguar për QSUT e cila është 

bërë burim i problematikave që ka pasur QSUT  për menaxhimin e hapësirave të  parkimit të 

mjeteve  brenda sipërfaqes së Spitalit, për të cilën mban përgjegjësi kontraktori (Trajtuar më 

hollësisht në pikën 8, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandimi: 
2.1 Të kërkohet në mënyrë ligjore, duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 

vlerës prej 17,820,000 lekë e cila ka ardhur si rezultat i mos kryerjes së investimeve nga 

qiramarrësi sipas kushteve kontraktuale dhe plan biznesit për të cilën është lidhur kjo kontratë, 

nga shoqëria “S.” Sh.p.k. lidhur me shkeljet e konstatuara në zbatimin e kontratës me objekt: 

“Tre hyrje-dalje  dhe gjashtë sipërfaqe parkimi në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, 

Tiranë”.  

Menjëherë 
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D1. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICIENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nё shqyrtimin e çështjes sё ndërprerjes tё menjëhershme tё 

marrёdhёnieve tё punës me znj. E.M., u konstatua se shkaqet për prishjen e marrëdhënieve të 

punës ishin për performancё tё ulёt nё kryerjen e detyrave tё saj funksionale si dhe bazuar nё 

nenet 143, 144 tё Kodit tё Punёs. Ky veprim ёshtё nё kundёrshtim me Kodin e Punës, pjesa C. 

“ZGJIDHJA E MENJËHERSHME E KONTRATËS, Neni 153, Shkaqe të justifikuara (Ndryshuar 

me ligjin nr. 9125, datë 29.7.2003) 1. Punëdhënësi e punëmarrësi, në çdo kohë, mund të zgjidhin 

menjëherë kontratën për shkaqe të justifikuara.2. Vlerësohen si shkaqe të justifikuara të gjitha 

rrethanat e rënda që nuk lejojnë, sipas parimit të mirëbesimit, t’i kërkohet atij që ka zgjidhur 

kontratën, vazhdimin e marrëdhënieve të punës. 3. Gjykata vendos nëse ekzistojnë shkaqe të 

justifikuara për zgjidhjen e menjëhershme të kontratës. Konsiderohen shkaqe të justifikuara 

rastet kur punëmarrësi shkel detyrimet kontraktuale me faj të rëndë, si edhe rastet kur 

punëmarrësi shkel detyrimet kontraktuale me faj të lehtë, në mënyrë të përsëritur, me gjithë 

paralajmërimin me shkrim të punëdhënësit.” 

Nga mos zbatimi i kushteve të kontratës dhe Kodit të Punës nga drejtoresha e burimeve njerëzore 

QSUT, znj. F.P., është shkaktuar një efekt ekonomik negativ në vlerën 415,000 lekë. 

1.1 Rekomandimi: Të merren masa nga Drejtori i Përgjithshëm, që në marrëdhëniet me 

punonjësit, të zbatohen të gjitha kushtet e kontratës individuale dhe kolektive si dhe dispozitat e 

Kodit të Punës, me qëllim shmangien e praktikave të mosrespektimit të kontratës së punës, që 

sjellin pasoja negative në Buxhetin e QSUT-së. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

2. Gjetje nga auditimi: -Më datë 21.12.2017 me shkresën nr. 2537/20, Drejtori i drejtorisë së 

shërbimit F.ceutik znj. N.S., ka bërë kërkesën për rihapjen e procedurës “Blerje materiale, 

alergent diagnostikues dhe mjekues për shërbimin e alegologjisë dhe imonologjisë klinike”, me 

fond limit 718,000 lekë pa tvsh. Në klasifikimin përfundimtar sistemi ka renditur ofertën e S.A., 

person fizik me 666,000 lekë, S.K. person fizik me 715,500 lekë dhe L. sh.p.k., me 717,973 lekë. 

Në proces verbalin e mbajtur më datë 27.12.2017, komisioni i blerjeve me vlera të vogla 

shprehet se duke vlerësuar ekstraktet historike të operatorëve të parë në faqen on line të QKB-së, 

vëren se objekti i aktivitetit të tyre nuk përputhet me kërkesat e ftesës për ofertë, duke vendosur 

për skualifikimin e tyre dhe duke shpallur fitues OE L. sh.p.k.  

Nga auditimi i kryer u konstatua se subjekti fizik S.K.kishte në objektin e veprimtarisë së tij, 

“tregëtim i materialeve mjekësore kite dhe reagentë të ndryshëm”. Në kushtet e mësipërme, 

komisioni duhet të kryente një vlerësim objektiv të ofertuesve duke ndjekur procedurat 

përkatëse, por nuk mund ti skualifikonte për arsyen sa më sipër. 

-Në vlerësimin e dokumentacionit të sjellë nga L. sh.p.k., lidhur me kërkesën, “Operatori 

ekonomik ofertues duhet të dorëzojë certifikatën/deklaratën e konformitetit nga prodhuesi për 

konformitetin GMP bazuar në Direktivën 2001/83/EC ose 2004/27/EC ose ekuivalente të tyre për 

alergenët diagnostikuese që oferton, origjinale ose fotokopje të perkthyera dhe të noterizuara 

dhe të vlefshme në momentin e hapjes së ofertave”, u konstatua se autorizimi i prodhuesit 
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LoF.s.p.a., Itali, ishte i përcaktuar specifikisht  për procedurën e prokurimit që do të zhvillohej 

nga QSUT, më datë 22.11.2017, me objekt “Blerja e ekstrakteve alergene për diagnozën dhe 

terapinë imune”, për 3 lote me fond limit 6,604,300 lekë. Fotokopjet për sa më sipër, të vëna në 

dispozicion nga OE, nuk kishin elementët e njësimit me origjinalin pasi nga noteri ishin kryer 

njësim me origjinalin të fotokopjeve të mëparshme, si përkthimi i certifikatave.  

Për sa më sipër komisioni duhet të kishte skualifikuar OE L. sh.p.k. 

Këto veprime janë bërë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar  “Për 

prokurimin publik”, neni 46, 53, Kualifikimi i ofertuesve. 

Veprimet e komisionit kanë sjellë një efekt ekonomik negativ në vlerën 51,973 lekë si pasojë e 

diferencës së ofertës të kualifikuar dhe asaj të skualifikuar në kundërshtim me ligjin (Trajtuar më 

hollësisht në pikën 7, të Raportit Përfundimtar). 

