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SHKURTESAT
KRPP

Komisioni Rregullativ per Prokurim Publik

MEF

Ministria e Ekonomisë dhe Financave

USAID

Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar

EU

Bashkimi Evropian

BB

Banka Botërore
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HYRJE

1

Komisioni Rregullativ per Prokurim Publik (KRPP) është themeluar në vitit
2004 , sipas LPP Nr.2003/17. Aktualisht përgjegjësit e saja rregullohen me Ligjin Nr.
04/l-042, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe
Ligjin Nr. 05/L-092.KRPP-ja .
KRPP-ja luan rol tre rëndësishëm ne funksionimin e sistemit të prokurimit
publik i cili paraqet një çështje thelbësore të menaxhimit të financave publike për
administratën publike në Kosovë dhe një sistem i mirëfilltë i prokurimit publik
mundëson shfrytëzimin më efikas dhe më të arsyeshëm të fondeve publike, duke
mundësuar kursime substanciale të Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës, si dhe duke
kontribuar ndjeshëm në luftimin e korrupsionit, keqpërdorimeve e njëkohësisht edhe
në zhvillimin ekonomik të Kosovës l
Plani i përformancës i KRPP-se zhvillohet mbi baza vjetore ose në një periudhë
afatmesme, në varësi të nevojave /kërkesës për krijimin e një vizioni më të qartë për
trendët e zhvillimit të sektorit te prokurimit publik në Kosovë dhe më gjerë. Ky plan
mbulon periudhën 1-vjeçare, kryesisht duke renditur objektiva dhe aktivitete që do të
zhvillohen, por edhe kërkesa ligjore dhe strategjike të sektorit të prokurimit, krahas
Strategjisë kombëtare

per prokurim publik dhe Planit të Zbatimit të Strategjisë

Kombëtare. Kërkesa për një Plan të Përformancës së KRPP-se, përveç që është një
kërkesë ligjore, është mjaft e nevojshme, duke marrë parasysh të gjitha ndryshimet në
sektorin e prokurimit, të cilat pritet të sjellin një transformim të rëndësishëm në
sistemin e prokurimit publik.
Plani i Përformancës ka për qëllim zhvillimin e mekanizmave për respektimin e
afateve dhe procedurave si një përpjekje për të realizuar qëllimet operative:
a. Përshkrimi i objektivave dhe qëllimeve të Planit të Veprimit;
b. Rezultatet e pritura;
c. Renditja e veprimeve të nevojshme;
d. Përcaktimi i mjeteve të veprimit;
e. Marrëdhënia ndërmjet veprimeve të tilla (nëse aplikohet); dhe
f.

Afatet e veprimit;

Plani i Përformancës është një faktor i rëndësishëm përcaktues për përmbushjen e
detyrave dhe përgjegjësive ligjore të përcaktuara me Nenin 87 të Ligjit për Prokurim
Publik, si dhe për planifikimi e shpenzimeve të KRPP-se . Gjithashtu ky plan është
përgatitur sipas kërkesave të nenit 43 pika 3 të Ligjit Për Organizimin dhe
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Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura (Ligji Nr.06/113)
Publikimi i këtij Plani të Punës do të fuqizojë transparencën dhe përgjegjshmërinë,
duke lejuar të gjithë palët e interesit të sigurojnë që aktivitetet e planifikuara për çdo
vit radhazi të jenë në përputhje me detyrat ligjore dhe funksionet e KRPP-së.
MANDATI I KOMISIONIT RREGULLATIV PER PROKURIM PUBLIK
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Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP), është agjencia e pavarur e
themeluar nga Kuvendi i Republikës se Kosovës, sipas Nenit 142 (Kapitulli XII) të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
KRPP ka filluar së funksionuari në vitit 2004 , sipas LPP Nr.2003/17. Aktualisht
përgjegjësit e saja rregullohen me Ligjin Nr. 04/l-042, i ndryshuar dhe plotësuar me
Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092.
KRPP si njëra nga Institucionet qendrore të Prokurimin Publik, është
përgjegjëse për zhvillimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e sistemit të prokurimit
publik ne Kosove , si dhe duke u bazuar ne përgjegjësit e saja KRPP-ja ka përcaktuar
objektiva konkrete në këtë fushë. Objektivi dhe synimi kryesore i KRPP-së, ka qenë
dhe mbetet avancimi i sistemit të prokurimit publik në Kosovë, me qëllim të ngritjes
së transparencës, efikasitetit dhe llogaridhënies nga të gjithë aktorët të cilët janë të
përfshirë në kryerjen e aktiviteteve të prokurimit publik. Funksionimi i sistemit të
prokurimit publik paraqet një çështje thelbësore të menaxhimit të financave publike
për administratën publike në Kosovë dhe një sistem i mirëfilltë i prokurimit publik
mundëson shfrytëzimin më efikas dhe më të arsyeshëm të fondeve publike, duke
mundësuar kursime substanciale të Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës, si dhe duke
kontribuar ndjeshëm në luftimin e korrupsionit, keqpërdorimeve e njëkohësisht edhe
në zhvillimin ekonomik të Kosovës.

