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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
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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.
Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e raportit të auditimit të
performancës “Projektet Kapitale në KOSTT 2015-2021”, në konsultim me U.D. Ndihmës
Auditoren e Përgjithshme, Myrvete Gashi dhe–U.D. Drejtorin e Auditimit, Arben Selimi, të
cilët e kanë mbikëqyrur auditimin.
Ekipi që realizoi këtë raport:
Laureta Matoshi-Pozhegu, Udhëheqëse e Ekipit
Ernes Beka, Anëtar i Ekipit

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa: Rr. Ahmet Krasniqi nr. 210, Lagjja Arbëria, Prishtinë 10000, Kosovë
Tel: +383(0) 38 60 60 04/1011
http://zka-rks.org

1.

Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe përvoja praktike

2. 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.
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Lista e shkurtesave
AK

Autoritet Kontraktues

AKK

Agjencia Kundër Korrupsionit

AQP

Agjencia Qendrore eProkurimit

BERZH

Banka Evropiane për RindërtimRindërtim dhe Zhvillim

BGJ

Banka Gjermane

DPRrP

Doracaku i Politikave dhe Rregullave të prokurimit BERZH

SHEBOST Shoqata Evropiane për bashkëpunimin e operatorëve të sistemit të transmetimit (OST)
për energjinë elektrike
IE

Inspektorati i Energjisë

KBA

Kost Benefit Analiza

KB
KOSTT

Kontributi Financiar
Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës

LPP

Ligji i Prokurimit Publik

ME

Ministria e Ekonomisë

MF

Ministria e Financave

Ministri

Ministri i Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave të Qeverisë së Republikës së
Kosovës

MP

Menaxher i projektit

MVA
OE

Mega Volt Amper
Operator Ekonomik

OShP

Organi Shqyrtues i Prokurimit

RRUOP

Rregulla dhe Udhëzuesi Operativ i Prokurimit Publik

ST

Specifikim teknik

UCKBF

Udhëzimi për Caktimin e Konsulentëve në Bashkëpunimin Financiar me Vendet
Partnere nga Banka Gjermane

UPMPSH

Udhëzimit për Prokurimin e Mallrave, Punëve dhe Shërbimet shoqëruese në
Bashkëpunim Financiar nga Banka Gjermane