2.1 Rekomandimi: Të merren masa nga AK me qëllim që komisionet e prokurimit të blerjeve 

me vlera të vogla të vlerësojnë me përgjegjshmëri dhe profesionalizëm operatorët ekonomikë 

pjesëmarrës në procedura, duke kualifikuar ato oferta të cilat janë në përputhje me kërkesat e 

dokumentave të tenderit, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse, 

në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

3. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Shtesë kontrate për ndërtimin e Bunkerit për 

instalimin e dy akseleratorëve linear në Spitalin Onkologjik të QSUT-së”, nr. 6712/6 prot., datë 

16.11.2015, me vlerë 42,690,219.24 lekë me TVSH, është konstatuar efekt negativ financiar në 

vlerën 13,926,521 lekë, si pasojë e kryerjes së zërave të punimeve shtesë nga shoqëria 

“A.C.”Sh.p.k. në kundërshtim me nenin 33, 59, 60 të LPP, ku parashikohet se përdorimi i 

procedurës me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës përdoret vetëm në 

rrethana të veçanta, të argumentuara teknikisht dhe ligjërisht, si dhe kushtet e kontratës nuk 

duhet të ndryshojnë nga ato të parashikuara në dokumentet e tenderit. Gjithashtu, zërat e 

punimeve shtesë janë zëra jashtë projekt preventivit fillestar, si dhe nuk kanë asnjë lidhje teknike 

me kontratën bazë (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

3.1 Rekomandimi: 

Drejtori i Përgjithshëm, si dhe Bordi Drejtues i QSUT, të marrin masa për të analizuar shkaqet, 

arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në 

vlerën 13,926,521 lekë, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e 

prokurimit të zhvilluar me objekt: “Shtesë kontrate për ndërtimin e Bunkerit për instalimin e dy 

akseleratorëve linear në Spitalin Onkologjik të QSUT-së”, si dhe të merren vendimet përkatëse, 

në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

             Menjëherë dhe në vijimësi 
 

4. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Shërbim mirëmbajtjeje, përditësim e 

zhvilllim i sistemit të informacionit SISP në QSU “Nënë Tereza”, Tiranë”, sipas kontratës të 

lidhur nr. 763/9 prot., datë 24.03.2016 me shoqërinë “O.” Sh.p.k. me vlerë 96,570,029 lekë me 

TVSH, me afat dy vjet nga data e nënshkrimit të kontratës është konstatuar se, vlera prej 

60,135,161 lekë përbën efekt financiar negativ. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i 

mosdokumentimit dhe mosdetajimit të saktë të përllogaritjes së vlerës së fondit limit, në 
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kundërshtim me nenin 59 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe zbatimit të kushteve kontraktuale (Trajtuar më hollësisht 

në pikën 6, të Raportit Përfundimtar).  

Rekomandimi:  

4.1 Drejtori i Përgjithshëm, si dhe Bordi Drejtues i QSUT, të marrin masa për të analizuar 

shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve 

publike në vlerën 60,135,161 lekë, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën 

e prokurimit të zhvilluar me objekt: “Shërbim mirëmbajtjeje, përditësim e zhvilllim i sistemit të 

informacionit SISP në QSU “Nënë Tereza”, Tiranë”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të 

merren vendimet përkatëse, në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 

5. Gjetje nga auditimi:  

- Nga auditimi i kontratës koncesionare për sa i takon pjesës së QSUT, me objekt: “Kontratë 

konçesioni për ofrimin e shërbimeve të integruara të furnizimit të setit të personalizuar të 

instrumenteve kirurgjikalë sterile, furnizimin me material mjeksor steril njëpërdorimësh në sallat 

kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”, 

sipas Kontratës së konçesionit të lidhur në datë 10.12.2015 midis Ministrisë së Shëndetësisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe konçesionarit “S.” Sh.p.k. shoqëri e së drejtës Shqiptare, themeluar 

në përputhje me kontratën e bashkëpunimit e përkohshëm të shoqërive “I. L.l.c dhe S.I.S.p.a. dhe 

T. S.r.l. dhe U.J. S.r.l.”, është konstatuar efekt negativ financiar në vlerën 107,394,867 lekë, si 

pasojë e dhënies në përdorim të pajisjeve të reja koncesionarit, ku pasoja ka ardhur si shkak i 

kushteve kontradiktore kontraktuale (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit 

Përfundimtar). 

- Nga auditimi i zbatimit të kontratës koncesionare për sa i takon pjesës së QSUT, me objekt: 

“Kontratë konçesioni për ofrimin e shërbimeve të integruara të furnizimit të setit të personalizuar 

të instrumenteve kirurgjikalë sterile, furnizimin me material mjeksor steril njëpërdorimësh në 

sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave 

kirurgjikale”, sipas Kontratës së konçesionit të lidhur në datë 10.12.2015 midis Ministrisë së 

Shëndetësisë së Republikës së Shqipërisë dhe konçesionarit “S.” Sh.p.k. shoqëri e së drejtës 

Shqiptare, themeluar në përputhje me kontratën e bashkëpunimit e përkohshëm të shoqërive “I. 

L.l.c dhe S.I.S.p.a. dhe T. S.r.l. dhe U.Jet S.r.l.”, është konstatuar efekt negativ financiar në 

vlerën 27,720,000 lekë, si pasojë e mos trajtimit së vlerës së qerasë për të gjithë periudhën që ky 

subjekt ushtron aktivitet në ambientet e QSUT për periudhën e auditimit, ku pasoja ka ardhur nga 

kushtet kontradiktore që palët kanë përcaktuar në kontratën koncesionare (Trajtuar më hollësisht 

në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandimi: 

5.1 Drejtori i Përgjithshëm, si dhe Bordi Drejtues i QSUT, në bashkëpunim edhe me institucionet 

e tjera përgjegjëse, të marrin masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos 

përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën 107,394,867 lekë, vlerë e 

cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në kontratën koncesionare për sa i takon pjesës së 

QSUT, me objekt: “Kontratë konçesioni për ofrimin e shërbimeve të integruara të furnizimit të 

setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterile, furnizimin me material mjeksor steril 

njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin 

e sallave kirurgjikale”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse, në 

mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen, duke vepruar në përputhje të plotë me 
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aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Gjithashtu, të kërkohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale, rinegociimi i kushteve të kontratës për pikën 19.5. 

5.2 Drejtori i Përgjithshëm, si dhe Bordi Drejtues i QSUT, në bashkëpunim edhe me institucionet 

e tjera përgjegjëse, të marrin masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos 

përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën 27,720,000 lekë, vlerë e 

cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në kontratën koncesionare për sa i takon pjesës së 

QSUT, me objekt: “Kontratë konçesioni për ofrimin e shërbimeve të integruara të furnizimit të 

setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterile, furnizimin me material mjeksor steril 

njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin 

e sallave kirurgjikale”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse, në 

mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen, duke vepruar në përputhje të plotë me 

aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.  

Gjithashtu, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të merren masa 

për rinegociimin u kushteve të kontratës, si për QSUT ashtu edhe për spitalet e tjera të vendit, 

pjesë e kontratës koncesionare, ku shpenzimet për paisje, avull, vepra civile, ambiente,... etj, të 

jenë pjesë e Koncesionarit dhe jo buxheteve të spitaleve.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

6. Gjetje nga auditimi: Në zbatim të “Master Planit”, për “Shërbimin e sterilizimit të 

përqendruar” në vitin 2011 janë blerë me “kredi” pajisjet përkatëse, moderne, me vlerë 80,688 

mijë lekë për gjithë QSUT. Nga auditimi i dokumenteve të inventarizimit të datës 14.12.2015, 

konstatohet se në Polin e Integruar të Sëmundjeve të Brendshme, në pavionin e sterelizimit ishin 

gjendje pajisje me vlerë 80,687,964 lekë me datë hyrje nga 27.02.2011-24.05.2011 si dhe 

tavolina, lavamanë, rafte me vlerë 26,918,120 lekë të bëra hyrje deri më 31.12.2012, por të 

papërdorura. 

