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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i kontrollit 
ekonomik e financiar dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës. 

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në administratën 
publike për përdorimin efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare. Raportet e Zyrës 
Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti llogaridhënien e institucioneve publike 
duke ofruar bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga menaxherët e çdo organizate të 
audituar. Në këtë mënyrë, ne rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një 
rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të interesit në rritjen e 
përgjegjësisë publike.  

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve 
Supreme të Auditimit (SNISA 300011) si dhe me praktikat e mira evropiane.  

Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë shqyrtime 
objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet qeveritare, sistemet, operacionet, 
programet, aktivitetet ose organizatat veprojnë në përputhje me parimet e ekonomisë2, 
efikasitetit3 dhe efektivitetit4 dhe nëse ka vend për përmirësim.  

Auditorija e Përgjithshme ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e raportit të auditimit të 
performancës “Prokurimi në Korporatën Energjetike të Kosovës 2018-2020”, në konsultim me 
u.d. Ndihmës Auditoren e Përgjithshme, Myrvete Gashi, e cila e ka mbikëqyrur auditimin. 

Ekipi që realizoi këtë raport: 

Arben Selimi, Udhëheqës i Ekipit  

Armin Bushati, Anëtar i Ekipit 
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1 Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe 

përvoja praktike 
2 Ekonomia - Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së burimeve. Burimet e përdorura duhet të jenë 

në dispozicion në kohën e duhur, në sasinë dhe cilësinë e duhur dhe në çmimin më të mirë të mundshëm.  
3 Efikasiteti - Parimi i efikasitetit nënkupton marrjen e maksimumit nga burimet në dispozicion. Ka të bëjë me 

lidhjen mes burimeve të përfshira dhe rezultatit të dhënë në aspektin e sasisë, cilësisë dhe kohës.  
4 Efektiviteti - Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të 

pritshme. 

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

Korporata Energjetike e Kosovës është shoqëri aksionare 100% në pronësi të Republikës së Kosovës. 
Ajo është organizata me pjesëmarrjen më të madhe në prokurim publik në Kosovë. Gjatë viteve 
2018-2020 përmes prokurimit Korporata Energjetike e Kosovës ka lidhur 1,060 kontrata me vlerë të 
përgjithshme prej 181.5 milion euro. Aktivitetet e prokurimit në Korporatën Energjetike të Kosovës, 
sikurse në çdo autoritet tjetër kontraktues, duhet të zhvillohen në pajtim me parimet e ekonomisë, 
efikasitetit dhe trajtimit të barabartë.  

Zyra Kombëtare e Auditimit ka audituar disa aktivitete të prokurimit që Korporata Energjetike e 
Kosovës kishte zhvilluar gjatë viteve 2018-2020. Auditimi ka përfshirë aktivitetet që nga identifikimi 
i nevojave, zhvillimi i procedurave të prokurimit deri te menaxhimi i zbatimit të kontratës.  

Konkluzioni i auditimit është se Korporata Energjetike e Kosovës nuk ishte siguruar që fondet dhe 
burimet e saj ishin përdorur në mënyrën më ekonomike, duke marrë në konsideratë qëllimin dhe 
lëndën e prokurimit. Po ashtu nuk ishte siguruar që në aktivitetet e veta të prokurimit ti trajtoj 
operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe të veprojë në mënyrë 
transparente. Korporata Energjetike e Kosovës kishte zhvilluar disa aktivitete të prokurimit në atë 
mënyrë që kishte reduktuar apo eliminuar konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose kishte 
diskriminuar në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik.   

Kjo për shkak se Korporata Energjetike e Kosovës kishte lidhur numër të konsiderueshëm të 
kontratave të negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë, duke i arsyetuar me situata të 
emergjencave ekstreme përderisa rrethanat që e kishin krijuar këto situata i atribuohen neglizhencës 
ose lëshimeve të saj.   

Aktivitetet e prokurimit janë realizuar kryesisht me negocim të çmimit me ç’rast Korporata 
Energjetike e Kosovës, përveç që nuk ka siguruar transparencë në prokurim, ka paguar më 
shtrenjtë për mallrat dhe shërbimet e blera. Në specifikime teknike dhe në kritere të 
përshtatshmërisë teknike dhe profesionale gjatë tenderimit kishte mangësi. Specifikime teknike 
ishin në disa raste të panevojshme dhe me kritere kufizuese të konkurrencës që ishin pasuar me 
ankesa në Organin Shqyrtues të Prokurimit. Ankesat kishin marrë kohë për t’u shqyrtuar, e për 
pasojë Korporata Energjetike e Kosovës kishe lidhur një numër të konsiderueshëm të kontratave të 
negociuara. Të gjitha këto kontrata kishin rezultuar me çmime më të larta se sa kontratat paraprake 
apo pasuese, të lidhura me tender të hapur. Kjo përveç që e kishte bërë Korporatën Energjetike të 
Kosovës jo efikase në zhvillimin e aktiviteteve të prokurimit e kishte bërë edhe jo ekonomike në këto 
kontrata. Gjithsej shpenzimi shtesë që kishte rezultuar nga prokurimet e negociuara ishte afër 739 
mijë euro, 472 mijë euro për njërin tender (shërbimi i transportit) dhe afër 267 mijë euro për tenderin 
tjetër (sigurimi fizik i objekteve).  

Korporata Energjetike të Kosovës nuk kishte arritur të përmbushë objektiven për promovim në 
media. Njësitë kërkuese dhe zyra e prokurimit nuk kishin identifikuar nevojat dhe nuk kishin bërë 
analizë të tregut e që kishte rezultuar me objektiva të paqarta dhe të pamatshme të prokurimit. Për 
pasojë ishin lidhur, vit pas viti, kontrata efekti i të cilave ishte i panjohur në drejtim të realizimit të 
objektivave.  Nga gjithsej 377,140 euro që ishin shpenzuar për promovim në media gjatë viteve 2018-
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2020, KEK-u kishte arritur vetëm 59,113 euro kthim përmes qendrës së trajnimeve profesionale. Pra 
vetëm 15% të shumës së shpenzuar kishte arritur të shndërronte në të hyra, ndërsa për objektiven 
tjetër nuk kishte matur efektin. 

Korporata Energjetike e Kosovës nuk kishte siguruar kombinim optimal të burimeve në 
dispozicion për të përmbushur objektivat e përcaktuara. Mos grumbullimi i nevojave për blerje të 
kushinetave kishte rezultuar numër të madh të aktiviteteve të prokurimit. Gjithsej 34 aktivitete të 
prokurimit ishin zhvilluar gjatë viteve 2018-2020 vetëm për këto blerje. 

Menaxherët e projekteve/kontratave të prokurimit nuk kishin menaxhuar aktivisht kontratat me të 
cilat ishin ngarkuar. Për shkak të mungesës së iniciativës nga ana e menaxherëve të kontratave 
Korporata Energjetike e Kosovës nuk kishte siguruar kombinim optimal të burimeve në dispozicion 
për të përmbushur objektivat e përcaktuara. Shkaqet që kishin çuar në këtë gjendje ishin mos 
përcjellja aktive e zbatimit të kontratës, mos azhurnimi i datave të dakorduara me kohë dhe mos 
aplikimi i gjobave për vonesa. Njësitë kërkuese kishin hasur në vështirësi në punë për shkak të 
vonesave në zbatim të kontratave.  

Mungesa e analizave lidhur me përfitimet dhe kostot që rrjedhin nga aktivitetet e  
prokurimit/kontratat e zbatuara, ka bërë që Korporata Energjetike e Kosovës të vazhdojë me 
aktivitete të prokurimit që nuk i kishin kontribuar arritjes së objektives. 

Përfundimet audituese tregojnë se Korporata Energjetike e Kosovës nuk kishte arritur që fondet 
publike t’i përdorë në mënyrë ekonomike dhe efikase, kishte mungesë të transparencës si dhe 
kufizim të konkurrencës. E gjitha kjo ka bërë që disa nga objektivat e përcaktuara përmes prokurimit 
publik të mos arrihen. Me qëllim të përmirësimit të proceseve të prokurimit, janë dhënë tetë 
rekomandime për Bordin e Drejtorëve dhe Menaxhmentin e Korporatës Energjetike të Kosovës. 
Lista e rekomandimeve është paraqitur në kapitullin 5 të këtij raporti. 

Përgjigja e Korporatës Energjetike të Kosovës 

Menaxhmenti i Korporatës Energjetike të Kosovës është pajtuar pjesërisht me gjetjet dhe 
konkluzionet e auditimit. Komentin e Menaxhmentit për gjetjen për të cilën nuk është pajtuar si dhe 
pikëpamjen e Zyrës Kombëtare të Auditimit mund ta gjeni në Shtojcën II të këtij raporti. Ne 
inkurajojmë Korporatën Energjetike të Kosovës që t’i bëjë të gjitha përpjekjet për t’i adresuar të gjitha 
rekomandimet e dhëna.
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1 Hyrje 

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) është shoqëri aksionare 100% në pronësi të Republikës së 
Kosovës. Aktiviteti kryesor i kompanisë është gjenerimi i energjisë elektrike si dhe aktivitetet 
minerare. Pas vitit 1999, KEK-u kishte kaluar nëpër disa faza të ristrukturimit dhe ndryshimeve 
organizative e operative, për të shënjuar ndarjen dhe më pas privatizimin e afarizmit të shpërndarjes 
dhe furnizimit me energji elektrike, në vitin 2013. Nga ky vit, funksioni parësor i Korporatës është 
prodhimi i qymyrit dhe gjenerimi i energjisë elektrike. Për të përmbushur këto dy funksione, KEK-
u është i organizuar në dy Divizione: Divizionin e Mihjeve dhe Divizionin e Gjenerimit. Korporata 
operon me mihjen sipërfaqësore të linjitit dhe dy termocentrale: TC “Kosova A” dhe TC “Kosova 
B”.  

Funksionet e Korporatës rregullohen përmes politikave të Zyrës së Rregullatorit për Energji të 
Republikës së Kosovës.  

Përgjegjës për caktimin e strategjisë së organizatës është bordi i drejtorëve i caktuar nga aksionari. 
Bordi vendos për strategjinë e biznesit dhe merret me zgjedhjen dhe monitorimin e menaxhmentit 
të lartë të korporatës, i cili është i pavarur nga bordi dhe aksionari. Bordi luan rol mbikëqyrës për 
menaxhmentin përmes mekanizmave të ndryshëm. 

Grafiku 1: Struktura organizative e Korporatës:  

 

Misioni i KEK–ut është që të ofrojë shërbime të sigurta, të besueshme dhe me çmime të arsyeshme 
të energjisë elektrike, por gjithashtu edhe të jetë e përgjegjshme ndaj ambientit dhe financiarisht e 
qëndrueshme. 

KEK-u është organizata me pjesëmarrjen më të madhe në prokurim publik në Kosovë. Përmes 
tenderëve publik KEK-u shpenzon dhjetëra miliona euro në vit. Gjatë viteve 2018-2020 përmes 
prokurimit KEK-u kishte lidhur 1,060 kontrata me vlerë të përgjithshme prej 181.5 milion euro.  
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Grafiku 2: Vlera e kontratave të nënshkruara në KEK gjatë viteve 2018-2020 

 

Në vitin 2020, përmes prokurimit publik, KEK-u kishte kontraktuar shpenzime në vlerë prej 36 
milion euro, ndërsa në vitet paraprake (2019 dhe 2018), shpenzimi i kontraktuar ishte 88 milion euro 
përkatësisht 56 milion euro.  

Këto janë realizuar përmes Zyrës Ekzekutive të Prokurimit e cila përbëhet nga 4 njësi, ku secila 
drejtohet nga një menaxher që i raporton drejtorit ekzekutiv të prokurimit. 

Shumë raporte në media dhe hulumtime nga organizatat e shoqërisë civile kanë gjetur vërejtje në 
aktivitetet e prokurimit që ka zhvilluar KEK-u. 

Aktivitetet e prokurimit në KEK, sikurse në çdo autoritet tjetër kontraktues, duhet të zhvillohen në 
pajtim me parimet e ekonomisë, efikasitetit dhe trajtimit të barabartë, parime të sanksionuara me 
ligjin e prokurimit publik që kanë për qëllim të sigurojnë se prokurimi për mallra/shërbime/punë 
e arrin qëllimin e përcaktuar të AK-së.  

