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HYRJE

Duke u bazuar në Nenin 82.2 (i), të Ligjit për Prokurim Publik të Kosovës Nr. 02/L-99,
të shpallur me Rregulloren Nr. 2007/20, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ( KRPP )
për çdo vit kalendarik do të përgatisë dhe dorëzojë Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës,
Raportin Vjetor në të cilin analizohen aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë, për atë vit
kalendarik, së bashku me rekomandimet për përmirësimin e sistemit të prokurimit publik, si
dhe përmirësimin e Ligjit për Prokurim Publik sipas nevojës. Ky raport duhet t’i dërgohet
Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës më së voni deri në fund të Shkurtit të vitit vijues.
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik duke u bazuar në kërkesën e nenit të
lartshënuar të Ligjit për Prokurim Publik, me kohë ka përgatitur Raportin vjetor për vitin
2008, dhe të njëjtin ua dërgon Qeverisë së Kosovës, si dhe Kuvendit të Kosovës.
Ky raport është pregaditaur në përputhje të plotë me kërkesat e Ligjit për Prokurim Publik
Nr. 02/L-99, duke paraqitur një analizë mjaftë të detalizuar mbi të gjitha aktivitetet e
prokurimit publik te zhvilluara në Kosovë, sipas kontratave te nënshkruara publike gjatë
periudhës 01 Janar 2008 - 31 Dhjetor 2008.
Pregaditja e këtij raporti përmbush edhe kërkesën e Nenit 82.2 ( h ) të Ligjit për Prokurim
Publik, sipas të cilit KRPP-ja duhet të grumbulloj, analizoj dhe publikoj informacionet për
procedurat e prokurimit publik, dhe kontratat publike të dhëna.
Është ky viti i katërt me radhë që KRPP-ja përgatitë një raport të tillë, duke u munduar
që për çdo vit ta avancojë, dhe ta kompletojë sa më shumë që të jetë e mundur, me qëllim që
Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës, ta kenë një pasqyrë më të plotë mbi të gjitha aktivitetet e
prokurimit publik në Kosovë të zhvilluara gjatë vitit 2008. Ky raport do të jetë mjaftë i
mirëseardhur edhe për të gjitha institucionet financiare monetare ndërkombëtare që operojnë në
Kosovë, sepse do të kenë në dispozicion një raport në të cilin përfshihen aktivitet e prokurimit
publik në Kosovë sipas burimeve të financimit, vlerave të kontratave të prokurimit, llojeve të
aktiviteteve të prokurimit, si dhe procedurave të prokurimit. Raporti do te jetë i dobishëm edhe
për donatorët e ndryshëm që mendojnë të investojnë në të ardhmen në Kosovë, pasi që duke u
bazuar në të dhënat e Raportit mund të konstatohet se 77.40 % të buxhetit për prokurime
publike në Kosove gjatë vitit 2008 janë shpenzuar përmes procedurave të hapura, që njihen si
procedurat më transparente.
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1. KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik i Kosovës është themeluar duke u bazuar në
nenin 81 të Ligjit për Prokurim Publik Nr . 2003/17, i cili ka hyrë në fuqi më 09 Qershor
2004. KRPP-ja ka filluar të funksionojë më 03 Shkurt të vitit 2005. Me amandamentimin e
Ligjit për Prokurim Publik, nga ana e Kuvendit të Kosovës më 08 Shkurt 2007, të shpallur me
Rregulloren Nr. 2007/20 më 06 Qershor 2007, detyrat dhe përgjegjësitë e Komisionit
Rregullativ të Prokurimit Publik ndryshojnë duke iu përshtatur kërkesave që dalin nga dy
Direktivat e Prokurimit të BE-së Nr. 2004/17 dhe 2004/18, si dhe rrethanave që kanë ndodhur
në Kosovë në fushën e prokurimit publik gjatë periudhës 2004-2006.
Sipas Ligjit për Prokurimin Publik të Kosovës Nr. 02 - L/99, Komisioni Rregullativ i
Prokurimit Publik :
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Është përgjegjës për zhvillimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e përgjithshme të
sistemit të prokurimit publik në Kosovë;
Vendosë rregulla të hollësishme për të siguruar zbatimin adekuat të LPP-së;
Nxjerrë dhe publikon interpretime me shkrim, si dhe ofron ndihmë teknike dhe këshilla
autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik për zbatimin e dispozitave të LPPsë;
Krijon dhe mirëmban faqen informative në internet që i ofron publikut qasje të
pakufizuar në të dhënat mbi prokurimin publik në Kosovë, si dhe mundëson
përmirësimin e publikimeve të kërkuara sipas LPP-së;
Mbështet IKAP-in dhe autoritetet tjera publike të trajnimit dhe arsimimit për të siguruar
trajnimin dhe aftësimin e zyrtarëve të prokurimit publik në tërë Kosovën;
Të fillojë dhe mbështesë zhvillimin e prokurimit elektronik dhe komunikimin brenda
fushës së prokurimit publik;
Të grumbulloje, analizoje dhe publikoje informacionet për procedurat e prokurimit publik
dhe të gjitha kontratat publike të dhëna në Kosovë;
Bashkëpunon me organizatat tjera brenda dhe jashtë vendit për çështjet që lidhen me
prokurimin publik;
Propozon Qeverisë dhe Kuvendit masat për përmirësimin e sistemit të prokurimit
publik, dhe përmirësimin e këtij Ligji;
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik udhëhiqet nga Bordi i cili përbëhet prej
pesë anëtarëve, të cilët propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga Kuvendi i Kosovës. Me
amandamentimet e bëra në LPP parashihet që në të ardhmen Bordi i KRPP-së të ketë 3
anëtarë të përhershëm, kurse çdo anëtar i KRPP-së që është në detyrë që prej 31 Dhjetorit
2006 do të vazhdojë të shërbejë në atë detyrë deri në mbarimin e mandatit të tij, siç
parashikohet në legjislacionin e prokurimit që ishte në fuqi në kohën e emërimit të tij.
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2. AKTIVITETET E PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË GJATË VITIT 2008

Duke u bazuar në Nenin 82.2. (n) të Ligjit për Prokurim Publik Nr. 02-L/99,
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik duhet të përgaditë dhe mbajë një listë të plotë të
gjitha autoriteteve kontraktuese në Kosovë që janë të obliguara ta zbatojnë Ligjin për Prokurim
Publik. Më 01 Janar 2008 në Kosovë kane ekzistuar 137 autoritete kontraktuese, kurse më 31
dhjetor 2008 numri i këtyre autoriteteve kontraktuese është rritur në 142.
Përmes raporteve vjetore për kontratat e nënshkruara publike, të cilat autoritetet
kontraktuese gjatë Janarit 2009, i kanë dërguar në mënyrë elektronike, departamenti i TI-së ka
përgatitur raportin përmbledhës vjetor për të gjitha prokurimet publik të zhvilluara në Kosovë
gjatë vitit 2008.
Nga gjithësejt 142 autoritete kontraktuese sa kanë ekzistuar në Kosovë në fund të vitit
2008, 135 autoritete kontraktuese me kohë i kanë dorëzuar raportet vjetore në KRPP, 4
autoritete kontraktuese nuk kanë zhvilluar asnjë aktivitet të prokurimit gjatë vitit 2008, kurse 3
autoritete kontraktuese nuk i kanë dërguar raportet vjetore fare. Autoritetet kontraktuese të cilat
nuk i kane dorëzuar raportet vjetore, janë vetëm tri komuna nga pjesa veriore e Kosovës komuna e Zveqanit, Zubin Potokut dhe Leposaviqit . Buxheti i paraparë të shpenzohet për
prokurime për këto tri komuna sipas BKK-së gjatë vitit 2008 është 1.304.524 €, e që marrin
pjesë vetëm me 0,16% në vlerën gjithëmbarshme të kontratave të nënshkruara publike për vitin
2008.
Bazuar në raportet e dërguara nga autoritetet kontraktuese, shihet se gjatë vitit 2008 në
tërë Kosovën janë nënshkruar 14317 kontrata publike të udhëhequra sipas Ligjit për Prokurim
Publik të Kosovës duke përfshirë të gjitha llojet e vlerave të prokurimit .
Në vazhdim të raportit do të paraqesim prokurimet publike në Kosovë sipas kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2008. Duke pasur për bazë raportin e vitit paraprak ku për herë të parë
ishte përgatitur një raport i përgjithshëm mbi aktivitetet e prokurimit të zhvilluara në Kosovë, i
bazuar sipas kërkesave të LPP-së, raporti në vijim do të paraqet aktivitetet e prokurimit,
gjegjësisht të gjitha kontratat e nënshkruara nga autoritetet kontraktuese, duke pasqyruar një
analizë të prokurimeve publike sipas burimeve të financimit, llojit të autoriteteve kontraktuese,
sipas llojit të kontratave,vlerës së kontratave, procedurave të përdorura, operatorëve ekonomik
të shpërblyer me kontratë, afateve kohore të publikimit dhe kritereve të shpërblimit me
kontratë. Pra, raporti në vazhdim do të pasqyroi të gjitha aktivitetet e prokurimit publik të
zhvilluara gjatë vitit 2008 në Kosovë, duke analizuar dhe krahasuar me vitin paraprak, ashtu që
të shohim trendin e zhvillimit të aktiviteteve të prokurimit të zhvilluara në Kosovë.
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2.1. PROKURIMET PUBLIKE SIPAS AUTORITETEVE KONTRAKTUESE
GJATË VITIT 2008
Numri i kontratave të nënshkruara sipas autoriteteve kontraktuese gjatë vitit
2008, krahasuar me vitin 2007
Autoritetet
kontraktuese:

Numri i kontratave
2007

Numri i kontratave
2008

10622

10882

2.45

4578

3431

-25.05

18

4

-77.78

15218

14317

-5.92

Qeveritare
Kompani publike
Tjera
Gjithsejtë :

Krahasimi i vitit 20072008 - ( %)

Tabela 1
Në bazë të kontratave te nënshkruara sipas autoriteteve kontraktuese në tabelën 1 dhe
grafikonin 1, shihet se te njësite buxhetore – Qeveritare gjatë vitit 2008 është rritur numri i
kontratave të nënshkruara krahasuar me vitin paraprak për 2,45 %. Te kompanitë publike
është zvogëluar numri i kontratave te nënshkruara për 25,05%,derisa te autoritetet tjera OJQ-të,
paraqiten vetëm 4 kontrata të nënshkruara, e qe krahasuar me vitin paraprak kemi zvogëlim të
numrit të tyre për 77,78%.
Numri i përgjithshëm i kontratave të nënshkruara duke u bazuar në Ligjin për Prokurim
Publik të Kosovës gjatë vitit 2008 është 14317, e që krahasuar me vitin paraprak paraqitet një
zvogëlim i tyre për 5.92 %.
Numri i kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2007 dhe 2008
10882

10622

4578

3431

18

Qeveritare

Kompani publike

Nr i kontratave 2007

4

Tjera

Nr i kontratave 2008

Grafikoni 1
Grafikoni 2 paraqet përqindjen e pjesëmarrjes së kontratave të nënshkruara gjatë vitit
2008 në totalin e tyre sipas llojit të autoriteteve kontraktuese. Organizatat buxhetore qeveritare
marrin pjese me 76,01%, kompanitë publike me 23,96%, derisa te autoritetet tjera – OJQ-të
me vetëm 0,03% në strukturën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara
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Struktura e numrit të kontratave të nënshkruara gjatë
vitit 2008
Qeveritare
76,01%