Në shkresën nr. 1106 prot, datë 27.02.2014, drejtuar Ministrit të Shëndetësisë, ish drejtori i 

përgjithshëm znj. O.M. QSUT, kishte përgatitur një plan biznes për kapacitetet që ofronte dhe 

shpenzimet e duhura për vënien në funksion. Nga dokumentacioni i administruar në protokoll 

nuk u disponuan përgjigje për plan biznesin sa më sipër. 

Për gjithë periudhën 2012-2016 Reparti i Sterelizimit Qendror, nuk është vënë në përdorim për 

përmbushjen e kërkesave në rritje për sterilizime, si dhe ofrimin e shërbimit me cilësi të lartë. 

Vlera e amortizimit të pajisjeve të Repartit të Sterelizimit Qendror të QSUT, prej 25,332,638 

lekë (e llogaritur deri në Qershor 2016), konsiderohet humbje me efekt financiar negativ për 

buxhetin e shtetit por mbi të gjitha, aspak në interes të shëndetit publik duke mos i shërbyer 

kërkesave në rritje për sterelizime në QSUT si dhe në spitalet e tjera. 

Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 8, të  ligjit nr. 10 296, datë 08.07.2010, “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar”. 

6.1 Rekomandimi:  Drejtori i Përgjithshëm, si dhe Bordi Drejtues i QSUT, të marrin masa për të 

analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të 

aseteve publike në vlerën 25,332,638 lekë, si dhe të merren vendimet përkatëse, në mënyrë që të 

parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

7. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Shërbim mirëmbajtjeje, përditësim e 

zhvilllim i sistemit të informacionit SISP në QSU “Nënë Tereza”, Tiranë, shtesë kontrate”, sipas 
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kontratës të lidhur nr. 92/3 prot., datë 07.01.2016 me shoqërinë “Oni” Sh.p.k., me vlerë 

9,600,220 lekë me TVSH, me afat 73 ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës, sipas 

Urdhër Prokurimit të titullarit të autoritetit kontraktor Nr. 92 Prot., datë 07.01.2016,  është 

konstatuar se, vlera prej 5,748,883 lekë përbën efekt financiar negativ. Kjo vlerë ka ardhur si 

rezultat i mosdokumentimit dhe mosdetajimit të saktë të përllogaritjes së vlerës së fondit limit, 

në kundërshtim me nenin 59 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe zbatimit të kushteve kontraktuale (Trajtuar më hollësisht 

në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandimi: 

7.1 Drejtori i Përgjithshëm, si dhe Bordi Drejtues i QSUT, të marrin masa për të analizuar 

shkaqet dhe arsyet për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në 

vlerën 5,748,883 lekë, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e 

prokurimit të zhvilluar me objekt: “Shërbim mirëmbajtjeje, përditësim e zhvilllim i sistemit të 

informacionit SISP në QSU “Nënë Tereza”, Tiranë, shtesë kontrate”, si dhe të evidentohen 

përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse, në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të 

ardhmen. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

8. Gjetje nga auditimi:  
Nga auditimi i procedurës së zbatimit të kontratës me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore 

për vitin 2016”, sipas kontratës së shërbimit të lidhur nr. 2880/8 prot., datë 07.07.2016 , me vlerë 

8,824,800 lekë me TVSH me shoqërinë “M.” Sh.p.k., për Lotin 7, 16, 19, 48,  është konstatuar 

se, vlera prej 5,184,194 lekë përbën efekt financiar negativ. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i 

mosdokumentimit dhe mosdetajimit të pagesave të bëra lidhur me zbatimin e kontratës, veprime 

në kundërshtim me urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë me nr. 3272, datë 11.09.2007 në funksion 

të ligjit nr. 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”, i cili është përafruar me Direktivën e Këshillit 

Evropian 93/42/KEE (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandimi: 

8.1 - Drejtori i Përgjithshëm, si dhe Bordi Drejtues i QSUT, të marrin masa për të analizuar 

shkaqet dhe arsyet për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në 

vlerën 5,184,194 lekë, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e 

prokurimit të zhvilluar me objekt: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjeksore për vitin 2016”, si dhe të 

evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse, në mënyrë që të parandalohen raste 

të tilla në të ardhmen. 

        Menjëherë dhe në vijimësi  

9. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të procedurës së prokurimit me objekt: “B7 - Blerje barna psikiatrie, 

sistemi kardiovaskular, sistemi muskolo – skeletik, sistemi nervor dhe sistemi respirator për 

nevoja spitalore”, sipas kontratës së furnizimit të lidhur nr. 2080/12 prot., datë 26.05.2017, me 

afat të zbatimit të kontratës 20% e sasisë së mallit në muajin e parë, 20% në të dytin, 10% në të 

tretin, 10% në të katërtin dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës, datë 15.12.2017, me 

vlerë totale prej 66,638.400 lekë me TVSH është konstatuar se, vlera prej 408,960 lekë përbën 

efekt financiar negativ. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i mos përputhjes së mallit të marrë në 

dorëzim sipas akt kolaudimit dhe atë të bërë hyrje në magazinë (Trajtuar më hollësisht në pikën 

6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandim: 
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9.1 Drejtori i Përgjithshëm, si dhe Bordi Drejtues i QSUT, të marrin masa për të analizuar 

shkaqet dhe arsyet për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në 

vlerën 408,960 lekë, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e prokurimit 

të zhvilluar me objekt: “B7 - Blerje barna psikiatrie, sistemi kardiovaskular, sistemi muskolo – 

skeletik, sistemi nervor dhe sistemi respirator për nevoja spitalore”, si dhe të evidentohen 

përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse, në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të 

ardhmen. 

Menjëherë dhe në vazhdim 
 

10. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Blerje materiale mjeksore kite, reagent 

konsumabile për laboratorin Biokimik-Klinik”, sipas kontratës së furnizimit të lidhur nr. 1447/30 

prot., datë 18.05.2017, me afat të skadencës për materialet në ditën e lëvrimit të mallit duhet të 

jetë jo më e vogël se 2/3 e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës, me vlerë 

totale prej 6,088,080 lekë me TVSH është konstatuar se, vlera prej 1,206,000 lekë përbën efekt 

financiar negativ. Kjo vlerë ka ardhur si rezultat i marrjes së mallit në dorëzim në kundërshtim 

me kushtet kontraktuale, ku përgjegjësia bie mbi kontraktorin dhe personat e ngarkuar për 

ndjekjen e kontratës (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

Rekomandim: 10.1 Drejtori i Përgjithshëm, si dhe Bordi Drejtues i QSUT, të marrin masa për të 

analizuar shkaqet dhe arsyet për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve 

publike në vlerën 1,206,000 lekë, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën 

e prokurimit të zhvilluar me objekt: “Blerje materiale mjeksore kite, reagent konsumabile për 

laboratorin Biokimik-Klinik”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet 

përkatëse, në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

11. Gjetje nga auditimi: -Gjatë auditimit të saktësisë së paraqitjes të zërave në pasqyrat 

financiare dhe formatet përkatëse, u konstatuan problematika dhe pasaktësi në vlerën e pasqyruar 

si amortizim të akumuluar, pasi nuk është llogaritur amortizimi vjetor për çdo aktiv, si dhe nuk 

janë pasqyruar shtesat dhe pakësimet në fund të vitit ushtrimor. Lidhur me amortizimin e 

pajisjeve kompjuterike, informatike deri në vitin 2016, janë llogaritur së bashku në klasën e 

makinerive operacionale, instrumente e vegla me normën 5.8 % të vlerës së mbetur dhe jo me 

normën 25% siç e parashikon udhëzimi. 