Për me tepër, objektivat specifike te KRPP janë:




Përmirësimi i përgjegjësisë, integritetit, llogaridhënies, kontrollit për zbatimin
e politikave dhe legjislacionit në prokurim publik.
Zhvillimi i mëtutjeshëm i prokurimit elektronik.
Të siguroj përputhshmërinë e vazhdueshme me kornizën ligjor të BE-së duke
shfrytëzuar përvojën dhe praktikat më të mira të shteteve anëtare të BE-së në
fushën e prokurimit publik.
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Të rris efikasitetin në sistemin e Prokurimit Publik përmes vendosjes se
rregullave dhe monitorimit të zbatimit te tyre si dhe siguroj zbatimin e parimit
të transparencës dhe qasjes në informata në të gjitha fazat e aktivitetit te
prokurimit gjate përdorimit të fondeve publike.
Të trajnoj dhe të zhvillojë kuadro profesionale të prokurimit në sektorin e
prokurimit publik për tu përballuar me një treg në rritje të prokurimit dhe rolin
e tij të pritur në zhvillimin ekonomik kombëtar.
Komunikimi dhe ngritja e vetëdijes për prokurimin publik në Kosovë.

Funksionet/përgjegjësit kryesore të KRPP-së janë të detajuara në Nenin 87 të Ligjit
për Prokurim Publik dhe mund të përmblidhen si më poshtë:
-

Përgjegjësia Ligjore;
Përgjegjësia e Monitorimit;
Përgjegjësia e Trajnimit;
Përgjegjësia e Revokimit te Certifikatave te prokurimit;
Përgjegjësia e zhvillimit te prokurimit elektronik;
Përgjegjësia e nder veprimit dhe bashkëpunimit me organizata te tjera brenda
dhe jashtë vendit.

Këto funksione të KRPP-së ushtrohen përmes Bordit, të cilit me ligj i janë
përcaktuar detyrimet e mëposhtme (neni 90 i Ligjit për Prokurim Publik dhe
Rregullores se Punes):
a. të miratoj politika rregullative dhe operative të KRPP-se ;
b. të organizoj dhe mbikëqyr punën e KRPP-se -së;
c. të mbikëqyr zbatimin e buxhetit dhe menaxhimin financiar të KRPP-së dhe të
miratoj raportet dhe deklaratat financiare;
d. të miratoj pagesën dhe kushtet e tjera të punësimit për stafin e KRPP-se;
e. të merr vendime dhe nxjerr rregulla dhe akte të tjera nënligjore të nevojshme
për zbatimin e Ligjit për Prokurim Publik.