Prokurimi në KEK deri më sot nuk është audituar nga Zyra Kombëtare e Auditimit prandaj duke 
pasur parasysh vlerën e lartë të kontratave të prokurimit, është me interes për publikun që t'i bëhet 
një vlerësim i përgjithshëm nga aspekti i prokurimit. 
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2 Objektiva e auditimit dhe pyetjet e auditimit 

Objektiva e këtij auditimi është të vlerësojë nëse gjatë viteve 2018-2020, KEK-u ka arritur objektivat 
e paracaktuara të prokurimit (efektiviteti) dhe nëse po, a i ka arritur duke kombinuar burimet në 
mënyrën më të mirë të mundshme (efikasiteti). Ky auditim synon të japë rekomandime për 
përmirësimin e proceseve të zbatuara të prokurimit në KEK në mënyrë që të jetë efektiv dhe më 
efikas në operacionet e veta të prokurimit, potencialisht edhe në veprimtarinë kryesore të saj.  

Pyetja e auditimit është  parashtruar  në atë mënyrë që t’i përgjigjet objektiv të auditimit lidhur me 
efektivitetin dhe efikasitetin e aktiviteteve të prokurimit në KEK.  

Pyetja kryesore është:  

A kanë qenë efektive dhe efikase aktivitetet e prokurimit në KEK? 

Ky auditim ka përfshirë periudhën 2018-2020. Në fokus të auditimit kanë qenë aktivitetet e 
prokurimit për furnizim, shërbime dhe punë që janë zhvilluar gjatë këtyre tri viteve. 

Metodologjia e detajuar e auditimit e aplikuar gjatë këtij auditimi, motivi i auditimit, kriteret e 
auditimit dhe fushëveprimi i auditimit janë paraqitur në Shtojcën 1,  
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3 Gjetjet e auditimit 

Gjatë viteve 2018-2020 vlera e përgjithshme e kontratave që KEK-u kishte lidhur ishte 181.5 milion 
euro. Vlera e kontratave të lidhura me procedurë të negociuar, gjatë këtyre tri viteve, arrin afër 33 
milion euro, që përfaqëson 18% të vlerës totale të kontratave të lidhura nga KEK-u, ndërsa pjesa 
tjetër prej 82% janë kontrata me procedurë të hapur.  

Ne kemi audituar afër 35% të vlerës totale të prokurimeve, kontrata të negociuara në vlerë prej 7.75 
milion euro dhe 55 milion euro nga procedurat e hapura.  

Më poshtë janë gjetjet që i kemi identifikuar gjatë auditimit.  

3.1 Shumë kontrata me vlerë të vogël në vend se të grumbullohen në një me 
vlerë të madhe  

Për të kryer një planifikim të mirë të prokurimit, zyrtarit të prokurimit do ti nevojitet bashkëpunimi i ngushtë 
me departamentet që bëjnë kërkesat (përdoruesit) dhe të diskutojë kërkesat e tyre për prokurim dhe të vendosë 
cilët artikuj të përfshihen në planifikimin të prokurimit. 

KEK-u i kishte zhvilluar 34 aktivitete të prokurimit për blerje të kushinetave të llojeve të ndryshme 
gjatë viteve 2018-2020. Në vitin 2018 i kishte zhvilluar 12 aktivitete pastaj 12 në vitin 2019 dhe 10 
aktivitete në vitin 2020.  

Dhjetë prej këtyre kontratave i kishte fituar një operator ekonomik i vetëm, ose gati 30% të 
kontratave.  

Grafiku 3 Numri i kontratave që i kanë fituar OE-të gjatë viteve 2018-2020 

 

Grafiku më lartë tregon se OE 1 (shtylla e parë) i kishte fituar dy kontrata në vitin 2018 pasuar me 
gjashtë kontrata në vitin 2019 dhe dy kontrata në vitin 2020. Tre OE tjerë i kishin fituar gjashtë, pesë 
dhe katër kontrata përkatësisht. Nëntë kontratat e tjera i kishin fituar 8 OE të tjerë.   
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Zyra e prokurimit e KEK-ut nuk e kishe bërë planifikimin e prokurimit të kushinetave në mënyrë 
më efikase, megjithëse nevoja për blerje të këtyre kushinetave ishte identifikuar me kohë. KEK-ut iu 
kanë nevojitur mesatarisht 67 ditë për zhvillimin e secilit nga 34 aktivitetet e prokurimit, nga 
publikimi i tenderit deri te nënshkrimi i kontratës. Në secilin aktivitet është nevojitur të angazhohet 
staf për komisione të hapjes së ofertave, të tjerë për komisione të vlerësimit, si dhe për secilën 
kontratë nga një menaxher i kontratës. Kjo do të thotë se KEK-u nuk ishte efikas në shfrytëzimin e 
burimeve të veta për shkak se nuk i kishte grumbulluar nevojat për blerje në mënyrë që të zhvillonte 
më pak aktivitete të prokurimit. 

KEK-u kishte lidhur një kontratë në vlerë prej 62,160 euro për blerje të kushinetave. OE i kishte 
dorëzuar kushinetat në depo të KEK-ut në janar të vitit 2021. Në fund të vitit 2021 gjendja në depo 
kishte ndryshuar shumë pak. Shumica e këtyre kushinetave ishin ende në depo, ndërsa KEK-u 
kishte kërkuar garanci për vetëm 12 muaj. Garancia më nuk ishte e vlefshme ndërsa kushinetat ende 
nuk ishin montuar në pajisje të KEK-ut. Për pasojë çfarëdo defekti eventual që mund të ketë në 
kushinetat e blera nuk mund të reklamohet tek OE-ja.  

Ne kemi kërkuar kartelat e kushinetave edhe për tri kontrata, me vlerë të përgjithshme 64,351 
euro, që KEK-u i kishte lidhur gjatë viteve 2019-2020, dhe kemi gjetur gjendje të ngjashme sa i përket 
skadimit të vlefshmërisë së garancisë. Afërsisht gjysma e kushinetave të blera ishin ende në depo: 

Grafiku 4. Mbetja e stoqeve në depo për katër kontratat 12 muaj pas blerjes 

 

 
Grafiku tregon se 52% e kushinetave të blera kishin mbetur në depo për kontratën me numër 19-
6561, 48% për kontratën 20-2952 e kështu me radhë. Me këto katër kontrata ishin blerë 1,712 
kushineta nga të cilat në depo ende ishin 1,046 sosh, e për të gjitha këto kishte skaduar afati 12 mujor 
i garancisë. Gjithsej vlera e këtyre kushinetave të mbetura në depo ishte  62,638 euro ose 50% e vlerës 
së blerjes.  

Megjithëse ka kartelë të veçantë për secilën kushinetë të blerë dhe dihet saktë se kur është pranuar 
kushineta e kur ka dalë nga depoja, as menaxhmenti i KEK-ut e as zyra e prokurimit nuk kishin 
informacion lidhur me këtë gjendje. Nga kjo rezulton se KEK-u ka blerë, pa pasur nevojë, një numër 
të konsiderueshëm të kushinetave.   

Shkak për jo-efikasitet ishte komunikimi dhe koordinimi i dobët mes zyrës së prokurimit dhe njësive 
kërkuese. Njësitë kërkuese të ndryshme kanë bërë kërkesa ndërsa zyra e prokurimit i ka proceduar 
ashtu siç i ka pranuar, pa i diskutuar me njësinë kërkuese nëse patjetër duhet të bëhet secila blerje 
veç e veç në vend se të bëhen të gjitha përnjëherësh.  

Kontrata 19-123

67%
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Mos grumbullimi i nevojave për artikuj të njëjtë ose të ngjashëm ka rezultuar me më shumë 
aktivitete të prokurimit, që reflektohet me më shumë njerëz të përfshirë në zhvillimin e aktiviteteve 
të prokurimit. Pastaj, kjo është reflektuar edhe me më shumë kontrata dhe më shumë njerëz të 
përfshirë në menaxhim të tyre. Kjo do të thotë se KEK-u nuk ishte efikas sa i përket kësaj blerjeje. 
Qasja jo e duhur e zyrës së prokurimit për blerjen e kushinetave si dhe afati i shkurtër i garancisë 
për to, kishte rezultuar me stoqe në depo me afat të skaduar të garancisë. Këto kushineta mund të 
kenë ndonjë defekt ndërsa KEK-u s'e ka mundësinë që t'i reklamojë tek OE-ja për rimbursim. Duke 
pasur parasysh sasinë e cila gjendet në depo, rezulton që edhe identifikimi i nevojave për kushineta 
nuk ishte bërë si duhet. 

3.2 Shumë kontrata të negociuara pa identifikim të qartë të nevojave dhe 
objektivave të prokurimit 

Për promovimin e Korporatës, gjegjësisht për vetëdijesimin e opinionit lidhur me veprimtarinë e 
saj, KEK-u, kishte lidhur gjithsej 98 kontrata të negociuara me vlerë të përgjithshme 377,140 euro, 
gjatë viteve 2018-2020. Objektivë shtesë nga ky prokurim ishte edhe promovimi i Qendrës së 
Trajnimeve Profesionale (QTP) që gjendet në kuadër të KEK-ut, e cila, përmes dhënies së trajnimeve, 
gjeneron të hyra.  

KEK-u kishte negociuar me 46 OE (media audio-vizuele) kontrata, çmimi i të cilave fillonte prej 
2,000 euro deri në 8,400 euro në vit. 

Tabela 1 . Numri i kontratave për promovim të KEK në media dhe vlera vjetore e shpenzimit 2018-2020. 

Vitet  Numri i kontratave  Shuma e kontratave  
2018 (vetëm katër muajt e fundit)  27 52 100 
2019  34 162 200 
2020  37 162 840 
Gjithsej  98 377 140 

Kontraktimin e këtij shërbimi me këta OE, menaxhmenti i KEK-ut e kishte parë si zgjidhje për 
vetëdijesim të opinionit për punën e KEK-ut meqë gjatë monitorimit ditor të mediave kishin vërejtur 
që pjesa më e madhe e qytetarëve ende nuk ishin mirë të  informuar rreth përgjegjësive që kishte 
KEK-u pas procesit të shthurjes, me theks të veçantë pas privatizimit të Furnizimit dhe 
Distribucionit të Energjisë Elektrike, përkundër faktit se që nga maji i vitit 2013 afarizmi ekskluziv i 
KEK-ut është prodhimi. 

Mirëpo KEK-u nuk kishte aplikuar kritere të qarta për të përzgjedhur OE-të që më së miri do të 
përmbushnin objektiven e synuar. KEK-u nuk kishte kërkuar nga asnjëri OE që të sillte çfarëdo 
dëshmie lidhur me numrin dhe llojin e audiencës (shikuesve, lexuesve), pra kapaciteti i secilit OE 
në drejtim të realizimit të objektivave të synuara të KEK-ut ishte i panjohur.  

KEK-u kishte lidhur këso kontrata vit pas viti duke shpenzuar mesatarisht 162 mijë euro në vit, pa 
e matur asnjëherë efektin e këtyre kontratave. Njësia që e kishte bërë kërkesën për prokurim nuk i 
kishte specifikuar, para inicimit të aktivitetit të prokurimit, indikatorët e performancës 
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(lexueshmërinë/shikueshmërinë apo të hyrat e pritshme nga trajnimet që ofron QTP-ja apo tjetër 
indikator) kundrejt të cilëve do të matej efekti i këtyre kontratave. 

Shuma më e lartë që KEK-u kishte paguar për këtë shërbim për OE ishte 8,400 euro në vit. Nga 
analiza e ueb faqes së KEK-ut kemi gjetur se ky OE i kishte kontribuar qarkullimit (klikimeve) në 
ueb faqe të KEK-ut me 0.01%. KEK-u nuk na ka ofruar të dhëna se sa janë lexuar artikujt promovues 
të KEK-ut në ueb faqen e këtij OE-je.  

Ndërsa OE-ja tjetër që ishte paguar shumë më pak, gjithsej 3,000 euro në vit, i kishte kontribuar 
qarkullimit në ueb faqe të KEK-ut me 51%. Kjo sipas analizës së qarkullimit (Google analytics) në 
vitin 2019. As për këtë OE KEK-u nuk ka të dhëna se sa janë lexuar artikujt që janë publikuar në ueb 
faqen e tij.  