ZKA

Zyra Kombëtare e Auditimit

ZKA

Zyrtar Kryesor Financiar
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Përmbledhje e përgjithshme
Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës (KOSTT),
është ndërmarrje publike e organizuar si shoqëri aksionare në pronësi 100% të Kuvendit
tëRepublikës së Kosovës. KOSTT-i është përgjegjës për operim efikas, ekonomik dhe të
koordinuar të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike në Kosovë si dhe është përgjegjës
për menaxhimin e rrjedhave të energjisë në rrjetin e transmetimit që shërben për furnizimin e
konsumit nacional dhe tregtimit ndërkufitar.
Aktivitetet e prokurimit në KOSTT, 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 investimet e planifikuara dhe të realizuara nga
KOSTT-i për periudhën 2015-2021. Auditimi ka përfshirë aktivitetet e prokurimit që nga
prioritizimi i tyre e deri tek rezultatet. Përfundimet audituese tregojnë se, edhe pse kishte
proces të duhur të vendosjes së prioriteteve për investime, zbatimi i tyre nuk është bërë në
mënyrë efektive. Aktivitetet e prokurimit për këto investime nuk kishin qenë mjaftueshëm
efektive dhe efikase në disa raste as ekonomike. Më tutje, projektet e realizuara kishin
mundësuar operim stabil të sistemit të transmisionit të energjisë.
KOSTT-i ka vendosur procese për prioritizim të projekteve që janë në përputhje me
praktikat ndërkombëtare por ka mangësi në zbatimin e prioriteteve. Kjo për shkak se disa
projekte që ka vlerësuar se kanë prioritet të lartë, nuk janë zbatuar edhe pas pesë viteve, ndërsa
kishte projekte të cilat ishin realizuar po që nga prioriteti qëndrojnë më ulët. Për pasojë mund
të ketë jo-stabilitet në furnizim me energji, në disa rajone të vendit, në kohën kur konsumi i
energjisë është i lartë.
KOSTT-i kishte realizuar projekte në vlerë prej mbi 2,8 milion euro që nuk kanë qenë të
aprovuara paraprakisht nga Zyra e Rregullatorit për Energji, por me vonesë, sepse mungonte
një planifikim i duhur i investimeve për shkak të mungesës së përvojës. Në anën tjetër,
projektet në vlerë prej afër 27,4 milion euro, nuk janë realizuar ende edhe pse janë cilësuar me
prioritet dhe janë të aprovuara nga Zyra e Rregullatorit për Energji.
KOSTT-i nuk kishte arritur të menaxhojë disa nga proceset e prokurimit dhe kontratat
përkatëse në mënyrën e efikase. Kjo kishte ndodhur për shkak se nuk kishte bërë hulumtim
të mirë të tregut para përpilimit të specifikave teknike, ndarje jo të mirë të detyrave dhe
menaxhim jo të mirë të kontratave. Në disa raste kishte përdorë kritere diskriminuese dhe
të panevojshme që kanë çuar në ankesa e që janë pasuar ose me anulime të tenderit ose
me vonesë në nënshkrim të kontratës e me implikim financiar. Në disa raste ankesat kanë
çuar në pezullim pa afat të aktivitetit të prokurimit, gjë që e ka bërë KOSTT-in jo efektiv
në prokurim. Menaxhimi i zbatimit të disa kontratave në KOSTT nuk ishte kryer si duhet.
Disa nga menaxherët e projekteve nuk kishin menaxhuar aktivisht kontratat me të cilat ishin
ngarkuar. Për shkak të ndryshimit të kontratës pa aprovim paraprak nga Zyrtari Kryesor
Autorizues, pranim teknik i pakryer dhe mos arritje e sigurisë së kontraktuar, disa nga
aktivitetet e prokurimit kanë rezultuar joefikase.
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Përmes investime kapitale të realizuara gjatë viteve 2015-2021 KOSTT-i ka qenë në gjendje
të mbajë sistemin e transmisionit stabil. Po ashtu rrjeti është modernizuar dhe KOSTT-i që
nga viti 2020 është anëtar në Shoqatën Evropiane për bashkëpunimin e operatorëve të
sistemit të transmetimit për energjinë elektrike. Mirëpo mungesa e inspektimit të pajisjeve
dhe stabilimenteve elektro-energjetike të nënstacioneve elektrike mund të rezultojë me
defekte të paidentifikuara në këto pajisje e për pasojë investimi të rezultojë joefektiv dhe të
mos arrihet qëllimi i furnizimit të mirë dhe të sigurt.
Me qëllim të përmirësimit të proceseve të prioritizimit të projekteve kapitale, të aktiviteteve
të prokurimit, përfshirë menaxhimin e kontratave, janë dhënë disa rekomandime për Bordin
e Drejtorëve dhe Krye shefin Ekzekutiv të KOSTT-it. Lista e rekomandimeve është paraqitur
në kapitullin 5 të këtij raporti.
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1. Hyrje
Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës (KOSTT) sh.a,
është ndërmarrje publike në pronësi të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Misioni i KOSTT
është operimi i sigurt dhe i besueshëm i Sistemit të transmetimit, duke garantuar sigurinë
e furnizimit, si dhe operimin efikas të tregut të energjisë elektrike në bazën e transparencës
dhe jo diskriminimit, në mbështetje të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të Republikës së
Kosovës. Sistemi i transmisionit i Kosovës përfaqëson nyje të rëndësishme në tregun rajonal
të energjisë elektrike dhe ndërlidhet me katër sisteme të tjera: të Shqipërisë, Maqedonisë së
Veriut, Serbisë dhe Malit të Zi5.
Që nga viti 2008 KOSTT-i ka kryer investime kapitale me vlerë rreth 255 milion euro, prej
të cilave 78,7 milion (mbi 31%) gjatë viteve 2015-2021. Investimet thelbësore janë kryer në
përforcimin e kapaciteteve transmetuese dhe transformuese të rrjetit të cilat përbëjnë 49%
të investimeve totale. Në dekadën e fundit, investimet e vazhdueshme janë bërë kryesisht
në infrastrukturën e sistemit transmetues; modernizimi i sistemeve mbështetëse të Sistemit;
zhvillimi i burimeve njerëzore, ku kanë mundësuar ngritje të vazhdueshme të sigurisë dhe
performancës së operimit të sistemit të transmetimit6.
Funksionet e KOSTT rregullohen përmes politikave të Zyrës së Rregullatorit për Energji
(ZRRE) të Republikës së Kosovës7. Mirëpo përgjegjës për caktimin e strategjisë së biznesit
(investimeve) në KOSTT është Bordi i Drejtorëve i caktuar nga aksionari. Bordi e zgjedhë
kryeshefin ekzekutiv të KOSTT dhe monitoron punën e tij. Ai është i pavarur nga Bordi dhe
Aksionari.
KOSTT-i operon me Rrjetin aktual transmetues që përbëhet prej 1430 km gjatësi të linjave
në nivelin e tensionit 400 kV, 220 kV, dhe 110 kV. Operon me 37 nënstacione të niveleve të
ndryshme tensioni.

5.

KOSTT (2021 dhe 2017). Plani i biznesit për vitin 2021 dhe 2017

6.

Plani zhvillimor i Transmetimit 2018-2022

ZRRE-ja ia përcakton KOSTT-it të Hyrat Maksimale të Lejuara, dhe rregullon procesin e dorëzimit nga të licencuarit. Po
7.
ashtu ZRRE bën arsyetimin dhe vlerësimin për planet e propozuara për investime, kostot e të cilave duhet të mbulohen nga
tarifat e rregulluara, si pjesë e çdo Shqyrtimi Tarifor Shumëvjeçar,. Njohja e aseteve (investimeve) të KOSTT-it nga ZRRE-ja
është bërë përgjatë dy periudhave rregullative: periudha 2013-2017 dhe Periudha e dytë 2018- 2022.
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Grafiku 1 Historiku i Pikut dhe konsumit nacional të energjisë në Kosovë 1985-2021