2.1

Organizimi i KRPP-së

Struktura organizative e KRPPE-së është përcaktuar nga Bordi i KRPP-së, në bazë të
përgjegjësive dhe detyrave të përcaktuara me Ligjin për Prokurim Publik .
Në përputhje me Ligjin për Prokurim Publik ,KRPP-ja udhëhiqet nga Kryetari i Bordit
te KRPP-se. Ndërsa Bordi është përgjegjës për miratimin e politikave ,aprovon
raportin vjetor te prokurimit publik për Kuvendin dhe Qeverinë e Kosovës,të përgadit
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dhe aprovoj strategjinë dhe planin e veprimit te sistemit te prokurimit publik te
Republikes se Kosoves, të përgadit dhe aprovoj në baza vjetore strategjinë dhe planin
e veprimit për punën e tij,të nxjerr dhe aprovon rregullore te legjislacionit sekondar
për sistemin e prokurimit dhe punës të KRPP-së.
Struktura themelore organizative e KRPP-së përbëhet nga Bordi, katër departamente,
nëntë divizione .Secili departament, përbëhet nga dy divizione :
a. Departamenti i Rregullave (DRr),
b. Departamenti i Monitorimit(DM),
c. Departamenti për trajnime dhe Integrime(DTI),
d. Departamenti i Sistemit të Prokurimit Elektronik(DSPE),
e. Divizioni i Shërbimeve të Përbashkëta (DSHP) ,
f. Zyrtari Përgjegjës për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore(ZPMBNJ)
g. Zyrtari Përgjegjës për Prokurimit (ZPP)
h. Zyrtari Pergjegjes për Financa (ZPF).
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2.2

Struktura organizative aktuale e KRPP-së

Anëtar i Bordit

Anëtar i Bordit

Kryetar i Bordit të KRPP

Zyrtari përgjegjës për Menaxh. e
Burimeve Njerëzore

1-Asistent/e administrative
Divizioni për Shërbime të
Përbashkëta
Zyrtari përgjegjës per Buxhet
dhe Financa

