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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i 

kontrollit ekonomik e financiar dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të 

Republikës së Kosovës.   

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në 

administratën publike për përdorimin efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve 

kombëtare. 

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti llogaridhënien 

e institucioneve publike duke ofruar bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga 

menaxherët e çdo organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne rrisim besimin në 

shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në sigurimin e interesit të 

taksapaguesve dhe të palëve tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë publike.  

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve 

Supreme të Auditimit si dhe me praktikat e mira evropiane. 

Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë 

shqyrtime objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet qeveritare, 

sistemet, operacionet, programet, aktivitetet ose organizatat veprojnë në përputhje me 

parimet e ekonomisë1, efikasitetit2 dhe efektivitetit3 dhe nëse ka vend për përmirësim. 

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e këtij raporti “Efektet 

e ndarjes së tenderëve në llote” në konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm 

Vlora Spanca, e cila e ka mbikëqyrur auditimin. 

Ekipi që e ka realizuar këtë raport: 

Fatlinda Ramosaj, Drejtor i Auditimit 

Arben Selimi, Udhëheqës i ekipit 

Armin Bushati, anëtar 
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1 Ekonomia –Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së resurseve. Resurset e përdorura duhet të jenë në 

dispozicion me kohë, në sasi dhe cilësi të duhur dhe me çmimin më të mirë 
2 Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton të marrësh maksimumin nga resurset në dispozicion. ka të bëjë me lidhshmërinë 

ndërmjet resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe kohës 
3 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritura. 

http://zka-rks.org/
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Përmbledhje e përgjithshme 

Në vitin 2016, ligji për prokurim publik është ndryshuar dhe plotësuar për t’u përafruar edhe më 

tej me Direktivat e Bashkimit Evropian. Ky ndryshim ka përfshirë nenin 27/A i cili parasheh që 

prokurimet mund të ndahen në llote pa marrë parasysh nëse mallrat e blera janë homogjene ose 

heterogjene, për të stimuluar konkurrencën dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. 

Zyra e prokurimit është ajo që vendos nëse punët, furnizimet apo shërbimet e nevojshme duhet të 

blihen përmes një kontrate të vetme ose kontratave të shumta apo “lloteve”, të cilat mund të 

realizohen nga më shumë se një operator ekonomik. Marrja e një vendimi të tillë nuk është e lehtë 

pasi tenderi që rezulton në një kontratë të vetme mund t’i sjellë autoritetit kontraktues kursime që 

rrjedhin nga ekonomia e shkallës, ndërkohë që ndarja e tenderit mund të rrisë konkurrencën dhe 

efikasitetin. 

Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e tenderëve publik të ndarë në llote në nivelin lokal 

për të vlerësuar nëse ndarja në llote është bërë në mënyrë efektive për të inkurajuar pjesëmarrjen e 

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, për të rritur konkurrencën si dhe për të arritur vlerën për para. 

Ne kemi audituar 12 aktivitete të prokurimit të cilat kanë rezultuar me 51 kontrata (me vlerë totale 

mbi 4 milion €)  në katër komuna: Istog, Viti, Mitrovicë dhe Suharekë (shih tabelën në shtojcën 2), 

për vitet 2017 dhe 2018 (deri në gusht). Gjatë kësaj periudhe, 42 autoritete kontraktuese kanë lidhur 

429 kontrata me vlerë afër 23 milionë €.  

Konkluzioni i përgjithshëm 

Në bazë të analizës sonë, ndarja e tenderëve në llote nuk kishte arritur objektivat e synuara të LPP-

së e që është promovimi i zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme si dhe rritja e 

konkurrencës. 

Në tenderët e komunave, operatorët e ndryshëm ekonomik kishin dorëzuar oferta, por komunat 

nuk kishin njohuri se cili prej operatorëve ekonomik i përkiste kategorisë së ndërmarrjeve të vogla 

dhe të mesme, e cili ndërmarrjeve të mëdha. Kjo për arsye se komunat nuk kishin informacion rreth 

kapaciteteve financiare dhe teknike, në bazë të cilave kategorizohen operatorët ekonomik, të atyre 

që kanë dorëzuar oferta si përgjigje ndaj tenderëve komunal. Andaj, nuk dihet nëse ndarja e tenderit 

në llote kishte nxitur apo jo zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.  

Ndarja e tenderëve në llote nuk kishte rezultuar as me rritje të konkurrencës, andaj komunat nuk 

kishin arritur ndonjë përfitim në kuptim të çmimeve më të ulëta të cilat priten për shkak të rritjes së 

konkurrencës. 

Efikasiteti në zbatimin e kontratave është arritur pjesërisht, disa projekte nuk ishin përfunduar as 

pas tri viteve pas fillimit të punëve për shkak se nuk ishin siguruar fondet e nevojshme në kohën e 

duhur. 
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Të katër komunat e audituara kanë arritur objektivin e efikasitetit sa i përket kryerjes së 

procedurave, kanë përfunduar aktivitetin e tyre të prokurimit ashtu siç kanë planifikuar, duke 

shmangur publikimet e shumta të kontratave, komisionet e shumta të hapjes dhe vlerësimit të 

ofertave. 

Rekomandimet 

Komunat duhet paraprakisht të sigurojnë informacione se si funksionon tregu përkatës para se të 

marrin vendim nëse do ta ndajnë një tender në llote apo jo dhe nëse po, si do ta ndajnë atë. Për këtë 

qëllim, duhet të kryhet një analizë e plotë e tregut që përfshin mbledhjen dhe analizën e të dhënave 

të tregut si dhe dokumentimin e tyre.  

Komunat duhet të kuptojnë ndikimin që mund ta ketë vendimi për të ndarë tenderin në llote tek 

operatorët ekonomik dhe në procesin e prokurimit në tërësi.  

Komunat të sigurohen se kanë fonde të mjaftueshme në dispozicion para se të nisin aktivitetin e 

prokurimit në  mënyrë që projektet të realizohen brenda një kohe optimale, si dhe të bëjnë analizën 

e efektit të ndarjes së tenderëve në llote në mënyrë që të nxjerrin mësim nga secili aktivitet i 

prokurimit.  

Përgjigjja e palëve të përfshira në auditim  

Komuna e Istogut, Komuna e Mitrovicës, Komuna e Suharekës dhe Komuna e Vitisë janë pajtuar 

me gjetjet dhe rekomandimet e auditimit. Komunat kanë nënshkruar letër konfirmimet për pajtimin 

me gjetjet, përveç Komunës së Vitisë për të cilën kemi pranuar konfirmimin përmes postës 

elektronike. Inkurajojmë institucionet e përfshira në këtë auditim që t’i bëjnë të gjitha përpjekjet për 

t’i adresuar rekomandimet e dhëna. 
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 Hyrje  

Prokurimi publik është një nga fushat që merr pjesën më të madhe të buxhetit të shtetit. Shpenzimet 

përmes prokurimit publik janë vazhdimisht në rritje. Në tri vitet e fundit përmes prokurimit janë 

kontraktuar punë, mallra dhe shërbime në vlerë mesatare prej 428 milion € për vit.  

Ligji i prokurimit publik (LPP) bazohet në parimet e ekonomisë, efikasitetit dhe trajtimit të 

barabartë/jo-diskriminimit. Qëllimi i tij është të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe 

më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike nga ana e Autoriteteve Kontraktuese (AK).  

LPP parasheh disa lloje të procedurave publike të cilat AK-të mund t’i përdorin gjatë prokurimit të 

mallrave ose shërbimeve. Në vitin 2016, LPP është ndryshuar dhe plotësuar për t’u përafruar edhe 

më tutje me Direktivat e Bashkimit Evropian. Ky ndryshim ka përfshirë një nen i cili parasheh që 

prokurimet mund të ndahen në llote pavarësisht se a janë mallrat që blihen homogjene apo 

heterogjene në mënyrë që të stimulohet konkurrenca dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të 

mesme.  

Ndarja në llote nënkupton që një projekt, i cili mund të kryhet nga një operator ekonomik (OE) i 

vetëm, të kryhet nga dy ose më shumë OE. AK-të mund të mos arrijnë ndonjë përfitim në aspektin 

afatshkurtër por në atë afatgjatë përfitojnë sepse kjo mënyrë e prokurimit promovon zhvillimin e 

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme gjë që shtetit mund t’i kthehet si përfitim në formë të 

konkurrencës së shtuar dhe çmimeve më të ulëta.  

Bazuar në të dhënat e raporteve të kontratave të nënshkruara, gjatë vitit 2017 deri në gusht të vitit 

2018, AK-të kanë zhvilluar 2,233 aktivitete të prokurimit, vlera e të cilave (pa përfshirë kontratat me 

vlerë të vogël) është afër 185 milion €. Prej tyre, janë 162 aktivitete të prokurimit të ndara në llote, 

që kanë rezultuar me 429 kontrata, vlera e përgjithshme e të cilave është afër 23 milion €.  