Kompani
publike
23,96%

Tjera
0,03%

Grafikoni 2
2.2. KONTRATAT E NËNSHKRUARA SIPAS AUTORITETEVE KONTRAKTUESE
GJATË VITIT 2008 SIPAS VLERËS
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas autoriteteve kontraktuese gjatë vitit
2008, krahasuar me vitin 2007
Autoritetet
kontraktuese:

Vlera kontratave 2007
(€ )

Vlera kontratave 2008
(€ )

Qeveritare

187,463,647.57

456,695,720.32

143.62

Kompani publike

213,824,064.35

369,627,159.60

72.87

940,724.98

160,682.75

-82.92

402,228,436.90

826,483,562.67

105.48

Tjera
Gjithsejtë :

Krahasimi i vitit
2007-2008 ( %)

Tabela 2
Në bazë të klasifikimit të autoriteteve kontraktuese sipas kontratave të nënshkruara
gjatë vitit 2008, në tabelën 2, dhe grafikonin 3, vlera e prokurimeve te njësite buxhetore –
Qeveritare është 456,695,720.32 €, e që krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej
143,62 %. Te kompanit publike kjo vlerë është 369,627,159.60 €, ku rritja në përqindje është
prej 72,87% krahasuar me vitin paraprak, ndërsa te autoritetet tjera – OJQ-të, vlera e
kontratave të nënshkruara është 160,682.75 €, dhe krahasuar me vitin paraprak paraqitet
zvogëlim në përqindje prej 82,92%.
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Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2007 dhe 2008

456,695,720.32
369,627,159.60

213,824,064.35
187,463,647.57
940,724.98
160,682.75

Qeveritare

Kompani publike

Vlera e kontratave 2007

Tjera

Vlera e kontrontratave 2008

Grafikoni 3
Grafikoni nr. 4 paraqet përqindjen e pjesëmarrjes së kontratave të nënshkruara sipas
vlerës gjatë vitit 2008 në totalin e tyre sipas llojit të autoriteteve kontraktuese. Organizatat
buxhetore qeveritare marrin pjese me 55,26 %, kompanitë publike me 44.72 %, derisa te
autoritetet tjera – OJQ-të me vetëm 0,019 % në strukturën e përgjithshme të vlerës së
kontratave të nënshkruara.

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008

Qeveritare
55,258%

Kompani
publike
44,723%

Tjera
0,019%

Grafikoni 4
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2.3. PROKURIMET PUBLIKE SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT
GJATË VITIT 2008
Numri i kontratave të nënshkruara sipas burimeve të financimit gjatë vitit
2008, krahasuar me vitin 2007
Numri i kontratave
2007

Burimet e financimit:

Të Hyrat vetanake1
Buxheti i Konsoliduar i
Kosovës

Krahasimi i vitit
2007-2008 ( %)

4490

3298

-26.55

10501

10875

3.56

227

144

-36.56

15218

14317

-5.92

Donacione
Gjithsejtë :

Numri i kontratave
2008

Tabela 3
Në bazë të burimeve të financimit në tabelën 3, dhe grafikonin 5, shihet se nga të hyrat
vetaneke, gjatë vitit 2008 janë nënshkruar 3298 kontrata, krahasuar me vitin paraprak,
paraqitet një zvogëlim prej 26,55% i numrit të kontratave të nënshkruara. Nga Buxheti i
Konsoliduar i Kosovës numri i kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008 arrin 10875,
krahasuar me vitin paraprak paraqitet një rritje prej 3.56% të numrit të kontratave të
nënshkruara, kurse numri i kontratave të nënshkruara të financuara nga donacionet është 144,
krahasuar me vitin paraprak shënohet një zvogëlim i tyre prej 36,56%.
Numri i kontratave të nënshkruara sipas burimeve të financimit
gjatë vitit 2007 dhe 2008
10875

10501

4490
3298

227
144

Të Hyrat vetanake

Bugjeti i Kons.i
Kosovës

Nr i kontratave 2007

Nr i kontratave 2008

Grafikoni 5
1

Të hyrat vetanake paraqesin të hyrat e kompanive publike
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Grafikoni nr. 6 paraqet strukturën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara sipas
burimeve të financimit gjatë vitit 2008. Nga të hyrat vetanake kjo përqindje është 23,00 % ,
nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës 76,00 %, kurse nga donacionet vetëm 1,00%.

Numri i kontratave të nënshkruara sipas burimeve të
financimit gjatë vitit 2008
Bugjeti i Kons.i
Kosovës
76%

Të Hyrat
vetanake
23%

Donacione
1%

Grafikoni 6
2.4. KONTRATAT E NËNSHKRUARA SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT GJATË
VITIT 2008
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas burimeve të financimit gjatë vitit
2008, krahasuar me vitin 2007
Burimet e financimit:

Vlera e kontratave
2007 (€ )

Vlera e kontratave
2008 (€ )

Krahasimi i
vitit 20072008 - ( %)

Të Hyrat vetanake2

145,812,848.23

145,264,989.52

-0.38

Buxheti i Konsoliduar
i Kosovës

250,156,142.79

676,563,199.06

170.46

6,259,445.88

4,655,374.09

-25.63

402,228,436.90

826,483,562.67

105.48

Donacione

Gjithsejtë :

Tabela 4
Gjatë vitit 2008 sipas burimeve të financimit në tabelën 4, dhe grafikonin 7 nga të
hyrat vetanake vlera e kontratave të nënshkruara është 145,264,989.52 €, krahasuar me vitin
paraprak shënohet një zvogëlim prej 0,38 %. Nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës vlera e
2

Të hyrat vetanake paraqesin të hyrat e kompanive publike
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kontratave të nënshkruara arrin 676,563,199.06 €, krahasuar me vitin paraprak paraqitet një
rritje prej 170,46%, kurse nga donacionet vlera e kontratave të nënshkruara arrin 4,655,374.09
€, krahasuar me vitin paraprak kemi një zvogëlim prej 25,63% ,
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas burimeve të
financimit gjatë vitit 2007 dhe 2008
676,563,199.06

250,156,142.79
145,812,848.23
6,259,445.88

145,264,989.52

4,655,374.09

Të Hyrat vetanake

Bugjeti i Kons.i
Kosovës

vle ra e kontratave 2007

Donacione

vlera e kontratave 2008

Grafikoni 7
Në grafikonin nr. 8 paraqitet pjesëmarrja e kontratave të nënshkruara sipas burimeve të
financimit. Nga të hyrat vetanake pjesëmarrja është 17,58 %, nga Buxheti i Konsoliduar i
Kosovës, 81,86 % kurse nga donacionet kjo pjesëmarrje është vetëm 0,56%.
Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008
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2.5. PROKURIMET PUBLIKE SIPAS LLOJIT TË PROKURIMIT
GJATË VITIT 2008
Numri i kontratave të nënshkruara sipas llojit të prokurimit gjatë vitit
2008, krahasuar me vitin 2007
Lloji i prokurimit:

Numri i
kontratave 2007

Numri i
kontratave 2008

10872

9169

-15.66

3085

3601

16.73

60

62

3.33

1201

1485

23.65

15218

14317

-5.92

Furnizim
Shërbime
Konkurs i projektimit
Punë
Gjithsejtë :

Krahasimi i vitit
2007-2008 -( %)

Tabela 5
Në bazë të numrit të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008 sipas llojit të
prokurimit në tabelën 5, dhe grafikonin 9, mund të konstatohet se për furnizime janë
nënshkruar 9169 kontrata, apo 15,66% me pak, krahasuar me vitin paraprak, Për shërbime
janë nënshkruar 3601 kontrata, krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej 16,73%, Për
konkurse projektimi janë nënshkruar 62 kontrata gjatë vitit 2008, me një rritje krahasuar
me vitin paraprak prej 3,33%. Derisa numri i kontratave të nënshkruara për punë gjatë vitit
2008 arrin 1485, krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej 23,65%.
Numri i kontratave të nënshkruara sipas llojit të prokurimit
gjatë vitit 2007 dhe 2008
10872
9169

3085

3601
1201
60

Furnizim

Shërbime

Numri i kontratave 2007

Konkurs i
projektimit

1485

62

Punë

Numri i kontratave 2008

Grafikoni 9
Grafikoni nr. 10 paraqet strukturën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara sipas
llojit të prokurimit gjatë vitit 2008. Kontratat për furnizime marrin pjesë me 64,04 %, kontratat
për shërbime me 25,15%, kontratat për konkurse te projektimit me 0,43 %, kurse kontratat për
punë marrin pjesë me 10,37% në numrin e gjithëmbarshëm të kontratave të nënshkruara gjatë
vitit 2008 .
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Struktura e numrit të kontratave të nënshkruara sipas llojit
gjatë vitit 2008

Furnizim
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Shërbime
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Punë
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Konkurs i
projektimit
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Grafikoni 10
2.6. KONTRATAT E NËNSHKRUARA SIPAS LLOJIT TË PROKURIMIT GJATË
VITIT 2008
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas llojit të prokurimit gjatë vitit 2008,
krahasuar me vitin 2007
Lloji i prokurimit:

Furnizim

Vlera e kontratave 2007
(€ )

Vlera e kontratave 2008
(€ )

Krahasimi i vitit
2007-2008 -( %)

242,642,818.13

334,982,809.59

38.06

29,501,718.56

44,243,562.12

49.97

4,247,904.02

845,583.04

-80.09

Punë

125,835,996.19

446,411,607.92

254.76

Gjithsejtë :

402,228,436.90

826,483,562.67

105.48

Shërbime
Konkurs i
projektimit

Tabela 6
Në tabelën 6, dhe grafikonin 11 paraqitet vlera e kontratave të nënshkruara sipas llojit
të prokurimit, gjate vitit 2008, për furnizime vlera arrin në 334,982,809.59 €, krahasuar me vitin
paraprak kemi rritje prej 38,06%. Vlera e kontratave të nënshkruara për shërbime është
44,243,562.12 €, krahasuar me vitin paraprak kemi rritje prej 49,97%.Vlera e kontratave të
nënshkruara për konkurse projektimi është 845,583.04€, krahasuar me vitin paraprak kemi
zvogëlim prej 80,09%, ndërsa vlera e kontratave të nënshkruara për punë arrin në
446,411,607.92€, krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje 254,76%,.
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Vlera e kontratave të nënshkruara sipas llojit të prokurimit
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125,835,996.19
44,243,562.12
29,501,718.56

Furnizim

4,247,904.02
845,583.04

Shërbime

Konkurs i
projektimit

Vlera e prokurimeve 2007

Punë

Vlera e prokurimeve 2008

Grafikoni 11
Grafikoni nr 12, paraqet pjesëmarrjen e kontratave te nënshkruara sipas vlerës në totalin
e kontratave të nënshkruara gjate vitit 2008. Kontratat për furnizime marrin pjese me 40,53%,
kontratat për shërbime me 5,35%, kontratat për konkurse të projektimit me 0,102%, ndërsa
kontratat për punë me 54,01%.
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vitit 2008
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2.7. PROKURIMET PUBLIKE SIPAS LLOJIT TË VLERËS SË PROKURIMIT
GJATË VITIT 2008
Numri i kontratave të nënshkruara sipas vlerës së prokurimit gjatë vitit
2008, krahasuar me vitin 2007
Lloji i vlerës së
prokurimit:

Numri i
kontratave 2007

Numri i
kontratave 2008

Vlerë e madhe

668

858

28.44

Vlerë e mesme

2226

2557

14.87

Vlerë e vogël

4893

4429

-9.48

Vlerë minimale

7431

6473

-12.89

15218

14317

-5.92

Gjithsejtë :

Krahasimi i vitit 20072008 -( %)