Siç shihet në grafik me shtimin e ngarkesës së konsumit ndër vite (fuqisë MW) dhe konsumit
nacional (MWh), është paraqitë edhe nevoja për investime.
KOSTT ka bërë investime të mëdha gjatë periudhës së parë të viteve 2015-2021. Përmes
aktiviteteve të prokurimit publik KOSTT ka shpenzuar dhjetëra miliona euro.
Prokurimi në KOSTT deri më sot nuk është audituar nga Zyra Kombëtare e Auditimit prandaj
duke pasur parasysh vlerën e lartë të kontratave të projekteve kapitale, është me interes për
publikun që t’i bëhet një vlerësim i përgjithshëm nga aspekti i prokurimit dhe realizimit.

2. Objektiva e auditimit dhe pyetjet e auditimit
Objektiva e këtij auditimi është që të vlerësojmë nëse menaxhmenti i ndërmarrjes publike
KOSTT është siguruar se projektet kapitale për vitet 2015-2021 janë prioritizuar dhe planifikuar
në mënyrë të duhur. Po ashtu, kemi vlerësuar nëse menaxhimi i proceseve të prokurimit është
bërë konform legjislacionit në fuqi dhe nëse janë arritur rezultatet e synuara të prokurimit.
Pyetjet kryesore të auditimit janë:
1. A janë vendosur procese të duhura të cilat ndihmojnë në prioritizimin dhe planifikimin
e duhur të projekteve kapitale?
2.

Sa ka arritur KOSTT-i të menaxhojë procesin e prokurimit në mënyrën e duhur dhe a
kanë siguruar transparencë për shpenzimin e këtyre fondeve?

3. Si e matë KOSTT-i realizueshmërinë e kontratave dhe çfarë efekti kanë pasur gjatë
këtyre 7 viteve të periudhës audituese?
Metodologjia e detajuar e auditimit e aplikuar gjatë këtij auditimi, motivi i auditimit, kriteret
dhe fushëveprimi i auditimit janë paraqitur në Shtojcën 1.
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3. Gjetjet e auditimit
Për periudhën 2015-2021 KOSTT kishte lidhur 148 kontrata me vlerë 78,758,545€ prej të cilave
63,788,959€ (81%) janë projekte kapitale me financim të jashtëm. Kurse vlera prej 14,969,584€
përfshinë grupin e projekteve që janë financuar nga buxheti vetanak.
Grafiku me poshtë tregon se pjesa më e madhe e shpenzimeve për projektet kapitale i takon
periudhës 2015 dhe 2016 të cilat janë financuar përmes kredive. Përderisa në vitet 2017-2019
nuk ka ndonjë investim të lartë dhe shohim një rritje të lehtë në vitet 2020-2021.
Grafiku 2 Shpenzimet gjatë viteve 2015-2021

Financimi i kontratave për periudhën 2015-2021 ka ardhur nga tri burime:
1. Kredia nga Banka Gjermane (BGj) 40%;
2. Kredia nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZh) 41%; dhe
3. Buxheti vetanak 19%.
Grafiku 3 Vlera e kontratave sipas burimit të financimit
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Aktivitetet e prokurimit për projektet e financuara nga fondet vetanake janë realizuar përmes
Departamentit të Prokurimit të KOSTT-it. Për aktivitetet e prokurimit të financuara nga Banka
Gjermane përgjegjëse ishte kompania e huaj konsulente e përzgjedhur nga Tender Agjenti i
emëruar nga Banka Gjermane në bashkëpunim me KOSTT-in. Kurse procedurat për aktivitetet
e prokurimit të financuara nga BERZh-i janë kryer nga komisioni i KOSTT-it bashkë me tre
kompani konsulente ndërkombëtare. BGj-ja dhe BERZh-i kanë doracakët e prokurimit, në
pajtim me të cilët janë zhvilluar aktivitetet e prokurimit për projektet që i kanë financuar.
Të gjitha këto projekte të realizuara prej tre fondeve, KOSTT-i i regjistron në Listën e Projekteve
kapitale (LP), ku shihet gjendja e realizueshmërisë së projekteve kapitale. LP për vitet 20152021, e dorëzuar te auditorët, paraqet vlerën totale prej 78,758,544€, prej të cilave 18 projekte
në vlerë 1,606,387€ kanë karakter furnizimi dhe shërbimi dhe nuk do të duhej të paraqiten në
këtë listë. Në anën tjetër, në raportin e kontratave të nënshkruara të KOSTT-it, të dorëzuar
në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP), kemi gjetur 86 kontrata për projekte
kapitale në vlerë prej 2,963,432€ që KOSTT-i nuk i kishte përfshirë në LP, ndonëse i kishte
regjistruar në kontabilitet si aset dhe paguar nga linja buxhetore e investimeve kapitale. Kjo
ka ndodhur si pasojë e moskujdesit në azhurnimin e LP-së.
Tabela 1. Kontratat e paregjistruara dhe ato të regjistruara gabim në LP
Viti