Zyrtari
përgjegjës
prokurimit

Departamenti i
Rregullave

Divizioni për
Interpretime

Divizioni për
Legjislacion

Departamenti i
Monitorimit

Divizioni për
Monitorim
dhe
Mbikëqyrje

Divizioni për
Analizë dhe
Statistikë

Departamenti i
Trajnimeve dhe
Integrimeve

Divizioni për
Trajnime

Divizioni për
Integrime

per

Departamenti i Sistemit të
Prokurimit Elektronik

Divizioni
Procese
Prokurimit
Elektronik

për
te

Divizioni i TI për
Administrim te
Sistemi te Prok.
Elektronik

i Divizionit
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Departamenti i Rregullave (DRR)
Departamenti i Rregullave do te vendosë rregulla të hollësishme për të siguruar
zbatimin e LPP si dhe interpretime në fushën e prokurimit publik si dhe nxjerrjen e
formularëve dhe përgatitjen e legjislacionit sekondar, me ane te te cilave do te arrihet
përmirësimi i përgjegjësisë, integritetit, llogaridhënies, kontrollit për zbatimin e
politikave dhe legjislacionit në prokurim publik .
Departamenti i Monitorimit (DM)
Departamenti i Monitorimit do te
vëzhgojë dhe mbikëqyrë zbatimin e dispozitave
të LPP dhe rregullave të nxjerra nga KRPP sipas autorizimit të LPP-së, përmes
monitorimit do te arrihet rritja e efikasitetin në sistemin e Prokurimit Publik përmes
monitorimit të zbatimit te rregullave te vendosura si dhe zbatimi ne parim të
transparencës dhe qasjes në informata në të gjitha fazat e aktivitetit te prokurimit gjate
përdorimit të fondeve publike.
Departamenti për trajnime dhe Integrime(DTI)
Departamenti për trajnime dhe Integrime do të zhvilloje dhe organizoj trajnimet për
programin Themelore Profesional dhe për programin e Avancuar profesional për
prokurim sipas LPP si dhe për çështjet që lidhen me prokurimin publik sa i përket
procesit te Integrimit Evropian , ku përmes trajnimeve do të arrihet zhvillimi i
kuadrove profesionale të prokurimit në sektorin e prokurimit publik për tu
përballuar me një treg në rritje të prokurimit dhe rolin e tij të pritur në zhvillimin
ekonomik kombëtar.
Departamenti i Sistemit të Prokurimit Elektronik(DSPE)
Departamenti i Sistemit të Prokurimit Elektronik do te udhëheqë dhe administroj të
gjitha shërbimet e TI-së që janë në funksion të sistemit te prokurimit elektronik , ku
përmes e-prokurimit do te arrihet modernizimi i vazhdueshëm i sistemit te
prokurimit përmes efikastiteti dhe transparencës dhe do te shërbeje per rritjen e
efektivitetetit gjatë zbatimit të ligjit të prokurimit.
Divizioni i Shërbimeve të Përbashkëta (DSHP)
Divizioni i shërbimeve te përbashkëta mbështet funksionimin e KRPP-së, duke
siguruar furnizimin dhe mirëmbajtjen e furnizimeve për zyra, duke ofruar ndihme
logjistike për takimet e personelit të KRPP-se, duke mirëmbajtur dhe administruar
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sistemin e arkivit të KRPP dhe ndihmon në rregullimin e zyrave, dhënien e hapësirave
të zyrave të përshtatshme për përdorim nga stafi i KRPP-se .
Zyrtari Përgjegjës për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore(ZPMBNJ)
Zyra për menaxhimin e burimeve njerëzorë ka mision zhvillimin dhe mbikëqyrjen e
zbatimit të politikave dhe procedurave lidhur me menaxhimin dhe zhvillimin e
burimeve njerëzore. Zyrtari per menaxhim te burimeve njerëzorë do te beje
Analizimin e nevojave të punësimit, zhvillimi i planit të personelit, koordinimi dhe
sigurimi i procesit të rekrutimit si dhe përgatitja e përshkrimeve të punës. Identifikimi
dhe vlerësimi i nevojave për zhvillimin e kapaciteteve të personelit, sigurimi i
trajnimeve adekuate dhe vlerësimi i ndikimit të trajnimeve, Sigurimi i realizimit dhe
mbrojtja e të drejtave të punësuarave sipas legjislacionit në fuqi.
Zyrtari Përgjegjës për Prokurimit
Zyra e prokurimit ka mision te siguron qe të gjitha aktivitetet e prokurimit të
institucionit te jene në pajtim me dispozitat e legjislacionit dhe rregullave të prokurimit
si dhe zhvillimin e strategjive dhe dokumenteve të prokurimit.
Zyrtari pergjegjes për Financa
Zyrtari pergjegjes per financa koordinon çështjet buxhetore për të gjitha strukturat
organizative të KRPP-se,siguron që shpenzimet financiare janë bërë në përputhje me
rregullat dhe procedurat buxhetore si dhe raporton mbi ekzekutimin buxhetor.

3

FINANCIMI I KOMISIONIT RREGULLATIV PER PROKURIM PUBLIK

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, KRPP-ja gëzon statusin e "
agjencionit të pavarur". Kushtetuta e Republikës së Kosovës parashikon që agjencitë e
pavarura, janë institucione të krijuara nga Kuvendi bazuar në ligjet përkatëse që
rregullojnë krijimin, funksionimin dhe kompetencat e tyre. Agjencitë e pavarura
ushtrojnë funksionet e tyre në mënyrë të pavarur nga çdo organ ose autoritet tjetër në
Republikën e Kosovës. Kjo do të thotë që KRPP_ja duhet të ketë pavarësi të plotë në
planifikimin dhe shpenzimin e buxhetit, gjegjësisht të hyrave të dedikuara të saj, të
garantuara me Kushtetutë dhe legjislacionin në fuqi.
Çështja e pavarësisë financiare është rregulluar kryesisht nga Direktivat e BE-së, të cilat
parashikojnë që shtetet anëtare duhet të sigurojnë që autoritetet rregullative ose
agjencitë e pavarura duhet të jenë në gjendje të marrin vendime autonome në mënyrë
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të pavarur nga çdo organ politik, përfshirë mënyrat përmes të cilave ato ushtrojnë
mandatet e tyre, njerëzit që duhet të rekrutojnë etj. Kjo do të thotë që KRPP_ja duhet
të gëzojë pavarësi financiare.