-Vlera aktive të patrupëzuara prej 56,984,667 lekë ka pasur një shtesë me 6,780,000 lekë, dhe 

është klasifikuar në zërin “studime dhe kërkime”, por nuk është amortizuar. 

Këto veprime janë bërë në kundërshtim me udhëzimin nr. 14, datë 28.12.2006, “Për përgatitjen 

dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e 

pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit/zbatimit të 

projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj, i ndryshuar”, pika II, Procedura të 

përgjithshme. 

Vlera 107,272,000 lekë, shpenzim amortizimi, me normën 25%, zbritur me vlerat e llogaritura 

nga financa, ka munguar në rezultatin e viteve 2015 e në vijimësi, duke mos paraqitur saktë dhe 

besueshëm rezultatin ushtrimor. Mos llogaritja e saktë e amortizimit për pajisjet kompjuterike, 

informatike, si dhe aktiveve afatgjata jo materiale ka si efekt mos paraqitjen e nevojave për 

investime dhe një pasqyrim jo të saktë të kostove spitalore.  
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11.1 Rekomandimi: Të merren masa nga drejtimi i institucionit që të bëhet llogaritja e saktë e 

vlerës së aktiveve gjendje dhe amortizimit për secilin grup mjetesh, si dhe pajisjeve kompjuterike 

e informatike duke pasqyruar me vërtetësi vlerën e mbetur pas rivlerësimeve përkatëse, pjesë e 

rëndësishme për përcaktimin e kostove të paketave spitalore dhe efekteve që sjell në Buxhetin e 

Shtetit. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

12. Gjetje nga auditimi: -Nga shqyrtimi i padisë së ngrituar nga shoqёria P.C.ndaj QSUT për 

detyrime të prapambetura, Gjykata e Rrethit Tiranë, ka vendosur që institucioni duhet t‟i paguaj 

shoqёrisё P.C.vlerёn 11,566,476 lekё. Kjo vlerё ka ardhur sipas pretendimeve se QSUT ka 

pёrdorur shёrbimet e kompanisё pёr disa vjet dhe kishte mbetur papaguar vlerёn mё sipёr. Nё 

marrёveshjen e lidhur mes palёve mё datё 04.09.2013, me afat deri mё 03.09.2014, e firmosur 

nga pёrfaqёsuesi i autorizuar z. N.B., me autorizimin nr.5834 prot, nga drejtori i pёrgjithshёm z. 

E.R., nё pikёn 3.1, pёrcaktohet “Pajtimtari ka detyrimin t’i paguajё rregullisht P. sipas termave 

tё kontratёs sё pajtimit lidhur me P., faturat mujore tё lёshuara nga P., pёr tё gjitha numrat qё 

zotёron pajtimtari sipas kontratё sё pajtimit”, pra (QSUT), merr detyrimin të paguajë faturat për 

të gjithë numrat që zotërohen sipas kontratës së lidhur. 

Mё datё 19.06.2014 me shkresёn nr. 582 prot, drejtuar titullarit, kompania P. ka kёrkuar pagesёn 

e detyrimeve tё papaguara prej 13,407,690 lekё dhe ka dёrguar listёn e punonjёsve pёrkatёs 

debitorё. Megjithëse ka pasur disa arkëtime të pjesshme, vlera 11,566,476 lekё, nuk është 

arkëtuar nga punonjësit. 

Këto veprime janë bërë në kundërshtim me nenin 12, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, i 

ndryshuar, si dhe VKM nr. 864, datё 23.07.2010, “Pёr pajisjen me numёr telefoni celular tё 

personave juridikё publikё”, pasi punonjёsit e QSUT nuk pёrfshihen nё asnjё nga pikat qё ka 

parashikuar vendimi i mёsipёrm, duke e kthyer dhe kontratёn nё tё pavlefshme. 

Me veprimet dhe jo veprimet e marra nga titullarët e mësipërm QSUT-së i është shkaktuar një 

shpenzim jo i justifikuar në vlerën  11,566,476 lekё. 

12.1 Rekomandimi:  Drejtori i Përgjithshëm, si dhe Bordi Drejtues i QSUT të marrin masa 

lidhur me shpenzimin e pajustifikuar për vlerën 11,566,476 lekë, si dhe vlerësimin e 

përgjegjësive të personave që me veprime ose mosveprime kanë sjellë efektin ekonomik negativ 

sa më sipër dhe kryerjen e veprimeve administrative për personat përgjegjës. 

 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i administrimit të barnave në QSUT, u konstatuan sasi 

gjendje të barnave të skaduara në Farmacinë Qendrore. Vlera e barnave të skaduara deri në vitin 

2014 ishte 164,330,811 lekë. Për vitin 2015 rezultojnë të kenë skaduar medikamente me vlerë 

66,663,646 lekë duke e çuar vlerën totale në 230,994,457 lekë. Për vitin 2016 rezultojnë të kenë 

skaduar medikamente në vlerën 17,490,485 lekë duke e çuar vlerën totale në 248,484,942 lekë. 

Për vitin 2017 rezultojnë të kenë skaduar medikamente në vlerën 5,032,679 lekë duke e çuar 

vlerën totale në 253,517,621 lekë. Nga auditimi i sistemit SISP, për vitin 2018 rezultojnë të kenë 

skaduar medikamente në vlerën 10,371,624 lekë për të cilën QSUT, ka kontaktuar OE furnizues, 

për tërheqjen e barnave të skaduara dhe zëvendësimet e tyre me lote brenda afatit sipas kushteve 

të kontratës. 



 

326 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 
RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË QENDRËN SPITALORE 

UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË 

Sasia e barnave me vlerë 253,517,621 lekë, të akumuluara deri më 31.12.2017, u asgjësua nga 

OE Polyeko, në bazë të kontratës nr. 4786/14, datë 21.12.2018, “Për asgjësimin e mbetjeve 

spitalore Farmaceutike në QSUT, për vitin 2018”.  

Nga auditimi për planifikimin e barnave nga Shërbimet Spitalore për hartimin e PBA u konstatua 

se çdo shërbim harton listat e barnave për vitin e ardhshëm, por pa u bazuar në një analizë nevoje 

dhe konsumi për sasinë që konsumohet për çdo medikament (për 1 vit) nga shërbimet spitalore. 

Nga Shefat e Shërbimeve Spitalore dhe grupi përgjegjës për hartimin dhe planifikimin e 

nevojave për shpenzime medikamente dhe materiale mjekësore janë hartuar lista për çdo vit pa u 

shoqëruar me relacione që analizojnë nevojën, kërkesën për secilin medikament dhe konsumin 

vjetor të tij, në të dhënat statistikore për të justifikuar sasinë e kërkuar. 