Tabela 7
Prokurimet publike të ndara sipas llojit të vlerave gjatë vitit 2008 në tabelën 7 dhe
grafikonin 13 tregojnë se sipas vlerës së madhe, numri i kontratave të nënshkruara është 858
dhe duke krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje të numrit të këtyre kontratave për 28,44%.
Numri i kontratave të nënshkruara me vlerë të mesme arrin 2557, krahasuar me vitin paraprak
kemi rritje prej 14,87%. Numri i kontratave të nënshkruara me vlerë të vogël është 4429,
gjegjësisht në krahasim me vitin paraprak shënon një zvogëlim prej 9,48% të numrit të
kontratave të nënshkruara, çka paraqet një trend pozitiv. Gjithashtu kontratat e nënshkruara me
vlerë minimale janë 6473, krahasuar me vitin paraprak kemi një zvogëlim të numrit të tyre për
12,89 %.
Numri i kontratave të nënshkruara sipas vlerës së
prokurimit gjatë vitit 2007 dhe 2008
7431
6473

4893
4429

2226
668

2557

858

Vlerë e madhe

Vlerë e mesme

Numri i kontratave 2007

Vlerë e vogël

Vlerë minimale

Numri i kontratave 2008

Grafikoni 13
Në bazë të grafiknit nr.14, shihet se gjatë vitit 2008, kontratat me vlera të mëdha
marrin pjesë me 6,00% , në numrin e përgjithshëm të kontratave të nënshkruara. Kontratat me
vlera të mesme marrin pjese me 18,00%, ato me vlera të vogla marrin pjese me 31 %, kurse
te kontratat me vlera minimale pjesëmarrja është 45 % ne . strukturën e përgjithshme të
kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008.
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Struktura e numrit të kontratave të nënshkruara sipas
vlerës gjatë vitit 2008
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Vlerë minimale
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Vlerë e vogël
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2.8.KONTRATAT E NËNSHKRUARA SIPAS VLERËS SË PROKURIMIT GJATË
VITIT 2008
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas vlerës së prokurimit gjatë vitit
2008, krahasuar me vitin 2007
Lloji i vlerës së
prokurimit:

Vlera e kontratave
2007 (€ )

Vlera e kontratave
2008 (€ )

Krahasimi i
vitit 20072008
( %)

Vlerë e madhe

286,532,415.11

680,198,284.54

137.39

Vlerë e mesme

89,841,042.31

119,156,951.86

32.63

Vlerë e vogël

22,826,536.65

23,599,031.30

3.38

3,028,442.83

3,529,294.97

16.54

826,483,562.67

105.48

Vlerë minimale
Gjithsejtë :

402,228,436.90

Tabela 8
Prokurimet publike të ndara sipas llojit të vlerave të kontratave të nënshkruara, në
tabelën 8 dhe grafikonin 15, na paraqesin se sipas vlerës së madhe, vlera e kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2008 është 680,198,284.54€ dhe krahasuar me vitin paraprak kemi një
rritje prej 137,39%, Kontratat e nënshkruara me vlerë të mesme gjatë vitit 2008 arrijnë vlerën
119,156,951.86€, krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej 32,63%, vlera e kontratave të
nënshkruara me vlerë të vogël është 23,599,031.30€, në krahasim me vitin paraprak kemi rritje
prej 3,38%, derisa krahasuar me dyfishim të vlerës së prokurimeve në raport me vitin paraprak,
kjo tregon pra një trend mjaft pozitiv të zvogëlimit të këtyre prokurimeve. Vlera e kontratave
të nënshkruara me vlerë minimale gjatë vitit 2008 është 3,529,294.97€, krahasuar me vitin
16

Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2008
paraprak kemi një rritje prajë 16,54%, ndërsa krahasuar me dyfishim të vlerës së prokurimeve
në raport me vitin paraprak, kjo tregon gjithashtu një trend mjaft pozitiv të zvogëlimit të këtyre
prokurimeve.
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas vlerës së
prokurimit gjatë vitit 2007 dhe 2008
680,198,284.54

286,532,415.11
119,156,951.86
89,841,042.31

Vle rë e madhe

23,599,031.30

22,826,536.65

Vle rë e me sme

3,028,442.83

Vle rë e v ogël

Vle ra e prokurime v e 2007

3,529,294.97

Vle rë minimale

Vle ra e prokurime v e 2008

Grafikoni 15
Në bazë të grafikonit nr 16 vërehet se pjesëmarrja e kontratave sipas vlerës me vlera të
mëdha, në vlerën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008 është 82,30%.
Kontratat me vlera te mesme marrin pjesë në vlerën e përgjithshme të kontratave të
nënshkruara me 14,42%. Kontratat me vlera të vogël marrin pjese në vlerën e përgjithshme të
kontratave të nënshkruara me 2,86%, derisa kontratat me vlera minimale marrin pjesë me
0,42% .

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara sipas
vlerës gjatë vitit 2008
Vlerë e madhe
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Vlerë minimale
0,42%

Vlerë e vogël
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Grafikoni 16
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2.9. PROKURIMET PUBLIKE SIPAS PROCEDURAVE TË PROKURIMIT
GJATË VITIT 2008
Numri i kontratave të nënshkruara sipas procedurave të prokurimit gjatë
vitit 2008, krahasuar me vitin 2007
Numri i
kontratave 2007

Lloji i procedurave:

E hapur

Numri i
kontratave 2008

Krahasimi i vitit
2007-2008 ( %)

2877

3607

25.37

28

-

-100.00

416

485

16.59

Kuotimi i çmimeve

4406

3726

-15.43

Procedurë për vlerë
minimale

7431

6437

-13.38

Konkurs projektimi

60

62

3.33

15218

14317

-5.92

E kufizuar
E negociuar

Gjithsejtë :

Tabela 9
Krahasimi i prokurimeve publike të ndara sipas llojit të proceduravenë tabelën 9, dhe
grafikonin 17, paraqesin numrin e kontratave të nënshkruara sipas procedurës së hapur gjatë
vitit 2008 e që është 3607, duke krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje për 25,37%.Derisa
gjatë vitit 2008 nuk kemi asnjë kontratë të prezantuar nga autoritetet kontraktuese sipas
procedurës së kufizuar. Numri i kontratave të nënshkruara sipas procedurës së negociuar gjatë
vitit 2008 është 485, në krahasim me vitin paraprak kemi shtim të numrit të kontratave në fjalë
për 16,59%. Numri i kontratave të nënshkruara sipas procedurës kuotim i çmimeve gjatë vitit
2008 arrin në 3726, me një zvogëlim krahasuar me vitin paraprak prej 15,43%, Numri i
kontratave të nënshkruara sipas procedurës me vlerë minimale gjatë vitit 2008 është 6437,
krahasuar me vitin paraprak kemi zvogëlim të numrit të kontratave të nënshkruara për 13,38%,
Dhe numri i kontratave të nënshkruara sipas procedurës konkurs projektimi gjatë vitit 2008
është 62, krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej 3,33%,
Numri i kontratave të nënshkruara sipas procedurës së
prokurimit gjatë vitit 2007 dhe 2008
7431
6437

4406
3726

3607
2877

28

0

E hapur E kufizuar

416

485
60

62

E
Kuotimi i Procedurë Konkurs
negociuar çmimeve për vlerë projektimi
minimale

Numri i kontratave 2007

Numri i kontratave 2008

Grafikoni 17
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Në bazë të grafikonit nr.18, shihet se pjesëmarrja e procedurave të hapura në strukturën
e përgjithshme të kontratave të nënshkruara për vitin 2008 është 25,19% %. Pjesëmarrja e
procedurave të negociuara është 3,39%, kurse pjesëmarrja e procedurave sipas kutimit të
çmimeve është 26,03%. Procedurat sipas vlerave minimale marrin pjese me 44,96%, kurse
konkurset e projektimit marrin pjesë vetëm me 0,43 % në kontratat e gjithëmbarshme të
nënshkruara gjatë vitit 2008.
Struktura e numrit të kontratave të nënshkruara sipas
procedurave të prokurimit - gjatë vitit 2008
Konkurs
projektimi
0,43%

Procedurë për
vlerë minimale
44,96%

E hapur
25,19%

E kufizuar
0%

E negociuar
3,39%
Kuotimi i
çmimeve
26,03%

Grafikoni 18
2.10. KONTRATAT E NËNSHKRUARA SIPAS VLERËS DHE PROCEDURAVE TË
PROKURIMIT GJATË VITIT 2008
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurave të prokurimit gjatë
vitit 2008, krahasuar me vitin 2007
Lloji i procedurave:

E hapur

Vlera e kontratave
2007 (€ )

Krahasimi i vitit
2007-2008
( %)

Vlera e kontratave
2008 (€ )

326,326,955.34

639,679,203.78

96.02

1,772,982.62

-

-100.00

E negociuar

50,153,766.34

164,156,690.61

227.31

Kuotimi i çmimeve

20,765,629.23

18,288,457.42

-11.93

Procedurë për vlerë
minimale

3,028,442.83

3,513,627.82

16.02

Konkurs projektimi

180,660.54

845,583.04

368.05

402,228,436.90

826,483,562.67

105.48

E kufizuar

Gjithsejtë :

Tabela 10
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Analiza e prokurimeve publike të ndara sipas llojit të procedurave në tabelën 10, dhe
grafikonin 19 tregon se vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës së hapur gjatë vitit
2008 është 639,679,203.78€, dhe krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje evidente prej
96,02%, Sipas procedurës së kufizuar gjatë vitit 2008 autoritetet kontraktuese nuk kanë
zhvilluar prokurime. Vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës së negociuar gjatë vitit
2008 është 164,156,690.61€, krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej 227,31%, Vlera e
kontratave të nënshkruara sipas procedurës kuotim i çmimeve gjatë vitit 2008 është
18,288,457.42€, gjegjësisht 11,93% më e vogël se vitin paraprak, Kurse sipas procedurës për
vlerë minimale vlera e kontratave gjatë vitit 2008 është 3,513,627.82€, krahasuar me vitin
paraprak kemi një rritje prej 16,02%, por në raport me dyfishimin e vlerës së kontratave gjatë
vitit 2008, kemi një trend pozitiv të zvogëlimit të vlerës së kontratave sipas kësaj procedure.
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës konkurs projektimi gjatë vitit 2008 është
845,583.04€, krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej 368,05%.

Vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurave të
prokurimit gjatë vitit 2007 dhe 2008
639,679,203.78

326,326,955.34
164,156,690.61
50,153,766.34
20,765,629.23
1,772,982.62

18,288,457.42

-

E hapur E kufizuar

3,513,627.82
3,028,442.83

845,583.04

180,660.54

E
Kuotimi i Procedurë Konkurs
negociuar çmimeve për vlerë projektimi
minimale

Vlera e kontratave 2007

Vlera e kontratave 2008

Tabela 19
Në bazë të grafikonit nr. 20, shihet se pjesëmarrja e procedurave të hapura në
strukturën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara sipas vlerës për vitin 2008 është prej
77,40 %.
Pjesëmarrja e procedurave të negociuara është 19,86%, kurse pjesëmarrja e procedurave sipas
kutimit të çmimeve është 2,21%. Procedurat sipas vlerave minimale marrin pjesë me 0,43%,
kurse konkurset e projektimit marrin pjesë vetëm me 0,10 % në kontratat e gjithëmbarshme të
nënshkruara gjatë vitit 2008.
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Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara sipas
procedurave të prokurimit - gjatë vitit 2008
Procedurë për
vlerë minimale
0,43%

Kuotimi i
çmimeve
2,21%

E negociuar
19,86%

Konkurs
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0,10%

E kufizuar
0,00%
E hapur
77,40%

Grafikoni 20
2.11. PROKURIMET PUBLIKE SIPAS LLOJIT DHE PROCEDURAVE TË
PROKURIMIT GJATË VITIT 2008
Procedurat e prokurimit
E
kufizu
ar

Kuotim i
çmimeve

Vlera
minimale

Konkurs
Projektimi

Lloji
prokurimit

E hapur

Furnizim

169,188,802.95

-

150,042,019.87

13,077,724.88

2,674,261.89

-

334,982,809.59

Shërbime

27,164,477.62

-

11,338,215.27

4,920,926.73

819,942.50

-

44,243,562.12

Konkurs
projektim

-

-

-

-

-

845,583.04

845,583.04

Punë

443,325,923.21

-

2,776,455.47

289,805.81

19,423.43

-

446,411,607.92

Gjithsejtë

639,679,203.78

-

164,156,690.61

18,288,457.42

3,513,627.82

845,583.04

826,483,562.67

E negociuar

Gjithësejt:

Tabela 11
Prokurimet publike të ndara sipas llojit të prokurimit dhe procedurave të prokurimit
sipas vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008 , në tabelën 11 dhe grafikonin 21,
tregojnë vlerën e kontratave të nënshkruara duke pasur parasysh kombinimin e llojit të
prokurimit dhe llojin e procedurave të përdorura nga autoritetet kontraktuese.
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2.12. PROKURIMET PUBLIKE SIPAS VLERËS SË PËRLLOGARITUR DHE
VLERËS SË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR GJATË VITIT 2008
Kursimet e realizuara nga prokurimet gjatë vitit 2007 dhe 2008
Viti 2007
Numri i kontratave të
nënshkruara:

Viti 2008

15218

14317

Vlera e kontratave të planifikuar

435,952,876.73

900,203,954.31

Vlera e kontratave të
nënshkruara

402,228,436.90

826,483,562.67

33,724,439.83

73,720,391.64

8.38

8.92

Kursimet (€ )
Kursimet ( % )

Tabela 12
Në bazë të kërkesave sipas Nenit 8.2 të LPP-së, çdo autoritet kontraktues para se ta
fillojë aktivitetin e prokurimit duhet të sigurohet që mjetet për atë aktivitet të prokurimit janë
siguruar duke u bazuar në vlerën parallogaritare të projektit përkatës. Nga tabela 12 shifet se
vlera parallogaritare për të gjitha aktivitet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2008 ka
qenë 900,203,954.31€, ndërsa vlera sipas kontratave të nënshkruara ka qenë 826,483,562.67€.
Kursimet e buxhetit në të gjitha aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2008 janë
73,720,391.64€, apo shprehur në përqindje kemi një kursim të buxhetit për 8.92%. Kjo vjen si
rezultat i zbatimit të procedurave të hapura gjatë kryerjes së aktiviteteve të prokurimit duke
marrë parasyshë se 77,40% të buxhetit për prokurime gjatë vitit 2008, janë shpenzuar sipas
procedurave të hapura, e që janë procedurat më transparente sipas kërkesave të LPP-së .
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2.13. KONTRATAT E NËNSHKRUARA SIPAS OPERATORVE EKONOMIK GJATË
VITIT 2008
a) Numri i kontratave të nënshkruara nga operatorët ekonomik gjatë vitit
2008, krahasuar me vitin 2007
Operatorët ekonomik:

Numri i
kontratave 2007

Numri i
kontratave 2008

Operatoret vendor

14987

14010

-6.52

231

307

32.90

15218

14317

-5.92

Operatoret jo vendor
Gjithsejtë :

Krahasimi i vitit
2007-2008 ( %)

Tabela 13
Duke bërë krahasimin e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008, të ndara sipas
shpërblimit me kontratë në operator ekonomik vendor dhe jo vendor, në tabelën 13, grafikonin
22 dhe 23, rrjedhë se numri i kontratave të dhëna operatorëve vendor është 14010,
krahasuar me vitin paraprak kemi zvogëlim të numrit të kontratave për 6,52%, kurse
pjesëmarrja në numrin e përgjithshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008 është
98,00%. Derisa numri i kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008 nga operatoret jo vendor
është 307, krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej 32,90% të këtyre kontratave dhe me
pjesëmarrje prej 2,00% në strukturën e përgjithshme të kontratave të nënshkruaragjatë vitit
2008.

Numri i kontratave të nënshkruara sipas operatorve
ekonomik gjatë vitit 2007 dhe 2008
14987
14010

307

231

2007

2008

Operatoret ekonomik vendor

Operatoret ekonomik jo vendor

Grafikoni 22
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Struktura e numrit të kontratave të nënshkruara sipas
operatorve ekonomik- gjatë vitit 2008
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2.14. KONTRATAT E NËNSHKRUARA NE BAZE TE VLERËS DHE
OPERATORËVE EKONOMIK GJATË VITIT 2008
b) Vlera e kontratave të nënshkruara nga operatorët ekonomik gjatë vitit
2008, krahasuar me vitin 2007
Operatorët ekonomik:

Vlera e kontratave
2007 (€ )

Vlera e kontratave
2008 (€ )

Krahasimi i
vitit 20072008 ( %)

Operatoret vendor

272,311,662.18

587,017,393.58

115.57

Operatoret jo vendor

129,916,774.72

239,466,169.09

84.32

Gjithsejtë :

402,228,436.90

826,483,562.67

105.48

Tabela 14
Nga analiza e bërë e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008, të ndara sipas
shpërblimit me kontratë në operator ekonomik vendor dhe jo vendor, në tabelën 14,grafikonin
24 dhe 25, rrjedhë se vlera e kontratave të dhëna operatorëve vendor është 587,017,393.58€,
krahasuar me vitin paraprak kemi rritje të vlerës së kontratave për 115,57%, kurse pjesëmarrja
në vlerën e përgjithshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008 është 71,03%. Derisa
vlera e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008 nga operatoret jo vendor është
239,466,169.09€, krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej 84,32% të vlerës së këtyre
kontratave dhe me pjesëmarrje prej 28,97% në strukturën e përgjithshme të kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2008.
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Vlera e kontratave të nënshkruara sipas operatorve
ekonomik gjatë vitit 2007 dhe 2008
587,017,393.58

272,311,662.18
239,466,169.09

129916774.7
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Operatoret ekonomik vendor

2008
Operatoret ekonomik jo vendor
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Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara sipas
operatorve ekonomik- gjatë vitit 2008
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71,03%

Operatoret
ekonomik jo
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2.15. KONTRATAT E NËNSHKRUARA SIPAS AFATEVE TE PUBLIKIMIT GJATË
VITIT 2008
a) Numri i kontratave të nënshkruara sipas afatit kohor gjatë vitit 2008
Afatet:

Numri i kontratave

Pjesëmarrja në shumën e
përgjithshme ( %)

13124

91.667

1193

8.333

14317

100.000

Afate normale kohore
Shkurtim i afatit
Gjithsejtë :

Tabela 15
Siç shihet në tabelën 15 dhe grafikonin 25, numri i kontratave të publikuara nga
autoritetet kontraktuese me afate normale kohore është 13124, dhe pjesëmarrje prej 91,667%
në numrin e gjithëmbarshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008. Kurse numri i
kontratave të shpallura me shkurtim afati arrin në 1193, gjegjësisht me pjesëmarrje prej
8,333% në numrin e përgjithshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008.

Numri i kontratave të nënshkruara sipas afateve të
publikuara
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2.16. KONTRATAT E NËNSHKRUARA SIPAS AFATIT KOHOR NE BAZE TE
VLERËS GJATË VITIT 2008
a) Vlera e kontratave të nënshkruara sipas afatit kohor gjatë vitit 2008
Vlera e kontratave 2008
(€ )

Afatet:

Pjesëmarrja në vlerën e
përgjithshme
( %)

Afate normale kohore

496,290,782.15

60.05

Shkurtim i afatit

330,192,780.52

39.95

Gjithsejtë :

826,483,562.67

100.00

Tabela 16
Dhe bazuar në tabelën 16 dhe grafikonin 26, vlera e kontratave të publikuara nga
autoritetet kontraktuese me afate normale kohore është 496,290,782.15€, dhe pjesëmarrje prej
60.05% në vlerën e gjithëmbarshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008. Kurse vlera e
kontratave të nënshkruara me shkurtim afati arrin në 330,192,780.52€, gjegjësisht me
pjesëmarrje prej 39,85% në numrin e përgjithshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit
2008.

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara sipas
afateve gjatë vitit 2008

Afate normale
kohore
60,05%

Shkurtim i afatit
39,95%

Grafikoni 26
27

Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2008

2.17. KONTRATAT E NËNSHKRUARA SIPAS KRITERIT PËR DHËNJE
KONTRATE GJATË VITIT 2008
Numri i kontratave të nënshkruara sipas kriterit për dhënie kontrate gjatë vitit 2008
Sipas çmimit

Pjesëmarrja në shumën e
përgjithshme ( %)

Numri i kontratave

Çmimi më i ulët
Çmimi ekonomikisht më i
favorshëm
Gjithsejtë :

13754

96.07

563

3.93

14317

100.000

Tabela 17
Nga tabela 17 dhe grafikonin 27, numri i kontratave të nënshkruara nga autoritetet
kontraktuese duke përdor si kriter për dhënie kontrate çmimin më të ulët është 13754, dhe
pjesëmarrje prej 96,07% në numrin e gjithëmbarshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit
2008. Kurse numri i kontratave të dhëna, ku si kriter është çmimi ekonomikisht më i favorshëm
arrin në 563, gjegjësisht me pjesëmarrje prej 3,93% në numrin e përgjithshëm të kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2008.
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2.18. KONTRATË E NËNSHKRUARA SIPAS VLERËS DHE KRITERIT PËR
DHËNIE KONTRATE GJATË VITIT 2008
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas kriterit për dhënie kontrate gjatë vitit 2008
Sipas çmimit

Vlera e kontratave 2008
(€ )

Pjesëmarrja në vlerën e
përgjithshme
( %)

Çmimi më i ulët

465,130,664.48

56.28

Çmimi ekonomikisht më i
favorshëm

361,352,898.19

43.72

Gjithsejtë :

826,483,562.67

100.00

Tabela 18
Si shihet në tabelën 18 dhe grafikonin 28, vlera e kontratave të nënshkruara nga
autoritetet kontraktuese sipas kriterit për dhënie çmimi më i ulët është 465,130,664.48€, dhe
pjesëmarrje prej 56,28% në vlerën e gjithëmbarshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit
2008. Kurse vlera e kontratave të shpallura sipas kriterit për dhënie kontrate çmimi
ekonomikisht më i favorshëm arrin në 361,352,898.19€, gjegjësisht me pjesëmarrje prej
43,72% në numrin e përgjithshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008.
Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara sipas
kriterit për shpërblim me kontrata gjatë vitit 2008
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2.19. PROKURIMET PUBLIKE NË RAPORT ME BPV NË KOSOVË GJATË
VITIT 2008
Vlera e përgjithshme e prokurimeve publike të evidentuara në bazë të raporteve të
dërguara nga autoritetet kontraktuese që përfshin numrin prej 14317 kontratave të nënshkruara
për periudhën 01.01.2008 - 31.12.2008 është 826,483,562.67 €, çka paraqet 21,99 % të BPV
( Bruto Produkti Vendor në vitin 2008 në Kosovë = 3.757.000.000 €. 3

Pjesëmarrja e Prokurimeve Publike në Bruto Produktin
Vendor gjatë vitit 2008

Pjesëmarrja e
Prokurimeve
Publike në BPV
21,99%

Grafikoni 29

3

Burimi : Departamenti i Makroekonomisë - MEF
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2.20.KONTRATAT E NËNSHKRUARA NË KOSOVË NGA AUTORITETET
KONTRAKTUESE GJATË VITIT 2008