Ndarjen e kontratave në llote mund ta bëjë cilido AK pa asnjë kufizim. Sidoqoftë, blerja duhet të jetë 

brenda kufijve buxhetor përkatës të AK të parashikuar në planin vjetor të prokurimit. 

Pavarësisht se përfitimet nga ndarja mund të shkojnë në sektorin privat, AK-të duhet siguruar që 

buxheti i shtetit të shfrytëzohet në mënyrë ekonomike.  

Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e 51 kontratave në katër komuna për të parë sa 

efektive ishin ato në këtë metodë të prokurimit, nëse janë arritur objektivat e synuara dhe a ka 

hapësirë për përmirësim.  

Objektiva dhe pyetjet e auditimit 

Objektivë e këtij auditimi është të përcaktojë nëse katër komunat e audituara kishin ndarë tenderët 

në llote në mënyrë efektive për të inkurajuar pjesëmarrjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, 

për të rritur konkurrencën sa i përket tenderëve të tyre si dhe për të arritur vlerën për para.  
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Pyetja kryesore e auditimit është si në vijim: 

1. A janë efektive aktivitetet e prokurimit të ndara në llote dhe a e kanë arritur vlerën për para?  

Ky auditim ka mbuluar vitin 2017 dhe një pjesë të vitit 2018 (janar deri në gusht). Mostër janë 

përzgjedhur katër komuna: Mitrovica, Suhareka, Vitia dhe Istogu. Në këto komuna ne kemi 

përzgjedhur për auditim gjithsej 12 aktivitete të prokurimit që kishin rezultuar me 51 kontrata (shih 

shtojcën 2).  

Për këtë periudhë, këto entitete kanë më së shumti tenderë të ndarë në llote dhe vlera e përbashkët  

e tyre i rangon më së larti në listën e AK-ve që kanë ndarë tenderët në llote.  

Metodologjia e detajuar e auditimit, kriteret e auditimit dhe fushëveprimi janë paraqitur në shtojcën 

1 të këtij raporti.  
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 Përshkrimi i procesit për tenderët e ndarë në llote 

Vendimi për ndarje ose jo dhe mënyra si të ndahet një aktivitet i prokurimit në llote duhet të merret 

varësisht nga rasti, pra për secilin rast duhet të ndërmerret një studim i veçantë. Nuk ekziston një 

praktikë e vetme për ndarjen e tenderit në llote ngase vendimi në masë të madhe varet nga 

karakteristikat e tregut përkatës dhe përmbajtjes së kontratës. Karakteristikat specifike të tregut që 

mund të ndikojnë në vendimin për ndarje përfshijnë: numrin dhe llojin e OE-ve në treg, aspektet 

teknike dhe cilësore të produktit/punës/shërbimit që prokurohet si dhe rrezikun e varësisë nga një 

furnizues i vetëm. Vendimi i gabuar për të ndarë tenderin në llote dhe mënyra e gabuar e ndarjes 

mund të shkaktojnë pasoja negative si: mungesë të konkurrencës, mos-arritjen e vlerës për para, 

cilësinë e dobët të punës, pjesëmarrje të ulët të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, etj. 

AK harton një dosje të tenderit (DT) për secilën kontratë. Në DT, AK deklaron të gjitha informatat 

relevante për kontratën e propozuar që OE-të e interesuar duhet të dinë për përgatitjen e tenderëve 

pa kërkuar informata shtesë. Informata të tilla do të përfshijnë të gjitha specifikimet, kërkesat, 

kriteret, afatet kohore, metodologjitë, kushtet e kontratës, vizitat në lokacion ose takime para-

tenderuese etj.  

DT do të përgatitet në mënyrë që nuk: 

 Kufizon konkurrencën në mesin e OE-ve, ose  

 Diskriminon kundër ose vepron në favor të një ose më shumë OE-ve.  

AK mund të ndaj aktivitetin e prokurimit në llote homogjene apo heterogjene. Kur AK nuk aplikon 

kufizime OE-të janë të lirë të zgjedhin për sa dhe në cilat pjesë do të ofertojnë.  

 

Kurdo që AK ndan aktivitetin në llote duhet të përcaktojë në njoftimin për kontratë dhe në DT se 

OE-të mund të shpërblehen me kontratë në dy raste: 

 

a) të gjitha llotet; apo  

b) një numër të caktuar të lloteve. 

 

Kurdo që AK përzgjedh rastin e parë, AK shpërblen OE-në për të gjitha llotet ku është renditur i 

pari. Kurdo që AK përzgjedh rastin e dytë, duhet të përcaktoj në njoftimin për kontratë dhe DT 

numrin maksimal të lloteve që do të mund të shpërblehen tek një tenderues. Gjithashtu AK duhet 

të specifikojë në DT kritere objektive dhe jo-diskriminuese apo rregulla për shpërblimin e lloteve të 

ndryshme, të tilla që mos të rezultojnë me shpërblimin e një tenderuesi me më shumë llote se sa 

numri maksimal i përcaktuar në DT4.   

 

 

 

 

                                                      
4 Rregullat dhe Udhëzuesi operativ për prokurim publik 
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Grafiku 1. Procesi i aktivitetit të prokurimit  

 

Nisur nga fakti se qëllimi i kufizimit të numrit të lloteve është të rritet konkurrenca dhe në mënyrë 

që të lejohet qasje maksimale në fondet publike, të ndahet tregu mes numrit të madh të OE-ve, 

ndarja e tenderëve në llote është e aplikueshme vetëm kur pritet të ketë oferta të mjaftueshme të 

përgjegjshme. Kur nuk ka oferta të përgjegjshme, mjaftueshëm për të shpërblyer të gjitha llotet (për 

shkak të kufizimit) mbizotëron interesi i AK-së që të shpërblej një OE me të gjitha llotet. Pra, në 

mungesë të konkurrentëve të tjerë, OE-të shpërblehen për më shumë llote se sa numri maksimal i 

përcaktuar nga AK-të5. Pasi të jenë vlerësuar ofertat nënshkruhen kontratat dhe fillon ekzekutimi i 

tyre. Kontratat duhet të zbatohen sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara në to.  

                                                      
5 Rregullat dhe Udhëzuesi operativ për prokurim publik, Neni 19.4 
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 Gjetjet e auditimit 

Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet e auditimit që ndërlidhen me efektet e ndarjes së tenderëve 

në llote dhe vlerën për paranë. Të gjitha komunat e audituara kishin bërë ndarjen e tenderëve në 

llote kryesisht për të kursyer në kohë duke realizuar një aktivitet të prokurimit për dhënien e më 

shumë se sa një kontrate. 

Nga 12 aktivitete të prokurimit të audituara në katër komuna, tetë nga to kishin lëndë të kontratës 

ndërtimin e rrugëve, dy kishin ndërtimin e trotuareve dhe ndriçimin/hapësirat publike, një kishte 

ndërtimin/revitalizimin e stadiumeve si dhe një tjetër kishte ndërtimin e kanalizimit.  

Sipas intervistave të zhvilluara me zyrtarët e prokurimit, përmes ndarjes në llote të aktiviteteve të 

prokurimit, komunat e përfshira në këtë auditim, kishin tri objektiva:  

1. Përfshirjen e sa më shumë operatorëve ekonomik në tenderët e komunës; 

2. Zbatimin e më shumë projekteve në të njëjtën kohë. Sipas tyre kjo do të rezultonte në 

përfundim sa më të shpejtë të projekteve përkatëse; dhe 

3. Kursimin në aspektin e kohës dhe burimeve njerëzore gjatë procesit të prokurimit.  

Asnjë nga objektivat e lartpërmendura nuk është dokumentuar nga komunat në ndonjë dokument 

të tyre të brendshëm apo publik përfshirë këtu edhe vendimin për të ndarë tenderët në llote. 

3.1 A ka rezultuar ndarja e tenderëve në llote në rritje të 

konkurrencës dhe a e ka ndihmuar zhvillimin e ndërmarrjeve 

të vogla dhe të mesme? 