KEK-u nuk e kishte bërë këtë analizë, edhe pse e kishte pasur mundësinë, e për pasojë kishte 
vazhduar t'i kontraktojë të njëjtit OE-e me të njëjtat çmime ndërsa kontributi i secilit OE në drejtim 
të realizimit të synimit të KEK-ut ishte i ndryshëm. Pra, KEK-u nuk ka njohuri se a kishte arritur 
vlerë për para në këto kontrata. Përveç kësaj, KEK-u nuk kishte arritur as të shtoj të hyrat në QTP.  

Komunikimi dhe koordinimi mes zyrës së prokurimit dhe njësive kërkuese nuk ishte në nivel të 
duhur. Zyra e Prokurimit nuk kishte diskutuar mjaftueshëm me njësinë kërkuese e kjo e fundit nuk 
kishte përcaktuar mënyrën e matjes së objektivave që pritet të arrihen përmes këtyre kontratave.  

Përveç kësaj, nuk kishte bërë një analizë të mirëfilltë për të identifikuar operatorët që do të 
përmbushnin më së miri objektivat.  

Për pasojë aktiviteti i prokurimit është përsëritur vit pas viti pa siguruar njohuri lidhur me efektet 
e kontratave të vitit paraprak dhe pa përcaktuar objektiva të matshme për kontratat e radhës. 

3.2.1 Objektivat e parapara të prokurimit nuk janë përmbushur  

Kërkesat e performancës që janë të përbashkëta për shumicën e kontratave për punë, mallra dhe shërbime janë: 
koha, përfitimet/kostot dhe cilësia (e zbatuar në kuptimin e gjerë të saj). 

KEK-u nuk kishte bërë ndonjë analizë për të vlerësuar procesin e prokurimit në përgjithësi e as nuk 
i kishte vlerësuar kostot/përfitimet sa duhet nga kontratat e zbatuara të prokurimit. 

Departamenti i TI-së në kuadër të KEK-ut kishte të instaluar aplikacionin Google Analytics – të cilin 
ata e shfrytëzonin për nevoja të sigurisë kibernetike, por, Departamenti përgjegjës për realizimin e 
kontratave të mediave në kuadër të KEK-ut nuk kishte shfrytëzuar këtë mundësi dhe që në 
komunikim me zyrtarët e IT-së ti gjenerojë/analizojë të dhënat vit pas viti për klikime/referime nga 
mediat për ueb faqen e KEK-ut/Qendrës së Trajnimeve në KEK.  

Ne kemi bërë edhe një analizë të të dhënave të cilat gjenerohen përmes aplikacionit Google 
Analytics.  

Të dhënat e gjeneruara nga Google Analytics për trafikun e referimeve për vitet 2018-2020 tregojnë 
se më së shumti referime janë bërë përmes njërit prej portaleve të kontraktuara, gjithsej 28,096 
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referime (vlera e pagesës për tri kontrata ishte 7,200 euro - e renditur si 25-ta për nga përfitimi), 
derisa përmes mediumit i cili kishte përfituar më së shumti (19,600 euro për tri kontrata), ishin bërë 
vetëm 16 referime gjatë viteve 2018-2020. 

Meqë një nga synimet e KEK-ut përmes kontratave me mediat ishte të promovohet QTP– të rritet 
numri i personave që trajnohen në këtë qendër (rrjedhimisht të hyrat nga kjo qendër) – ne kemi bërë 
analizat në vijim për të vlerësuar nëse kishte kosto apo përfitime nga kontratat e zbatuara. 

Së pari, kemi analizuar të hyrat që QTP-ja kishte realizuar për vitet 2018-2021.  

Grafiku 5 Të hyrat nga Qendra e Trajnimeve në KEK (në euro) 

 

Nga grafiku më lartë vërehet se të hyrat nga trajnimet mesatarisht ishin rreth 18,000 në vit. (2018-
2021). Në vitin 2020 vërehet një realizim më i ulët të hyrave nga trajnimet në krahasim me vitin 
paraprak për 8,239 euro ose 35% më pak.  

Është e pamundur që nga 377,140 euro që KEK-u ka shpenzuar për tri vite (2018-2020), të ndahen 
shpenzimet që KEK-u ka realizuar për promovim të QTP-së, megjithatë të hyrat që QTP i ka 
realizuar për vitet 2018-2020 ishin vetëm 59,113 euro që paraqet vetëm 15% të shpenzimit. Për të 
matur efektin që kanë mundur të kenë kontratat e realizuara për promovimin e qendrës së 
trajnimeve ne kemi analizuar edhe të hyrat e vitit 2021 (tetor 2021), ku kemi vërejtur se trendi i të 
hyrave ishte i ngjashëm me vitin 2020.  

Po ashtu edhe trendi i personave që kishin aplikuar për trajnime në QTP ishte pak a shumë i njëjtë 
ndër vite (mesatarisht 23 individë/kompani në vit). Nga ky këndvështrim del se objektivi i 
përcaktuar nga KEK-u që duhej arritur përmes këtij aktiviteti të prokurimit nuk është përmbushur. 

Ndikimi i këtyre aktiviteteve të prokurimit (realizimi i kontratave për media) në promovimin e 
qendrës së trajnimeve (rritjen e të hyrave) nuk vërehet fare sepse të hyrat e QTP nuk kishin pasur 
rritje, me përjashtim në vitin 2019.  

Menaxhimi jo i duhur i kontratës, mungesa e  objektivave të qarta dhe mungesë e analizave të të 
dhënave që ishin në dispozicion për menaxherin e kontratës si dhe për njësinë kërkuese, ishte faktor 
kryesor për mungesë të informatave lidhur me kostot/përfitimet nga aktiviteti i prokurimit. 
Mungesa e këtyre informatave kishte pamundësuar një vendimmarrje më të mirë. 
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Për pasojë KEK-u ka vazhduar të lidhë numër të madh të kontratave për promovim në media që 
kanë pasur kosto të konsiderueshme pa ditur se sa janë përfitimet që kanë rrjedhë prej tyre 
gjegjësisht pa ditur se a kanë arritur vlerë për paranë e shpenzuar.   

3.3 Dhënie e kontratës OE-së të papërgjegjshëm dhe diskriminim/jobarazi në 
trajtim     

Autoriteti kontraktues duhet ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe 
do të veprojë në mënyrë transparente. Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të 
prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që 
diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik. 

Puna në prodhim të qymyrit dhe energjisë elektrike në termocentralet dhe mihjet e KEK-ut 
zhvillohet pa ndërprerje 24 orë në ditë. Prandaj, kontraktimi i shërbimit të transportit të punëtorëve 
deri në vendin e tyre të punës është parë si domosdoshmëri nga ana e KEK-ut.  

Transporti punëtorëve organizohet në tri ndërrime. Linjat e transportit lidhin Prishtinën, 
Mitrovicën, Vushtrrinë, Podujevën, Drenicën dhe Ferizajn me termocentralet TCA, TCB në Obiliq 
dhe me Divizionin e Prodhimit të Qymyrit në Bardh i madh, dhe  anasjelltas.  

Për shërbimet e transportit të punëtorëve të vet, KEK-u kishte nënshkruar tetë kontrata të 
negociuara njërën pas tjetrës, përgjatë periudhës tetor 2017 - maj 2019 pas skadimit të kontratës 
kornizë trevjeçare (2014-2017) e cila ishte bazuar në procedurë të hapur të prokurimit. Vlera e 
përgjithshme e kontratave të negociuara ishte 2.4 milion euro. Katër kontrata ia kishte dhënë njërit 
operator ekonomik dhe katër tjerat një operatori tjetër ekonomik.  

KEK-u kishte publikuar tender të hapur për këtë shërbim mirëpo nuk kishte arritur të përmbyllte 
sepse asnjëri nga dy ofertuesit nuk i kishte plotësuar kërkesat e përshtatshmërisë profesionale. Ata 
ishin të papërgjegjshëm në dy pika: staf i pakualifikuar dhe pajisje të pamjaftueshme. Rrjedhimisht, 
KEK-u e kishte anuluar aktivitetin e prokurimit.  

Ndërkohë, kontratës aktuale për shërbime të transportit i skadonte afati, kështu që KEK-u kishte 
bërë ftesë për negociata njërit nga dy ofertuesit e papërgjegjshëm. Por, KEK-u kishte injoruar 
kërkesat mbi përshtatshmërinë profesionale në këto negociata. KEK-u kishte negociuar dhe më pas 
kishte nënshkruar kontratë me OE-në i cili në procedurën e sapo anuluar ishte shpallur i pa 
përgjegjshëm. Asnjë nga kërkesat e dosjes së tenderit që shoferët e autobusëve të kenë patenta 
shoferi të vlefshëm si dhe që autobusët t'i jenë nënshtruar kontrollit teknik nuk ishin aplikuar në 
kontratat e negociuara. Prandaj as menaxherët e kontratave nuk i kishin verifikuar këto kërkesa 
gjatë zbatimit të kontratës. Si duket, asnjë nga kërkesat që ishin bërë shkak për të pezulluar për rreth 
18 muaj tenderin e hapur, nuk ishin aq të rëndësishme. Vlera e kontratës tremujore (dhjetor 2017-
shkurt 2018) ishte 442,500 euro.  

KEK-u nuk kishte nisur aktivitet të ri me procedurë të hapur pas nënshkrimit të kontratës së 
negociuar për shkak se duhej hartuar specifikim teknik (ST) i ri për ndarje të tenderit në tri pjesë 
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(llote), për pasojë KEK-u prapë kishte vazhduar me negociata duke nënshkruar edhe një kontratë 
një mujore në vlerë prej 147,500 eurove (mars 2018). 

Edhe pse zyrtari përgjegjës i prokurimit herët (shtator 2017) e kishte njoftuar menaxhmentin e KEK-
ut lidhur me problemet që vazhdimisht po hasin gjatë zhvillimit të aktiviteteve të prokurimit duke 
kërkuar që të shqyrtojnë mundësinë e ndarjes së tenderëve në llote, në mënyrë që të jenë më efikas 
dhe më ekonomik, kjo gjë nuk kishte ndodhur deri tani kur prapë ishin ballafaquar me probleme të 
ngjashme. 

KEK-u kishte hapur tenderin për shërbime të transportit dhe kësaj radhe e kishte ndarë në tri pjesë 
e jo sikurse në tenderin e parë vetëm me një operator ekonomik. Mirëpo e kishte reduktuar vlerën 
e parashikuar nga 5.2 milion në 3.64 milion (1.56 milion euro më pak) edhe pse numri i kilometrave 
në total ishte i njëjtë. Çmimi i përllogaritur për km ishte reduktuar nga 1.57 euro në 1.10 euro. KEK-
u nuk na ka ofruar asnjë sqarim lidhur me këtë dallim të theksuar në përcaktim të vlerës së 
parashikuar.   

Për këtë shkak edhe ky tender përfundoi me anulim. Ofertat për llotin 1 e tejkalonin substancialisht 
buxhetin e KEK-ut për këtë prokurim, dhe për llotin 2 ofertuesi i shpallur fitues ishte tërhequr nga 
gara. Ofertuesit ishin ankuar ndaj vendimit të KEK-ut për anulim të pjesës 1 dhe 2 të tenderit. Kjo 
ia pamundësoi KEK-ut ri-shpalljen e tenderit për llot 1 dhe 2 deri në vendim të OShP-së. Për më 
tepër KEK-u nuk ia kishte dhënë kontratën as ofertuesit të përgjegjshëm për llotin 3 për shkak të 
ankesës. 

Për pasojë KEK-u e kishte negociuar kontratën e tretë me radhë, me vlerë prej 442,500 euro për tre 
muaj të ardhshëm (prill-qershor 2018).  

Ndërkohë vendimi i OShP-së ishte vonuar më shumë se tre muaj kështu që kishte pasuar kontrata 
e katërt e negociuar e KEK-ut në vlerë prej 468,065 për tre muaj (korrik-shtator 2018). Kjo kontratë 
është për 25,500 euro më shtrenjtë se kontratat paraprake. Kostot e KEK-ut për transport ishin rritur 
për 8,521 euro për shkak se kishte shtuar linja të reja të transportit (pa ndonjë arsyetim formal).  

KEK-u nuk kishte mundur të hap tender të ri me të marrë vendimin nga OShP-ja në korrik 2018 
sepse ishte pasuar me dy ankesa tjera. Kështu që pason kontrata e pestë e negociuar tremujore në 
vlerë prej 382,396 euro. Kjo kontratë ishte për 60 mijë euro më e lirë se tri kontratat e para dhe kishte 
më pak kilometra se kontrata e katërt e negociuar (edhe kjo pa ndonjë arsyetim formal).  