Nr

4

Autoritetet kontraktuese

Vlera e kontratave
të nënshkruara (€ )

Piesmarrja në
vlerën e
përgjithshme
( %)

82

4,695,220.12

0.568

210

3,651,147.01

0.442

43

74,760.65

0.009

3

257,367.50

0.031

Numri i
kontratave të
nënshkruara4

1

Administrata Tatimore e Kosovës

2

Aeroporti i Prishtinës

3

Agjencia per Barazi Gjinore/ZK

4

Agjencioni i Kosovës për Produkte
Medicinale

5

Agjencioni i Prokurimit Publik

18

52,020.18

0.006

6

Agjencioni i Veterinarisë

41

1,003,443.09

0.121

7

Agjencioni Kadastral i Kosovës

25

1,122,715.96

0.136

8

Agjencioni Kosovar i Privatizimit

35

1,046,269.42

0.127

9

Agjencioni Kosovar i Pronës

120

792,642.65

0.096

10

Agjencioni Kunderkorrupcionit

25

92,941.05

0.011

11

Agjencioni Pyjor i Kosovës

25

315,767.29

0.038

12

Akademia e Shkencave dhe Arteve

39

81,566.78

0.010

13

Autoriteti i Aviacionit Civil

11

16,013.54

0.002

14

Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit

17

1,519,185.51

0.184

15

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

119

904,499.31

0.109

16

Bibloteka Kombtare dhe Universitare e
Kosovës

83

183,026.41

0.022

17

CDF

4

160,682.75

0.019

18

Drini i Bardh Pejë

3

9,800.00

0.001

19

Enti për ndihmë të shpejt mjekësorePrishtinë

21

29,319.29

0.004

20

Enti Statistikor i Kosovës

18

648,919.11

0.079

21

Hekurudhat e Kosovës

133

4,706,469.89

0.569

22

Iber Lepenci Prishtinë

76

1,766,441.69

0.214

23

Inspektoriati Policor i Kosovës

18

60,470.90

0.007

24

Institucioni i Ombudspersonit në Kosovë

78

124,184.28

0.015

25

Instituti Albanologjik

13

65,959.94

0.008

26

Instituti Gjyqësor i Kosovës

23

203,018.35

0.025

27

Instituti i Kosoves per Administrate
Publike

14

46,693.25

0.006

28

Instituti i Mjeksis së Punës Gjakovë

21

99,617.34

0.012

29

Instituti Kombëtar i Shënd. publike të
Kosovës

25

146,236.50

0.018

30

Instituti Kombëtarë i Shëndetësisë Publike
të Kosovës-Dega Ferizaj

10

5,515.48

0.001

31

Instituti Pedagogjik i Kosovës

14

24,458.50

0.003

32

KK Deçan

105

1,008,685.35

0.122

Kontratat e nënshkruara përfshijnë të gjitha llojet e kontratave, pra edhe prokurimet me vlerë minimale .
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33

KK Dragash

34

83

440,023.11

0.053

KK Drenas

179

2,995,232.02

0.362

35

KK F. Kosovë

108

1,244,260.23

0.151

36

KK Ferizaj

124

2,964,748.22

0.359

37

KK Gjakovë

166

4,936,417.36

0.597

38

KK Gjilan

226

5,209,379.17

0.630

39

KK Hani i Elezit

72

355,568.63

0.043

40

KK Istog

132

1,622,647.87

0.196

41

KK Junik

40

272,779.27

0.033

42

KK Kamenicë

130

853,140.03

0.103

43

KK Kaqanik

128

648,674.10

0.078

44

KK Klinë

133

3,433,361.01

0.415

45

KK Lipjan

340

3,399,046.54

0.411

46

KK Malishevë

68

1,629,934.49

0.197

47

KK Mamush

39

101,203.90

0.012

48

KK Mitrovicë

336

2,981,622.96

0.361

49

KK Novobërd

39

66,724.20

0.008

50

KK Obiliq

87

961,458.96

0.116

51

KK Pejë

313

3,410,701.27

0.413

52

KK Podujevë

142

2,694,118.04

0.326

53

KK Prishtinë

208

19,106,808.03

2.312

54

KK Prizëren

604

6,169,618.58

0.746

55

KK Rahovec

101

1,408,405.80

0.170

56

KK Shterpc

36

156,849.75

0.019

57

KK Shtime

115

829,828.25

0.100

58

KK Skenderaj

115

3,193,745.58

0.386

59

KK Suharekë

204

2,217,766.84

0.268

60

KK Viti

81

1,236,434.53

0.150

61

KK Vushtrri

280

4,687,970.43

0.567

62

Komisioni i Pavarur për Media

41

269,055.87

0.033

63

Komisioni i pavarur për Miniera dhe
Minerale

146

701,451.30

0.085

64

Komisioni për ndihmë Juridike

17

110,887.00

0.013

65

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

19

120,104.06

0.015

66

Kompania e Mbeturinave Ambienti Pejë

65

154,140.80

0.019

67

Kompania e Mbeturinave Higjena Gjilan

36

394,467.99

0.048

68

Kompania e mbeturinave Uniteti Mitrovicë

16

341,162.50

0.041

69

Kompania e Ujit. Radoniqi&Dugagj.
Gjakovë

17

240,827.56

0.029

70

Kompania e Ujsjellsit Mitrovica

30

111,922.05

0.014

71

Kompania e Ujsjellsit Rajonal
”Hidrodrini”Pejë

32

177,929.16

0.022

72

Kompania eUjsjellsit Rajonal Hidromorava
Gjilan

22

115,865.78

0.014
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73

Kompania eUjsjellsit Rajonal
Hidrosistemi"Radoniqi" Gjakovë

74

65

211,719.01

0.026

Kompania eUjsjellsit Rajonal Prishtina

134

1,474,175.47

0.178

75

Kompania Hidroregjioni Jugor Prizren

86

178,003.48

0.022

76

Kompania për menagjimin e Deponive te
Kosoves

15

497,867.75

0.060

77

Kompania Regjionale e Mbeturinave Ekoregjioni Prizren

46

272,373.29

0.033

78

Kompania Regjionale e Mbeturinave
Pastrimi Prishtinë

17

1,213,459.90

0.147

79

Kompanija Ngrohtorja e Qytetit Gjakovë

22

326,337.95

0.039

80

Kompanija Publike Banesore Prishtine

2

1,792,187.90

0.217

81

Korporata Energjetike e Kosovës

1059

261,766,281.98

31.672

82

KOSTT

228

23,084,333.64

2.793

83

Kuvendi i Kosovës

201

1,010,953.36

0.122

84

Mininistria e Ekonomis dhe Financave

32

937,952.07

0.113

85

Ministria e Administrimit dhe Pushteti
Lokal

99

1,747,134.82

0.211

86

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknol.

151

55,778,688.30

6.749

87

Ministria e Bujqësisë

121

2,240,401.66

0.271

88

Ministria e Drejtësisë

193

3,244,632.84

0.393

89

Ministria e Energjisë dhe Minierave

112

901,232.62

0.109

90

Ministria e Forces dhe Siguris

71

363,923.72

0.044

91

Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve

120

3,191,221.78

0.386

92

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapsinor

116

3,720,871.69

0.450

93

Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale

111

7,574,341.89

0.916

94

Ministria e Punëve të Mbrendshme

117

4,684,029.64

0.567

95

Ministria e punve te jashtme

39

434,392.89

0.053

96

Ministria e Shëndetsis

111

16,860,774.73

2.040

97

Ministria e Shërbimeve Publike

170

27,443,386.68

3.320

98

Ministria e Transportit dhe Postë
tlekomunikacionit

207

171,845,800.02

20.792

99

Ministria e Tregtis dhe Industris

78

2,596,274.86

0.314

116

3,061,999.34

0.370

100

Ministria për Komunitete dhe Kthim

101

MSH Nëjisia Implementuese

48

399,942.45

0.048

102

Organi Shqyrtues i Prokurimit

11

73,753.85

0.009

103

Posta dhe Telekomunikacioni I Kosovës

624

56,200,088.65

6.800

104

Qendra e Intelegjencës Financiare

27

336,941.88

0.041

105

Qendra e Kosovës për Sig. Pub Edu.e
Zhv.

44

1,101,121.48

0.133

106

Qendra e Studentëve

27

687,306.38

0.083

107

Qendra Klinike Stomat. Univerzitare e
Kosovës

47

149,903.35

0.018

108

Qendra Klinike Univerzitare e Kosovës

113

1,340,350.78

0.162

109

Qendra Kombtare e Kosovës për
transfuzionin e gjakut-Prishtinë

45

330,037.53

0.040
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110

Qendra kryesore e Mjeksis Familiare
Prishtinë

111

Radio Televizioni I Kosovës

112

73

242,951.35

0.029

117

1,404,147.52

0.170

Sekretariati i Këshillit Gjyqsor të Kosovës

74

1,960,020.01

0.237

113

Sekretariati I Komisionit Qendror I
Zgjedhjeve

29

93,888.05

0.011

114

Shërbimi Doganor

107

3,062,963.81

0.371

115

Sherbimi i shëndetit mendor Mitrovicë

19

44,877.56

0.005

116

Shërbimi i Shëndetit Mendor -Pejë

5

36,950.80

0.004

117

Shërbimi i Shëndetit Mendor Prizren

23

51,906.67

0.006

118

Shërbimi i Shëndetit Mendor-Prishtin

30

79,796.95

0.010

119

Shërbimi Policor i Kosovës

1128

26,499,949.72

3.206

120

Spitali Rajonal Ferizaj

16

424,266.42

0.051

121

Spitali Rajonal Gjakove

116

775,300.33

0.094

122

Spitali Rajonal Gjilan

50

912,728.91

0.110

123

Spitali Rajonal Mitrovic

50

170,406.66

0.021

124

Spitali Rajonal Pejë

59

979,518.98

0.119

125

Spitali Rajonal Prizren

25

988,190.51

0.120

126

Spitali rajonal Vushtrri

70

219,201.00

0.027

127

Termokos Prishtinë

30

4,856,599.03

0.588

128

Trepça -Ndërmarrje në Administrim të
AKM-së

227

3,774,910.29

0.457

129

Trupat Mbrojtëse të Kosovës

104

8,413,918.23

1.018

130

Universiteti i Prishtinës

167

2,825,919.46

0.342

131

Zyra e Auditorit Gjeneral

43

173,372.65

0.021

132

Zyra e Kryeministrit

197

1,674,356.88

0.203

133

Zyra e Presidences se Kosovës

156

695,938.68

0.084

134

Zyra e Rregullatorit për Energji

28

122,861.12

0.015

135

Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina

7

43,079.12

0.005

14317

826,483,562.67

100.00

Totali:
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2.21. AUTORITETET KONTRAKTUESE ME VLERË TË PËRGJITHSHME
TË KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA QË E TEJKALOJNË VLERËN
3.000.000,00 € GJATË VITIT 2008
Nr.
Autoritetet kontraktuese:

Vlera e kontratave
të nënshkruara
2007 (€ )

Vlera e kontratave
të nënshkruara
2008 (€ )

Krahasimi i
vitit 20072008 ( %)

1

Korporata Energjetike e Kosovës

149,640,280.45

261,766,281.98

74.93

2

Ministria e Transportit dhe Postë
tlekomunikacionit

22,558,145.11

171,845,800.02

661.79

3

Posta dhe Telekomunikacioni I Kosovës

18,566,369.01

56,200,088.65

202.70

4

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Tek.

