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Kthim përgjigje

I nderuar Z. Hroni,
Në përgjigje të shkresës suaj Nr. 11/06 Prot., dhe 12/06 Prot., datë 20.06.2017
protokolluar me tonën me nr. 1137 Prot., dhe 1137/1 Prot., datë 20.06.2017 me lëndë
“Kërkesë për informim” ju informojmë si më poshtë:
Zhvillimi i procedurave të prokurimit publik, si dhe parimet dhe funksionet e aktorëve të këtij
procesi, janë të rregulluara nga ligji 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.
Komisioni i Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve për shqyritmin
e ankesave i ushtron funksionet dhe veprimtarinë e tij në përputhje me Kushtetutën, Ligjin
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM-në nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, Ligjin Nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Adminsitrative”, Ligjit Nr.
9131, datë 08.09.2003 “për rregullat e etikës në adminsitratën publike”, si dhe me aktet e
tjera ligjore dhe nënligjore, në mbështetje të të cilave, në cilësinë e organit më të lartë në
fushën e prokurimeve, shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit dhe merr vendime të
cilat janë administrativisht përfundimtare.
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Në respekt të nenit 7 të Ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, si dhe nenit 23,
pika 3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë në të cilën është sanksionuar “Kushdo
ka të drejtë, në përputhje me ligjin, të marrë informacion për vperimtarinë e organeve
shtetërore”, Komisioni i Prokurimit Publik prej 7 (shtatë) vitesh ka vënë në dispozicion
të publikut faqen e tij zyrtare (www.kpp.gov.al) në të cilën pasqyron të gjithë
veprimtarinë e tij, rreth vendimmarrjes si dhe çdo informacion tjetër që lidhet me të,
duke përmbushur në këtë mënyrë detyrimin e tij ligjor mbi transparencën institucionale
kundrejt qytetarëve.
Në informacionin e kërkuar nga ana juaj lidhur me (citojmë):
1."1. Sa ankesa ka marrë organi kompetent për mbrojtjen ligjore të ofertuesve në
procedurat e prokurimit publik në vitet 2014, 2015, 2016?. 2. Sa ankesa ka zgjidhur
organi kometent për mbrojtjen ligjore të ofertuesve në procedurat e prokurimit publik
në vitet 2014, 2015 dhe 2016? 4. Sa janë punësuar në organin kompetent për mbrojtjen
ligjore të ofertuesve në procedurat e prokurimit public dhe me cfarë procedure?”
Informacionet e kërkuara me parashtrimin e këtyre pyetjeve ju lutem ti drejtoheni
faqes zyrtare të KPP-së www.kpp.gov.al .
2. “3. Çfarë sistemi është parashikuar për ankimuesit që janë të pakënaqur me
vendimin e organit për mbrojtjen e ligjore të ofertuesve?. 5. Kush e emëron kreun e
organit për mbrojtjen ligjore të ofertuesve në procedurat e prokurimit public dhe me
çfarë procedure? 6. Sa zgjat mandati i kreut të emëruar të organit për mbrojtjen ligjore
të ofertuesve në prokurimin publik? 1.Sipas kuadrit ligjor dhe institucioanl në fuqi, cili
organ është kompetent për mbrojtjen ligjore të ofertueseve në procedurat e prokurimit
publik? 2. Sipas kuadrit ligjor në fuqi, kush është i autorizuar për të paraqitur një
kundërshtim tek organi për mbrojten ligjore të ofertueseve? 3. A ka ndonjë kërkesë
fianciare (kërkesë administrative për nisjen e një procedure ankese para organit
kompetent për mbrojtjen ligjore të ofertuesve)? 4. Cilat janë afatet e përcaktuara për
marrjen e një vendimi për një ankese të paraqitur nga ofetuesi në lidhje me kushtet e
konkurimit. 5. Cilat janë afatet e përcaktuara për marrjen e një vendimi për një ankesë
të paraqitur nga ofertuesi në lidhje me përzgjedhjen e ofertës më të favorshme në një
konkurim të caktuar? ”,
Për sa më sipër ju lutem t’i referoheni ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik” i ndryshuar.
3. “7. Kur u emërua kreu aktual i organit për mbrojtjen ligjore të ofertuesve në
prokurimin publik?”,
Emërimi i kreut të organit bëhet me Vendim të Këshillit të Ministrave, prandaj ju
lutem t’i referoheni “Qëndra e Botimeve Zyrtare për marrjen e informacionit të
kërkuar”, www.qbz.gov.al .
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4. “8. A është kreu i organit për mbrojtjen ligjore të ofertuesve për prokurimin publik
subjekt “Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve
Publike?”,
Referuar pyetjes së mësipërme ju lutem t’i referoheni Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005
“Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i
ndryshuar me Ligjin nr. 9475, datë 9.2.2006 dhe me Ligjin nr. 9529, datë 11.5.2006
me Ligjin 86/2012 datë 18.09.2012 dhe me Ligjin nr. 44/2014 datë 24.4.2014.
5. “A ka rregullore specifike që parandalojnë ndikimin e panevojshëm mbi
anëtarët/punonjësit e organit për mbrojtjen ligjore të ofertuesve?”,
Për sa më sipër ju lutem t’i referoheni Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 184,
datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
Duke qenë se, informacioni i kërkuar prej jush përfshihen në kategorinë e
informacioneve për të cilat insitucioni ynë ka detyrimin e vënies në dispozicion të
publikut në faqen zyrtare të tij (www.kpp.gov.al), lutemi referojuni orientimeve të dhëna
më sipër.

Duke ju uruar punë të mbarë,
Komisioni i Prokurimit Publik
Koordinatori për të drejtën e informimit
Znj. Olta Hadushaj
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