Në dhjetor 2018 (tetë muaj pas tenderit të fundit të hapur) KEK-u e kishte shpallur tenderin e radhës 
për dy llotet për të cilat OShP-ja tanimë kishte marrë vendim. Mirëpo, ofertuesit ishin të pakënaqur 
me vlerësimin e ofertave që e kishte bërë KEK-u dhe kishin dorëzuar ankesë në OShP. Për të 
siguruar këtë shërbim gjatë kohës sa ankesa po shqyrtohej në OShP, KEK-u kishte nënshkruar një 
kontratë të negociuar në vlerë prej 325,607 euro për dy llotet.  

Vendimi i OShP-së i kishte dhënë të drejtë KEK-ut për njërin llot ndërsa tjetrin e kishte dërguar në 
rivlerësim. Vendimi kishte ardhur në prill 2019 (më shumë se tre muaj pas shpalljes së tenderit) dhe 
pas skadimit të kontratës që e kishte nënshkruar tre muaj më parë. Për pasojë KEK-u i kishte dhënë 
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edhe dy kontrata tjera të negociuara në vlerë të përgjithshme 149,386 euro. Njëra kontratë ishte me 
afat dy mujor dhe tjetra vetëm për një muaj. 

Tabela 2. Kontratat e negociuara për shërbime të transportit të punëtorëve të KEK-ut 

Kontrata 
Vlera e 
kontratës Kohëzgjatja 

Çmimi për 
muaj Kilometra 

Çmimi 
mesatar i 
ponderuar 
për km 

Ndarja 
në Llote 

Datat e 
nënshkrimit 

Kontrata 1 442 500 € 3 147 500 €  92 100  1,60 €  15 dhjetor 2017 
Kontrata 2 147 500 € 1 147 500 €  92 100  1,60 €  21 mars 2018 
Kontrata 3 442 500 € 3 147 500 €  92 100  1,60 €  26 prill 2018 
Kontrata 4 468 065 € 3 156 022 €  93 264  1,67 €  1 gusht 2018 
Kontrata 5 382 396 € 3 127 465 €  92 100  1,38 €  28 shtator 2018 
Kontrata 6 325 608 € 3 108 536 €  74 500  1,45 € Llot 1,2 10 janar 2019 
Kontrata 7 71 648 € 1 71 648 €  47 008  1,52 € Llot 1 5 prill 2019 
Kontrata 8 77 738 € 2 38 869 €  28 792  1,35 € LLot 2 5 prill 2019 

Pas rivlerësimit KEK-u kishte shpallur fituesit dhe kishte nënshkruar kontratat për dy llotet e 
mbetura për shërbime të transportit. Çmimi i tyre ishte më i ulët se çmimi i kontratave të 
negociuara.  

Vlera e përgjithshme e kontratave të negociuara për shërbime të transportit të punëtorëve ishte afër 
2.4 milion euro. 

Kontrata e parë e negociuar për tre muaj ishte negociuar me çmim mesatar 1.60 euro (1.51, 1.63 dhe 
1.78 euro) për 92,100 km në muaj. Kjo kontratë i kishte kushtuar KEK-ut 442,500 euro. Nëse në vend 
të këtyre çmimeve të kontraktuara, KEK-u do ta negocionte me OE-në së paku çmimin mesatar të 
kontratës paraprake (2014-2017) prej 1.23 euro, për tre muaj do të kurseheshin 100,476 euro. Nëse 
KEK-u do ta ndiqte këtë parim deri në fund, kursimi në total për tetë kontratat e negociuara do të 
arrinte në 472 mijë euro. 

Mos njohja e çmimeve të tregut ishte bërë shkak për përcaktim jo të duhur të vlerës së parashikuar 
të kontratës që kishte çuar në anulim të tenderit që ishte pasuar me kontrata të negociuara. Shkak 
për numrin e madh të kontratave të negociuara ishte neglizhenca dhe papërgjegjësia e zyrës së 
prokurimit dhe njësive kërkuese.  Kjo, si rrjedhojë sepse as zyra e prokurimit e as njësia kërkuese 
nuk kishte bërë hulumtim të duhur të tregut për të vlerësuar kapacitetet e ofertuesve potencial, në 
mënyrë që të vendosë kërkesat e përshtatshmërisë profesionale të arritshme për OE-të që operojnë 
në këtë sektor të shërbimeve (transport).  

Efekti që ka pasuar nga mos përcaktimi i duhur i vlerës së parashikuar të kontratës është së pari 
anulimi i tenderit të hapur që është pasuar me një numër të konsiderueshëm kontratave me 
procedurë të negociuar që kanë rezultuar me shpenzime shtesë për KEK-un. Gjithashtu kishte edhe 
përsëritje të tenderit që nënkupton angazhim shtesë i burimeve njerëzore, pra KEK-u nuk ishte 
efikas në këtë prokurim.  
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3.3.1 Ndryshim i specifikimit teknik pa analizë 

Autoriteti kontraktues duhet të përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me 
qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar 
ekonomik dhe tenderuesit. 

Transporti i punëtorëve të KEK-ut është shërbim i përhershëm në KEK që kontraktohet përmes 
prokurimit në baza periodike. KEK-u kishte pasur një kontratë tri vjeçare që skadonte në dhjetor të 
vitit 2017. Sipas kësaj kontrate OE-ja duhej të përshkonte 92,100 km rrugë në muaj. Po këtë gjatësi 
rruge OE-ja duhej ta përshkonte edhe me tri kontrata tjera të njëpasnjëshme, të negociuara me vetëm 
një OE, deri në korrik të vitit 2018.   

Në korrik të vitit 2018 KEK-u e kishte ndryshuar specifikimin teknik, i kishte modifikuar linjat e 
udhëtimit me çka e kishte rritur rrugën që duhej përshkuar për 1,164 km. Modifikimi i linjave ishte 
reflektuar me rritje të çmimit të kontratës për transport prej 1,860 euro shtesë në muaj. Me këtë 
specifikim teknik të modifikuar, kjo kontratë ishte aplikuar vetëm për tre muaj, aq sa kishte qenë 
afati i saj. Për kontratën e radhës, KEK-u sërish e kishte kthyer specifikimin teknik të linjave të 
udhëtimit në gjendjen e mëparshme. Ky specifikim teknik ishte aplikuar për gjashtë muajt në 
vazhdim.  

Në tenderin e radhës për shërbime të transportit të shpallur në dhjetor 2018, KEK-u sërish kishte 
rritur kilometrat, kësaj radhe për 1,300 km. Mirëpo nuk kishte rezultuar me kontratë deri në maj për 
shkak të ankesave në OShP. Kjo kontratë ishte në fuqi deri në prill të vitit 2022.  

Në njërën anë numri i kilometrave ishte rritur e në anën tjetër numri i punëtorëve në KEK ishte 
zvogëluar vit pas viti. Ky reduktim i numrit të punëtorëve nuk ishte analizuar si duhet në specifikim 
teknik në kontrata, sepse nuk është reduktuar në asnjë aspekt (më pak gjatësi apo më pak 
automjete).  

Numri i punëtorëve prej vitit 2017 deri në vitin 2021 është zvogëluar në mënyrë të vazhdueshme 
për çdo vit e më shumë. Në vitin 2018 ishte zvogëluar për 4% krahasuar me vitin paraprak 2017 e 
kështu me radhë.  

Grafiku 6 Numri i punëtorëve në KEK prej vitit 2017-2021 
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Grafiku tregon se ka pasur rënie të vazhdueshme të numrit të stafit në KEK. Në vitin 2017 kanë qenë 
afërisht 4,100 të punësuar ndërsa në vitin 2021 kanë mbetur afër 3,400. Ka rënie prej 4% në vitin 2018 
krahasuar me 2017 deri në 7% në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020.  

Shkaku për rritje/zbritje të shpenzimeve të transportit dhe ndryshim të specifikimit teknik në DT 
herë pas here, ishte lëshimi nga ana e zyrës së prokurimit. Pavarësisht se ishte miratuar nga 
menaxhmenti i KEK-ut njësia kërkuese nuk e kishte arsyetuar si duhet ndryshimin e kërkuar.  

Ndryshimi i linjave dhe kilometrave vetëm për tre muaj ka bërë që shpenzimet për shërbimet e 
transportit të rriten për 5,580, ndërsa për kontratën 3 vjeçare shpenzimet shtesë mujore janë 1,657 
euro. Në total shpenzimet shtesë për 36 muaj sa është kohëzgjatja e kontratës  arrijnë afër 60,000 
euro. Ndërsa që nuk dihet e ka dobi të shtuar për punëtorët e KEK-ut që e shfrytëzojnë transportin.  

3.3.2 Kufizim i konkurrencës dhe lidhje e kontratës me OE të papërgjegjshëm 

Kërkesat e përshtatshmërisë profesionale dhe teknike duhet të jenë të qarta, të sakta dhe precize dhe duhet të 
mos paraqesin kufizime të panevojshme, në mënyrë që të mos kufizohet konkurrenca.  

KEK-u në tenderin e hapur për shërbime të transportit kishte parashtruar kërkesa për kapacitet 
teknik dhe profesional që OE-të i kishin vlerësuar si kufizuese. Një kërkesë që OE-të duhej plotësuar 
ishte që të kishin kryer shërbime për transport gjatë tri viteve të fundit dhe të dorëzojnë referencat 
(projektet e realizuara) si në vijim:  

Lloti 1 - Minimum dy referenca vlerë së paku 1,000,000 euro;  

Lloti 2- Minimum një referencë vlerë së paku 500,000 euro dhe  

Lloti 3- Minimum një reference vlerë së paku 100,000 euro). 

Ofertuesit i kishin parë këto kërkesa si kufizuese të konkurrencës prandaj kishin parashtruar ankesë. 
Organi Shqyrtues i Prokurimit (OShP) e kishte vlerësuar si të bazuar ankesën në këtë pikë dhe e 
kishte urdhëruar KEK-un që të mos e kufizojë numrin e referencave në këtë mënyrë, pra të 
përmirësojë dosjen e tenderit dhe të zgjasë afatin për dorëzim të ofertave. Por tanimë kontratës 
aktuale iu kishte afruar fundi dhe KEK-ut iu ishte imponuar lidhja e një kontrate tjetër të negociuar. 
Vlera e kontratës së negociuar ishte 442,500 euro për tre muaj ose 147,500 euro për muaj. Për dallim 
prej kontratës me tender të hapur, çmimi mujor i kontratës së negociuar ishte për 31,100 euro më i 
lartë (93,295 euro për tre muaj).  

Kërkesat e përshtatshmërisë profesionale dhe teknike nuk ishin aplikuar fare për kontratën e 
negociuar. Kjo kontratë ishte negociuar me njërin OE i cili në tender të hapur kishte rezultuar i 
papërgjegjshëm. Ai kishte dështuar të dëshmonte se ka staf të mjaftueshëm të kualifikuar si dhe 
pajisje të mjaftueshme për të zbatuar kontratën. 

Shkak për vendosje të kërkesave kufizuese ishte hulumtimi i mangët i tregut, gjegjësisht mos njohja 
kapaciteteve të ofertuesve potencial për këtë prokurim, as nga njësia kërkuese as nga zyra e 
prokurimit.  
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Ky numër i konsiderueshëm i kontratave të negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë, ishte 
arsyetuar me situata të emergjencave ekstreme përderisa rrethanat që e kishin krijuar këtë situatë i 
atribuohen neglizhencës ose lëshimeve të zyrës së prokurimit të KEK-ut. 

Duke supozuar se tregu ka mjaftueshëm OE që plotësojnë këto kërkesa, zyra e prokurimit kishte 
vendosur kërkesa të përshtatshmërisë profesionale dhe teknike që ishin kufizuese për ofertuesit. 
Vlerësimi i ofertave i kishte nxjerrë të gjithë ofertuesit të papërgjegjshëm që ishte bërë shkak për 
anulim të aktivitetit të prokurimit. Ofertuesit ishin ankuar në OShP ndaj vendimit të KEK-ut. 
Shqyrtimi i ankesave kishte marrë kohë e për pasojë KEK-ut iu kishte imponuar zhvillimi i 
aktiviteteve me procedurë të negociuar. Çmimet e kontratave të negociuara ishin më të larta në 
raport me çmimet e kontratave me procedurë të hapur. 