Tenderët e ndarë në llote duhet të rezultojnë me konkurrencë të shtuar për shkak se kërkesat që OE-

të duhet t’i plotësojnë janë më lehtë të arritshme te kontratat më vlerë më të vogël. Auditimi ynë i 

12 tenderëve të ndarë në llote (51 kontrata) në katër komuna ka identifikuar se rritje të konkurrencës 

kishte vetëm në një komunë. Për më tepër, komunat e audituara nuk e kishin bërë ndonjë analizë 

për të konstatuar nëse ndarja e tenderëve në llote ka inkurajuar pjesëmarrjen e ndërmarrjeve të vogla 

dhe të mesme në prokurime.  Arsyet për këtë gjendje u atribuohen faktorëve në vijim: 

1. Asnjëra nga katër komunat e audituara nuk ka vepruar siç kërkohet me rregullat dhe 

udhëzuesin operativ për prokurim publik dhe praktikat e mira6 për të mbledhur 

informacione rreth karakteristikave të tregut dhe zhvillimeve të fundit në treg që mund të 

ndikojnë në konkurrencë në tender ose informacione rreth furnizuesve të mundshëm; 

 

                                                      
6 Udhëzuesi 36, për Prokurimi Publik (Sigma), Ndarja e kontratave në llote, faqe 5 
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2. Njëra nga këto komuna kishte aplikuar kufizim të dyfishtë7 për ofertuesit potencial, e që ka 

rezultuar me pjesëmarrje të kufizuar;  

3. Njëra nga komunat ka thënë gjatë intervistave se konkurrenca për tenderët e saj mund të 

ketë qenë e ulët, ngase në momentin e shpalljes së tenderit shumë OE potencial ishin të zënë 

me projektet ekzistuese dhe nuk ishin në gjendje të merrnin punë shtesë; dhe  

4. Asnjëra nga komunat e audituara nuk kishte mbledhur informacione nëse OE-të ofertues i 

takojnë ndërmarrjeve të vogla apo të mesme dhe si rrjedhojë nuk dihet nëse tenderët po 

ndihmonin zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. 

3.1.1. Krahasimi i numrit të ofertave të pranuara kur tenderi ishte i ndarë 

në llote kundrejt tenderit të pandarë në llote 

Numri mesatar i ofertave të përgjegjshme për llot në katër komunat e audituara është paraqitur 

grafikisht duke krahasuar me numrin mesatar të ofertave të pranuara në tenderët që nuk janë ndarë 

në llote. Siç e ilustron edhe grafiku, vetëm tenderët e Komunës së Suharekës të ndarë në llote, kishin 

rezultuar në konkurrencë më të madhe. 

Grafiku 1 Mesatarja e ofertave të pranuara për llot, krahasuar me mesataren e ofertave të pranuara në 
tenderët e pandarë 

 

Maksimumi i ofertave për një llot në Komunën e Mitrovicës ishte shtatë ndërsa minimumi katër. Ky 

nivel i konkurrencës ishte mundësuar sepse komuna e kishte aplikuar kufizimin një llot për OE, 

ndërsa kishte lënë të hapur mundësinë që OE-të të aplikojnë për secilin llot. Komuna e Mitrovicës 

nuk kishte tender për ndërtim të rrugëve e që nuk ishte i ndarë në llote, prandaj e kemi krahasuar 

me Komunën e Vushtrrisë8 e që kishte zhvilluar një tender të ngjashëm që nuk ishte i ndarë në llote. 

Kjo komunë kishte pranuar dy oferta më shumë për tenderin i cili nuk ishte i ndarë në llote, në 

                                                      
7 Shih nëntitullin: komuna e Vitisë, fq.12 
8 Arsyeja pse e kemi krahasuar Komunën e Mitrovicës me atë të Vushtrrisë është se kjo e fundit është për nga madhësia 

dhe buxheti e njëjtë me atë të Mitrovicës përfshirë edhe afërsinë gjeografike që kanë këto dy komuna 
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krahasim me pesë ofertat që Komuna e Mitrovicës kishte pranuar për tenderët që ishin ndarë në 

llote që d.m.th se ndarja e tenderëve në llote nuk ka ndikuar në rritje të konkurrencës.   

Konkurrenca në Komunën e Suharekës ishte më e lartë për tenderët e ndarë në llote në krahasim 

me tenderët të cilët nuk janë ndarë. Deri në 14 oferta ishin pranuar për një llot dhe kjo për shkak se, 

sikurse Komuna e Mitrovicës, edhe Komuna e Suharekës iu kishte mundësuar OE-ve të aplikojnë 

për secilin llot, mirëpo mund të fitonin vetëm një llot/kontratë.  

Komuna e Vitisë është rasti i vetëm ku për njërin llot të tenderit kishte pranuar vetëm një ofertë të 

përgjegjshme. Kjo ishte për shkak se komuna kishte aplikuar kufizim të dyfishtë, d.m.th. OE-të 

mund të dorëzonin ofertë vetëm për një llot nga të gjitha llotet e tenderit. Në dy tenderë të tjerë ku 

komuna nuk kishte aplikuar kufizim të tillë të dyfishtë, kishte pranuar deri në pesë oferta të 

përgjegjshme për llot. 

Komuna e Istogut nuk kishte aplikuar asnjë lloj kufizimi në tender, mirëpo kishte nivelin më të ulët 

të konkurrencës, për secilin llot të secilit tender kishte pranuar vetëm nga dy oferta dhe këto oferta 

vinin nga OE-të që kishin ofertuar për të gjitha llotet (konkurrenca për secilën kontratë/llot është 

zhvilluar vetëm në mes dy OE-ve). 

Asnjë nga komunat e audituara nuk kishte bërë analiza para marrjes së vendimit për ndarje të 

tenderëve në llote se cila mund të jetë konkurrenca e pritshme apo përfitimet e mundshme nga kjo 

ndarje. Gjendja para ndarjes së tenderëve nuk ishte konstatuar, përfshirë këtu edhe gjendjen e 

dëshirueshme që synohej të arrihej nga ndarja në llote.  

As pas përfundimit të këtyre aktiviteteve të prokurimit, komunat nuk kishin krahasuar rezultatin e 

aktiviteteve të prokurimit (tenderëve) të ndarë në llote me tenderë që nuk janë ndarë në llote që 

ishin zhvilluar në të kaluarën për të konstatuar efektet e ndarjes së tenderëve në llote në aspektin e 

konkurrencës, kursimeve apo kryerjes së punëve më shpejtë. Për dallim prej komunave tjera që 

kishin tenderë të pandarë në llote, Komuna e Mitrovicës nuk kishte mundësi të bëjë krahasimin me 

tenderë të pandarë në llote pasi që nuk kishte asnjë tender të kësaj natyre për krahasim, mirëpo nuk 

kishte bërë një analizë të efekteve të ndarjes së tenderëve në llote.  

3.1.2. Diskutimi i hollësishëm i rezultateve të katër komunave që kanë 

ndarë tenderët në llote 

Sipas Udhëzuesit nr. 36 për prokurim publik të hartuar nga SIGMA “Ndarja e kontratave në llote”, 

vendimet nëse dhe si duhet të ndahet një tender në llote duhet të merren rast pas rasti. AK-të duhet 

plotësisht të kuptojnë se si funksionon tregu përkatës para se të marrin vendim se nëse do ta ndajnë 

tenderin në llote apo jo dhe se si do ta ndajnë atë. Për këtë qëllim duhet të kryhet një analizë 

gjithëpërfshirëse e tregut dhe AK-të duhet të jenë të vetëdijshme për ndikimin që mund ta ketë 

vendimi për të ndarë tenderin në llote tek operatorët ekonomik dhe në procesin e prokurimit. 

Në vijim është paraqitur një përmbledhje e rezultateve të punës sonë të auditimit lidhur me nivelin 

e konkurrencës në të katër komunat kur tenderët janë ndarë në llote. Siç tregohet më poshtë, asnjëra 

nga katër komunat nuk kishte kryer një analizë të duhur e gjithëpërfshirëse të tregut dhe nuk kishin 
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njohuri të mjaftueshme se si funksionon tregu përkatës. Si rezultat, përveç në një komunë, 

konkurrenca nuk ishte ajo që pritej dhe kishte informacione të pakta në dispozicion nëse 

ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) ishin pjesëmarrëse në tenderë apo jo. Pritjet e komunave 

ishin të rritet konkurrenca në mënyrë që të lejohet qasje maksimale në fondet publike të komunës, 

të ndahet tregu mes më shumë OE-ve, d.m.th. që për secilin llot të tenderit të pranojë të paktën nga 

një ofertë nga OE të ndryshëm.  

Komuna e Istogut 

Në auditimin tonë janë përfshirë tre tenderë të realizuar nga kjo komunë që kishin rezultuar me 11 

kontrata. 

Njëri nga tenderët e audituar është ndarë në gjashtë llote dhe pritjet e komunës ishin që me gjashtë 

kontrata të shpërblehen gjashtë OE të ndryshëm. Megjithatë, në këtë tender kishte konkurrencë të 

ulët dhe vetëm dy OE kishin dorëzuar ofertat e tyre. Me vetëm dy OE të cilët kanë dorëzuar oferta 

dhe janë shpërblyer me gjashtë kontrata (njëri me katër, tjetri me dy) komuna nuk ka arritur 

objektivin e saj për të promovuar zhvillimin e NVM-ve.  