14,149,038.93

55,778,688.30

294.22

5

Ministria e Shërbimeve Publike

3,650,212.11

27,443,386.68

651.83

6

Shërbimi Policor i Kosovës

13,379,465.63

26,499,949.72

98.06

7

KOSTT

17,305,070.77

23,084,333.64

33.40

8

KK Prishtinë

15,861,172.47

19,106,808.03

20.46

9

Ministria e Shëndetsis

5,913,352.35

16,860,774.73

185.13

10

Trupat Mbrojtëse të Kosovës

5,784,089.18

8,413,918.23

45.47

11

Ministria e Punës dhe Mirëqenjes
Sociale

951,532.27

7,574,341.89

696.02

12

KK Prizëren

8,230,053.54

6,169,618.58

-25.04

13

KK Gjilan

2,205,480.52

5,209,379.17

136.20

14

KK Gjakovë

1,302,694.79

4,936,417.36

278.94

15

Termokos Prishtinë

4,770,954.86

4,856,599.03

1.80

16

Hekurudhat e Kosovës

4,277,495.42

4,706,469.89

10.03

17

Administrata Tatimore e Kosovës

1,062,376.34

4,695,220.12

341.95

18

KK Vushtrri

1,595,175.91

4,687,970.43

193.88

19

Ministria e Punëve të Mbrendshme

4,496,726.86

4,684,029.64

4.17

20

Trepça -Ndërmarrje në Administrim të
AKM-së

2,923,388.29

3,774,910.29

29.13

21

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapsinor

2,572,102.66

3,720,871.69

44.66

22

Aeroporti i Prishtinës

9,270,517.00

3,651,147.01

-60.62

23

KK Klinë

2,074,097.60

3,433,361.01

65.54

24

KK Pejë

2,164,757.43

3,410,701.27

57.56

25

KK Lipjan

1,939,506.90

3,399,046.54

75.25

26

Ministria e Drejtësisë

6,294,756.92

3,244,632.84

-48.45

27

KK Skenderaj

1,090,222.50

3,193,745.58

192.94

28

Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve

2,044,151.54

3,191,221.78

56.11

29

Shërbimi Doganor

3,187,899.28

3,062,963.81

-3.92

30

Ministria për Komunitete dhe Kthim

1,117,895.12

3,061,999.34

173.91
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2.22. KONTRATAT E NËNSHKRUARA ME VLERË MBI 3.000.000,00 € NGA
AUTORITETET KONTRAKTUESE GJATË VITIT 2008
Autoritetet
kontraktuese:

Përshkrimi i kontratës

Procedura

Vlera e kont.( €)

1

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Riparimi komplet me çelës ne dorë i Sistemeve
të Shiritave Transportues-Palosëve për Largim
të Djerrinës në Minierat e Qymyrit në KEK

E hapur

49,983,528.52

2

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Riparimi komplet me çelës ne dorë i Sistemeve
të Shiritave Transportues-Palosëve për Largim
të Djerrinës në Minierat e Qymyrit në KEK

E hapur

22,157,385.00

3

Posta dhe
Telekomunikacioni
I Kosovës

Zgjerimi I Rrjetit te Vala/PTK-Faza 5
(Vala Network Extension-Phase 5)

E negocuar

20,498,331.00

4

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Remontin e dy Excavatoreve SchRs 650 (E
9 &E10

E negocuar

19,920,512.00

5

Ministria e
Shërbimeve
Publike

Renovimi gjeneral i Pallatit të Mediave - Kulla
dhe auditoriumi

E hapur

14,694,453.67

6

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Blerja e energjisë elektrike për periudhën
04.10.08--31.03.2009

E negocuar

14,141,960.00

7

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

NDERTIMI I RRETH RROTULLIMIT NË
UDHËKRYQIN E RRUGËVE M9 DHE M2
PRISHTINË

E hapur

11,750,446.99

8

Posta dhe
Telekomunikacioni
I Kosovës

Ndërtimi I 29 rrjetave lokale kabllore me çelsa
në dorë

E hapur

10,318,737.46

9

KOSTT

COMMUNICATION NETWORK

E hapur

9,214,769.00

10

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Blerja e energjisë elektrike për periudhën 4
janar 2008 deri me 15 mars 2008

E negocuar

9,073,520.00

11

Korporata
Energjetike e
Kosovës

FURNIZIM ME PJESE MAKINERIE DHE
ELEKTRIKE PER RIPARIMIN E SISTEMIT I –
DJERRINES PER SHIRITA TRANSPORTUES LOT
1: PJESE MAKINERIE PER SHIRITA
TRANSPORTUES

E hapur

8,991,186.00

12

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Blerja e energjisë elektrike për periudhën
10.10.08--28.02.2009

E negocuar

8,624,177.60

13

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

ZGJERIMI I RRUGËS M9 PRISHTINË-PEJË LLOT
II

E hapur

8,276,744.58

14

KOSTT

SCADA/EMS

E hapur

7,875,370.00

15

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Blerja e energjisë elektrike për periudhën
11.10.08--31.03.2009

E negocuar

7,451,424.00
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16

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

NDERTIMI I RRUGË MAGUR-SHALË-KLEQKË F
AZA II-të

E hapur

6,836,256.91

17

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

ZGJERIMI I RRUGËS M9 PRISHTINË-PEJË LLOT
I

E hapur

6,150,889.50

18

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

PROJEKTIMI DETAL I AUTORRUGËS LIPJANHANI I ELEZIT-L-60KM

E hapur

6,070,327.90

19

Ministria e
Shërbimeve
Publike

Ndërtimi i ASHAK –ut

E hapur

5,997,272.40

20

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Blerja e energjisë elektrike për periudhën
08.10.08--28.02.2009

E negocuar

5,879,958.00

21

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Zgjerimi dhe perforcimi i rrjetit distributiv ne
KEK ,ne distrikte
Prishtine,Peje,Prizeren,Ferizaj,Gjakov,Mitrovice
dhe Gjilan

E hapur

5,803,319.26

22

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Riparimi Emergjent i Kaldajës Bll.A5
Kontrata plotësuse për EKO

E negocuar

5,485,326.00

23

Korporata
Energjetike e
Kosovës

BLERJA E ROTORIT TE RI PER GJENERATORIN
ELEKTRIK PER TC B NË KEK SH.A

E negocuar

4,909,000.00

24

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Riparimi i ESHA-ve 10/70

E negocuar

4,906,230.83

25

Posta dhe
Telekomunikacioni
I Kosovës

Kërkesë për marrjen me qira të 110
lokacioneve të reja për vendosjen e BTS për
nevojat e fazës 5 dhe vazhdimi I kontratave
për 286 BTS ekzistues

E negocuar

4,635,500.00

26

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Blerja e energjisë elektrike për periudhën
01.12.08--28.02.2009

E negocuar

4,617,837.50

27

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

REHABILITIMI I RRUGËS REGJIONALE ARLLATMALISHEVË

E hapur

4,499,218.85

28

Termokos
Prishtinë

Furnizim me mazut dhe nafte per ngrohje

E hapur

4,391,625.00

29

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

NDËRTIMI I URAVE NË M9 FUSHË KOSOVË
ARLLAT LOT III

E hapur

4,287,574.45

30

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

ZGJERIMI I RRUGËS M2 PRISHTINËMITROVICË LLOT II

E hapur

4,266,234.95

31

Posta dhe
Telekomunikacioni
I Kosovës

' Furnizim me gjenerator me rezervar nafte,
kontenjer dhe stabilizator te tensionit ''

E hapur

4,191,346.40
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32

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

ZGJERIMI I RRUGËS M2 PRISHTINËMITROVICË LLOT I

E hapur

4,150,156.88

33

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Furnizim me pjese rezerve

E hapur

4,054,131.62

34

Korporata
Energjetike e
Kosovës

FURNIZIM ME TRANSFORMATOR KRYESOR 400
MVA 24 KV /400 KV (2AT) PER TC KOSOVA B

E hapur

4,051,900.00

35

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

NDERTMI I URAVE NË RRUGEN M9 FUSHË
KOSOVË ARLLAT LOT IV

E hapur

3,977,867.56

36

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Blerja e transformatorit te perdorur 240 MVA
;15,75kV /220kV

E negocuar

3,726,550.85

37

Korporata
Energjetike e
Kosovës

IBlerja e energjisë elektrike për periudhën 0525.08.2008

E negocuar

3,709,440.00

38

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

NDËRTIMI I RRUGËS GLLOGOVICËHAJKOBILLË

E hapur

3,690,942.87

39

Ministria e Arsimit
Shkencës dhe
Teknol.

Vazhdimi i punimeve në objektin e MASHT
Faza III-të 079

E hapur

3,689,470.40

40

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Furnizim me Mazut.

E hapur

3,668,064.00

41

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

NDERTIMI I URAVE NË RRUGËN M9 FUSHË
KOSOVË ARLLAT LOT II

E hapur

3,490,115.30

42

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

NDERTIMI I RRUGËS DRENAS-GRABOC I
POSHTEM-GURI I PLAKËS LOT II

E hapur

3,360,445.45

43

Ministria e
Transportit dhe
Postë
tlekomunikacionit

NDËRTIMI I RRUGËS REGJIONALE R105
VUSHTRRI PJESA E II

E hapur

3,199,395.35

44

Korporata
Energjetike e
Kosovës

Riparimi I sistemit I(pare) Djerrine E-10B
4SH.T,P-3B(nje burimor)

E negocuar

3,065,215.87
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3. AKTIVITETET E KOMISIONIT RREGULLATIV TË PROKURIMIT PUBLIK
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ne menyre mjafte te suksesshme,ne
bashkepunim me OECD/SIGMA nga Parisi, gjate Shtatorit 2008 organizoje Konferencen
Rajonale me temën "Reformimi i prokurimit publik në Ballkanin Perëndimor ", me koncentrim
të veçantë në sfidat kryesore dhe prioritetet për ndryshime. Ishte kjo njera nder ngjarjet me te
rendesishme ne fushen e prokurimit publik ne tere Europen gjate vitit 2008. Pjesëmarrës të
konferencës ishin përfaqësuesit e institucioneve shtetërore të prokurimit publik nga rajoni i
Ballkanit Perëndimor si: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia,
Mali i zi, Turqia, mandej pëfaqësuesit e KE nga Brukseli OECD/SiGMA nga Parisi, dhe
përfaqësues dhe ekspertë të prokurimit nga shtete të ndryshme të Evropës.
Gjate vitit 2008, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ne baze te kompetencave qe dalin nga
Neni 82.2 ( a ) i Ligjit per Prokurim Publik Nr. 02-L/99, ka perpiluar dhe shpallur komplet
legjislacionin dytesor ne perputhje me ligjin e amamndamentuar per prokurim publik i cili ka hyre ne
fuqi me 06 Qershor 2007.
Struktura e legjislacionit dytesor e perpiluar dhe shpallur nga KRPP-ja gjate vitit 2008 paraqitet ne
tabelen e meposhtme :
STRUKTURA E LEGJISLACIONIT DYTËSOR
HYRJE NË SISTEMIN E PROKURIMIT PUBLIK
RREGULLAT MBI PROCEDURAT E PROKURIMIT

Rregulla të radhitura sipas datës së hyrjes në fuqi

Titujt

Data e hyrjes në fuqi

FORMULARËT STANDARD DHE DOSJET E TENDERIT
Formulari Standard “Njoftimi Paraprak”

01.01.2008

Formulari Standard “Raporti vjetor për kontratat e lidhura publike”

01.01.2008

Formular Standard për parashtrimin e ankesës në OSHP

01.01.2008

Formulari Standard “Çmimet e kuotuara për procedurën me vlerë minimale nën 1000 €”

01.01.2008

NJOFTIMI PËR KONTRATË DHE PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Formulari Standard “Njoftimi për Kontratë – Furnizim, shërbime punë” për publikim në uebfaqen e KRPP-së