Medikamentet dhe materialet mjekësore të skaduara janë pasojë e keqplanifikimit të 

shpenzimeve nga Shërbimet Mjekësore, nga donacionet e huaja të barnave me afat skadence 

shumë të shkurtër në vitin 2013 dhe 2014, si dhe nga dhënia në administrim të barnave me afat 

skadence shumë të shkurtër nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjeksore. 

Për pasojë, akumulimi i medikamenteve të skaduara në QSUT jo vetëm që ka shkaktuar një 

shpenzim jo eficient në vlerën totale 99,558,434 lekë për periudhën 2015-2018 dhe përbën një 

efekt financiar negativ për buxhetin e shtetit. 

13.1 Rekomandimi: Nga Titullari i Spitalit Universitar “Nënë Tereza” Tiranë dhe Drejtoria 

Ekonomike dhe  Financës të merren masa për shqyrtimin e efektit negativ financiar në vlerën 

totale 99,558,434 lekë. 

Nga Strukturat drejtuese të merren masa në vazhdimësi për ngritjen e një grupi pune gjatë fazës 

së planifikimit dhe evidentimit të nevojave për medikamente dhe material mjekësore në mënyrë 

të tillë që ky planifikim të kryhet mbështetur në një analizë të konsumit dhe nevojës për barna. 

Drejtimi i QSUT të marrë masat që në lidhjen e kontratave për barna mjekësore, të kërkohet nga 

operatorët ekonomikë që data e prodhimit të jetë sa më afër datës së marrjes në dorëzim të barit, 

si dhe afati i skadimit të tejkalojë me kohë periudhën e parashikuar të përdorimit të barit tek 

pacientët, për të evituar medikamentet e skaduara. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

14. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i zbatimit të kontratës me nr. 912/79 prot, datë 

26.02.2016, lidhur nga QSUT me shoqërinë “I.”, SHPK, me objekt “Blerje barna”, me vlerë 

29,707,220 lekë pa tvsh, me afat lëvrimi deri më 15.04.2016, u konstatua mospërputhje në afatin 

e lëvrimit. Më datë 30.03.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 300 flakonë Choline, 

me faturën tatimore nr. 26455 datë 30.03.2016. 

Më datë 04.04.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 22 ampula Iloprost, me faturën 

tatimore nr. 26910 datë 04.04.2016.  

Më datë 04.04.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 300 flakonë Cholinë, me faturën 

tatimore nr. 26910 datë 04.04.2016.  

Më datë 11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 175 flakonë Docetaxel, me 

faturën tatimore nr. 31333 datë 11.05.2016.Më datë 11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim 

sasinë prej 560 flakonë Docetaxel, me faturën tatimore nr. 31333 datë 11.05.2016.Më datë 

11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 550 flakonë Filgrastim, me faturën 

tatimore nr. 31333 datë 11.05.2016.Më datë 11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë 

prej 135 njësi të Temozolomide, me faturën tatimore nr. 31333 datë 11.05.2016. Më datë 

11.05.2016, komisioni ka marrë në dorëzim sasinë prej 840 njësi të Gemcitabine, me faturën 

tatimore nr. 31334 datë 11.05.2016. 
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Këto veprime janë në kundërshtim me nenin 6, të kontratës, “Afati i lëvrimit dhe marrja në 

dorëzim.Lidhur sa më sipër, ku pasoja ka ardhur nga AK sipas kushteve kontradiktore të 

përcaktuara,vlera 8,250,652 lekë, përbën efekt negativ financiar (Trajtuar më hollësisht në pikën 

6, të Raportit Përfundimtar). 

14.1 Rekomandime: Drejtori i Përgjithshëm i QSUT, të marri masa për të analizuar shkaqet dhe 

arsyet për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën 8,250,652 

lekë, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e prokurimit të zhvilluar me 

objekt: “Blerje barna”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse, në 

mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

15. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Furnizim me lëndë djegëse për përdorim termik 

dhe civil industrial”, nr. 3558/3 prot., datë 26.08.2015, me vlerë 41,971,759 lekë me TVSH, me 

afat të zbatimit të kontratës nga data e nënshkrimit të kontratës deri në datë 31.12.2015 është 

konstatuar se, vlera prej 499,014 lekë përbën efekt negativ financiar ndaj Buxhetit të Shtetit. Kjo 

vlerë ka ardhur si rezultat i marrjes së mallit në dorëzim në kundërshtim me kushtet kontraktuale 

dhe specifikimet teknike, për të cilën mbajnë përgjegjësi z. A.Z.në cilësinë e ish Drejtorit të 

Drejtorisë Ekonomike dhe Planifikimit Financiar, të gjithë personat e ngarkuar me përgjegjësi në 

material, si dhe kontraktori (Trajtuar më hollësisht në pikën 6, të Raportit Përfundimtar). 

15.1 Rekomandim:- Bordi Drejtues i QSUT dhe Drejtori i Përgjithshëm, të marrin masa për të 

analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me efektivitet dhe ekonomicitet të 

fondeve publike në vlerën 499,014 lekë, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në 

procedurën e prokurimit të zhvilluar me objekt: “Furnizim me lëndë djegëse për përdorim termik 

dhe civil industrial”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse, në 

mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

 

Menjëherë 

 

D.2.  PROCEDURA TË REALIZUARA NË KUNDËRSHTIM ME LEGJISLACIONIN E 

PROKURIMIT PUBLIK 

 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Shërbimi i pastrimit 

të ambientit të jashtëm dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra, për periudhën 13.05.2016-

11.07.2016”, me vlerë2,293,552 lekë pa tvsh u konstatuan parregullsi në hartimin e 

specifikimeve teknike. Njësia e prokurimit nuk ka kërkuar për OE, të disponojë licensat e duhura 

për transportin e mbetjeve urbane, si dhe kontratën me landfillet përkatëse për shkarkimin e tyre, 

në kundërshtim me ligjin nr. 10 463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, 

i ndryshuar neni 57. 

-Në specifikimet teknike lidhur me kapacitetet teknike që duhet të plotësonte operatori ekonomik 

është dhe disponimi i makinerive dhe pajisjeve si makinë teknologjike transportuese 

mbeturinash, makinë teknologjike e vogël për fshirjen e rrugëve dhe trotuareve të pajisur me 

fshesë rul në qendër, sistem fshirje me transmision mekanik dhe sistem spërkatje me ujë gjatë 

punës, makinë për larjen e rrugëve (autobot), të pajisur me pompë për larjen e rrugëve me 
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presion, pajisur me tub për nxjerrjen e ujit me presion në pjesët anësore të tij me kapacitet 

mbajtës, jo më pak se 8000 litra ujë. 

Lidhur me sa më sipër nga njësia e prokurimit nuk janë kërkuar foto të makinave dhe të targave 

për verifikimin e përshtatshmërisë së tyre, sipas kërkesave për kualifikim. 

-AK ka kërkuar nga OE të disponojë dhe licenca profesionale të shoqërisë lidhur me ekzekutimin 

e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategorinë e mëposhtme sipas modelit nga MPPTT, NP-

12: Punime të inxhinierisë së mjedisit. 