3.1

Planifikimi i të hyrave të KRPP-së

Në përputhje me legjislacionin në fuqi, KRPP-ja është një agjenci jofitimprurëse dhe
duke pasur parasysh këtë status, të ardhurat dhe shpenzimet e paraqitura në këtë Plan
të Punës kanë për qëllim zgjerimin e të dhënave financiare për të ardhurat dhe
shpenzimet e KRPP-së, por jo për rezultatet financiare, sepse është e qartë se KRPP-ja
nuk është një organizatë fitimprurëse.
Planifikimi i të hyrave
për vitin 2021

Planifikimi i të hyrave
për vitin 2022

Planifikimi i të hyrave
për vitin 2023

NA

NA

NA

3.2

Të Hyrat dhe Shpenzimet

Buxheti i planifikuar i KRPP-së, sipas Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve, është i
vështirë për tu përpiluar, dhe në këtë kuptim, sipas kufive buxhetor të përgatitur nga
MF ne kemi përgatitur të dhënat siç kërkohet nga Qeveria.
Tabela e më poshtme paraqet trendët e vlerësimeve sipas Kornizës Afatmesme të
shpenzimeve për vitet 2020-2022.

Totali
Nr. i punëtorëve

Viti 2020

Viti 2021

Viti 2022

699,975

725,712

727,569

42

Pagat dhe Mëditjet

369,611

Mallrat
Shërbimet

275,365

Shpenzimet
Komunale

dhe

5,000
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Subvencionet dhe
Transferet
Shpenzimet
Kapitale

50,000

Burimet
Financimit

e Buxheti i Kosoves

Grantet qeveritare

00

Të hyrat vetanake

00

Financimet
huamarrjet

nga

Grantet
donatorët

nga

3.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donacionet

KRPP- ja ka gëzuar mbështetje të fortë të donatorëve në vazhdimësi, kryesisht në
ofrimin e asistencës dhe shërbimeve të konsulencës dhe për ngritjen e kapaciteteve
profesionale të KRPP-se, për përmbushjen e detyrave dhe ushtrimin e përgjegjësive të
saj. Në kuadër të mbështetjes së donatorëve në vitet e fundit duhet theksuar
mbështetjen e USAID e cila mbështetje ka qenë e fokusuar në ngritjen e kapaciteteve
në fushën e prokurimit ne AK, përfshirë mbështetjen me asistencë teknike dhe
financiare në komponenten e prokurimit elektronik , si dhe mbështetja nga Qeveria e
Luksemburgut ne ngritjen e kapaciteteve te burimeve njerëzore brenda KRPP-se .
Bazuar në bashkëpunimin aktual të KRPP-së me institucionet ndërkombëtare dhe
objektivat e përkrahjes së këtyre institucionave ndërkombëtare në fushën e prokurimit
publik, planifikohet që edhe gjatë vitit 2021 të vazhdohet bashkëpunimi dhe përkrahja
konkrete nga donatorët si USAID, EU, SIGMA, etj. USAID nëpërmjet projektit TEAM
do vazhdojë përkrahjen për KRPP-në në pjesën e avancimit të sistemit të prokurimit
elektronik me dy module, moduli për menaxhim të implementimit të kontratave, dhe
moduli për vlerësim të performancës se kaluar të kontraktuesve, derisa EU nëpërmjet
projektit per reformë të menaxhimit të financave publike ( të implementuar nga GIZ)
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do të ofroj përkrahje me asistencë teknike në fushën e legjislacionit primarë dhe
sekondarë.
Duhet theksuar që përkrahja e donatorëve USAID dhe EU nëpërmjet projekteve të tyre
do të luaj një rol kyç për KRPP-në në arritjen e objektivave dhe prioriteteve të
planifikuara për vitin 2021 dhe të cilat janë prezantuar në shtojcën I.
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Shtojca I - Plani i Përformancës