3.3.3 Përfshirje minimale në menaxhim të kontratës  

Obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues duhet menaxhuar ashtu siç janë të specifikuara në kontratë 
dhe duhet siguruar se operatori ekonomik kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara 
në kontratë. Përveç kësaj duhet siguruar se operatori ekonomik i përmbush të gjitha obligimet e performancës, 
përfshirë edhe mbikëqyrjen adekuate të kostove, cilësisë, dhe kohës. 

Nga tre zyrtarë ishin angazhuar për menaxhimin e secilës nga tetë kontratat për transportin e 
punëtorëve të KEK-ut. Secili ishte përgjegjës për mbikëqyrje të pjesës së kontratës për divizionin të 
cilit i përkiste vet menaxheri (Termocentrali Kosova A, Termocentrali Kosova B, dhe Divizioni i 
Qymyrit),  

Këta menaxherë të kontratës nuk ishin përfshirë aktivisht në menaxhimin e kontratës, nuk kishin 
bërë inspektime të realizimit të kontratës në terren. Më shumë kishin qasje reaktive se sa pro-aktive. 
Ata merreshin vetëm me pranim të ankesave eventuale që vinin nga punëtorët që e shfrytëzonin 
transportin e kontraktuar.  

Plani për Menaxhim të kontratës nuk përmbante ndonjë aktivitet specifik që duhet kryer nga OE 
apo nga KEK-u.  

Menaxherët e kontratave nuk kishin hartuar raporte për zbatim të kontratës, më saktësisht nuk 
kishin hartuar ndonjë raport periodik lidhur me shfrytëzimin e shërbimit. Nuk dihet saktë se sa 
punëtorë e shfrytëzojnë transportin në ndërrimin e parë e as në dy ndërrimet tjera në cilëndo linjë 
dhe se cila është cilësia e shërbimit që e ofron OE-ja. Kishte ankesa sporadike lidhur me cilësinë e 
shërbimeve ndaj të cilave menaxherët e kontratave kishin reaguar. Këto ankesa kryesisht ishin 
raportuar tek menaxherët përmes telefonit.  
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Grafiku 7 Të punësuarit në DPQ, TCA dhe TCB për vitet 2017-2021 

 

Numri i të punësuarve në tri divizionet e KEK-ut, Termocentralin A, Termocentralin B dhe në 
Divizionin e prodhimit të qymyrit ishte zvogëluar vit pas viti p.sh në vitin 2017 TCA kishte 755 të 
punësuar ndërsa në vitin 2019 kur është nënshkruar kontrata e radhës, TCA kishte 66 të punësuar 
më pak. Ky trend ka vazhduar edhe në vitet 2020-2021. Megjithatë, menaxherët e kontratave nuk i 
kishin vërejtur këto ndryshime për ti reflektuar në ndonjë raport. 

Pagesat e faturave ishin aprovuar nga menaxherët e kontratave siç ishin pranuar, nën supozimin se 
kontrata ishte zbatuar siç ishte paraparë.  

Shkak për menaxhim jo-aktiv të kontratave ishte mungesa e iniciativës nga ana e menaxherëve të 
kontratës (projektit) për të menaxhuar aktivisht zbatimin e të kontratës.  

Mos përfshirja aktive e menaxherëve në zbatim të kontratave mund të rezultojë me probleme. 
Kontrata mund të mos realizohet sipas kushteve dhe termave të kontraktuara.  

3.4 Specifikimi teknik me kërkesa të panevojshme  

Specifikimet teknike duhet të përkufizohen në mënyrë që mos të krijojnë dyshime rreth natyrës së mallrave, 
punëve ose shërbimeve të kërkuara. 

Për kontratën Shërbimet e sigurimit fizik të objekteve, KEK-u kishte vendosur specifikimet 
teknike që ishin të panevojshme dhe ngarkesë sipas mendimit të ofertuesit. Konkretisht KEK-u 
kishte kërkuar që xhemperi dhe kravata, pjesë e uniformës të stafit të sigurimit, ta kenë logon e OE-
së të shtypur në të. Si reagim ndaj kësaj kërkese njëri ofertues ishte ankuar në OShP. Ky i fundit 
kishte vendosur në favor të ankuesit dhe kishte urdhëruar KEK-un të ri-vlerësojë ofertat duke e 
hequr këtë kërkesë dhe duke ndryshuar atë.  

Shkak për vendosje të specifikimeve teknike të panevojshme ndaj të cilave është ushtruar ankesë 
kishte rrjedhë nga komunikimi jo i duhur në mes të njësisë kërkuese dhe zyrës prokurimit. Kjo e 
fundit i kishte vendosur në DT kërkesat pa i shqyrtuar ato derisa Menaxhmenti i KEK-ut i kishte 
aprovuar si të tilla. 
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Pasojë e këtij specifikimi teknik të tepërt, që kishte nxitur reagimin e ofertuesve, ishte prolongimi i 
përmbylljes së aktivitetit të prokurimit, së paku për aq kohë sa ankesa ishte në shqyrtim në OShP. 
Gjithashtu për pasojë kishte edhe lidhjen e kontratës së negociuar që kishte rezultuar me çmim më 
të lartë se kontrata me tender të hapur për 89,255 euro.  

3.4.1 Kërkesa të përshtatshmërisë që kufizojnë konkurrencën 

KEK-u kishte parashtruar kërkesa të larta për kapacitet teknik në tenderin për sigurim fizik të 
objekteve. Një ndër kërkesat ishte që ofertuesit duhej të kenë referenca (kontrata) se kanë “kryer 
shërbime të sigurimit fizik me jo me shume se 3 kontrata, vlera e te cilave minimum te jete 3,000,000€ 
gjate tri viteve te fundit. 

Ndaj kësaj kërkese njëri ofertues kishte parashtruar ankesë, meqë e kishte parë si kërkesë kufizuese 
të konkurrencës. OShP-ja e kishte vlerësuar si të bazuar ankesën në këtë pikë dhe e kishte urdhëruar 
KEK-un që të përmirësojë dosjen e tenderit, pra, të mos e kufizojë numrin e referencave (kontratave) 
me maksimum si dhe t’i kushtojë rëndësi të veçantë zhvillimit të OE-ve të themeluar rishtazi.  

Megjithatë KEK-u kishte bërë vetëm ndryshim në formulim të fjalisë, si në vijim "gjatë tri viteve të 
fundit, vlera e të cilave duhet të jetë minimum 3 milion  euro, prej te cilave se paku dy duhet te jene 
me vlerë minimum 1 milion euro”. Pra kërkesa kishte mbetur e njëjtë pa kurrfarë efekti në zhvillimin 
e OE-ve të themeluar rishtazi.  

Ndërkohë kontratës aktuale për shërbime të sigurimit fizik i kishte skaduar afati. Për pasojë KEK-u 
kishte lidhur kontratë, me afat prej tre muaj, duke përdorë procedurën e negociuar. KEK-u e kishte 
lidhur kontratën e re duke u bazuar në çmimet për njësi të kontratës që sapo i kishte skaduar afati.  

KEK-u i kishte negociuar dhe ia kishte dhënë edhe dy kontrata tremujore, njërën pas tjetrës, OE-së 
që aktualisht ishte duke e ofruar shërbimin e sigurimit fizik të objekteve të KEK-ut. Me këtë KEK-u 
kishte negociuar dhe kishte dhënë gjithsej tri kontrata tre mujore me vlerë të përbashkët 1,760,247 
euro (6,544 euro në ditë).  

Tenderi me procedurë të hapur që ishte iniciuar në shtator 2017 u përmbyll me kontratë vetëm pas 
një viti (20 shtator 2018). Çmimi ditor i kësaj kontrate ishte 5,552 euro, ose 992 euro më e lirë se 
çmimi ditor i tri kontratave të negociuara. Pra shpenzimet shtesë për sigurimin fizik të objekteve që 
ishin si pasojë e vonesave të shkaktuara nga parashtrimi i kërkesave të larta të përshtatshmërisë 
profesionale kapin shumën prej 265,604 euro. 

Në asnjërën prej kontratave të negociuara KEK-u nuk kishte aplikuar kërkesat e përshtatshmërisë 
profesionale. KEK-u i kishte dhënë këto kontrata pa i marrë parasysh këto kërkesa gjatë negocimit 
të kontratave.  KEK-u kishte lidhur kontrata të tjera me vlerë të lartë në të cilat nuk e kishte aplikuar 
fare kriterin e kapacitetit ekonomik dhe financiar ndërsa në këtë kontratë këtë kriter e kishte ngritur 
shumë lartë. 

Si duket këto kërkesa nuk kishin qenë edhe aq të rëndësishme për zbatimin e këtyre kontratave 
përderisa edhe pa i plotësuar OE-ja i shpërblyer me kontratë të negociuar e kishte kryer shërbimin 
për nëntë muaj me radhë. 
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Shkak për vendosje të kritereve kufizuese ishte zyra e prokurimit që nuk i kishte marrë parasysh 
dispozitat e Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik. 

Për pasojë kishte shpenzime më të larta për sigurimin e shërbimit, krahas vonesës në përmbylljen e 
aktivitetit të prokurimit që i kishte shkaktuar ankesa në Organin Shqyrtues të Prokurimit, lidhje e 
kontratave me procedurë të negociuar.  

3.5 Specifikimi teknik i pa përkufizuar mirë dhe menaxhim i dobët i kontratës 

Specifikimet teknike duhet të përkufizohen në mënyrë që mos të krijojnë dyshime rreth natyrës së mallrave, 
punëve ose shërbimeve të kërkuara. 

Në specifikimin teknik për kontratën për riparim të eskavatorit, KEK-u kishte kërkuar që OE ta 
merr përgjegjësinë për ekzekutimin dhe mbikëqyrjen e punës së riparimit. KEK-u kishte dhënë 
kontratën në vlerë rreth 3.7 milion euro OE-së të cilin e kishte vlerësuar të përgjegjshëm dhe 
menjëherë ia kishte dhënë 400,000 euro avans.  

Megjithatë kur kishte filluar periudha e zbatimit të kontratës OE-ja kishte shpalosur vërejtjet e veta 
për pozicionim të eskavatorit, dhe nuk pranonte fillimin e punëve deri në pozicionim të duhur të 
tij. Përveç kësaj, nuk pranonte të kryej mbikëqyrjen e punëve dhe të marrë përgjegjësinë për to. 

Termi mbikëqyrje nuk ishte definuar në detaje të mjaftueshme për të përcaktuar në mënyrë të prerë 
rolin dhe përgjegjësinë e të dy palëve. 

Sipas Menaxherit të Projektit (MP-së), OE-ja mbikëqyrjen e konsideronte si proces i cili do të 
realizohej pasi të përfundoheshin punët (që KEK-u kishte marrë përgjegjësinë për t’i kryer) dhe 
kufizohej vetëm në faza të caktuara të demontimit dhe montimit të eskavatorit. Në anën tjetër KEK-
u mbikëqyrjen e konsideronte që personi i specializuar i OE-së të ishte i pranishëm fizikisht gjatë 
tërë kohës, në çdo fazë të punës. 

Megjithëse KEK-u i kishte bërë përgatitjet për fillimin e punëve, OE-ja nuk iu kishte përgjigjur ftesës 
për fillimin e punëve. Në fakt nuk iu kishte përgjigjur kërkesës për MP-së për të hartuar planin 
dinamik të zhvillimit të punëve. Parakusht për hartimin e këtij plani ishte që KEK-u të dorëzojë 
planin dinamik për pjesën e punëve që do t'i kryente vet KEK-u (sipas komunikimit të OE-së me 
MP-në).  

Pavarësisht kësaj, deri në qershor 2020, OE-ja kishte sjellë dhe dorëzuar në KEK një numër të 
pajisjeve elektronike (25 nga gjithsej 31) që ishin pjesë e kontratës. MP i kishte pranuar dhe i kishte 
strehuar “përkohësisht” në depo të KEK-ut. Vlera e këtyre pajisjeve të dorëzuara dhe strehuara në 
KEK ishte mbi 1 milion euro, për çka OE-ja kishte kërkuar që t'i paguhen. MP-ja nuk kishe pranuar 
të autorizojë pagesën për shkak se dorëzimi pa montim nuk ishte paraparë me kontratë me çelësa 
në dorë - të dorëzohet funksional dhe i gatshëm për shfrytëzim. 

Për pasojë OE-ja kishte nisur procedurë përmbarimore. Në tentim për të zgjidhur këtë 
mosmarrëveshje, KEK-u kishte aplikuar qasje miqësore duke propozuar amandamentimin e 
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kontratës. Kontrata e amandametuar përfshinë pagesat deri 90% të vlerës së mallrave që i kishte 
dorëzuar OE-ja pavarësisht se nuk i kishte montuar.  