Tenderi i dytë i analizuar ishte ndarë në dy llote. Pritjet e komunës, sikur në tenderin e parë, ishin 

që me kontrata të shpërblehen dy OE të ndryshëm. Përsëri, vetëm dy OE kishin dorëzuar oferta dhe 

njëri nga operatorët kishte dorëzuar ofertën më të lirë në të dyja llotet dhe si përfundim, është 

shpërblyer me kontratë për të dyja llotet. Në këtë rast, komuna nuk ka arritur objektivin e saj që të 

shpërblej dy OE dhe që të realizojë dy kontrata në të njëjtën kohë. Andaj, OE fitues kishte vonesë 

prej 35 ditëve në zbatim të kontratave. 

Tenderi i tretë është ndarë në tri llote, por vetëm dy OE kishin dorëzuar oferta. Me kontratë është 

shpërblyer vetëm një OE pasi që ishte ofertuesi më i lirë për të tri llotet. Ky tender nuk kishte 

rezultuar me konkurrencë të mjaftueshme.    

Sipas zyrtarit komunal të prokurimit, OE-të gjatë sezonit të ndërtimit mund të kenë qenë të 

angazhuar në projekte të tjera dhe nuk kishin kapacitete të mjaftueshme për t’iu përgjigjur tenderëve 

të komunës.  

Në këto tri raste, përpjekjet e komunës për të promovuar konkurrencën ishin të padobishme, sepse 

tenderët e ndarë në llote nuk tërhoqën OE të rinj. Kjo për arsye se komuna nuk ka kryer analizë të 

tregut para se të marrë vendimin për të ndarë tenderët në llote. Si rezultat, objektivat e vendosura 

nuk ishin të bazuara në informacione të duhura, andaj këto objektiva nuk ishin arritur. 

Objektivi i synuar i komunës në aspektin e efikasitetit të realizimit të procedurave është arritur, 

procedura e prokurimit është përfunduar sipas planit, por nuk ka pasur rritje të konkurrencës e as 

realizimi i tri kontratave në të njëjtën kohë nuk është arritur pasi që kontratat nuk mund të 

zbatoheshin paralelisht. 

Ne kemi analizuar edhe dy tenderë tjerë të Komunës së Istogut që nuk janë ndarë në llote për t’i 

krahasuar ato me tenderët e përshkruar më sipër. Konkurrenca në të dy këta tenderë ishte më e lartë 

se në ato që ishin të ndarë. Katër oferta ishin dorëzuar në tenderin e parë dhe tre në tenderin e dytë. 
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Këta tenderë nuk ishin në fushëveprimin e këtij auditimi por janë përdorur vetëm për krahasim me 

tenderët e ndarë në llote. 

Komuna e Suharekës 

Komuna e Suharekës është komuna e vetme nga katër sa i kemi audituar, ku ndarja e tenderëve në 

llote ka rezultuar me rritje të konkurrencës. Megjithatë, siç është elaboruar në pjesën e dytë të 

gjetjeve, praktika e komunës për ndarjen e tenderëve në llote ka rezultuar edhe me rritje të 

shpenzimeve për projekte që ndryshojnë nga 3% deri në 7% krahasuar me ofertat më të lira.  

Janë analizuar tre tenderë, secili i ndarë në llote që sillen prej 6 deri në 12 llote e që kishin rezultuar 

me dhënien e gjithsej 27 kontratave. 13 OE kishin dorëzuar oferta për tenderin e ndarë në 12 llote. 

Edhe pse nuk ka kryer analizë të tregut, komuna kishte njohuri të përgjithshme se në terren 

operonin një numër i konsiderueshëm i OE-ve. Megjithatë, zyrtarët komunalë të prokurimit nuk 

kishin informacion se cilit lloj të ndërmarrjeve i takojnë OE-të që kishin dorëzuar oferta, pra a ishin 

ndërmarrje të vogla, të mesme apo të mëdha. Prandaj, komuna nuk kishte njohuri se a e kishte 

arritur synimin e saj për nxitjen e zhvillimit të NVM-ve. 

Komuna e Suharekës e kishte aplikuar kufizimin një llot për OE, d.m.th pavarësisht se OE mund të 

dorëzojë oferta për secilin llot, mund të shpërblehet me vetëm një kontratë. Ky lloj kufizimi kishte 

shkaktuar kosto më të lartë për Komunën. OE-të kishin kapacitete teknike dhe financiare për të 

realizuar më shumë se një kontratë/llot të tenderit, por për shkak të kufizimit “një llot për OE” 

komuna nuk i kishte dhënë më shumë se një kontratë asnjërit prej OE-ve ofertues. Kostot shtesë për 

projektet e këtij tenderi ishin 3% krahasuar me ofertat më të lira.  

16 OE kishin dorëzuar oferta për tenderin e dytë, të ndarë në nëntë llote. Ashtu si në tenderin e 

mëparshëm, komuna edhe këtu kishte aplikuar kufizimin një llot për OE që ka rezultuar me kosto 

më të lartë prej 18,744€ ose 7% në krahasim me ofertat më të lira. 

Ndërsa për tenderin e tretë, të ndarë në gjashtë llote, shtatë OE kishin dorëzuar ofertat e tyre. I njëjti 

kufizim është aplikuar e që edhe këtu ka rezultuar me kosto më të lartë prej 10,565€ ose 3.1% në 

krahasim me ofertat më të lira. 

Për të tre tenderët e analizuar ka ekzistuar një numër i konsiderueshëm i OE-ve pjesëmarrëse në 

prokurim. Për dy tenderët tjerë9 që i kemi analizuar në këtë komunë e që nuk janë ndarë në llote, 

komuna kishte pranuar më pak oferta, tre në njërin tender dhe katër në tenderin tjetër. Në këtë rast 

ndarja e tenderëve në llote ka rezultuar me konkurrencë më të madhe në krahasim me tenderët që 

nuk janë ndarë në llote, megjithëse, për shkak të kufizimit të aplikuar,  me kosto më të lartë për 

komunën. 

                                                      
9 Tenderët me numër prokurimi 624-17-014-521 dhe 624-17-060-521 që janë marrë për qëllime krahasimi me tenderët e 

ndarë në llote 
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Sidoqoftë aktiviteti i prokurimit është përmbyllur me sukses, të gjitha kontratat janë dhënë që 

d.m.th. se komuna ka qenë efikase në zhvillimin e procedurave të prokurimit.  

Komuna e Mitrovicës 

Këtu kemi analizuar tre tenderë dhe që të tre ishin ndarë në dy llote secili, d.m.th gjashtë kontrata 

gjithsej. Numri i OE-ve që kanë dorëzuar oferta sillet prej gjashtë deri nëntë OE. Edhe pse duket se 

ekziston një nivel i konsiderueshëm i konkurrencës për tenderë, komuna nuk kishte kryer analizë 

të tregut para publikimit të tenderëve. Komuna e Mitrovicës nuk kishte bërë një analizë të tregut 

për të fituar njohuri lidhur me potencialin konkurrues që ekziston në treg ose numrin e OE-ve të 

mundshëm që kanë gjasa të dorëzojnë oferta. Kështu që, vendimi për të ndarë tenderët në llote nuk 

ishte bazuar në informacione të duhura. 

Për tenderin e parë të cilin e kemi analizuar, oferta kishin dorëzuar gjashtë OE. Ky tender ishte 

ndarë në dy llote, për secilin llot ishin pesë oferta të përgjegjshme. Ky është nivel i konsiderueshëm 

i konkurrencës, megjithatë komuna nuk ka informacione se cilit lloj të ndërmarrjeve i takojnë 

ofertuesit, pra, a janë ndërmarrje të vogla, të mesme apo të mëdha. Prandaj është e pamundur të 

vlerësohet nëse është arritur qëllimi i komunës për të promovuar zhvillimin e NVM-ve. 

Edhe tenderi i dytë i analizuar është ndarë në dy llote. Gjashtë oferta janë dorëzuar në llotin e parë 

dhe shtatë në të dytin. Megjithëse konkurrenca ishte në nivel të theksuar si dhe komuna kishte marrë 

informacione rreth kapacitetit financiar dhe teknik të ofertuesve, nuk kishte arritur t’i kategorizojë 

ofertuesit në ndërmarrje të vogla, të mesme dhe të mëdha. Zyrtarët komunalë të prokurimit nuk 

kanë mundur të ofrojnë informacione se në cilën kategori OE-të ofertues i përkasin. 

Tenderi i tretë i ndarë në dy llote ka pranuar pesë oferta për secilën llot. Siç ishte rasti edhe me dy 

tenderët e tjerë, komuna nuk ka përdorur informacionin e ofruar nga OE-të për kategorizimin e OE-

ve në një nga tri kategoritë e ndërmarrjeve.  