Kontratat në
KRPP

Vlera e kontratave
Nënvlerësim

Viti

Kontratat
(shërbime) në LP

Mbivlerësim

2015

15

295,765

2015

7

230,323

2016

9

389,701

2016

4

1,298,687

2017

10

156,367

2017

-

-

2018

15

153,157

2018

3

40,686

2019

7

350,751

2019

1

7,150

2020

18

330,217

2020

2

22,672

2021

12

1,287,474

2021

1

6,867

TOTAL

86

2,963,432

18

1,606,387

Testimi ynë ka përfshirë gjithsej 42 aktivitete të prokurimit, 39 nga të cilat janë kryer sipas
legjislacionit vendor për prokurim publik dhe tre tjera, me financim (kredi) ndërkombëtare
që janë kryer referuar doracakëve përkatës ndërkombëtar. Nga këto 39 kanë qenë kontrata me
procedurë të hapur dhe tri kontrata me procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për
kontratë.
Më poshtë janë prezantuar gjetjet që i kemi identifikuar gjatë auditimit.
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3.1 Prioritizimi i projekteve kapitale kundrejt realizimit të tyre
KOSTT-i është i obliguar8 të përgatis Kost-Benefit Analizën (KBA) për projektet e përfshira në Planin
Zhvillimor 10 vjeçar të rrjetit të transmetimit, respektivisht në planin 5 vjeçar investiv dhe zhvillimor
të transmetimit.
Qëllimi i kost-benifit analizës është identifikimi i projekteve dhe caktimi i prioriteteve për
investime, në bazë të disa parametrave që i përmban analiza, me qëllim të zhvillimit të
infrastrukturës së rrjetit dhe sistemit transmetues.
KOSTT-i, në kohë reale, i matë rrjedhat e fuqisë në transformatorë të nën-stacioneve (NSve) ku parametri prej 80% është indikator që të shtohet vëmendja për nivelin e ngarkimit të
transformatorëve.
Nga analizat që KOSTT-i na i ka dorëzuar, duke iu referuar KBA-së dhe matjeve të ngarkesave
të energjisë sipas zonave, kemi gjetur se kishte mangësi në zbatim të prioriteteve të projekteve
kapitale.
KOSTT-i nuk kishte realizuar projektet sipas prioritetit të caktuar me KBA9
KOSTT kishte bërë KBA-në dhe matjet e ngarkesave të energjisë në NS-ve bazuar në të cilat
kishte hartuar Planet vjetore të biznesit, ku ishin identifikuar nevojat për investime. Aty janë
paraqitur, ndër tjera, katër NS të cilat konsiderohen projekte të domosdoshme me prioritet të
lartë, nisur nga fakti se këto komuna kanë zhvillim të hovshëm në infrastrukturë, me potencial
të rritjes së konsumit e ngarkesës me energji. Këto NS janë: Dragash, Kastriot, Malishevë dhe
Fushë Kosovë. NS Drenasi është kryer para këtyre katër NS-ve të cilat kanë qenë më lartë me
poentim.
Mirëpo kanë kaluar shtatë vite që kur është identifikuar nevoja për investim në Fushë Kosovë
dhe ende nuk është ndërtuar ky NS. KOSTT-i kishte nënshkruar kontratë për ndërtim e NS
Kastrioti vetëm pas pesë viteve nga identifikimi i nevojës, ndërsa për ndërtimin e NS Fushë
Kosova10 pas shtatë viteve (dhjetor 2021). Ndërtimi i NS Malisheva nuk është kontraktuar ende,
ndonëse procesi i prokurimit është iniciuar, mirëpo ka stagnuar pasi ka ankesë në Organin
Shqyrtues të Prokurimit (OSHP). KOSTT-i nuk ka iniciuar ende procesin e prokurimit për
ndërtimin e NS Dragash.

8.
Bazuar në Rregullen ZRRE/Nr. 13/2017 për Vlerësimin e Projekteve Kapitale ne Rrjetin e Transmetimit dhe Shpërndarjes
ne Sektorin e Energjisë Elektrike
Zyra për zhvillim - bën për nevojat e ndërtimit të nënstacioneve me tension 400KV, 220 KV dhe 110KV, revitalizimin
9.
e NS-ve ekzistuese, ndërrimin e transformatorëve dhe ndërtimin e linjave të reja, janë paraqitur nevojat e secilit nënstacion.
Parametrat që merren për bazë në poentim përveq që përfshijnë ndryshimin në humbje, koston, mirëqenien dhe ndikimet
sociale – ekonomike, përfshijnë edhe parametrat mbi sigurinë e furnizimit dhe kapacitetin e transmetues të rrjetit. Me këtë rast
KOSTT analizon gjendjen e nivelit të ngarkimit të transformatorëve që i ka në pronësi dhe vendos për investim.
10.