Kërkesa për kualifikim “Licencë profesionale si shoqëri me pikat NP-12 është kërkesë e pabazë 

dhe në kundërshtim me objektin e procedurës së prokurimit dhe diskriminuese. 

Njësia e prokurimit, në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik, neni 2, 20, 46 të 

VKM 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ka 

hartuar kërkesa për kualifikim të cilat ulin konkurencën në prokurim, si dhe janë diskriminuese. 

1.1 Rekomandim: Autoriteti Kontraktor të marrë masa, për shmangien e praktikave të tilla duke 

planifikuar dhe kryer trajnime për rritjen profesionale të punonjësve lidhur me legjislacionin e 

prokurimit publik, si dhe rritjen e niveleve të kontrollit mbi procedurat e kryera për përmirësimin 

e përgjegjshmërisë të personave të ngarkuar në procedurat e prokurimit. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

 

2. Gjetje nga auditimi: -Me shkresën nr. 2047 prot, datë 27.04.2017, është kërkuar nga drejtori i 

IT dhe Inxhinierisë Klinike, z. D.L., drejtuar z. M.S., Drejtori i Drejtorisë Juridike, hapja e 

procedurës me objekt “Furnizim me llampa (pjesë këmbimi) për sallat operative të QSUT”. 

Kjo kërkesë është bëre në vijim të relacionit nr. 1848/1 prot, datë 25.04.2017, i hartuar nga 

komisioni  i përbërë nga znj. I.H., znj. E.A.dhe z. A.G., i ngritur me urdhërin nr.1848 prot, datë 

14.04.2017 për procedurën e furnizimit me llampa të sallave operatore. Komisioni nuk ka 

përcaktuar nevojat për llampa në sallat operatore, specifikimet teknike dhe argumentimin e 

fondit limit për këtë procedurë. 

Në relacionin përfundimtar komisioni përshkruan punën e kryer për përllogaritjen e fondit limit 

të procedurës, duke vlerësuar ofertat e tregut dhe duke marrë çmimin mesatar për njësi dhe 

vlerën pa tvsh për çdo zë. Vlera totale e 183 llampave ishte 803,102 lekë pa tvsh. Në relacion 

komisioni shprehet “...duke qenë se fondi limit kaloi buxhetin e parashikuar, komisioni vendosi 

që për zërin 2) Llampa 22.8 V 40 W, sasia 74 të bëhet 73 dhe tabela për fondin limit u 

riformulua duke pasur një vlerë totale prej 795,845 lekë pa tvsh “.  

-Në hartimin e specifikimeve teknike komisioni, nuk ka vlerësuar pikën 3.4.5 Prokurimi i 

materialeve të konsumit, i pjesëve aksesore dhe i pjesëve të këmbimit, të Urdhrit Nr. 3272 Prot, 

datë 11.09.2007 të Ministrit të Shëndetsisë, me objekt: “Miratimi i Politikës Kombëtare për 

Menaxhimin e Paisjeve Mjekësore në Shqipëri”, që citon: “Materialet e konsumit dhe aksesorët 

që janë pjesë e pajisjeve mjekësore dhe duhet të përdoren në kombinim me to, duhet të blihen 

sipas rekomandimeve të prodhuesit të pajisjes. Vetëm nëse ndiqen rekomandimet e prodhuesit, ky 

i fundit mund të garantojë sigurinë dhe performancën e pajisjes mjekësore”. 

Në kundërshtim me urdhrin sa më sipër, pika 3.1.4 Strategjitë, ku citohet: “Duhet të pranohen 

për përdorim tek pacientët vetëm pajisjet mjekësore dhe pajisjet e konsumit që kanë simbolin CE 

(Bashkimi Europian). Nëse për ndonjë situatë nuk është e mundur të vihen në dispozicion pajisje 

me simbolin CE, mund të pranohen produkte të prodhuara në spital. Por këto pajisje duhet të 

plotësojnë të njëjtat specifikime të sigurisë si prodhimet që kanë simbolin CE.”, nga komisioni 

nuk është kërkuar që mallrat të kenë simbolin CE.  
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Veprimet sa më sipër janë në kundërshtim me nenin 40, pika 8, të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, i ndryshuar, si dhe me Urdhrin Nr. 3272 Prot, datë 11.09.2007 të Ministrit të 

Shëndetsisë, me objekt: “Miratimi i Politikës Kombëtare për Menaxhimin e Paisjeve Mjekësore 

në Shqipëri”. 

2.1 Rekomandim: AK të marrë masa duke planifikuar dhe kryer trajnime për rritjen 

profesionale të punonjësve lidhur me LPP me qëllim që komisionet e prokurimit të blerjeve me 

vlera të vogla, të vlerësojnë me përgjegjshmëri dhe profesionalizëm procedurat e prokurimit, 

duke përpiluar specifikimet teknike në përputhje të standardeve kombëtare, për mundësimin e 

një trajtimi të njëjtë për të gjithë kandidatët pjesëmarrës në procedurë. 

 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

3. Gjetje nga auditimi: Me urdhër prokurimin nr. 1389 prot, datë 01.03.2016, është iniciuar 

procedura e prokurimit të vlerave të vogla, me fond limit 799,911 lekë pa Tvsh. Kjo procedurë 

ka filluar me shkresën drejtorit të drejtorisë ekonomike dhe planifikimit financiar z. A.Z., nr. 

1372 prot, datë 01.03.2016, drejtuar z. M.S., drejtor juridik. Në dokumentacion nuk ka asnjë 

kërkesë nga departamentet përkatëse për nevojat, si dhe mungon argumentimi i sasisë së kërkuar. 

Drejtori i Drejtorisë Ekonomike dhe Planifikimit Financiar, z. A.Z.ka bërë kërkesën për blerje të 

materialeve, drejtuar drejtorisë juridike me shkresën nr. 1372 prot, datë 01.03.2016. Me shkresën 

1372/1, datë 01.03.2016 drejtoria juridike referuar shkresës së mësipërme i ka kërkuar kërkesë 

për akordim fondi drejtorisë ekonomike dhe kjo kërkesë duke u aprovuar po nga z. A.Z.. 

Procesi i propozimit, miratimit, si dhe zbatimit është kryer nga i njëjti person. 

Këto veprime janë në kundërshtim me nenin 22, Veprimtaritë e kontrollit, pika 3 të Ligjit nr.10 

296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, ku kërkohet 

organizimi i ndarjes së detyrave në fushën e autorizimit. 

3.1 Rekomandim: Të merren masa nga Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm me qëllim 

organizimin e ndarjes së detyrave në atë formë që i njëjti punonjës, të mos jetë përgjegjës në të 

njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, dhe kontrollin, duke respektuar parimet e 

transparencës dhe të ligjshmërisë, si dhe shmangien e shpërdorimit, keqpërdorimit dhe vjedhjes 

së pasurisë. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

4. Gjetje nga auditimi: -Me urdhrin e prokurimit datë 11.11.2016, nr. Prot 6217,  është iniciuar 

procedura e prokurimit me vlerë të vogël me fond limit 528,333 lekë pa tvsh, me objekt 

“Furnizim, vendosje pajisje mjekësore”. Në ftesën për ofertë, në kriteret e kualifikimit është 

përcaktuar se, për të vërtetuar se OE janë të kualifikuar, ofertuesit duhet të paraqesin zotërimin e 

autorizimit të prodhuesit për vitin 2016 për mirëmbajtje cilësore dhe të sigurtë, si dhe OE duhet 

të ketë të paktën një inxhinier të punësuar i certifikuar për pajisje mjekësore. Me shkresën nr. 