Nr

Prioritetet/Objektivat

Aktivitetet/Veprimet

1

Reforma e kornizës ligjore ne prokurim publik
-

Rezultatet e pritura

Miratimi i Ligjit te ri te Prokurimit Publik
Përshtatja e legjislacionit
sekondar te prokurimit publik me Ligjin e ri Prokurimit
Publikë
-

2

Rritja
e
efikasitetit
dhe llogaridhënies ne prokurim publik
-

Nxjerrja
udhëzuesit
per formatin e vete deklarimit
Aplikimi i vete deklarimit ne
proceset e prokurimit publik
-

Afatet
kohore

Palet e perfshira

Legjislacion
primar
i Janar –
Prokurimit Publik i përafruar Dhjetor
me direktivat e EU-se
2021
Legjislacion
primar
i
përshtatur me prokurimet
elektronike
rregullave dhe udhëzues
operativ per prokurim publik
dokumenteve standarde te
prokurimit ne përputhje me
legjislacionin e ri

KRPP, MF, Qeveria,
Kuvendi,
Institucionet
ndërkombëtare ( EU,
SIGMA)

Ulje e barrës administrative Janarne proceset e prokurimit dhjetor
publik nga ana e autoriteteve 2021
kontraktuese dhe operatoreve
ekonomik;
Thjeshtësim i procedurave
dhe shkurtim i kohës ne

KRPP
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-

-

3

Operim
i
pandërprere
dhe plotësisht funksional i platformës
se prokurimit elektronik
-

-

Riorganizim i kapaciteteve te
monitorimit brenda KRPP-se
Trajnim i zyrtareve te monitorimit ne përdorim te
sistemit
te
prokurimit
elektronik ne monitorim te
aktiviteteve te prokurimit ne
kohe reale
Analizim dhe përpunim i te
dhënave nga sistemi i
prokurimit elektronik per te
adresuar
mangësitë
e
zyrtareve te prokurimit te
AK-se ne zbatim te drejte te
LPP
Vazhdimi i kontraktimit per mirëmbajtje te sistemit te
prokurimit elektronik
Vazhdimi ne ngritjen e kapaciteteve harduerike ne
infrastrukturën e sistemit te
prokurimit elektronik
Plotësimi i kapaciteteve te TI- se me ekspert te TI-se
Bashkëpunim
me
institucionet ( ASHI/MPB
dhe ATK) me sistemet e te

proceset dhe fazat e aktivitetit
te prokurimit;
Ulja e % se aktiviteteve te
prokurimit te cilat anulohen –
ne krahasim me vitin paraprak

Realizim i aktiviteteve te Janarprokurimit nga ana e AK-se dhjetor
pa probleme the ne kohe
2021
Pjesëmarrje e sigurte dhe e
lehtësuar e OE ne aktivitete te
prokurimit, pa diskriminim
dhe plotësisht transparent
Transparence
dhe
disponueshmeri ne kohe reale
e te dhënave te prokurimit per
te gjitha palët e interesuara

KRPP, ASHI, ATK
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cilave sistemi i prokurimit
elektronik ndervepron.
4

Avancim i platformës se prokurimit elektronik me module te reja –
moduli per menaxhim te kontratës
dhe modulit per vlerësim te
performances se kontraktuesve
-

5

Vënia ne përdorim e modulit per menaxhim te kontratave

-

-

Përgatitja e planit per integrim te dy moduleve te
reja ne infrastrukturë te
prokurimit elektronik
Integrimi i dy moduleve ( te
testuar
paraprakisht)
ne
sistemin
e
prokurimit
elektronik – ambient real
Përditësim i RROUP me qellim te përshtatjes me
proceset e menaxhimit te
kontratave
Finalizimi dhe publikimi i manualeve te përdoruesve,
udhëzuesve
dhe
video
materialeve per modulin e
menaxhimit te kontratës
Riorganizimi i kapaciteteve te
tavolinës ndihmese per ofrim
te shërbimeve per përdoruesit
e modulit per menaxhim
kontrate
-

Sistemi
i
prokurimit Janarelektronik i gatshëm per prill
zbatim/përdorim te veglave 2021
per menaxhim te kontratave
dhe vlerësim te performances
se kontraktuesve nga te gjitha
AK-se dhe OE