Zyrtari i prokurimit ka thënë se ndarja e tenderëve në llote është praktikë e zakonshme. Të gjithë 

tenderët e tyre të kësaj natyre janë ndarë në llote andaj edhe nuk kishte ndonjë tender të kësaj natyre 

për të krahasuar rezultatet e kësaj praktike (duke krahasuar numrin e ofertuesve për tenderët e 

ndarë në llote kundrejt atyre tenderëve që nuk janë ndarë në llote). Këta tenderë i kemi krahasuar 

me një tender me vlerë të ngjashme që e kishte zhvilluar një komunë tjetër me madhësi të ngjashme 

(Komuna e Vushtrrisë). Rezulton se interesi i OE-ve për tenderë të ndarë në shumë llote për 

komunën e Mitrovicës ishte më i ulët se për tenderët që nuk ishin ndarë në llote për Komunën e 

Vushtrrisë. Për tenderin e Komunës së Vushtrrisë, shtatë OE kishin shprehur interes që do të thotë 

se mesatarisht të paktën dy më shumë se sa për tenderin e ndarë në llote. Është e vështirë të 

përcaktohet nëse konkurrenca e tillë është rezultat i ndarjes së tenderëve në llote.    

Komuna e Vitisë 

Tre tenderët e analizuar në këtë komunë, njëri është ndarë në tre llote dhe dy të tjerë në dy llote, pra 

gjithsej shtatë kontrata. Kjo komunë kishte aplikuar kufizime ndryshe nga tri komunat tjera që ishin 
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pjesë e auditimit. Për njërin nga këta tre tenderë, kërkesa e komunës ishte që OE-të (ose ofertuesit) 

të mund të dorëzonin vetëm një ofertë për tender.  

Në rastin e tenderit të ndarë në tri llote, pesë OE kishin dorëzuan oferta të përgjegjshme, vetëm një 

ka dorëzuar ofertë për llotin e parë, ndërsa dy OE kishin dorëzuar oferta për llotin e dytë dhe dy 

OE tjerë kishin dorëzuar oferta për llotin e tretë. Zyrtari i prokurimit nuk ka siguruar shpjegim për 

arsyen e këtij kufizimi. 

Për shkak të kufizimeve të aplikuara nga komuna, ku OE mund të dorëzonte vetëm një ofertë, 

pavarësisht faktit se tenderi ishte ndarë në tri llote, konkurrenca ishte mjaft e kufizuar, veçanërisht 

në krahasim me komunat tjera si Suhareka dhe Mitrovica. 

Sipas Zyrtarit të Prokurimit, vetëm një nga OE fitues kategorizohet si ndërmarrje e vogël, një si 

ndërmarrje e mesme dhe e treta si ndërmarrje e madhe, megjithatë zyrtarët nuk ishin në gjendje të 

na ofrojnë dëshmi për të konfirmuar këtë.  

Për tenderin e dytë i cili është ndarë në dy llote (njëri llot për ndërtimin e trotuareve dhe tjetri për 

ndriçim publik), komuna nuk ka aplikuar kufizimin që OE-të të dorëzojnë vetëm një ofertë. Nëntë 

OE të përgjegjshëm kanë dorëzuar oferta, pesë për llotin e parë dhe katër për llotin e dytë.    

Për tenderin e tretë, i cili po ashtu është ndarë në dy llote (njëri llot për revitalizimin e stadiumit të 

futbollit në Pozharan dhe tjetri për ndërtimin e stadiumit të futbollit në Viti), gjashtë OE të 

përgjegjshëm kishin  dorëzuar oferta, katër për llotin e parë dhe dy oferta për llotin e dytë. As për 

këtë tender, komuna nuk e kishte përdor kufizimin e dyfishtë. 

Për të parë nivelin e konkurrencës, dy tenderët e parë i kemi krahasuar me një tender të së njëjtës 

natyrë të zhvilluar nga Komuna e Vitisë por që nuk është ndarë në llote. Nga ky krahasim del se kjo 

e fundit ka pasur konkurrencë më të madhe, pasi që komuna kishte pranuar nëntë oferta të 

përgjegjshme, e që është dukshëm më shumë krahasuar me pesë ofertat sa ishte maksimumi i 

ofertave të pranuara në tenderët e audituar. Tenderi i tretë ishte i pakrahasueshëm, ngase komuna 

nuk kishte tender tjetër të ngjashëm për ta krahasuar. 
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3.2 A ka rezultuar ndarja e tenderëve në llote në kosto më të 

ulëta? 

Edhe pse LPP nuk specifikon në mënyrë të qartë se tenderët e ndarë në llote duhet të rezultojnë në 

kosto më të ulëta, në praktikë do të duhej të ndodhte një gjë e tillë për shkak të rritjes së pritshme të 

konkurrencës. Megjithatë, kemi vërejtur se shpenzimet e projekteve janë rritur prej 3% deri në 7% 

në njërën nga komunat e audituara për shkak të praktikave kufizuese të aplikuara me rastin e 

ndarjes së tenderëve në llote. Këto praktika po ashtu kishin kufizuar konkurrencën në një komunë 

tjetër. 

Dy komunat e audituara, Istogu dhe Mitrovica, kanë publikuar tenderë të ndarë në llote që sillen 

prej dy deri në gjashtë llote. Në asnjërin rast këto komuna nuk kanë kufizuar për sa llote OE-të 

mund të dorëzojnë oferta. Edhe pse në rastin e tenderëve të Istogut kishte pjesëmarrje të ulët të OE-

ve, në të gjitha rastet, kontratat iu ishin dhënë ofertuesve më çmim më të lirë. Në rastin e tenderëve 

në Komunë të Mitrovicës, kishte më shumë konkurrencë dhe kontratat iu ishin dhënë ofertuesve 

me çmim më të lirë.  

Suhareka dhe Vitia kishin aplikuar kufizime të ndryshme për tenderët e tyre. Për tenderët e 

Suharekës, komuna kishte aplikuar kufizimin një llot për OE. Analiza jonë e tre tenderëve ka 

shpalosur se kufizimi ka rezultuar në kosto më të larta për komunën.  

Krahasimi i kontratave fituese me ofertat më të lira të përgjegjshme 

Për ta ilustruar këtë, Tabela 1 paraqet të 

dhënat për rezultatet e tenderit të komunës së 

Suharekës që ishte ndarë në 12 llote. Kolona e 

tretë tregon çmimin e kontratës së dhënë për 

secilin llot. Në kolonën e dytë është paraqitur 

çmimi më i ulët që është ofruar për secilin llot. 

Për shkak të kufizimeve të aplikuara nga 

komuna, që një OE kishte të drejtë të 

shpërblehej vetëm me një llot, komuna nuk 

ishte në gjendje t’i shpërblente me kontratë 

ofertuesit më çmim më të ulët për të gjitha 

llotet. Në këtë rast, vetëm gjashtë prej 12 

lloteve i janë dhanë ofertuesit më çmimin më 

të ulët e që ka rezultuar me shpenzim më të 

lartë për projekte prej 8,876€, ose 3.1% më 

shumë krahasuar me ofertat me çmimin më të 

ulët. 

Tabela 1. Tenderi me kufizim një llot për OE 

  
Çmimi 
më i 
ulët 

Çmimi i 
kontratës 
së dhënë 

Ndryshimi % 

1 2 3 4 5 

Lloti 1 15,999 15,999 - 0.0% 

Lloti 2 15,872 15,872 - 0.0% 

Lloti 3 14,145 15,613 1,468 10.4% 

Lloti 4 28,377 28,522 146 0.5% 

Lloti 5 27,718 27,718 - 0.0% 

Lloti 6 24,829 26,837 1,978 8.0% 

Lloti 7 29,849 31,335 1,486 5.0% 

Lloti 8 36,490 36,490 - 0.0% 

Lloti 9 31,887 32,738 851 2.7% 

Lloti 10 7,822 8,145 323 4.1% 

Lloti 11 37,738 37,738 - 0.0% 

Lloti 12 15,017 17,643 2,626 17.5% 

Totali 285,774 294,651 8,876 3.1% 
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Për tenderin e dytë, vetëm tri prej nëntë lloteve i janë dhanë ofertuesit me çmimin më të ulët e që ka 

rezultuar me kosto më të lartë për projekte prej 18,744€, ose 7% krahasuar me ofertat me çmimin më 

të ulët. 

Për tenderin e tretë, vetëm tre nga gjashtë llotet iu janë dhanë ofertuesve me çmim më të ulët e që 

ka rezultuar me kosto më të lartë për projekte prej 10,565€, ose 3.1% më shumë krahasuar me ofertat 

me çmimin më të ulët. 

Sikur komuna t’i shpërblente me kontrata vetëm ofertuesit me çmimin më të ulët, do të mund të 

kursente gjithsej 38,358€ për të tre tenderët. Për tenderët individual kursimet sillen prej 3% deri në 

7% kur të krahasohen me ofertën me çmimin më të ulët. 

Zyrtarët e prokurimit në Komunën e Suharekës ishin të vetëdijshëm për rritjen e shpenzimeve për 

projekte, por kishin zgjedhur t’i shpërblejnë kontratat sepse çmimi i ofertave ishte më i ulët se vlera 

e parashikuar e kontratave (çmimi i pritur i ofertave). 