01.01.2008

Formulari Standard “Njoftimi për Kontratë - Furnizim, shërbime punë” (për publikim në gazetë)

01.01.2008

Formulari Standard “Njoftimi për dhënie të Kontratës”për publikim në ueb-faqen e KRPP-së

01.01.2008

Formulari Standard “Njoftimi për dhënie të Kontratës” (për publikim në gazetë)

01.01.2008

Formulari Standard “Njoftimi për Konkursin e Projektimit” (për publikim në ueb-faqen e
KRPP)

01.01.2008

Formulari Standard “Njoftimi për Konkursin e Projektimit (për publikim në gazetë)

01.01.2008

Formulari Standard “Njoftimi për rezultatet e Konkursit të Projektimit” (për publikim në
ueb- faqen e KRPP-së)

01.01.2008

Formulari Standard “Njoftimi për rezultatet e Konkursit të Projektimit” (për publikim në gazetë)

01.01.2008

Formulari Standard “Njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit” (për publikim në uebfaqen e KRPP-së)
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Formulari Standard “Njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit” (për publikim në gazetë)

01.01.2008

KODI ETIK I PROKURIMIT - anekset
Formulari Standard “Deklarata nën Betim për Zyrtarët e Prokurimit”

01.01.2008

Formulari Standard “Deklarata nën Betim për anëtarët e komisionit të vlerësimit të tenderëve”

01.01.2008

Formulari Standard “Deklarata nën Betim për punonjësit e KRPP-së, APP-së dhe OSHP-së”

01.01.2008

01.01.2008

DOSJET E TENDERIT
Formulari Standard “Dosja e tenderit për Furnizim”

01.08.2008

Formulari Standard “Dosja e Tenderit për Punë”

01.08.2008

Formulari Standard “Dosja e Tenderit për Shërbime”

01.08.2008

Formulari Standard “Dosja e Tenderit për “Kuotimin e Çmimeve”

01.08.2008

Udhëzues mbi Procedurën për blerjet me vlerë minimale
Rregullore për Prokurimin Publik

01.08.2008
01.01.2009

Rregullore për Prokurimin Publik

01.01.2009

Formulari Standard “Planifikimi i Prokurimit”

01.01.2009

PROCESVERBALI I HAPJES SË TENDERËVE
Formulari Standard “Procesverbali i Hapjes së Tenderëve”

01.01.2009

Formulari Standard “Deklarata e nevojave dhe përcaktimi i fondeve në dispozicion”
01.01.2009

REGJISTRI I KËRKESAVE PËR DOSJE TË TENDERIT DHE PËR DORËZIMIN E TENDERËVE
Formulari Standard “Regjistri i kërkesave për dosje të tenderit”

01.01.2009

Formulari Standard “Regjistri i tenderëve të dorëzuar”

01.01.2009

FORMULARËT STANDARD PËR VLERËSIMIN E TENDERËVE
Raporti i vlerësimit të tenderëve – Procedurat për Kuotimin e Çmimit.

01.01.2009

Raporti i vlerësimit të tenderëve - Procedurat e hapura, të kufizuara dhe të negociuara:

01.01.2009

“Vlerësimi i përshtatshmërisë dhe kualifikimi i tenderuesve/kandidatëve”

“Përshtatshmëria administrative e tenderuesve”
“Përshtatshmëria teknike e tenderëve”
“Radhitja e tenderëve - “çmimi më i ulët”
“Radhitja e tenderëve – Tenderi ekonomikisht më i favorshëm”
“Kryerja e negociatave (faza e negociatave)”
“Kryerja e negociatave (faza finale e negociatave)”
“Procesverbali për ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve”

LETRA STANDARDE
“Kërkesë për pjesëmarrje”

01.01.2009

“Ftesë për negociata ”

01.01.2009

“Kërkesë për Sqarim të Tenderëve”.

01.01.2009

“Njoftim i tenderuesve mbi gabimet aritmetikore”

01.01.2009

“Kërkesë për Sqarim mbi tenderin anormal të ulët”

01.01.2009

“Letër Standarde për tenderuesin e pa suksesshëm”

01.01.2009

.“Letër Standarde për tenderuesin e suksesshëm”

01.01.2009

“Letër Standarde për tenderuesin/kandidatin e eliminuar”

01.01.2009

Formulari Standard “Kërkesë për autorizim dhe deklarata në APP” për përdorimin e
procedurës së negociuar pa publikimin e Njoftimit për Kontratë.

01.01.2009
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Përmes Departamentit për Mbikqyrje dhe Monitorime, Komisioni Rregullativ i Prokurim
Publik gjatë vitit 2008 ka kryer mbikëqyrje dhe monitorim të plota të aktiviteteve të prokurimit
sipas planit vjetor, monitorime sipas kërkesës apo sipas rastit, vëzhgime të hapjeve publike
dhe interpretime të neneve të LPP-së për nevoja të autoriteteve kontraktuese apo të operatorëve
ekonomik.
Gjate vitit 2008, Departamentit për mbikëqyrje dhe monitorim i KRPP-se ka kryer :
•
•
•
•

12 Monitorime dhe mbikëqyrje të aktiviteteve të prokurimit në AK sipas planit
5 Monitorime - Inspektime të aktiviteteve të prokurimit sipas kërkesës
7 Vëzhgime të hapjes publike.
13 Përgjigje në kërkesat për interpretime të LPP.

Gjatë vitit 2008, trajnimet për prokurim publik kanë vazhduar të mbahen në bashkëpunim
të ngushtë me Institutin Kosovar për Administratë Publike të Kosovës.
Trajnimet në fushën e prokurimit publik të mbajtura gjatë vitit 2008 janë përqendruar në
amendamentimin e Ligjit për Prokurim Publik, në mënyrën e funksionimit të faqes zyrtare të
prokurimit publik të Kosovës, si dhe në mënyrën e plotësimit të dokumenteve standarde të
prokurimit. Për këtë qëllim janë mbajtur dhjetë seanca trajnimi me nga dhjete grupe të
vijueseve te zyrtareve te prokurimit. Vijues të këtyre trajnimeve kanë qenë zyrtarët e
prokurimit të të gjitha autoriteteve kontraktuese të Kosovës, duke përfshirë institucionet
qeveritare të Kosovës, kompanitë publike si dhe disa OJQ. Testimi është mbajtur më 23 dhe 24
dhjetor 2008 në lokalet e IKAP-it, kurse testimin me sukses e kane kaluar 431 zyrtare te
prokurimit te cilet janë paisur me certifikatë të profesionalizmit në prokurim për vitin 2009.
Viti 2008 është viti i katert që sipas kërkesave të LPP-së, bëhet trajnimi dhe certifikimi i
zyrtarëve të prokurimit publik të Kosovës. Nëse krahasohen ecuritë katervjeqare që nga viti
2005 deri ne 2008, rrethe trajnimit në fushën e prokurimit publik, mund të konstatohet se për
çdo vit numri i zyrtarëve të trajnuar ka shënuar rritje. Gjersa në vitin 2005 ky numër ka qenë
302, në vitin 2006 është rritur në 360, në vitin 2007 në 414, kurse ne vitin 2008 ne 431.
Diagrami në vazhdim tregon numrin e zyrtarëve pjesëmarrës në trajnime dhe të certifikuar
gjatë kater viteve 2005 - 2008.
Numri i zyrtarve të çertifikuar në prokurim publik gjatë
viteve 2005-2008
431

414
360
302

2005

2006

2007
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Sipas të dhënave të paraqitura në grafikon, gjate vitit 2006 në krahasim me vitin 2005
numri i zyrtarëve të certifikuar është rritur për 58, apo shprehur në përqindje për 19 %, gjatë
vitit 2007 në krahasim me vitin 2006 numri i zyrtarëve të certifikuar është rritur për 54, apo
shprehur në përqindje për 15 %, kurse gjate vitit 2008 ne krahasim me vitin 2007 numri i
zyrtarëve të certifikuar është rritur për 17, apo shprehur në përqindje për 4.1 %.
Departamenti për Teknologji Informative dhe Statistika pranë KRPP-së ka filluar të
publikoj njoftimet për kontratë në ueb-faqen elektronike prej muajit Korrik 2007, duke
vazhduar edhe gjatë vitit 2008 të cilat po i paraqesim në tabelën në vazhdim .
Publikimi i njoftimeve ne ueb-faqe www.ks-gov.net/krpp: Janar - Dhjetor 2008
Nr. i njoftimeve të
publikuara

Lloji i njoftimeve:
Njoftim Kontrate

4566

Njoftim për dhënie të kontratës

3160

Njoftim anulimi

1612

Njoftim paraprak

36

Njoftim mbi konkurs projektimi

56

Njoftim mbi rezultatin e konkursit të Projektimit

23

Kërkesë për shprehje interesi

8

Njoftim mbi konkurs projektimi-hapja e ofertave
financiare

2

Gjithsejtë:

9463

Tabela 19
Publikimi i njoftimeve në ueb-faqe: www.ks-gov.net/krpp
Janar - Dhjetor 2008
4566

3160

1612

36

56

23

8

2

Njoftim Njoftim për Njoftim Njoftim Njoftim Njoftim Kërkes për Njoftim
Kontrate dhënie të anulimi paraprak
mbi
mbi
shprehje
mbi
kontratës
konkurs rezultatin e interesi konkurs
projektimi konkursit
projektimitë
hapja e
Projektimit
ofertave
financiare

Grafikoni 31
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Siç shihet nga tabela 1 dhe grafikoni 1, numri i të gjitha njoftimeve të publikuara gjatë
vitit 2008 është 9463. Njoftim për kontratë, numri i publikimeve është 4566, derisa Njoftim për
dhënie të kontratës 3160 , Njoftim anulimi 1612, Njoftim paraprak 36, Njoftim mbi konkurs
projektimi 56, Njoftim mbi rezultatin e konkursit të Projektimit 23, Kërkesë për shprehje
interesi 8, si dhe Njoftim mbi konkurs projektimi-hapja e ofertave financiare 2. Njoftimet e
ndryshme të publikuara në ueb-faqen elektronike pjesa më e madhe e tyre janë ngrit në sistem
nga vet autoritetet kontraktuese dhe një pjesë e tyre janë dërguar në mënyrë elektronike dhe
janë kontrolluar dhe publikuar nga departamenti i TI-së .
Në grafikonin 32 , paraqitet diagrami i numrit të gjitha njoftimeve të publikuara në
ueb-faqe gjatë vitit 2008 .
Paraqitja grafike e njoftimeve të publikuara në www.ks-gov.net/krpp gjatë vitit 2008
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Grafikoni 32
Në grafikonin 33, pasqyrohet pra numri i njoftimeve të publikuara gjatë muajve të vitit
2008. Duke filluar prej muajit janar ku Njoftim kontrate është 99, derisa Njoftim anulimi 46 e
kështu me radhë.
Publikimi i Njoftimeve: Njoftim kontrate dhe Njoftim Anulimi
në ueb-faqen - gjatë vitit 2008
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Në grafikonin 34 , paraqitet numri i njoftimeve të anuluara gjatë vitit 2008,
gjegjësisht njoftimet e anuluara në raport me njoftimet për kontratë, apo njoftimet e publikuara
gjatë secilit muaj, pra e shprehur në përqindje. Si vërehet pra nga diagrami, gjatë muajit janar
46,46% e tenderëve të publikuar janë anuluar nga ana e autoriteteve kontraktuese. Dhe nëse
vërehet në vazhdim të muajve në vijim, kjo përqindje e anulimeve ndryshon varsishtë prej
muajve, ose marr një mesatare gjatë vitit, anulimet e tenderëve në raport me publikimin e tyre
sillen rreth 35,00%.
Njoftimet e Anuluara në raport me Njoftimet për Kontratë shprehur në
% , gjatë vitit 2008
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Grafikoni 34
Grafikoni 35 pasqyron strukturën apo pjesëmarrjen e arsyeve të anulimit të tenderëve
gjatë vitit 2008. Siç vërehet pra 82% e arsyeve të anulimeve është se janë pranuar më pakë se 3
tender të përgjegjshëm apo kërkesa për pjesëmarrje.
Struktura e arsyeve të anulimit të procedurave të prokurimit
publik gjatë vitit 2008