Puna në terren kishte filluar në korrik të vitit 2021, (23 muaj pas nënshkrimit të kontratës) dhe kishte 
vazhduar vetëm për një muaj për tu ndërprerë për shkak se OE-ja gjatë riparimit kishte përdorur 
ngjyrë me afat të skaduar. Në këtë kohë, ekspertët e OE-së ndërpresin dhënien e instruksioneve 
punëtorëve të KEK-ut, me arsyetimin e pjerrtësimit të bazës së poshtme të kushinetës për 26 mm në 
drejtim të rrotës punuese. Pas shumë takimeve, konsultave dhe dëshmive se ngjyra e përdorur është 
brenda parametrave të lejuar, puna riparimi i konstruksionit dhe mbrojtje antikorozive ri-nis me 
intensitet të kufizuar deri në nëntor 2021 kur OE-ja kushtëzon vazhdimin e punëve me përfundimin 
e montimit të shtratit sferik. Kjo u bë shkak që kontrata të mos zbatohet dhe kontesti lidhur me se 
kujt i takon përgjegjësia për disnivel (pjerrtësinë e bazës), KEK-ut apo OE-së, nuk mund të zgjidhet. 
Deri në momentin kur ne e kemi kryer auditimin kanë kaluar mbi 900 ditë nga lidhja e kontratës 
ndërsa kontrata ende nuk është zbatuar. 

Megjithëse kanë kaluar më shumë se 30 muaj, KEK-u ka paguar OE-së për liferim të pajisjeve por 
pa montim, gjithsej 2,496,374 euro apo 67.74%. të vlerës së kontraktuar.   

Shkak për këtë mos definim të qartë të specifikimit teknik, gjegjësisht mos përkufizim në detaje të 
mjaftueshme të kërkesave që duhet plotësuar OE-ja, ishte mungesa e kompetencës nga njësia 
kërkuese. Faktor kontribuues për mos zbatim të kontratës ishte edhe menaxhimi jo i duhur i 
kontratës nga ana e KEK-ut sepse nuk kanë marrë asnjë masë ndëshkuese ndaj OE-së për 
papërgjegjësinë që e ka treguar gjatë zbatimit të kontratës.  

Për pasojë zbatimi i kontratës është prolonguar për kohë të gjatë (më shumë se 30 muaj) ndërsa 
epilogu i zbatimit të saj nuk dihet, megjithëse janë paguar 67,74% e vlerës së kontratës. 
Departamenti i Djerrinës (shfrytëzuesi i eskavatorit) kishte vështirësi në gërmim për shkak se 
eskavtori që ishte në funksion, e që pritej të zëvendësohej me këtë të riparuarin, kishte pasur gjithsej 
1907 orë ndërprerje, vetëm gjatë vitit 2020, për shkak të defekteve makinerike dhe elektrike. Kjo e 
kishte bërë KEK-un jo efikas në realizimin e planit të  prodhimit. 

3.6 Shtyrja e afateve për realizim të kontratës 

Obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues duhet menaxhuar ashtu siç janë të specifikuara në kontratë 
dhe duhet siguruar se operatori ekonomik kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara 
në kontratë. Përveç kësaj duhet siguruar se operatori ekonomik i përmbush të gjitha obligimet e performancës, 
përfshirë edhe mbikëqyrjen adekuate të kostove, cilësisë, dhe kohës. 

Nga mostrat që kemi audituar në tri kontrata kemi konstatuar se punët nuk janë realizuar siç ishin 
paraparë me kushtet e kontratës. Shtyrja e afateve për realizimin e këtyre kontratave ishte nga 4 
muaj për kontratën e rehabilitimit të mullinjëve deri në 10 muaj për kontratën e riparimit të stacionit 
veprues. Zbatimi i kontratës “Ndërrimi i këmbyesve të nxehtësisë ...” nuk do të ri-nisë deri në fillim 
të vitit 2024, me fjalë tjera 9 muaj vonesë. 
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3.6.1 Kontrata për “Ndërrimin e këmbyesve të nxehtësisë si dhe ndërrimin e 
hojeve të nxehësve të ajrit në B1 dhe B2” 

 Zbatimi i kësaj kontrate lidhej ngushtë me zbatimin e kontratës së instalimit të elektrofiltrave 
(donacion i BE-së). Pandemia Covid-19 kishte shkaktuar probleme në zbatim të kësaj të fundit. Për 
pasojë, kishte mbetur pa u zbatuar pjesa dërrmuese e kontratës për ndërrimin e këmbyesve të 
nxehtësisë.  

Vetëm pika D e kontratës ishte realizuar. Ishte bërë ndërrimi i hojeve të nxehësve të ajrit në B1 dhe 
B2.Vlera e kësaj pike ishte 1.4 milion euro. 

Një pjesë e konsiderueshme e mallrave (gypat për ekonomajzer) ishin liferuar dhe vendosur në 
hangarin e KEK-ut. Vlera e këtyre ishte rreth 3 milion euro. 

Për pikat tjera të parapara me kontratë janë bërë edhe amandamentimet e kontratës ku ishin 
vendosur afate të reja për realizim të saj. Përveç amandamentimit për afatet kohore është bërë edhe 
amandamentimi për t'iu mundësuar pagesa e mallrave të liferuara e të cilat janë strehuar në hangar 
të KEK-ut. 

Për shkak të mos realizimit të punimeve brenda kohës së paraparë me kontratë,  malli i liferuar në 
depo për një kohë të gjatë kishte filluar ti nënshtrohet korrozionit sipërfaqësor.  

3.6.2 Kontrata për rehabilitimin e sistemit të ngasjes së mullinjëve 

Përmbyllja e kësaj kontrate ndërlidhej me realizimin e projektit të elektro-filtrave të rinj (donacion i 
BE-së) gjatë realizimit të projektit të BE-së parashihej ndalja e blloqeve dhe me këtë krijoheshin 
kushtet për realizim të kontratës pa ndonjë problem. Shtyrja e realizimit të projektit të BE-së kishte 
ndikuar në dinamikën e punimeve dhe ri-organizim të mënyrës së realizimit të kontratës. Tashmë, 
për tu kryer rehabilitimi i mullinjëve, ato duhej të largoheshin nga puna një nga një meqë 
funksionimi i tyre lidhej drejtpërdrejtë me prodhim të energjisë elektrike dhe duhej përshtatur 
kohën e largimit të tyre nga puna. 

Përveç kësaj edhe pandemia Covid – 19 kishte ndikuar në dinamikë të punimeve. Mos realizimi i 
projektit të BE-së dhe pandemia Covid - 19 ua kishte imponuar nevojën për amandamentim të 
kontratës në aspektin kohor të realizimit të punimeve. Njëherit kjo ju kishte imponuar dinamikë 
tjetër të zhvillimit të punimeve. 

Me amandamentim është paraparë që punët të përfundojnë në fund të muajit shkurt 2022. 
Kërkesa/arsyeshmëria drejtuar Zyrës së Prokurimit për amandamentim ishte bërë 6 ditë para 
skadimit të kontratës derisa amandamentimi i kontratës është bërë një muaj pas skadimit të 
kontratës. Në fund të muajit korrik të vitit 2021, OE-ja kishte kërkuar takim me KEK-un, por për 
shkak të pushimeve të verës dhe neglizhencës nga ana e drejtuesve të KEK-ut, kërkesa për 
amandamentim të kontratës ishte bërë me vonesë. 

Meqë KEK-u nuk kishte mundur ti krijoj kushtet për montimin e pajisjes (mullirit) së fundit në afatin 
e caktuar kohor të paraparë me amandamentimin e parë, është dashur të bëhet edhe një 
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amandamentim i dytë i kontratës duke shtyrë afatin edhe për dy muaj e gjysmë (15 maj 2022). Kjo 
kontratë është realizuar në tërësi 20 para afati të dytë. 

3.6.3 Kontrata për riparimin e stacionit veprues B=1800mm 

Prej nënshkrimit të kontratës deri në ekzekutimin e plotë të saj kishin kaluar 22 muaj. Por sipas 
kontratës, gjegjësisht planit dinamik, kjo punë do të duhej të ishte përfunduar jo më larg se 12 muaj 
pas nënshkrimit të kontratës. Arsyetimi për zvarritje të kryerjes së punëve ishte se OE-ja kishte 
probleme me furnizim. Furnizuesi i tij kishte problem me prodhimin e dhëmbëzoreve për 
reduktorët që duhej montuar në stacionin veprues. Këtë problem OE-ja e kishte raportuar tek MP-
ja në shkurt 2020, vetëm një muaj para skadimit të kontratës.  

Shkaku kryesor i vonesës në zbatim të kontratës ishte neglizhenca e të dyja palëve, e në veçanti e 
MP-së që nuk kishte menaxhuar aktivisht kontratën. MP-ja nuk kishte kërkuar sqarime nga OE-ja 
dhe nuk kishte marrë masa për të përshpejtuar punën kur kishte pasur vonesa në zbatimin e 
pozicioneve të caktuara të specifikuara në plan dinamik.  

Arsyetim tjetër që e pason të parin ishte arsyetimi lidhur me pandeminë. OE-ja kishte njoftuar MP-
në se do të pezullonte punën në këtë projekt për shkak të rrethanave të shkaktuara nga pandemia 
dhe një vendimit të Qeverisë, deri në vendimin e ardhshëm. Mirëpo, OE-ja me këtë njoftim e kishte 
vënë në lajthitje MP-në pasi që nuk kishte asgjë të vërtetë lidhur me vendimin e Qeverisë. Për më 
tepër ky njoftim ishte bërë dy javë pas skadimit të afatit të kontratës. 

Megjithatë, MP-ja nuk kishte aplikuar gjobë për vonesë, përkundrazi, kishte propozuar vazhdim të 
afatit të kontratës.  

Kontratën bazë KEK-u e kishte amandamentuar duke e shtyrë afatin e zbatimit të saj për tetë muaj 
tjerë deri me 15/11/2020. Sipas njësisë së përdorimit të stacionit veprues, në mungesë të tij ishte 
dashur të bëjnë disa përshtatje duke tejkaluar normat e veprimit por që ishin të pranueshme gjatë 
sezonit të dimrit. Ndërsa gjatë verës këto përshtatje nuk ishin të tolerueshme. Me fjalë tjera nëse 
stacioni veprues nuk do të riparohej deri në mars, siç ishte kontraktuar, divizionit të mihjes në KEK 
do t'i shkaktonte telashe në punë. 

Përfundimisht puna në riparimin e stacionit veprues ishte përfunduar në dhjetor të vitit 2020, prapë 
me vonesë nga afati i fundit.  

Shkaku kryesor për vonesë në zbatimin e kontratës Riparimi i Stacionit veprues ishte mos përfshirja 
aktive në menaxhim të kontratës nga ana e menaxherit të projektit. Ai nuk kishte bërë presion mbi 
OE-në për të zhvilluar punimet sipas planit dinamik dhe nuk kishte aplikuar gjoba kur afati i 
kontratës kishte skaduar.  

Për pasojë kishte vonesë në zbatim të kontratës Riparimi i stacionit veprues, gjithsej dhjetë muaj. 
Njësia kërkuese që ishte në pritje të këtij stacioni, në mungesë të tij ishte detyruar të bënte përshtatje 
të makinerive për një performancë optimale. 
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3.7 Çështje për vëmendje   

KEK-u e kishte bërë Riparimin kapital të turbinës së bllokut B2 me kontratë të negociuar pa 
publikim në vitin 2019. Një kontratë e tillë ishte arsyetuar me faktin se turbinës nuk mund t'ia bëjë 
riparimin kapital askush përpos prodhuesit. Kompania që e kishte fituar kontratën i kishte bërë 
riparimet e nevojshme kosto e të cilave kishte arritur në 3,62 milion euro si dhe punë shtesë 998,676 
euro.   

Turbina ishte funksionalizuar në fund të vitit 2019. Pas dy viteve turbina ishte dëmtuar dhe për këtë 
ishte nevojitur edhe një intervenim tjetër të cilin e kishte kryer po i njëjti OE. Kjo i kishte kushtuar 
KEK-ut edhe 248,650 euro ose rreth 5% e shpenzimeve totale të riparimit të turbinës.   
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4 Konkluzionet 

Korporata Energjetike e Kosovës nuk ishte siguruar që fondet dhe burimet e saj ishin përdorur në 
mënyrën më ekonomike. Nuk ishte siguruar që në aktivitetet e veta të prokurimit ti trajtoj operatorët 
ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe të veprojë në mënyrë transparente. 
Korporata Energjetike e Kosovës kishte zhvilluar disa aktivitete të prokurimit në atë mënyrë që 
kishte reduktuar apo eliminuar konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose kishte 
diskriminuar në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik.   

