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K
ushtrooi auditim në
n
Në zbatim të prograamit të audiitimit nr. 7447/1, datë 15/6/2012, KLSH
në e Brendsshme me objekt:
o
“Mbbi zbatimin e ligjshmërrisë dhe rreegullshmërissë
Ministrin
ekonomikko-financiarre, për periiudhën 1/1//2011 deri më 31/8/22012”. Audiitimi u kryye
konformëë kërkesave të program
mit të auditim
mit, rregullorres së brenddshme të org
ganizimit dhhe
funksioniimit të instittucionit dhe standardeve të auditimitt.
undim të zbattimit të të gjithë proceduurave të përccaktuara, u kkonstatuan shhkelje të ligjjit
Në përfu
nr. 9643, datë 20/111/2006 “Për prokuriminn publik”, tëë kryera ngaa Komisionii i Prokurim
mit
Publik dhhe veçanërisht nga Kryetari i tij. Koonkretisht:
DPZHPP) në
n
Drejtoriaa e Përgjithhshme e Zhhvillimit të Prokurimeeve të Përqqendruara (D
Ministrin
në e Brendshhme me cilëësinë Autoriiteti Kontrakktor, në disaa procedura prokurimi ka
k
kualifikuuar në përpuuthje me rreegullat e prookurimit dissa operatorëë ekonomik të cilët kannë
paraqiturr ofertat e tyre
t
në vlerra më të voogla se sa operatorët
o
e tjerë pjesëëmarrës. Dissa
operatorëë të tjerë pjeesëmarrës nëë tender të innteresuar përr të dalë fituues, kanë paaraqitur ankim
m
administrrativ pranë Komisionit
K
të Prokurimitt Publik (KP
PP) për këto procedura.
mit administrrativ të këtyyre ankesavee të marra ngga
Nga vlerrësimi i dokuumentacionitt të shqyrtim
Ministriaa e Brendsh
hme dhe sisstemi elektroonik i prokuurimeve të Agjencisë së
s Prokurim
mit
Publik, reezultoi se, KPP
K ka vepru
uar në kundëërshtim me rregullat
r
e prrokurimit pu
ublik, sepse ka
k
s`kualifikkuar në kunndërshtim me
m rregullat e prokurimiit operatorëtt ekonomik të cilët kannë
paraqiturr ofertat në vlera
v
më të ulta.
u
Për pasojë, në zbatiim të këtyre vendimeve të KPP-së, të
cilat sipaas pikës 2, neeni 19/1, të ligjit
l
nr. 96443, datë 20.11.2006 “Përr prokurimin
n publik”, jannë
administrrativisht përfundimtare; Autoritetet K
Kontraktoree, Reparti Usshtarak nr. 1030,
1
Poshnjjë
dhe Repa
arti Ushtaraak 1001, Zaall-Herr, mbbi këtë bazë kanë lidhurr kontratat me
m operatorrët
ankimuess (fitues sippas vendimeeve të KPP
P-së), duke i shkaktuarr buxhetit tëë shtetit dëm
m
ekonomiik në vlerën 225.6 milio
onë lekë, resspektivisht, 163.8 milioonë lekë në procedurën
p
e
prokurim
mit për ”Shëërbimin e gaatimit dhe sh
hpërndarjes së ushqimitt (Katering) për Repartiin
Ushtarakk 1030, Po
oshnjë’’ dh
he 61.8 miilionë lekë në proceddurën e prookurimit pëër
“Shërbim
min e gatim
mit dhe shpërndarjen e ushqimit për
p Repartiin Ushtarakk 1001, ZalllHerr”.
Për sa më
m sipër, KL
LSH ka depo
ozituar kallzzim penal prranë Prokuroorisë së Rreethit Gjyqësoor
Tiranë pëër konsumim
m të figurës së veprës peenale “Shpëërdorimi i deetyrës”, nenii 248 të Koddit
Penal të RSH
R
për Krryetarin e Ko
omisionit të Prokurimit Publik,
P
z. E
E. S. dhe 3 annëtarë të këttij
Komisionni,