Udhëzuesi operativ për prokurim publik sa i përket ndarjes së tenderëve në llote thekson se atëherë 

kur ka shumë OE ose shumë NVM që operojnë në treg, preferohet që AK-të të kufizojnë numrin e 

lloteve për OE në mënyrë që të nxitet përfshirja e NVM-ve në tregun e prokurimit publik. 

Megjithatë, AK-të duhet të shqyrtojnë me vëmendje këto kufizime për t’u siguruar që kostot shtesë 

të mbahen në nivelin më të ulët të mundshëm. Për shembull,  sikur Komuna e Suharekës të kishte 

lejuar maksimum 2 llote për OE, në vend të një lloti për OE, kemi përllogaritur që komuna ka 

mundur potencialisht të kursente 27,620€ për tre tenderët e audituar në këtë komunë krahasuar me 

dhëniet që janë bërë duke aplikuar kufizimin një llot për OE (8,876€ për tenderin e parë, 9,565€ për 

tenderin e dytë dhe 9,179€ për tenderin e tretë).   

Krahasimi i kontratave fituese me  dhënie alternative bazuar në kufizimin dy llote për OE 

 

Për ta ilustruar këtë, tabela 2 paraqet 

rezultatet e tenderit të Komunës së Suharekës 

të ndarë në nëntë llote (tenderi i dytë) për 

ndërtim të rrugëve. Edhe në këtë rast, ishte 

aplikuar kufizimi një llot për OE. Për shkak të 

këtij kufizimi, çmimi i kontratave të dhëna 

nuk ishte më i liri për gjashtë nga nëntë llotet 

e që ka rezultuar me dhënie të kontratave që 

janë më të shtrenjta për 18,744€ ose 7%. 

Tejkalimi i ofertës me çmim më të ulët për 

gjashtë llote shprehur në përqindje sillet prej 

5.5% (Lloti 3) deri 40% (lloti 6). 

 

Tabela 2: Tenderi me kufizim një llot për OE 

 
Çmimi 

më i 
ulët 

Çmimi i 
kontratave 

të dhëna 
Ndryshimi % 

Lloti 1 47,474 47,474 -    0.0% 

Lloti 2 16,897 18,054 1,157 6.8% 

Llot 3 41,302 43,556 2,254 5.5% 

Lloti 4 51,268 51,268 -    0.0% 

Lloti 5 14,791 14,791 -    0.0% 

Lloti 6 14,964 20,949 5,984 40.0% 

Lloti 7 20,453 23,698 3,245 15.9% 

Lloti 8 25,966 28,342 2,376 9.2% 

Lloti 9 34,455 38,181 3,727 10.8% 

Gjithsej 267,570 286,314 18,744 7.0% 
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Tabela 3 shpalos rezultatet e prokurimit sikur 

komuna të kishte aplikuar kufizimin dy llote 

për OE, në vend të një lloti. Në këtë rast, çmimi 

i kontratave të dhëna do të ishte më i shtrenjtë 

vetëm për katër nga nëntë llotet ose për 9,179€ 

(3%) më i shtrenjtë. Sidoqoftë, kufizimi dy llote 

për OE kundrejt një lloti për OE do të ulte 

koston totale në 276,749€, e cila krahasuar me 

dhënien aktuale 286,314€ do të rezultonte me 

kursim prej 9,565€. 

 

 

Tabela 3 Tenderi me kufizim dy llote për OE 

  
Lowest 
price 

Lowest 
price 

Lowest 
price 

% 

Lloti 1 47,474 47,474 - 0% 

Lloti 2 16,897 18,054 1,157 6.4% 

Llot 3 41,302 41,302 - 0% 

Lloti 4 51,268 51,268 - 0% 

Lloti 5 14,791 14,791 - 0% 

Lloti 6 14,964 17,364 2,400 13.8% 

Lloti 7 20,453 23,698 3,245 13.7% 

Lloti 8 25,966 28,342 2,376 8.4% 

Lloti 9 34,455 34,455 - 0% 

Gjithsej 267,570 276,749 9,179 3.3% 

Ngjashëm, edhe për tenderin tjetër, komuna mund të kishte kursyer 8,876€. Në këtë rast, tetë OE do 

të ishin shpërblyer me 12 kontrata (llote) të këtij tenderi. 

Për tenderin e tretë, kostoja e komunës mund të ishte ulur në 1,386€ nga 10,565€, duke kursyer 

9,179€. Në këtë rast, pesë nga gjashtë kontratat e këtij tenderi do t’i jepeshin ofertuesit me çmim më 

të ulët dhe kostot për projekte prej 3% do të reduktoheshin në vetëm 0.4%. 

Ligji dhe rregullat e prokurimit publik e kanë trajtuar situatën kur AK nuk pranon oferta të 

mjaftueshme për t’i shpërblyer të gjitha llotet10, sipas kufizimeve të vendosura paraprakisht, por 

nuk kanë specifikuar se si duhet trajtuar situatat e paraqitura më lartë, kur OE-të kanë kapacitete të 

realizojnë më shumë se një kontratë dhe ekziston mundësia për kursime duke shpërblyer një OE me 

më shumë se një kontratë, por për shkak të kufizimit këto kursime nuk mund të realizohen. 

Praktika e ndarjes së tenderëve në llote e aplikuar në një tender në Komunën e Vitisë ka rezultuar 

në kufizim të konkurrencës. Komuna ka aplikuar kufizim të dyfishtë, që do të thotë se OE mund të 

ofertojë vetëm për një llot të tenderit. Si rezultat i këtij kufizimi, është dorëzuar vetëm një ofertë për 

tender. 

 

                                                      
10 Rregullat dhe udhëzuesi operativ për prokurim publik, neni 19.4 
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3.3 A është kursyer kohë dhe burime nga ndarja e tenderëve në 

llote? 

Katër komunat e audituara e kishin arritur objektivin e efikasitetit, që do të thotë se aktiviteti i 

prokurimit i ndarë në llote kishte rezultuar me më shumë se një kontratë duke kursyer kohë nga 

publikime të shumta për kontratë, komisione të shumta të hapjes dhe të vlerësimit të ofertave. 

Aktivitetet e tyre të prokurimit ishin përmbyllur, në aspektin e zhvillimit të procedurave, ashtu siç  

ishin planifikuar, pra asnjë tender nuk ishte anuluar.  

Megjithëse praktika të ndryshme janë përdorur në secilën komunë, procesi i tenderimit është 

përmbyllur sipas planifikimit (vlerësim dhe shpërblim me kontratë), në disa raste një kontratë për 

OE, nganjëherë disa kontrata për OE, por asnjë llot i tenderit nuk është anuluar për çfarëdo arsye. 

3.4 A ka shkaktuar ndonjë pasojë praktika e ndarjes së tenderëve 

në llote? 

Pasojë e ndarjes së tenderëve në llote kishte qenë niveli i ulët i konkurrencës sidomos në Komunë 

të Istogut.  

Komuna e Mitrovicës nuk e kishte arritur objektivin e efikasitetit të kryerjes së punëve në mënyrë 

paralele (më shpejtë) ashtu siç kishte synuar përmes ndarjes së tenderëve në llote, për shkak se nuk 

ishin siguruar fondet e nevojshme në kohën e duhur. Projektet në Komunën e Mitrovicës, për 

arsye se nuk ishin projekte aq të mëdha, kishin mundur të zbatoheshin brenda vitit, sikur burimet 

e nevojshme financiare të ishin në dispozicion. Megjithatë, komuna prapë kishte lidhur gjashtë 

kontrata me pesë OE, që kishin afat zbatimi tre vjeçar. Këto projekte s’kishin mundur të 

përfundoheshin për shkak se fondet nuk ishin plotësisht në dispozicion.  Si rezultat, vlera e 

punëve të papërfunduara, në vitin e tretë të zbatimit të këtyre projekteve, ishte 438,545€ ose 39% e 

vlerës totale të projekteve.   

Përveç  kësaj për disa projekte Komuna e Mitrovicës as për vitin 2019 nuk kishte buxhetuar mjete të 

mjaftueshme për t’i përfunduar projektet. Shuma e mjeteve të buxhetuara për vitin 2019 ishte 

290,000€ që paraqet afër 66% të mjeteve të nevojshme për përfundim të projekteve. Komunës i 

mungojnë edhe 148,545€ apo afër 34% e buxhetit të nevojshëm për t’i përfunduar plotësisht 

projektet. Kjo shumë përbën 13% të vlerës totale të projekteve.   

Komuna e Mitrovicës nuk kishte hartuar as plan dinamik të kryerjes së punëve (koha e fillimit dhe 

përfundimit të punëve) dhe nuk e kishte kërkuar një të tillë as nga OE-të ofertues. Plani i 

menaxhimit të kontratës nuk ishte përgatitur si duhet meqë në të nuk ishte përfshirë plani dinamik, 

nuk i kishte të gjitha elementet që kërkohen në planin e menaxhimit të kontratës dhe as nuk ishte 

azhurnuar asnjëherë.  