Njoftimi për kontratë për NS Kastrioti është bërë me 20.08.2020, kurse për NS Fushë Kosovë 23.07.2021

6

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA
- NATIONAL
REVIZIJEAUDIT OFFICE

Gra iku 4 Prioriteti për NS Dragash bazuar në Kost-benefit analizë

Në grafikun më lart janë paraqitur parametrat që janë marrë për bazë për caktimin e prioritetit
për NS Dragashi. Nga pikët e mbledhura nga secili parametër NS Dragash ka gjithsej 22.5
pikë. Në grafikun më poshtë janë paraqitur pikët përkatëse për katër NS.
Grafiku 5. Poentimet nga Analizat e Kost Benefit për NS-të e caktuara

Kjo analizë që KOSTT-i ka filluar ta aplikojë nga viti 2018 tregon se prioritet për ndërtim
ka pasur NS Dragashi sepse kishte 22.5 pikë, para NS Drenasi, i cili kishte 3.5 pikë më pak
(19 pikë). NS Drenas është lëshuar për operim në vitin 2020 me projektin “Zhvillimin e
Transmisionit të Kosovës” ndërsa NS Dragash ende nuk është ndërtuar.
Njëjtë ka ndodhur edhe me re-vitalizimin dhe ndërrimin e transformatorëve (TR) ku NS Theranda
me 14 pikë tanimë është e re-vitalizuar, para se të re-vitalizohet NS Prizren 1 me 18 pikë, NS
Deçan 1 dhe Gjakova 1 me nga 17.5 pikë secila.
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Sipas KOSTT-it, investimit në NS Drenas iu është dhënë prioritet sepse komuna e Drenasit
deri atëherë është furnizuar nga NS Lipjan dhe përmes Feronikelit. Gjithashtu investimi është
bërë për t’ia mundësuar furnizimin me energji kualitative parkut industrial në Drenas.
NS Dragashi nuk është ndërtuar, por do të përshihet në plan të prokurimit - sipas KOSTTit - sapo të nënshkruhet draft marrëveshja me BGj-në për projektin “Zhvillimi i Sektorit të
Energjisë VII – Përmirësimi i Rrjetit të Transmisionit”. Mirëpo kjo draft marrëveshje daton që
nga viti 2017, e që pritet të nënshkruhet në të ardhmen. Për këtë arsye KOSTT-i nuk ka bërë
ende revitalizimet e NS-ve që KBA i ka ranguar lartë me pikë.
Mos ndërtimi dhe mos revitalizimi i NS-ve që kanë më shumë pikë rrezikon mbingarkesë të
rrjetit transmetues që mund të rezultojë me mungesë të furnizimit dhe pasiguri për qytetarët.
Investime në transformatorë jo sipas matjeve të nivelit të ngarkimeve
Me ngarkesë deri në 100% transformatori mund të jetë funksional, ndërsa nëse tejkalohet,
sistemet e mbrojtjes e ndërpresin punën e transformatorit dhe mund të ndërpritet furnizimi i
qytetarëve me energji elektrike.
Raporti i matjeve të ngarkimit të transformatorëve për NS Lipjan dhe NS Ferizaj, nga viti 20152021, tregon se këto dy NS kishin ngarkesë mbi 80% në periudha të ndryshme. Transformatorët
tek NS Lipjan e NS Ferizaj kishin tejkaluar limitin e ngarkesës, në ditë të caktuara, deri në
115%. Pra këto NS shpesh kishin operuar në kufi të tolerancës duke rrezikuar furnizimin e
rregullt me energji.
NS Lipjan kishte operuar me dy transformatorë deri në vitin 2017 pastaj është instaluar
transformatori i tretë, megjithatë ky NS e kishte furnizuar edhe komunën e Shtimes dhe
Drenasit ngarkesa edhe në vitin 2021 kishte arritur deri në 108%.
Në NS Ferizaj, i cili gjithashtu ishte mbingarkuar, KOSTT-i e kishte instaluar një transformator
të përdorur, duke e zhvendosur atë nga NS Palaj (Obiliq) para dimrit 2021, ku transformatori
31.5 MVA është zëvendësuar me 40MVA.
Shkarkimin e ngarkesës së NS Lipjan dhe Ferizaj, KOSTT e ka planifikuar të realizoj përmes
ndërtimit të dy NS-ve të reja: NS Shtime dhe NS Kastriot. Për këtë të fundit në vitin 2021 është
nënshkruar kontrata për ndërtim. Mirëpo deri në Qershor 2022 KOSTT nuk ka filluar me
implementim të kontratës.
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Aprovimi i projekteve kapitale nga ZRRE nuk është bërë sipas procedurave
Të gjitha projektet kapitale që i realizon KOSTT11 duhet të aprovohen nga ZRRE në mënyrë që
investimi të njihet në bazën e aseteve që proporcionalisht me investimin t’ iu lejohen të Hyrat12. Ligji
për Rregullatorin kërkon poashtu nga KOSTT të bëjë raportim të saktë sa i përket nevojave për investim
të projekteve kapitale tek ZRRE, në të kundërtën mund t’iu cenohen dy licencat për operim dhe ZRRE
mund të mos ju lejoj të hyrat për kryerjen e obligimeve të kontraktuara të paaprovuara.
Projekte të pa aprovuara nga ZRRE
Në raportet e kontratave të nënshkruara nga KOSTT për periudhën 2015-2021 kemi gjetur
se KOSTT i ka realizuar 47 nga 312 kontrata të nënshkruara (aktivitete të prokurimit me
procedurë të hapur) të cilat nuk janë dorëzuar paraprakisht për aprovim në ZRRE, e as pasi
janë kryer investimet. Vlera e përgjithshme e këtyre kontratave është mbi 835,000€ ndërsa
vlera individuale e kontratave sillet prej 2,000€ deri 177,000€.
Tabela 2. Raport mbi kontratat e nënshkruara por të pa regjistruara në LP
Viti