6217/3 prot, datë 16.11.2016 është shpallur fitues operatori ekonomik “P.”. 

Nga shqyrtimi i dokumentave të vënë në dispozicion, të kompanisë fituese u konstatua se: 

Operatori ekonomik nuk kishte sjellë asnjë dokument që të provonte se kishte të punësuar një 

inxhinier të certifikuar për pajisje mjekësore si dhe nuk plotësonte kërkesat e përcaktuara në 

ftesën për ofertë. 

-Me urdhër prokurimi nr. 6121 prot, datë 04.11.2016, është iniciuar procedura e prokurimit me 

vlera të vogla me objekt “Blerje barna- antineoplastike dhe immunomodulatore” e ndarë në lote, 

me vlerë fondi limit 626,007 lekë pa tvsh. 
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Komisioni i prokurimit me vlera të vogla i përbërë nga E.H., kryetar, P.C. anëtar, B.K. anëtar, në 

kriteret e kualifikimit ka kërkuar që për barnat e autorizuara për tregtim në RSH, duhet të 

paraqitet dokument i lëshuar nga Agjensia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore që bari 

i ofertuar është i pajisur me autorizim për tregtim në RSH ose certifikatë regjistrimi të barit për 

tregtim në RSH brenda afatit të vlefshmërisë. Gjithashtu, për barnat e paautorizuara për tregtim 

në RSH, bari që ofertohet duhet të ketë marrë autorizim për tregtim dhe të qarkullojë në njërin 

nga vendet e Bashkimit Europian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanada, Turqi, Zvicër, 

Izrael, Japoni, Australi; ose -të jetë i prodhuar në vendet e Ballkanit, vetëm kur ka marrë 

autorizimin për tregtim dhe qarkullon në vendin e tyre, si dhe në një nga vendet e Bashkimit 

Europian; ose -të jetë i pajisur dhe me autorizimin e tregtimit nga Agjensia Europiane e 

Vlerësimit të Barnave (EMA) ose institucioni i Administrimit për Ushqimin dhe Barnat (FDA) i 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dosjes u konstatua se, operatori ekonomik fitues M. sh.p.k. 

nuk ka plotësuar asnjë nga kërkesat e mësipërme, në kundërshtim me kërkesat kualifikuese. 

Këto veprime janë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar  “Për 

prokurimin publik”, neni 46, Kualifikimi i ofertuesve duke pasur si ndikim që mallrat ose 

shërbimet e marra në dorëzim mund të mos kryejnë funksionet e kërkuara. 

4.1 Rekomandim: Të merren masa nga Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duke 

planifikuar dhe kryer trajnime për rritjen profesionale të punonjësve lidhur me LPP me qëllim që 

komisionet e prokurimit të blerjeve me vlera të vogla të vlerësojnë me përgjegjshmëri dhe 

profesionalizëm operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedura, duke kualifikuar ato OE të cilat 

plotësojnë kërkesat për kualifikim, pjesë e dokumenteve të tenderit. 

Menjëherë dhe në vazhdim 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ushtruar në QSUT “Nënë Tereza” u konstatua se, sipas 

kontratës së furnizimit të lidhur nr. 1943/6 prot., datë 19.04.2016 me objekt: “Furnizimin me 

VPRIV (velaglucerase alfa) 400 UI”, me vlerë kontrate  41,544,135 lekë, sipas marrëveshjes të 

Ministrisë së Shëndetësisë me OE, nr. 1727 prot., datë 25.03.2016, është shmangur përdorimi i 

legjislacionit të prokurimit publik, duke mos prokuruar sipas procedurave standarte të 

prokurimit, ku si pasojë mos administrimi i vlerës së sigurimit të kontratës prej 4,154,413 lekë 

përbën një vlerë të paargumentuar dhe pajustifikuar, në kushtet kur kontraktori nuk ka bërë 

sigurimin e vlerës së kontratës. 

Sa më sipër, është vepruar në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe duke u shmangur nga përdorimi i procedurave 

elektronike.  

5.1 Rekomandimi: QSUT “Nënë Tereza”, të marrë masat që në të ardhmen, në kushtet e 

marrëdhënieve kontraktuale midis palëve, personat përgjegjës të veprojnë me përgjegjshmëri dhe 

profesionalizëm, për të gjitha rastet ku gjen zbatim ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, ku detyrimisht duhet të administrohet vlera e sigurimit të 

kontratës.  

        Në vijimësi 

 
 
6. Gjetje nga auditimi:  
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Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore në prokurimet e fondeve publike, lidhjen dhe 

zbatimin e kontratave, u konstatua se: 

-Nuk janë kryer trajnime të stafit për prokurimin publik, në kundërshtim me VKM nr. 914 datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 83/2. 

-Në të gjitha rastet e audituara, nuk konstatohet të jetë argumentuar dhe dokumentuar vendosja e 

kritereve për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 61, pika 2. 

- Në të gjitha rastet e audituara, nga njësia e prokurimit janë vendosur kritere për kualifikim në 

kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 2, 

20 dhe neni 46. 

- Në të gjitha rastet e audituara, kualifikimi, shpallja fitues e operatorëve ekonomik nga KVO, si 

dhe lidhja e kontratave, është kryer në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3. 

- Në të gjitha rastet e audituara, zbatimi i kontratave për mallra, shërbime dhe punë, është kryer 

në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 

60, pika 1. 

- Në të gjitha rastet e audituara, nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, në dosjen e 

procedurave të prokurimit, nuk u gjetën deklaratat e konfliktit të interesit, në kundërshtim me 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, 

neni 64, pika 2. 

- Në të gjitha rastet e audituara, në kundërshtim me nenin 68 të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në kushtet kur në  raportin 

përmbledhës mungojnë të dhëna kryesore si, referenca e procedurës së prokurimit dhe 

përshkrimin e punëve/mallrave/shërbimeve, titullari i AK, bazuar në dispozitën e sipërcituar 

nënligjore, në kushtet e mungesës së elementëve thelbësorë të sipërpërmendur, nuk duhej të 

kishte bërë miratimin e këtij raporti përmbledhës (në fuqi në kohën e kryerjes së procedurës). 

-Në të gjitha rastet, procedurat e përfunduara nuk janë inventarizuar dhe arkivuar, veprime në 

kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”. 

- Në kundërshtim me LPP, kontrata me operatorët ekonomikë fitues, nuk është lidhur me 

bashkimin e operatorëve ekonomikë që është shpallur fitues, por vetëm me kryesuesin e 

bashkimit të shoqërive, si dhe faturat tatimore të shitjes janë prerë vetëm nga një shoqëri.  