Një situatë e ngjashme ka ndodhur edhe në Komunën e Vitisë. Në këtë rast komuna fillimisht në 

dosje të tenderit kishte parashikuar një periudhë 12 mujore të zbatimit të kontratës por kontratën e 
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dhënë është paraparë si periudhë 24 mujore për shkak të fondeve të pamjaftueshme. Meqë komuna 

nuk kishte buxhetuar mjete të mjaftueshme për financim të projekteve në kohën kur ishin lidhur 

kontratat, edhe pse projektet ishin zbatuar, borxhi i komunës ndaj OE-ve ishte 60,850€ ose afër 

10% e vlerës së përgjithshme të tri projekteve të audituara. Me këtë, objektivi i efikasitetit,  që punët 

të kryhen më shpejtë, është i diskutueshëm. 

Pasojë tjetër e ndarjes së tenderëve në llote është kosto më e lartë e projekteve siç është rasti në 

Komunën e Suharekës kur kishte OE që kishin ofertuar për disa llote në të cilat çmimi i ofertës ishte 

më i ulët por kufizimi një llot për një OE ishte shkak për shpenzime më të larta nga 3 % deri në 7%, 

krahasuar me situatën kur komuna nuk do të kishte aplikuar këtë kufizim.  
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 Konkluzionet 

Bazuar në auditimin tonë katër komunat e audituara përmes ndarjes së tenderëve në llote kishin 

arritur pjesërisht objektivat e synuara.  

Përfshirja e sa më shumë operatorëve ekonomik në tenderët e komunave 

Në tri nga katër komunat e audituara ndarja e tenderëve në llote nuk kishte prodhuar efektin e 

synuar që është nxitja e zhvillimit të NVM-ve dhe rritja e konkurrencës.  

Me përjashtim të Komunës së Suharekës, ndarja e tenderit në llote nuk kishte rezultuar me 

konkurrencë të shtuar krahasuar me tenderët që nuk ishin ndarë në llote. Komuna e Istogut nuk 

kishte arritur as të marrë oferta të mjaftueshme për të shpërblyer një OE me një kontratë, e që OE-

të në këtë komunë janë shpërblyer me më shumë se një kontratë. Rrjedhimisht nuk dihet nëse 

komunat kanë pasur ndonjë përfitim nga ndarja e tenderëve në llote në aspektin e çmimeve më 

të ulëta që priten për shkak të konkurrencës së shtuar.  

Katër komunat nuk kishin të dhëna për atë nëse ofertuesit në tenderët e tyre ishin NVM dhe si 

rrjedhojë nuk ishte e mundur të përcaktohej nëse po arrihej objektivi i stimulimit të pjesëmarrjes 

së NVM-ve në procesin e prokurimit. 

Suhareka dhe Vitia kishin aplikuar kufizime në tenderët e tyre që kishin ndikuar në uljen e 

konkurrencës dhe në rastin e tenderëve të Suharekës, kishin rezultuar me rritje të shpenzimeve 

të projekteve. Aplikimi i kufizimit një llot për OE e rritë koston e tenderëve të komunave. Kjo për 

arsye se komuna e shpërblen me vetëm një kontratë, pavarësisht se OE-të mund të kenë dorëzuar 

ofertë më të ulët për llotet tjera. Në Komunën e Suharekës kostot shtesë që kishin rezultuar nga kjo 

praktikë ishin prej 3% deri në 7% më të larta në krahasim me ofertat më të lira. Në mënyrë 

alternative, komuna mund të aplikojë kufizim në llote duke rritur numrin e mundshëm të lloteve 

që shpërblehen për OE. Kështu në vend se të jap vetëm një kontratë për OE, mund të jap dy ose tri 

varësisht prej numrit të lloteve të tenderit.   

Aplikimi i kufizimit të dyfishtë, ku lejohet vetëm një ofertë për tender të ndarë në llote, (d.m.th. një 

OE ka të drejtë të konkurrojë vetëm për një llot), nuk e nxitë konkurrencën. Një praktikë e tillë është 

hasur në Komunën e Vitisë ku në tenderin e ndarë në tri llote, për njërin llot kishte pranuar vetëm 

një ofertë. 

Krahasimi i tenderëve të ndarë në llote me tenderë tjerë të komunave me vlerë të ngjashme e që nuk 

janë ndarë në llote ka rezultuar se konkurrenca ishte ulur, përveç në Komunën e Suharekës ku 

ndarja kishte sjellë më shumë konkurrencë. Komunat nuk e kishin konstatuar këtë gjendje për shkak 

se nuk kishin bërë një analizë krahasuese të aktiviteteve të prokurimit. 
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Zbatimi i më shumë projekteve në të njëjtën kohë, përfundim sa më të shpejtë të projekteve 

 

Komunat kishin arritur vetëm pjesërisht objektivin e tyre të zbatimit paralel të kontratave për 

arsye të buxhetimit jo adekuat. Komuna e Mitrovicës dhe ajo e Vitisë nuk kishin buxhetuar fonde 

të mjaftueshme për të mbuluar në kohë optimale shpenzimet e të gjitha projekteve që kishin nisur.  

Mos zbatimi i kontratave brenda një afati të pranueshëm kohor për shkak të mungesës së fondeve 

e bën ndarjen e tenderëve në llote jo-efektive në kuptim të përfundimit sa më shpejtë të punëve,  

(nëse të gjitha burimet e nevojshme do të ishin në dispozicion, projektet do të mund të zbatoheshin 

brenda një viti). Ekziston një kontradiktë midis asaj që synohet të arrihet – zbatimi  paralel i 

kontratave me qëllim të përfundimit të punëve më shpejt -  dhe mënyrës së zgjedhur për arritjen e 

synimeve, duke përcaktuar kohëzgjatjen (deri në tri vite) për zbatimin e kontratave siç ishte rasti në 

Komunë të Mitrovicës dhe Vitisë. 

Kursimin në aspektin e kohës dhe burimeve njerëzore gjatë procesit të prokurimit 

Katër komunat kanë arritur objektivin e efikasitetit në aspektin e zhvillimit të procedurave të 

prokurimit, kanë përmbyllur aktivitetin e tyre të prokurimit ashtu siç e kanë planifikuar, pra asnjë 

tender nuk është anuluar për shkak të mungesës së ofertave, të gjitha kontratat janë nënshkruar në 

datën e planifikuar.  

Komunat e audituara nuk kishin vepruar siç kërkohet me Udhëzuesin operativ për prokurim publik 

dhe praktikat e mira për të mbledhur informacione rreth karakteristikave të tregut dhe zhvillimeve 

të fundit në treg që mund të ndikojnë në konkurrencë. Si rezultat i kësaj, komunat nuk kishin pasur 

informacione nëse ndarja e tenderëve ishte e duhur apo jo prandaj vendimi për ndarje të 

tenderëve në llote nuk ishte i mbështetur në informata të plota. Ndërmarrja e veprimeve pa pasur 

informacione të mjaftueshme mund të shpie në pasoja të papritura ose në mos arritje të objektivave. 

Është e paqartë nëse ndarja e tenderëve në llote e ka arritur efektin e synuar të paraparë me 

legjislacion të prokurimit publik që është nxitja e zhvillimit të NVM-ve dhe rritja e konkurrencës 

për shkak se komunat nuk kishin njohuri lidhur me numrin e OE-ve në përgjithësi dhe NVM-ve në 

veçanti që ushtrojnë biznes në  kuadër të komunës apo nivel kombëtar.  
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 Rekomandimet 

Për të arritur objektivat e synuara të komunave përmes ndarjes së tenderëve në llote, si rritjen e 

efikasitetit, rritjen e konkurrencës përmes pjesëmarrjes së NVM-ve në tenderë, rekomandojmë 

komunat e Mitrovicës, Suharekës, Vitisë, dhe Istogut që: 

 Të zhvillojnë analizë të tregut për të identifikuar OE-të relevant, të mbledhin informacion për 

gjendjen në treg, duke i kategorizuar OE-të në ndërmarrje të vogla, të mesme dhe të mëdha. 

Kësisoj, AK-të duhet të sigurojnë informacion të mjaftueshëm mbi të cilin do ta bazojnë 

vendimin për ndarje të tenderit në llote apo të zhvillojnë tender të pandarë. Të dokumentojnë 

vendimin për ndarje të tenderit në llote përfshirë objektivat që AK-të synojnë t’i arrijnë;  

 Kufizimet në tender të vendosen bazuar në analiza paraprake në mënyrë që të mos kufizohet 

konkurrenca apo të mos rriten çmimet; 

 Të analizohen efektet e aktivitetit të prokurimit të ndarë në llote duke specifikuar qartë cilat 

objektiva të ndarjes së tenderit janë arritur plotësisht, pjesërisht apo nuk janë arritur fare. 