Të paaprovuara nga ZRRE

2015

10

189,463

2016

8

381,812

2017

3

35,128

2018

7

53,630

2019

1

22,206

2020

7

80,521

2021

4

38,324

40

801,084

TOTAL

Vlera e kontratave

Këto projekte, sipas Drejtorit të Departamentit të Tarifave dhe Çështjeve Rregullative, janë
aprovuar vetëm nga Bordi i Drejtorëve të KOSTT, pasi si panel drejtues e aprovojnë buxhetin
e planit për investime. Kjo ka ndodhur si pasojë e futjes së projekteve të reja, pasi ato ishin
projekte ad-hoc dhe emergjente.

Projekte të realizuara jo sipas planit zhvillimor
Regjistri i projekteve kapitale tregon se KOSTT nuk i kishte dorëzuar paraprakisht për
aprovim në ZRRE edhe 19 nga 42 mostrat e përzgjedhura për auditim. Prej tyre 11 projekte
janë aprovuar më vonë në proces të ekzekutimit, katër projekte tjera janë raportuar në ZRRE
dhe janë njohur me anë të Planit Investiv si dhe KOSTT-it iu janë njohur në bazën e aseteve.
Pesë projekte tjera nuk janë aprovuar ende nga ZRRE sepse ZRRE konsideron se këto projekte
janë më pak të rëndësishme dhe se planifikon t’i njeh si asete në periudhën 2023-2027.

11.

Rregulla për Vlerësimin e Projekteve Kapitale të lëshuar nga ZRRE

12.

Rregulla Për te hyrat e OST të lëshuar nga ZRRE
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Sipas ZRRE-së, Periudha e parë rregullative (2013-2017)13 ka qenë periudha e investimeve të
mëdha në KOSTT për shkak të gjendjes së dobët të rrjetit të transmetimit, prandaj ZRRE-ja i
kishte njohur, gjegjësisht i kishte aprovuar, të gjitha projektet që i kishte realizuar KOSTT-i
pavarësisht se kërkesa për njohje nuk ishte bërë me kohë, para inicimit të procedurave për
zhvillimin e projekteve, por vetëm pasi që ishin realizuar ato. Andaj, projektet që i kishte
realizuar KOSTT-i tani janë të përfshira në bazën e rregulluar të aseteve.
Projektet tjera që i përkasin Periudhës së dytë Rregullative (2018-2022) që KOSTT-i i kishte
realizuar pa aplikuar për aprovim paraprak në ZRRE, sipas KOSTT-it kanë qenë projekte
emergjente, të domosdoshme për t’iu përshtatur kushteve teknike të kalimit nga një tension
në tjetrin dhe nga një transmetues në tjetrin. Njohja e aseteve nga Periudha e Dytë Rregullative
nuk është përfunduar ende, ndërsa katër projektet e fundit të pa aprovuara janë shtyrë të ju
njihen në periudhën 2023-2027.
Pavarësisht se KOSTT-it u janë aprovuar projektet me vonesë me këtë qasje KOSTT-i rrezikon
që të mos i njihen të hyra të mjaftueshme për mbulimin e kostos së projekteve.
Projekte kapitale të aprovuara nga ZRRE, por të pa realizuara
Nga raportet e KOSTT-it, kemi gjetur se 15 projekte me prioritet të lartë dhe të mesëm të
aprovuara gjatë periudhës 2016-2021, në vlerë mbi 27 milion euro (shih shtojca II tabela 15)
ende nuk janë realizuar edhe pse kanë qenë të aprovuara nga ZRRE. Këto projekte kanë
mbetur të realizohen në të ardhmen, ndërsa me mjetet e ndara për realizimin e tyre janë
realizuar projekte të cilat KOSTT i ka cilësuar të një prioriteti më të ulët për nga rëndësia. Për
pasojë kanë mbetur pa u rehabilituar pajisje dhe transformatorë të vjetruar dhe që mund të
mos e përballojnë ngarkesën duke rrezikuar furnizimin me energji në zonat me ngarkesë të
lartë.
Mos realizimi i këtyre projekteve, sipas KOSTT-it, ka ndodhur për shkak të buxhetit të
paaprovuar si pasojë e mungesës së Bordit të Drejtorëve në KOSTT14 nga viti 2018 deri në
korrik të vitit 2020. Faktor tjetër ka qenë pamundësia e KOSTT-it për të nënshkruar
marrëveshjen e re për kredi me BGj (9 projekte të përfshira në këtë draft Marrëveshje) pastaj
ankesat ndaj parregullsive të pretenduara në proceset e prokurimit që i ka zhvilluar KOSTTi (2 projekte) të cilat nuk kanë marrë përgjigje sepse Bordi i OSHP-së nuk ishte funksional
nga data 30 mars 2021, si dhe pengesat e shkatuara nga pandemia COVID 19 nga marsi i
vitit 2020 (3 projekte).