Korporata Energjetike e Kosovës kishte lidhur numër të konsiderueshëm të kontratave të 
negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë, duke i arsyetuar me situata të emergjencave 
ekstreme përderisa rrethanat që e kishin krijuar këto situata i atribuohen neglizhencës ose lëshimeve 
të saj.  Për pasojë ishin lidhur kontrata të shumta të negociuara, nga të cilat KEK-u kishte pasur 
shpenzime shtesë  prej 739 mijë euro. 

Burimet në dispozicion nuk janë shfrytëzuar në mënyrë racionale për shkak të mos grumbullimit të 
nevojave për blerje që ka çuar në numër të madh të aktiviteteve të prokurimit - gjithsej 34 kontrata 
për artikuj të ngjashëm gjatë viteve 2018-2020. Mesatarisht ishin nënshkruar 11 kontrata në vit për 
blerje të kushinetave. Me një koordinim më të mirë mes njësive kërkuese dhe zyrës së prokurimit 
numri i kontratave do të mund të reduktohej dukshëm. Do të reduktohej numri i stafit të angazhuar 
në zhvillim të aktiviteteve të prokurimit, në vlerësim të ofertave dhe në menaxhim të kontratave. 
Reduktimi i aktiviteteve të prokurimit për kushineta ka gjasa t'ua reduktojë kostot edhe ofertuesve 
në tenderët e KEK-ut. Kjo mund të reflektohet me oferta më të lira, rrjedhimisht më ekonomike për 
KEK-un. 

Kriteret kufizuese të përshtatshmërisë teknike dhe profesionale që KEK-u i kishte aplikuar në disa 
tenderë, si Shërbimet e transportit të punëtorëve të KEK-ut dhe Shërbimet e sigurimit fizik të 
objekteve të KEK-ut kishin ndikuar në prolongimin e përmbylljes së aktiviteteve të prokurimit. Në 
të dy këta tenderë KEK-u kishte vendosur kërkesa të përshtatshmërisë profesionale dhe teknike 
kufizuese, duke ua pamundësuar ofertuesve të fitojnë kontratë në KEK. Nuk ka shumë ofertues në 
treg që janë në gjendje të plotësojnë kërkesa çfarë kishte parashtruar KEK-u. Gjashtë milion euro 
qarkullim të dëshmohet me maksimum tri kontrata ishte pamundur të plotësohej nga cilido 
ofertues. Kësisoj, KEK-u kishte kufizuar konkurrencën, e në përgjigje të kësaj ofertuesit ishin ankuar 
në OShP e cila e kishte aprovuar ankesën në këtë pikë dhe e kishte urdhëruar KEK-un të ndryshojë 
kërkesat. 

Kërkesat e përshtatshmërisë profesionale është dashur të ulen për të qenë në harmoni me kapacitetet 
teknike dhe profesionale të ofertuesve. Mirëpo deri sa nuk janë bërë këto ndryshime, shërbimi duhej 
të kontraktohej, e mënyra e vetme për të bërë këtë ishte përmes kontratave të negociuara. Tetë 
kontratat e negociuara, për shërbimet e transportit të punëtorëve ishin lidhur përgjatë 15 muajve, 
nga dhjetori i vitit 2017 deri në prill të vitit 2019. Për shërbimet e sigurimit fizik të objekteve ishin 
lidhur 3 kontratat përgjatë  9 muajve, nga janari deri në tetor të vitit 2018. Të gjithat kontratat e 
negociuara, përveç që kanë siguruar më pak transparencë, kishin rezultuar me çmime më të larta se 
kontratat me tenderë të hapur. Shpenzimi shtesë që kishte rezultuar nga prokurimet e negociuara 
ishte afër 739 mijë euro, 472 mijë euro për njërin tender dhe afër 267 mijë euro për tenderin tjetër.  
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Vendosja e specifikimit teknik të panevojshëm, si logoja në xhemper dhe kravatë të uniformës së 
stafit, që nuk i shton vlerë shërbimit të sigurimit fizik të objekteve të KEK-ut, nuk i kontribuon 
efikasitetit në prokurim. Specifikimi i tillë teknik kishte shkaktuar ankesë të ofertuesve në OShP. 
Shqyrtimi i ankesës e kishte prolonguar përmbylljen e aktivitetit të prokurimit së paku për aq kohë 
sa ankesa ishte në shqyrtim. Ndërkohë, KEK-u kishte lidhur një kontratë të negociuar për këtë 
shërbim esencial që kishte rezultuar me çmim më të lartë se sa kontrata që më vonë ishte lidhur kur 
më në fund ishte përmbyllur aktiviteti i nisur i prokurimit. Shpenzimi shtesë për këtë kontratë 
tremujore ishte 89 255 euro.  

Jo-efikasitetit i kishte kontribuar edhe buxhetimi i pamjaftueshëm sepse ka rezultuar me anulim të 
tenderit të hapur. Tenderi i anuluar ishte pasuar me tender tjetër që gjithashtu kishte marrë kohë të 
konsiderueshme deri në lidhje të kontratës.  

KEK-u nuk ishte efikas në menaxhimin e kontratës për riparimin e stacionit veprues. Kontrata është 
zbatuar me 10 muaj vonesë. Shkaqet që kishin çuar në këtë gjendje ishin: mos përcjellja aktive e 
zbatimit të kontratës, mos azhurnimi i datave të dakorduara me kohë dhe mos aplikimi i gjobave 
për vonesa që rezultuan me mos arritje të objektivave të përcaktuara. Njësia kërkuese (shfrytëzuesi 
i stacionit veprues) kishte hasur në vështirësi në punë pasi që pajisja e re nuk kishte arritur të 
përfundohet me kohë për t’u futur në punë.  

Disa aktivitete të prokurimit kishin rezultuar jo efektive për shkak të qasjes jo të duhur e prokurimit. 
Së paku 81 mijë euro janë të bllokuara në stoqe me afat të skaduar të garancisë, (periudhë garantuese 
12 mujore). Bazuar në analizën e katër kontratave për blerje të kushinetave, rezulton se rreth  
gjysmës së kushinetave të blera iu skadon afati i garancisë ndërsa janë ende në depo, sepse nuk 
hyjnë në përdorim as 12 muaj pas blerjes. Kjo mund të paraqesë problem sidomos nëse kushinetat 
e blera janë me defekte. 

Aktivitet jo efektiv i prokurimit kishte rezultuar edhe prokurimi për promovim të KEK-ut në media 
sepse njësia kërkuese dhe/ose zyra e prokurimit nuk e kishte identifikuar si duhet mënyrën se si t’i 
plotësojë më së miri nevojat për promovim. Pra as njësia kërkuese as zyra e prokurimit nuk kishin 
bërë analizë të tregut për të identifikuar operatorët më të kualifikuar për të përmbushur këto 
objektiva. Në mungesë të këtyre dy elementeve, aktivitet i zhvilluar ishte i pakuptimtë dhe nuk i 
kishte shërbyer qëllimit të përcaktuar të KEK-ut. Konkretisht 98 kontratat, efekti i së cilave është 
minimal në përgjithësi, nuk i kishin shërbyer qëllimit të përcaktuar të KEK-ut. 

Mungesa e efektivitetit në këtë aktivitet të prokurimit ishte shkaktuar nga mungesa e analizës së 
përfitimeve dhe kostove që rrjedhin nga aktivitetet e prokurimit/kontratat e zbatuara. Kjo ishte 
evidente sidomos në kontratat për promovim të KEK-ut në media, efektin e të cilave KEK-u nuk 
ishte përcjellë edhe pse automatikisht ishte regjistruar (në google analytics). Për pasojë KEK-u kishte 
vazhduar me aktivitete të prokurimit që nuk i kishin kontribuar arritjes së objektivave, pra kishte 
lidhur kontrata të reja për promovim në media edhe pse efekti i kontratave paraprake nuk ishte i 
njohur. KEK-u kishte shpenzuar gjithsej 377,140 euro për promovim në media gjatë viteve 2018-
2020, nga të cilat kishte arritur vetëm 59,113 euro kthim përmes qendrës së trajnimeve profesionale. 
Pra vetëm 15% të shumës së shpenzuar kishte arritur të shndërronte në të hyra ndërsa për objektiven 
tjetër nuk kishte matur efektin. 
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Ndryshimi i specifikimit teknik nga pakujdesia kishte sjellë shpenzime shtesë në kontratat për 
shërbime të transportit të punëtorëve të KEK-ut, ndërsa efekti i ndryshimit është i panjohur. Me 
këtë ndryshim numri i kilometrave nga 92,100 ishte rritur në 93,264 apo 1,164 km më shumë që 
kishte sjellë shpenzime shtesë në vlerë prej 25,565 euro, por nuk dihet a kishte sjellë edhe vlerë për 
punëtorët e KEK-ut që shfrytëzonin transportin, sidomos kur kihet parasysh që numri i tyre kishte 
rënë vit pas viti mesatarisht 4%. 

Për shkak të mungesës së iniciativës nga ana e menaxherëve të kontratave të transportit të 
punëtorëve, zbatimi i mirëfilltë i këtyre kontratave ishte lënë në diskrecion të OE-së nën supozimin 
se gjithçka do të zbatohet siç ishte e paraparë. Mirëpo kishte ankesa kohë pas kohe nga ana e 
punëtorëve që e shfrytëzonin transportin. Menaxhimi aktiv i kontratës do të kishte parandaluar 
ankesat dhe kontratat do të zbatoheshin siç duhet. 

Efektiviteti në nivelin më të ulët ishte te kontrata për riparimin e eskavatorit që ishte shkaktuar nga 
përshkrimi jo i duhur i specifikimit teknik në fazën e tenderimit. Kjo ishte bërë shkak që kontrata të 
mos zbatohet edhe 30 muaj pas nënshkrimit. Jo efektivitetit i kishte kontribuar edhe menaxhimi i 
dobët i kontratës nga ana menaxherëve të projektit të KEK-ut. Komunikimi jo i duhur me OE-në 
dhe dështimi për të kryer përgatitjet e nevojshme për të siguruar kushtet e punës për OE-në kishin 
çuar në mosmarrëveshje mes tyre. Mosmarrëveshjet mes KEK-ut dhe OE-së kanë mbetur pa 
zgjidhje, ndërkohë që puna në këtë sektorin e mihjes është përcjellë me ndërprerje të shpeshta sepse 
eskavatori që është në funksion është i vjetër e për pasojë KEK-u ishte më pak produktiv. 
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5 Rekomandimet 

Rekomandojmë Bordin e Drejtorëve dhe menaxhmentin e KEK-ut: 

• Të sigurohet se zyra e prokurimit grumbullon nevojat për blerje dhe zhvillon procedurë të 
prokurimit që çon në kontratë kornizë me mini-tender në mënyrë që të shmangë numrin e 
madh të aktiviteteve të prokurimit. Me këtë qasje KEK-u do të jetë më efikas, e njëkohësisht 
do të blejë vetëm artikujt për të cilët ka nevojë në vend se të krijojë stoqe në depo. 

• Të sigurohet se njësitë kërkuese identifikojnë dhe përshkruajnë qartë objektivat që synojnë 
t'i realizojnë përmes prokurimit. Secila kontratë duhet t'i shtojë vlerë veprimtarisë së 
organizatës në përgjithësi. 

• Të sigurohet se njësitë kërkuese në bashkëpunim me zyrën e prokurimit parashikojnë vlerën 
e kontratës bazuar në hulumtim të tregut si dhe në harmoni me rezultatet e hulumtimit t’i 
përcaktojnë kërkesa të arritshme të përshtatshmërisë teknike dhe profesionale që nuk e 
kufizojnë konkurrencën. 

• Të sigurohet se zyra e prokurimit koordinohet më mirë me njësitë kërkuese lidhur me 
specifikimet teknike për secilin aktivitet të prokurimit dhe të sigurohet që ato janë relevante 
me objektivat të cilat synohet të arrihen përmes prokurimit. Në veçanti për shërbimet që janë 
të përhershme duhet hartuar një analizë dhe arsyetim për mos ndryshimet/ndryshimet 
eventuale në specifikim teknik. 