Mësimet e nxjerra nga analiza e efekteve të prokurimit t’i shfrytëzojnë për prokurimet e 

ardhshme 

 Të dizajnojnë tenderët në atë mënyrë që të arrijnë objektivat e synuara. Të merren parasysh të 

gjithë skenarët e mundshëm, bazuar në informacionet që dalin nga analiza e tregut, përpara 

se të merret vendimi për llojin e kufizimit (nëse zbatohet) që do të zbatohet në çdo tender të 

ndarë në llote; dhe 

 Për të arritur objektivin e efikasitetit në zbatim të projekteve, komunat të sigurojnë fonde të 

mjaftueshme që mbulojnë tërë vlerën e projektit, para se të nisin aktivitetin e prokurimit.    

 

ZKA i rekomandon edhe komunat tjera që nuk ishin përfshirë në këtë auditim që të shfrytëzojnë 

rekomandimet e këtij raporti dhe të konsultojnë praktikat e mira që duhet zbatuar kur i ndajnë 

tenderët në llote.  
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Shtojca 1 - Kriteret e auditimit, metodologjia dhe fushëveprimi 

Kriteret e auditimit 

Qëllimi i ndarjes së tenderëve në llote është që t’iu mundësojë AK-ve që të marrin më shumë oferta, 

duke stimuluar zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) e njëkohësisht të 

parandalojnë monopolizimin e tregut. Ka raste kur kompani të mëdha, nga të paktat që i plotësojnë 

kriteret ekonomike dhe teknike e fitojnë tenderin me një çmim të lartë e pastaj e nënkontraktojnë 

tek kompanitë më të vogla të cilat e kryejnë punën, shërbimin për një çmim më të ulët se ai që i 

paguhet fituesit të tenderit.  

Nga këndvështrimi makro-ekonomik, nga ndarja e tenderëve në llote arrihen përfitime në aspektin 

e zhvillimit ekonomik, promovohet zhvillimi i NVM-ve duke ua lehtësuar qasjen në tenderë publik, 

ato i ngritin kapacitetet e tyre financiare, teknike dhe kështu shtojnë konkurrencën në tenderë 

publik.  

Për kategorizimin e NVM-ve kryesisht përdoren dy kritere, njëri është numri i të punësuarve dhe 

tjetri është qarkullimi vjetor:  

Kategorizimi sipas 
madhësisë 

 

Numri i të punësuarve Qarkullimi vjetor 

Mikro 1 - 9 Deri në 50,000 

Të vogla 10 – 49 50,000 – 2,000,000 

Të mesme 50 – 249 2,000,000 - 4,000,000 

Të mëdha 250 e më shumë  Më shumë se  4,000,000 

Sipas Ligjit nr. 04/L-220 për Investimet e Huaja numri i të punësuarve është një nga elementet për 

kategorizimin e ndërmarrjeve në të të vogla, të mesme dhe të mëdha. Sipas Ligjit nr. 04/L-014 për 

Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, një element tjetër sipas të cilit kategorizohen 

ndërmarrjet është edhe qarkullimi neto vjetor. 

Kriteret e auditimit rrjedhin nga objektivi i ndarjes së tenderëve në llote. Kriteret e mëposhtme janë 

aplikuar11:  

 AK duhet të mbledh informata për karakteristikat e tregut dhe zhvillimet e fundit në treg që 

mund të ndikojnë në konkurrencën e tenderit, që mund të ketë gjasa të  shkaktojë 

marrëveshje të fshehta (p.sh. numër i vogël i furnizuesve, ka pak ose s’ka fare furnizues të 

rinj etj);   

 AK duhet të mbledh informata mbi furnizuesit e mundshëm, produktet e tyre, çmimet dhe 

kostot e tyre. Bën krahasime mes çmimeve të OE-ve;  

                                                      
11 SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management): Udhëzimi 36 për prokurim publik dhe 

Udhëzimi 32 për prokurim publik. 
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 AK duhet të mbledh informata rreth ofertave të mëhershme për produktet e njëjta ose të 

ngjashme;  

 Zyrtari i Prokurimit në AK duhet të koordinohet me zyrtarët tjerë të prokurimit të sektorit 

publik dhe klientët të cilët së fundi kanë blerë produkte ose shërbime të ngjashme për të 

kuptuar edhe më mirë tregun dhe pjesëmarrësit në të; 

 AK-të duhet të bëjnë një analizë të tregut për të përcaktuar llojin dhe numrin e NVM-ve që 

operojnë në treg; 

 Tenderët e ndarë në llote duhet të rezultojnë me  shpenzime më të ulëta të projekteve për 

shkak të rritjes së konkurrencës; 

 Dizajni i tenderit duhet të jetë i tillë që të rezultojë në konkurrencë më të madhe; 

 Dizajni i tenderit duhet t’i mundësojë AK-ve të përfundojë projektet brenda një kohe të 

arsyeshme; 

 Aktiviteti i prokurimit duhet të përmbyllet sipas planit, nuk duhet të ketë ri-tenderim si 

pasojë e mungesës së ofertave; dhe  

 Projekti si tërësi duhet të përfundojë në kohën e paraparë. 

Pyetjet e auditimit 

Pyetja kryesore e auditimit është si në vijim: 

1. A janë efektive aktivitetet e prokurimit të ndarë në llote dhe a e kanë arritur vlerën për para? 

Për ti dhënë përgjigje sa më të saktë pyetjes kryesore të auditimit, ne kemi parashtruar edhe disa 

nën-pyetje të auditimit si në vijim: 

1.1 A ka rezultuar ndarja e tenderëve në llote në rritje të konkurrencës dhe a  e ka ndihmuar 

zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme? 

1.2 A ka rezultuar ndarja e tenderëve në llote në kosto më të ulëta të projekteve? 

1.3 A është kursyer kohë dhe burime nga ndarja e tenderëve në llote? 

1.4 A ka rezultuar praktika e ndarjes së tenderëve në llote në ndonjë pasojë të papritur? 

Metodologjia e Auditimit 

Pyetjeve të auditimit i jemi përgjigjur duke:  

 Konstatuar arsyetimin që AK-të e kanë bërë për të ndarë tenderin në llote,  

 Konstatuar hulumtimin e tregut që e kanë bërë AK-të, nëse e kanë bërë; 

 Analizuar vlerësimin e ofertave, për të konstatuar a është zgjedhur kombinimi i  variantit 

më ekonomik;   

 Krahasuar tenderët që AK-të i kanë ndarë në llote me tenderë tjerë të ngjashëm që nuk janë 

ndarë në llote për të konstatuar a është rritur konkurrenca; 

 Krahasuar kontratat që rezultojnë nga ndarja e tenderëve në llote me ofertat më të lira që 

janë refuzuar për shkak të kufizimeve që aplikohen në tenderët e ndarë në llote; si dhe  

 Zhvilluar intervista me palët e përfshira në proces.   



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

 
23 

Fushëveprimi  

Ky auditim ka mbuluar vitin 2017 deri në gusht të vitit 2018. Nga gjithsej 429 kontrata të mundshme 

që kanë vlerë 22.8 milion €, për mostër kemi përzgjedhur 12 aktivitete të prokurimit (51 kontrata) 

në katër entitete, Komunën e Istogut, Vitisë, Mitrovicës dhe Suharekës (shih tabelën në shtojcën 2). 

Këto entitete kanë më së shumti tenderë të ndarë në llote, vlera e përbashkët e të cilëve i rangon më 

së larti në listë. Gjithsej vlera e mostrës është mbi 4 milion € ose afër 18% e totalit të kontratave të 

ndara në llote. Për qëllime krahasimi kemi shqyrtuar edhe disa kontrata tjera që nuk ishin ndarë në 

llote por nuk ishin pjesë e fushëveprimit të këtij auditimi.  



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

 
24 

Shtojca 2 Të dhëna lidhur me aktivitetet e prokurimit dhe numrin e lloteve 

për aktivitet  

Tabela 4 Mostra e tenderëve të Komunave të audituara, vlera përkatëse dhe numri i lloteve për tender.  

Aktiviteti i prokurimit Vlera e kontraktuar Nr. i lloteve 

Istog   

633-17-1566-5-2-1 215,930 6 

633-17-3142-5-2-1 67,347 2 

633-17-4193-5-2-1 37,032 3 

Suharekë   

624-17-2436-5-2-1 352,797 6 

624-18-2490-5-2-1 294,780 12 

624-18-1665-5-2-1 286,314 9 

Viti   

657-17-1543-5-2-1 652,389 3 

657-17-3224-5-1-1 744,346 2 

657-17-2984-5-2-1 253,324 2 

Mitrovicë   

642-17-409-5-2-1 427,769 2 

642-17-392-5-2-1 370,071 2 

642-17-1805-5-2-1 339,547 2 

Gjithsej 4,041,646 51 

Burimi: Raporti i kontratave të nënshkruara për vitin 2017 deri në gusht 2018 
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Shtojca 3 Letër konfirmimet   
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