13.
Neni 8 Rregulla për të hyrat - Njohja e projekteve kapitale sipas të hyrave të lejuara maksimale për periudhën
rregullative që janë përcaktuar gjatë shqyrtimeve periodike
Neni 14.2.2.5 i Statutit të KOSTT – Bordi i drejtorëve duhet të miratoj planin vjetor të biznesit dhe buxhetin vjetor të
14.
përgatitur nga KE në bazë të planit të tillë afatgjatë
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Devijime financiare mbi projektet e aprovuara nga ZRRE dhe ato të realizuarat
KOSTT-it iu kishin aprovuar nga ZRRE shtatë projekte me kosto të përllogaritur prej 2.6
milion euro. Mirëpo kostoja e realizimit të këtyre projekteve nuk kishte rezultuar me atë
të përllogaritur. Gjatë realizimit të këtyre projekteve KOSTT-i kishte bërë disa kërkesa për
rishikim të buxheteve (të hyra të lejuara shtesë) për shkak se devijimi nga plani kishte rezultuar
me më shumë se 100% (shih tabelën më poshtë). Kosto e projekteve të realizuara ishte 5,462,000€.
Gjatë rishikimeve dhe kërkesave të KOSTT-it këto mjete janë lejuar nga ZRRE, obligimet e
kontraktuara prej 2,856,570€ janë paguar dhe projektet janë pranuar si aset. Kostot shtesë janë
paguar nga buxhetet e ndara për projekte tjera të parealizuara.
Tabela 3 Projektet kapitale të aprovuara dhe të realizuara
PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

TOTAL I
LEJUAR

TOTAL
REALIZUAR

DIFERENCA

Përfshirja e SCADA dhe ndryshime ne te gjitha
dispecerite

1,500,000

3,313,000

1,813,000

Realizimi i furnizimit të pandërprerë të infrastrukturës
të operimit të sigurt të sistemit të transmisionit në
kohë reale të OST.

118,640

185,700

67,060

Furnizim me harduer.

169,490

171,150

1,660

Rregullimi i dhomës së serverëve sipas standardeve.

254,240

448,120

193,880

Renovimi i ndërtesave Komanduese në: - 1. NS
Deçani, NS Lipjani, - 2. NS Burim, NS Viti, - 3. NS
Prishtina 3 , NS Prizreni 3, - 4. NS Gjakova 2, NS
Besiana dhe - 5. NS Vitia, Gjakova 1.

102,000

187,940

85,940

Furnizimi me pajisje për adoptim te funksioneve
te SCS

186,440

252,020

65,580

Kostoja fillestare e themelimit te tregut te përbashkët
Kosove Shqipëri (APEX)

275,420

904,880

629,460

2,606,240

5,462,810

2,856,570

TOTAL

Kjo ka ndodhur për shkak të planifikimit jo të mirë të investimeve nga ana e KOSTT-it. Në
kohën e planifikimit të këtyre investimeve, KOSTT ende nuk kishte aplikuar për anëtarësim
në ENTSO, mirëpo më vonë, pas aplikimit kishte lindur nevoja për shpenzim shtesë. Përveç
kësaj, sipas KOSTT-it, investimet për operim më të mirë të KOSTT-it ishin të domosdoshme
prandaj edhe nevoja për renovim të disa nënstacioneve kishte rritur shpenzimet për investimet
e planifikuara.
Devijimet financiare nga të hyrat e aprovuara (kostot shtesë) mund të paraqesin rrezik për
obligime financiare, ose mos kryerje me kohë të obligimeve financiare ndaj kontraktuesve,
në rast se nuk aprovohen nga ZRRE, e për pasojë KOSTT-i mund të përballët me padi nga
kontraktuesit, mund të humb ofertues serioz që mund të reflektohet me konkurrencë më të
ulët në prokurimet e ardhshme.
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Projekteve kapitale u mungon një pasqyrë e detajuar raportuese
Informata të detajuara mbi planifikimin, realizimin dhe monitorimin e projekteve kapitale janë të
nevojshme që të jenë të koncentruara në një vend dhe në dispozicion për menaxhmentin e KOSTT-it,
ku elaborehet nevoja për investim dhe arsyetimin i projektit kapital si dhe buxheti për të. Gjithashtu i
shërben për monitoruar implementimin e projekteve individuale me periudha me qëllim të vlerësimit të
progresit të implementimit kundrejt planit, për të menaxhuar rrezikun ose problemet gjatë realizimit
si dhe për monitoruar ekzekutimin e buxhetit për të siguruar se fondet janë të disponueshme për
realizueshmërinë e pagesave.
Gjatë verifikimit tonë të projekteve kapitale nuk kemi hasur në një pasqyrë raportuese të
detajuar mbi fillimin, realizimin dhe monitorimin e këtyre projekteve. Informatat lidhur me
secilin projekt ishin të fragmentuara dhe të shpërndara në departamente të ndryshme në
KOSTT. Gjithashtu raportet mbi zbatimin dhe monitorim të projektit shkojnë në departamente
të ndryshme, varësisht se kush e ka iniciuar kërkesën për projekt, pra nuk koncentrohen në
një pikë të vetme të raportimit. Shpesh humbet lidhshmëria e një procesi me procesin tjetër të
të njëjtit projekt. Projektet nuk kishin kode të veçanta buxhetore, pagesat për to kryhen nga një
vijë e vetme buxhetore, e përbashkët për më shumë projekte në vend se të ketë vijë të veçantë
buxhetore ose kod për secilin projekt. Lidhja e projektit me kontraktuesin ka munguar në disa
raste, megjithëse, çështja e lidhjes së pagesave me projekte është zgjidhur në vitin 2020.
Kjo ka ndodhur për shkak se as Bordi i Drejtorëve dhe as Kryeshefi Ekzekutiv nuk e ka parë të
arsyeshme integrimin e të dhënave për projektet në një bazë të vetme të të dhënave. Për pasojë
mungon një pasqyre lidhur me detajet e projekteve nga inicimi, zhvillimi e deri te realizimi i
tyre.
Ekzistenca e një bazë të tillë të të dhënave do ti jepte mundësi Bordit dhe Kryeshefit Ekzekutiv
që të kenë më shumë kontroll mbi proceset e implementimit të projekteve kapitale, dhe do të
reduktonte/evitonte lëshime të mundshme në hapa të zbatimit të projekteve duke i dhënë më
shumë siguri në implementim dhe arritjen e objektivave të KOSTT.