KRPP

Kontrata te standardizuara me Janar – KRPP, te gjitha AKse
numër unik ( bazuar ne numër dhjetor dhe OE
te prokurimit) per te gjitha 2021
llojet kontratave
Krijimi i një regjistri
elektronik dhe transparent te
kontratave te nënshkruara per
te gjitha palët e interesuara
Casje e pakufizuar per
publikun apo te gjitha palët e
interesuara ne progresin e
implementimit te kontratave –
nëpërmjet
kartelave
te
kontratës
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6

Vënia ne përdorim e modulit per vlerësim te performances se
kontraktuesve

-

7

Avancimi ne hapje te te dhënave te prokurimit publik

-

8

Ngritja e kapaciteteve te zyrtareve te prokurimit ne raport me
ndryshimet ligjore ne nivelin
primar dhe sekondar

Përditësim i RROUP me
qellim te përshtatjes me
proceset e vlerësimit te
performances
se
kontraktuesve
Finalizimi dhe publikimi i
manualeve te përdoruesve,
udhëzuesve
dhe
video
materialeve per modulin e
vlerësimit te performances se
kontraktuesve

-

JanarKrijimi i regjistrit elektronik dhjetor
te kontratave te vlerësuara
2021
Kartele te performances per te
gjithë OE/kontraktuesit si
pjese e kontratave publike
Përdorimi i historisë se
performances se OE ne
aktivitetet e prokurimit

KRPP, AK-se dhe OE

Zhvillimi dhe implementimi i web aplikacionit per publikim
te te dhënave sipas standardit
per te dhëna te hapura
Publikimi i web-aplikacionit
per përdorim nga te gjitha
palët e interesuara

Te dhëna te publikuara per te Janargjitha fazat e aktivitetet te prill
prokurimit te zhvilluara 2021
nëpërmjet
sistemit
te
prokurimit elektronik
Te dhënat e prokurimit te
publikuara janë plotësisht
transparente, te lexueshme
dhe ne dispozicion per
shfrytëzim nga te gjitha palët
e interesuara.

KRPP

Identifikimi i zyrtareve te certifikuar ne prokurim dhe
modulet e trajnimit si pjese e
ndryshimeve legjislative

Zyrtar te certifikuar te Janar – KRPP,IKAP-i
prokurimit te gatshëm per te dhjetor projekti i EU ose
aplikuar
ndryshimet 2021
donatoret

-

-

Faqe 17 në 18

-

9

Rregulla dhe procedura te reja për
Trajnim - certifikimin
ne
prokurim.

Organizimi i trajnimeve mbi
ndryshimet legjislative per te
gjithë zyrtaret e identifikuar
Krijimi i grupit punues ne draftim te rregullave dhe
procedurave ne fushën e
trajnimeve ne prokurim;
Identifikimi i boshllëqeve dhe te metave ne fushën e
trajnimit – certifikimit ne
prokurim publik;
Draftimi dhe aprovimi i
rregullave
dhe
procedurave per trajnim
dhe
certifikim
ne
prokurim publik

Vendosja e bazës rregullative Janardhe procedurale për trajnime dhjetor
dhe certifikime ne fushën e 2021
prokurimit publik.
Trajnime dhe certifikime te
bazuara ne praktikat me te
mira dhe ne pajtim me
ndryshimet ligjore.

Zhvillimi i programeve te ndërgjegjësimit
mbi
ndryshimet ligjore
Organizimi i tryezave me OE
,shoqëri civile dhe palët e
interesuara

Gatishmëri e OE per te Janaraplikuar dhe operuar ne dhjetor
pajtueshmëri me kornizën e re 2021
ligjore te prokurimit publik

-

-

-

10

Ndërgjegjësimi i OE dhe palëve te interesuara me ndryshimet ligjore
te nivelit primar dhe sekondare
-

legjislative gjate zhvillimit te
aktiviteteve te prokurimit
KRPP
dhe
institucionet e tjera.

KRPP
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