6.1 Rekomandimi: Titullari i AK dhe Drejtoria e Prokurimeve të marrin masa që t`i kushtojë 

vëmendjen e duhur procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit nga komisionet e vlerësimit të ofertave, 

të dokumentacionit ligjor dhe administrativ të operatorëve ekonomikë, pasi në disa raste 

vlerësimi i ofertave rezulton në kundërshtim me nenin 53/3 të LPP, me qëllim  rritjen e efiçencës 

në shpenzimet publike, duke zhvilluar procedura prokurimi në përmbushje të kritereve ligjore, 

kapaciteteve ekonomike, financiare dhe profesionale, në përzgjedhjen e ofertës më të mirë 

ekonomike, duke siguruar që Autoriteti Kontraktor të pranojë oferta të cilat janë të 

përballueshme, të qëndrueshme, të pakushtëzuara dhe të plotësimit të nevojave të saj.   

Vazhdimisht 

 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim, 

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja. 
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IV. KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT 

 

Konkluzion: 
Nga auditimi i përputhshmërisë mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit 

të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin QSUT, rezultuan devijime nga kuadri ligjor 

dhe rregullator në fuqi (kriteret), efektet e të cilave justifikojnë dhënie opinioni të kualifikuar me 

rezervë. 

 

 

 

OPINIONI I AUDITIMIT 

 

Baza për opinionin e auditimit mbi përputhshmërinë të veprimtarisë së QSUT, është mbështetur 

në: Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH-së, ligjin nr. 154/2014,"Për Organizimin 

dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; Standardet Ndërkombëtare të auditimit 

“ISSAI 400”; ISSAI 4000 “Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e 

përputhshmërisë”, Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH. 

Nga auditimi mbi përputhshmërinë, sa i takon shkallës së zbatueshmerisë nga QSUT të 

rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, 

mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), u evidentuan devijime 

nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kritere), që nën gjykimin profesional të audituesit të 

pavarur janë materiale.   

Përgjegjësitë e menaxhimit të QSUT janë:  

Hartimi, ekzekutimi, monitorimi dhe raportimi i buxheteve të shoqërisë në përputhje me 

rregullat e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm publik, realizimi i prokurimeve 

publike në përputhje me rregullat dhe ligjet e prokurimeve publike, hartimi dhe përmirësimi i 

rregullave të brendshme që rregullojnë veprimtarinë e QSUT për përdorimin me ekonomicitet, 

eficencë dhe efektivitet të fondeve buxhetore.  

Përgjegjësit e audituesit janë:  

Grupi i auditimit ka kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

Sektorit Publik, ISSAI 4000 dhe 4100. Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë 

përshkruar më hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e 

Përputhshmërisë”, pjesë e raportit tonë. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e 

theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- 

Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë 

tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura me siguri të arsyeshme, por nuk 

garantojmë që auditimi i kryer në përputhje me këto standarde mundëson identifikimin e çdo 

gabimi apo anomalie që mundë të ekzistojë. Gjithashtu, besojmë se, dëshmitë dhe evidencat e 

mara gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat e 

arsyeshme për arritjen në opinionin e auditimit.  

Opinioni auditimit:  

Baza për konkluzionin/opinionin mbi përputhshmërinë (ISSAI 4000
1
 dhe 4100

2
): 

Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë, mbështetur në Standartet ndërkombëtare të 

auditimit, ISSAI 4000 dhe 4100, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH-së dhe në 

Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin QSUT, u konstatuan 
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devijime dhe shkelje nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të rëndësisë materiale, por jo 

tërësisht të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e opinionit të kualifikuar me 

rezervë. 

 
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. 
2

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. 
3.Mbështetur mbi ligjin nr. 154/2014“Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 
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V. ANEKSE 

 

1. Shkurtime 

 

KLSH  Kontrolli i Lartë i Shtetit 

VKM  Vendim i Këshillit të Ministrave 

SHPK  Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar 

APP  Agjencia e Prokurimit Publik 

TVSH  Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 

KVO  Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

NJP  Njësia e Prokurimit 

AK  Autoriteti Kontraktor 

DT  Dokumentet e Tenderit 

LPP  Ligji i prokurimit publik 

RRPP  Rregullat e prokurimit publik 

FL                   Fondi limit 

DST                Dokumentet Standarte të tenderit 

QSUTQendra Spitalore Universitare Nënë Tereza 
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VI. DOKUMENTACIONI SHOQËRUES 

 

Akt Konstatimi nr. 1, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në mbajtjen e 

evidencës kontabël, ndjekjen e debitorëve e kreditorëve, si dhe menaxhimin e aktiveve të 

spitalit”.  

Akt Konstatimi nr. 2, datë 29.03.2019“Mbi planifikimin dhe zbatimin e Buxhetit, si dhe 

shpenzimet administrative”.  

Akt Konstatimi nr. 3, datë 29.03.2019“Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në mbajtjen e 

evidencës kontabël, ndjekjen e debitorëve e kreditorëve, si dhe menaxhimin e aktiveve të 

spitalit”.  

Akt Konstatimi nr. 4, datë 29.03.2019“Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në krijimin dhe 

përdorimin e të ardhurave dytësore”.  

Akt Konstatimi nr. 5, datë 29.03.2019“Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 6, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 7, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 8, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 9, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 10, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 11, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 12, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 13, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 14, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 15, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 16, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 17, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 18, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 19, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 20, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 
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Akt Konstatimi nr. 21, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 22, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 23, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 24, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 25, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 26, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 27, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 28, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 29, datë 29.03.2019 “Të tjera...”. 

Akt Konstatimi nr. 30, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 31, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në mbajtjen e 

evidencës kontabël, ndjekjen e debitorëve e kreditorëve, si dhe menaxhimin e aktiveve të spitalit.    

Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe 

zbatimin e kontratave ”. 

Akt Konstatimi nr. 32, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në mbajtjen e 

evidencës kontabël, ndjekjen e debitorëve e kreditorëve, si dhe menaxhimin e aktiveve të spitalit.    

Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe 

zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 33, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në mbajtjen e 

evidencës kontabël, ndjekjen e debitorëve e kreditorëve, si dhe menaxhimin e aktiveve të spitalit.    

Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe 

zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 34, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në mbajtjen e 

evidencës kontabël, ndjekjen e debitorëve e kreditorëve, si dhe menaxhimin e aktiveve të spitalit.    

Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe 

zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 35, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 36, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 37, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 38, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në mbajtjen e 

evidencës kontabël, ndjekjen e debitorëve e kreditorëve, si dhe menaxhimin e aktiveve të 

spitalit”. 

Akt Konstatimi nr. 39, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore për strukturën 

organizative, marrëdhëniet e punës dhe pagave”. 
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Akt Konstatimi nr. 40, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në mbajtjen e 

evidencës kontabël, ndjekjen e debitorëve e kreditorëve, si dhe menaxhimin e aktiveve të 

spitalit”. 

Akt Konstatimi nr. 41, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në prokurimet me 

vlerë të vogël”. 

Akt Konstatimi nr. 42, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 

Akt Konstatimi nr. 43, datë 29.03.2019 “Mbi realizimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm”. 

Akt Konstatimi nr. 44, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e ligjshmërisë për emërimet dhe 

funksionimin e strukturave drejtuese, vendimet e marra dhe zbatimi i tyre”. 

Akt Konstatimi nr. 45, datë 29.03.2019 “Mbi funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar 

dhe kontrollit”. 

Akt Konstatimi nr. 46, datë 29.03.2019 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”. 
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