• Të sigurohet se  kërkesat minimale për kualifikim të jenë në përputhje me objektivat e 
prokurimit si dhe të jenë të arritshme për ofertuesit në treg. Hulumtimi i tregut është 
domosdoshmëri për t'u siguruar që operatorët e rinj në treg nuk përjashtohen nga gara për 
shkak të kërkesave të larta për kualifikim. 

• Të sigurohet se menaxherët e projekteve përfshihen në mënyrë aktive në menaxhimin e 
projekteve/kontratave për të cilat janë përgjegjës. Çdo devijim prej planit për menaxhim të 
kontratës të raportohet dhe ne rast se nuk është i arsyeshëm të aplikohen gjobat e parapara 
me kontratë. Kjo do t'i shërbejë parandalimit të kostove që e përcjellin projektin/kontratën 
në rast se nuk zbatohet siç është paraparë. 

• Të sigurohet se kontratat për shërbime të përhershme (transporti i punëtorëve, sigurimi 
fizik, etj.) menaxhohen në mënyrë aktive duke siguruar raporte periodike lidhur me 
zbatimin e tyre. Në raporte të përfshihen të gjitha çështjet eventuale që kanë nevojë për 
adresim. Përveç kësaj, në raporte të përfshihen edhe inspektimet ad hock nga ana e 
menaxherëve për të konfirmuar se OE-ja i plotëson vazhdimisht të gjitha kërkesat e 
përshtatshmërisë profesionale dhe teknike. 

• Të sigurohet se menaxherët e kontratave/projekteve në bashkëpunim me zyrën e prokurimit 
ndërmarrin çfarëdo veprimesh të mundshme për të përshpejtuar zbatimin e kontratave që 
për shkak të pandemisë janë pezulluar ose që zbatimi i tyre është shtyrë për të ardhmen. 
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Shtojca I 

Motivi i auditimit  

Shumë tenderë të publikuar nga KEK-u ishin bërë subjekt i ankesave në Organin Shqyrtues të 
Prokurimit. Gjatë viteve 2018-2020 gjithsej 205 ankesa ndaj KEK-ut ishin dorëzuar në OShP. Kjo do 
të thotë se 19% e aktiviteteve të prokurimit që ishin zhvilluar gjatë viteve 2018-2020 kishin kaluar 
nëpër procedurë ankimore. Disa nga këto ankesa ishin kryesisht për shkak se KEK-u në dosjet e 
tenderit kishte paraqitur kërkesa të paqarta të kualifikimit të OE-ve, që kishin lënë  hapësirë për 
keqinterpretim, e për pasojë deri në nënshkrimin e kontratës kishte marrë më shumë kohë ose ishte 
anuluar tenderi, për të vazhduar me procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë.  

Me procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, gjatë vitit 2020 ishin kontraktuar 
7.2 milion euro, që përfaqëson 20% të totalit të vlerës së kontraktuar për këtë vit. Procedura e 
negociuar është më pak transparente dhe nuk siguron konkurrencë, gjë që mund ta rrezikojë vlerën 
për para dhe të rezultojë me kontrata jo-ekonomike, ndërsa në rast se nuk ka bazë për përdorimin e 
saj, mund të rezultojë edhe në trajtimin e pa barabartë/diskriminimin e ofertuesve potencial. Kur 
përdoret procedure e negociuar KEK-u duhet të ndërmarr të gjitha masat për të arritur vlerën më të 
mirë për para, që është synimi kryesor i çdo blerjeje.   

Gjithashtu KEK kishte nënshkruar 31 kontrata brenda viteve 2018-20, me vlerë të vogël dhe të 
mesme, për blerje të një artikulli (kushineta) vlera e përgjithshme e të cilave arrin 287,315 euro që i 
bie që vlera mesatare për një kontratë ishte nën 10,000 euro (9,268 euro). Zhvillimi i aktiviteteve të 
shumta për blerjen e një artikulli mund të ketë për pasojë kosto të prokurimit si dhe çmime më të 
larta për shkak të mos grumbullimit të kërkesave. Grumbullimi kërkesave, kur është e mundshme, 
arrin vlerë të madhe për para si dhe redukton kostot e prokurimit.    

Gjatë viteve 2018-2020 KEK-u kishte zhvilluar 19 aktivitete të prokurimit për punë (investime 
kapitale) që kishin rezultuar në kontrata vlera e përgjithshme e të cilave është mbi 55,7 milion euro 
(përjashtuar kontratat me vlerë të mesme dhe të vogël). Investimet e tilla, përveç që i shërbejnë 
zhvillimit normal të operacioneve të KEK-ut, duhet t'i shërbejnë përmirësimit të tyre si dhe rritjes 
së fitimit të saj si kompani. 

Të gjitha këto aktivitete të prokurimit, KEK-u, sikurse çdo autoritet tjetër kontraktues, duhet t'i 
zhvillojë në pajtim me parimet e ekonomisë, efikasitetit dhe trajtimit të barabartë, parime që janë të 
sanksionuara me ligjin e prokurimit publik që kanë për qëllim të sigurojnë se prokurimi për 
mallra/shërbime/punë e arrin qëllimin e përcaktuar të AK-së. 
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Kriteret e auditimit5 

• Për të kryer një planifikim të mirë të prokurimit zyrtarit të prokurimit do ti nevojitet 
bashkëpunimi i ngushtë me departamentin e buxhetit dhe departamentet tjera. Zyrtari i 
prokurimit do të takohet me personat përgjegjës për buxhet dhe departamentet që bëjnë 
kërkesat (përdoruesit) dhe të diskutojë kërkesat e tyre për prokurim dhe buxhetin në 
disponueshmëri për vitin e ardhshëm dhe do të vendosë cilët artikuj të përfshihen në 
planifikimin paraprak dhe final të prokurimit; 

• Autoriteti kontraktues do t’i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në 
përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë 
për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është 
veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një 
ose më shumë operatorë ekonomik; 

• Kërkesat e përshtatshmërisë profesionale dhe teknike duhet të jenë të qarta, të sakta dhe 
precize dhe duhet të mos paraqesin kufizime të panevojshme, në mënyrë që të mos kufizohet 
konkurrenca. Ato duhet të përkufizohen në mënyrë që mos të krijojnë dyshime rreth natyrës 
së mallrave, punëve ose shërbimeve të kërkuara; 

• Obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues duhet menaxhuar ashtu siç janë të 
specifikuara në kontratë dhe duhet siguruar se operatori ekonomik kryen kontratën në 
përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara në kontratë. Përveç kësaj duhet siguruar se 
operatori ekonomik i përmbush të gjitha obligimet e performancës, përfshirë edhe 
mbikëqyrjen adekuate të kostove, cilësisë, dhe kohës; 

• Kërkesat e performancës që janë të përbashkëta për shumicën e kontratave për punë, mallra 
dhe shërbime janë:  

• koha 
• përfitimet/kostot 
• cilësia (e zbatuar në kuptimin e gjerë të saj); 

Fushëveprimi i auditimit 

 Fushëveprimi përfshin kontratat e prokurimit të lidhura gjatë viteve 2018-2020 me fokus të veçantë 
në kontratat e lidhura përmes procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë. Vlera 
e përgjithshme e kontratave të lidhura gjatë periudhës 2018-2020 është  181.5 milion euro. Vlera e 
kontratave të lidhura me këtë procedurë, gjatë këtyre tri viteve, arrin afër 33 milion euro, që 
përfaqëson 18% të vlerës totale të kontratave të lidhura nga KEK-u. Ne kemi përzgjedhur gjithsej 
108 kontrata në vlerë 7.75 milion euro për t'i audituar. Gjithashtu, edhe kontratat e lidhura me 
procedurë të hapur janë pjesë e fushëveprimit nga të cilat 55 milion euro (39 kontrata) do të 

 
5 Për më shumë informata konsultoni ISSAI 300, Criteria, p.7 
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auditohen. Nga to gjashtë janë kontrata për punë, 33 kontrata të tjera janë kontrata për furnizim.  Në 
tabelën më poshtë është mostra e auditimit. 

Tabela 3 Lista e mostrave të auditimit 

 

Metodologjia e auditimit 

Metodologjia e auditimit përfshin ekzaminimin e të gjithë dokumentacionit të prokurimit që nga 
kërkesa për inicimin e aktivitetit të prokurimit e deri te ekzekutimi i kontratës.  

Për t'iu përgjigjur pyetjes së auditimit do ta aplikojmë këtë metodologji:  

• Krahasimi i planit të prokurimit me kontratën nënshkruar, analizimi i dosjes së tenderit duke 
përfshirë njoftimin për tender, njoftimin për dhënie të kontratës dhe kontratën së bashku me 
paramasën dhe parallogarinë. 

• Analizimi i dokumenteve lidhur me identifikimin e nevojave, komunikimi mes personave 
përgjegjës për hartimin e specifikimit teknik me njësitë kërkuese si dhe analiza e raporteve 
paraprake për realizimin e kontratave të njëjta apo të ngjashme (nëse ka). Përcaktimi i kohës 
kur është hartuar dhe dorëzuar ST tek njësia e Prokurimit për procedim të mëtutjeshëm. 

• Analizimi i dosjes së tenderit, krahasimi i kërkesave të përshtatshmërisë profesionale dhe 
teknike me natyrën e prokurimit dhe me qëllimin e prokurimit, për të parë se a janë 
proporcionale me qëllimin e prokurimit. 

• Inspektimi i dokumenteve të menaxhimit të kontratës, krahasimi i porosive të bëra me 
dorëzimet (furnizimet, punët e kryera). Raportet e zbatimit të kontratës, progresi krahasuar 
me planin. 

• Inspektimi i dokumenteve të menaxhimit të kontratës, krahasimi i porosive të bëra me 
dorëzimet (furnizimet, punët e kryera). Raportet e zbatimit të kontratës, progresi krahasuar 
me planin. 
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Shtojca II Komentet e KEK-ut dhe Pikëpamja e ZKA-së 

Gjetjet Pajtohem po/ 
jo 

Komentet nga KEK Pikëpamja e ZKA-së  

Gjetja 

3.2 

JO Ky aktivitet nuk ndërlidhet domosdoshmërisht me 
produktin, pra ne në asnjë rrethane nuk kemi reklamuar 
produktin por aktivitetet e korporatës. KEK-u ka një buxhet 
prej afër 200 milion euro që në përqindje shuma e shpenzuar 
për promovim te punës dhe aktiviteteve te KEK-ut, është me 
pak se 0.01% e të hyrave vjetore dhe qëllimi është që; *KEK 
si ndërmarrje publike me aksionar 100% Qeverinë e 
Republikës së Kosovës ka për obligim të tregojë transparencë 
të plotë në opinion dhe kjo bëhet përmes njoftimeve në 
media si dhe promovimin punës, aktiviteteve projekteve 
ambientale dhe për komunitetin me qëllim të ngritjes se 
imazhit të saj karshi opinionit dhe komunitetit për rreth 
hapësirave të saja operuese. 

Për më tepër ky aktivitet ka pas për qëllim edhe promovimin 
e Qendrës së Trajnimeve Profesionale (QTP) të KEK-ut. Kjo 
për faktin se QTP ka funksionuar kryesisht për punonjësit e 
KEK-ut, mirëpo duke qenë se   kapacitetet e saja kanë treguar 
se ne këtë qendër mund të trajnohen edhe kandidatë jashtë 
KEK-ut, është menduar që kjo qendër të promovohet me 
qëllim të mbulimit të së paku një pjese të shpenzimeve nga 
të hyrat e kandidatëve jashtë KEK-ut. 

Me dërgimin e draft raportit, kemi 
pranuar komentet fillestare, pikat 
relevante të të cilave i kemi reflektuar në 
raport. Përkundër ndryshimeve që i kemi 
bërë në draft, KEK-u vazhdon të mos 
pajtohet me gjetjen, ndërsa ka ofruar 
vetëm arsyetime. 

ZKA nuk është kundër politikës së KEK 
për promovim të punës së vet në media 
për çfarëdo qëllimi që i shërben 
korporatës. Gjetja jonë ka të bëjë me 
mënyrën se si KEK-u i ka kontraktuar 
operatorët ekonomik pa përdorë 
indikator ose njësi matëse të 
performancës së operatorëve të 
kontraktuar. Rrjedhimisht kjo ka çuar në 
numër të konsiderueshëm të kontratave 
efekti i të cilave është i panjohur për 
KEK-un.  
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