Anulimi është i
nevojshëm për
shkak të ngjarjeve
dhe/apo arsyeve
objektive
6%

Të gjithë tenderët
e përgjegjshëm
përmbajnë çmime
të cilat në mënyrë
substanciale
tejkalojnë buxhetin
7%

Janë pranuar më
pak se tre tender
të përgjegjëshem
apo kërkesa për
pjesmarrje
82%

Një urdhër i
lëshuar nga
autoriteti
kompetent kërkon
;anulimin
5%

Grafikoni 35
44

Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2008

Duke u bazuar ne Vendimin Ekzekutiv Nr. 2008/1, te datës 18 Janar 2008, PSSPja e autorizon KRPP-në për ushtrimin e funksioneve të OSHP-së deri më 31 Mars 2008, dhe
më pas me 30 Prill me amandamentim të Vendimit Ekzekutiv me Nr. 2008/1, ky autorizimin i
vazhdohet KRPP-së deri më 30 Qershor 2008.
Ne baze te autorizimeve te cekura më lartë, Paneli Shqyrtues i KRPP-së deri më 30
Qershor 2008 ka bërë shqyrtimin e ankesave ne prokurimin publik të Kosovës. Për këtë
periudhë Paneli Shqyrtues edhe ka pregaditur Raportin mbi shqyrtimin e ankesave, të cilin
edhe e ka publikuar në ueb-faqen zyrtare të prokurimit publik të Kosovës,ne te tri versionet
gjuhësore(www. ks-gov.net/krpp).
Një kopje te këtij Raportit mbi shqyrtimin e ankesave nga Paneli Shqyrtues i KRPP-së për
periudhë Janar – Qershor 2008, KRPP-ja ne mënyre zyrtare i ka dërguar OSHP-se, me qëllim
që me rastin e pragaditjes së Raportit vjetor nga ana e OSHP-se, sipas kërkesës së Nenit 115 të
LPP-së, të pregaditet një Raport vjetor i kompletuar për tërë vitin 2008, si dhe te behet
krahasueshmeria me vitet paraprake
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4. REKOMANDIMET PËR PËRMIRSIMIN E SISTEMIT TË PROKURIMIT
PUBLIK NË KOSOVË
Legjislacioni në fuqi mbi prokurimin publik në Kosovë përbën një bazë moderne për
funksionimin e sistemit të prokurimit publik në Kosovë. Ligji për Prokurim Publik mbulon në
mënyrë të hollësishme procesin e prokurimit publik nga të gjitha aspektet, duke filluar nga
planifikimi i prokurimit deri te nënshkrimi i kontratës. Ligji mbulon institucionet qeveritare, si
dhe kompanitë publike, duke i përfshirë edhe të gjitha llojet e prokurimeve për mallra, punë,
shërbime dhe konkurse të projektimit. Ligji gjithashtu përmban edhe dispozitat për
mbikëqyrjen dhe monitorimin e aktiviteteve të prokurimit, si dhe dispozitat mbi shqyrtimin e
ankesave.
Neni 82.2 (i), i LPP-së përpos që kërkon nga KRPP-ja pregaditjen e raportit vjetor, që analizon
aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë, gjithashtu kërkon që këtij raporti ti bashkangjiten
edhe rekomandimet për përmirsimin e sistemit të prokurimit publik në Kosovë, si dhe
përmirësimin e Ligjit për Prokurim Publik sipas nevojës. Duke u bazuar në analizat e raportit
mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitn 2008, në monitorimet dhe vëzhgimet e
kryera gjatë vitit 2008, si dhe në komentet që ka pranuar KRPP-ja nga autoritetet kontraktuese
të Kosvës lidhur me mënyrën e implementimit të Ligjit për Prokurim Publik në praktikë,
KRPP-ja rekomandon masat për përmirësimin dhe avansimin e sistemit të prokurimit publik në
Kosvë
Edhe pse brenda një periudhe mjaft të shkurtër kohore në fushën e prokurimit publik në
Kosovë janë arritur rezultate të konsiderueshme, duke pasur parasysh zhvillimet e shpejta si
dhe avancimet që janë duke ndodhur në fushën e prokurimit publik në BE, si dhe në
organizatat ndërkombëtare të prokurimit publik dhe me qëllim që edhe Kosova të ecë paralel
me këto zhvillime, nevojitet që në të ardhmen të ndërmerren këta hapa:
-

Amendamentimet e ardhshme në LPP të bëhen sa më shpesh që të jetë e mundur, sipas
nevojave të kohës e jo pas një periudhe trevjeçare, siç ka ndodhur ne periudhën 20042007.
Me rastin e amendamentimit të ardhshëm të LPP-së, që do të ishte e arsyeshme të filloj gjatë
vitit 2009 të përfshihen pjesët që mbulojnë:


Ndryshimet në Ligjin për Prokurim Publik si dhe në Ligjin për Ministrinë e Punëve të
jashtme, duke u rregulluar me ligj çështja e prokurimit që kane të bëjnë me Misionet
Diplomatike të Kosovës në shtetet e ndryshme të botës.



Të bëhet thjeshtësimi i ligjit ekzistues, duke i bartur disa pjesë në legjislacionin dytësor.



Të përgatitet një rregullativë e veçantë që rregullon aktivitetet e prokurimit në sektorin
e kompanive publike, duke u bazuar në Direktivën e BE-së Nr. 2004/17.



Mënyra e shqyrtimit të ankesave të rregullohet me ligj, në atë mënyrë që paraprakisht
ankesa t’i drejtohet vetë autoritetit kontraktues përkatës, para se t’i drejtohet OSHP-së.



Me amendamentimin e ardhshëm të LPP-së të eliminohet Neni 30A.4, i cili kërkon në
mënyrë obligative tri oferta të përgjegjshme.
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Nga autoritetet kontraktuese të Kosovës të zbatohen procedurat dhe rregullat e
prokurimit që promovojnë një prokurim efikas, duke u bazuar në praktikat
bashkëkohore të prokurimit dhe teknologjinë e re, siç janë marrëveshjet kornizë dhe
prokurimi elektronik.
Trajnimi në prokurimin publik në të ardhmen të shkurtohet nga dhjetë në pesë ditë,
duke u zgjeruar baza e zyrtarëve për trajnim.



Ndryshimi i Nenit 23 të Ligjit për prokurim Publik nr. 02/L-99



Validiteti i licencës për prokurim publik të zgjatet nga një në tri apo pesë vjet.



Aftësimi dhe trajnimi i personelit që merret me prokurim publik në sektorin privat,
lidhur me mënyrën e plotësimit dhe dorëzimit të ofertave, e sidomos mbi mënyrën e
përgatitjes dhe dorëzimit të ankesës nga ana ofertuesve të pakënaqur me rastin e
dhënies së kontratës.



Ngritja e vetëdijes mbi prokurimin publik te autoritetet kontraktuese dhe operatorët
ekonomikë të Kosovës.



Rritja e qasjes në të dhënat mbi prokurimin publik në Kosovë për të gjitha palët e
interesuara.



Përkrahja më e madhe e institucioneve qendrore të prokurimit publik në Kosovë si
bartëse të zhvillimit të sistemit.



Të shikohet mundësia e shkurtimit të afateve të tenderimit për kontrata me vlera të
mëdha nga 40 në 30 ditë, kurse për kontrata me vlera të mesme nga 25 në 20 ditë.



Duke marrë parasysh se LPP-ja i jep përgjegjësinë menaxherit të prokurimit të
autoritetit kontraktues për implementimin e ligjit, të shikohet mundësia e mbrojtjes së
tij nga ndikimet që mund t’i imponohen gjatë kryerjes së aktiviteteve të prokurimit.



Të shikohet mundësia që me ligj e drejta e nënshkrimit te kontratave të prokurimit për
vlera te mesme dhe te mëdha të bartet nga zyrtari i prokurimit te ZKA.



Thjeshtësimi i procedurave të prokurimit që kanë të bëjnë me mënyrën e zotimit të
mjeteve buxhetore para fillimit të aktivitetit të prokurimit.



Shfrytëzimi më i madh i procedurave të kufizuara për realizimin e aktiviteteve të
prokurimit, e sidomos tek prokurimet që kanë të bëjnë me kompanitë publike.



Të zvogëlohet sa është e mundur përdorimi i kontratave me vlera të vogla dhe
minimale, duke shfrytëzuar marrëveshjet publike kornizë, si dhe prokurimet e
centralizuara.



Avancimi i mëtutjeshëm i ueb-faqes zyrtare elektronike të prokurimit publik, që
mundëson ngritjen e transparencës në prokurim publik.
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5. ANEKSI : SHPENZIMET BUXHETORE TË KRPP-së PËR VITIN 2008
Për kryerjen e veprimtarisë së paraparë me Ligjin për Prokurim Publik të Kosovës, gjatë
vitit 2008, KRPP-ja ka shpenzuar shumën buxhetore prej 311,545.63 €.
Tabela e shpenzimeve buxhetore të KRPP-së për vitin 2008
Nr.

Përshkrimi

Buxheti i paraparë
2008

Buxheti i shpenzuar
2008

Përqindja
%

01

Pagat = ( 28 punëtorë )

155,100.30

139,451.13

90,00 %

02

Mallra & shërbime

154.870,00

152,267.31

98,00 %

03

Shpenzime komunale

20,200.00

19,825.19

98,00 %

Gjithsejtë:

330,170.30

311,545.63

94,00 %

Nga tabela e mësipërme shihet se buxheti i paraparë për vitin 2008 në vlerë prej
330,170.30 € është shpenzuar 94 % . Në pjesën e pashfrytëzuar të buxhetit ka ndikuar pjesa
për paga, pra mos plotësimi i disa vendeve të lira të punës , si dhe mos arritja e disa faturave
për pagesë për shpenzime komunale para fundit të vitit 2008.
Nga pjesa e shpenzuar për mallra dhe shërbime një specifikacion më i detajizuar i
shpenzimeve është dhënë në tabelën më poshtë :
Emërtimi i shpenzimeve

Shuma

Qiraja dhe mirëmbajtja për hapësira për zyre

57,436.45

Sigurimi fizik i objekteve
Shërbimet e telekomunikacionit
Pajisje për pune

9,138.24
13,372.37
262.95

Shpenzimet per pastrim te objekteve dhe automob.
Shpenzimet e derivateve për vetura
Shpenzimet e derivateve për nxemje dhe gjenerator

4,697.40
11,511.24
5,450.58

Furnizime per zyre me material shpenzues
Shpenzimet e udhtimit jashtë vendit

10,612.81
6,268.41
11,238.00

Këmbim i përvojave me vendet e Regjionit
Ushqim për pjesmarrës në trajnime
Rexhistrimi dhe sigurimi i automjeteve
Shpenzime për shpallje në shtyp

4,041.16
2,605.62
1,068.00

Shpenzime të akomodimit
Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve
Shpenzimet e reprezentacionit

2,098.00
4,787.18
3,678.90

Avans për udhëtim zyrtare
Shpenzime e këshilldhënjes
Gjithsejtë :

3,000.00
1,000.00
152,267.31
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