3.2 Planifikim dhe ekzekutimi i prokurimeve jo i mirë
Planifikimi i prokurimit është dokument me shkrim i cili tregon mallrat dhe punët e shërbimet të cilat
do të prokurohen gjatë viti fiskal. Planifikimi i prokurimit do të identifikoj në detaje të mjaftueshme të
gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët që AK parasheh të prokuroj gjatë vitit të ardhshëm fiskal. Një
planifikim i mirë është kur departamenti i prokurimit bashkëpunon ngushtë me njësitë kërkuese, me
departamentin e financave dhe departamenteve tjera relevante.
KOSTT-i ka bërë planifikimin e punëve që do të kryhen nga departamenti i prokurimit. Për
periudhën 2015-2021 KOSTT-i nuk kishte arritur të bëj një planifikim të mirë të prokurimit,
pasi kemi gjetur dallime të dukshme mes planit dhe realizimit të aktiviteteve të prokurimit.
Niveli më i ulët i realizuar është 24% në vitin 2019 dhe më i larti 276% në vitin 2015.
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Grafiku 6 Dallimi mes plani të prokurimit dhe realizimit

Shkaku kryesor që realizimi ishte shumë më i lartë se plani i prokurimit në vitet 2015-2016,
ishte vonesa në përmbylljen e aktiviteteve të prokurimit të viteve 2013 dhe 2014. Vlera totale
e kontratave të lidhura në vitin 2015, procedurat e të cilave kishin filluar më herët, ishte mbi
2.5 milion euro.
Kurse shkaqet për realizim të ulët në vitet 2018-2021 janë: mungesa e buxhetit të aprovuar nga
Bordi i Drejtorëve, mos nënshkrimi i Marrëveshjes së re me BGJ-në, ankesat e pa zgjidhura
në OSHP-së, rivlerësimeve të shumta të procedurave të prokurimit dhe pandemia COVID 19
nga marsi i vitit 2020.
Të gjitha këto shkaqe që kanë çuar në dallime mes planit dhe realizimit mund të ndikojnë në
mosarritjen e objektivave të KOSTT-it dhe mosrealizim të nevojave të parapara.
Përllogaritje jo e mirë e vlerës së parashikuar dhe të realizuar
Gjatë përcaktimit të vlerës së parashikuar të një kontrate të propozuar të punëve, autoriteti kontraktues
do t’i përfshijë të gjitha elementet e çmimit përfundimtar që mund të parashikohen në mënyrë të
arsyeshme.
Aktiviteti i prokurimit për projektin “Përfshirja e të gjitha ndryshimeve në nënstacionet
ekzistuese si dhe inkorporimi i nënstacioneve të reja në SCADA/EMS - në Qendrën Dispeçerike
dhe në Qendrën Emergjente Dispeçerike”, LOT 1 ‘Freskimi dhe sendërtimi i RTU-ve’15 dhe
LOT 2 ’Integrimi i SCADA’16 ishte iniciuar me vetëm dy milion euro të planifikuara për këtë
aktivitet.

15.
RTU – Një njësi terminali në distancë (RTU) është një pajisje elektronike e kontrolluar nga mikroprocesori që ndërlidh
objektet në botën fizike me një sistem kontrolli të shpërndarë ose sistemin SCADA (kontrolli mbikëqyrës dhe marrja e të
dhënave) duke transmetuar të dhëna telemetrike në një sistem master dhe duke përdorur mesazhe nga sistemi kryesor i
mbikëqyrjes për të kontrolluar objektet e lidhura.
SCADA- Sistemi I Mbikqyrjes, Kontrollit dhe grumbullimit te dhenava - është një sistem i perber prej elementeve
16.
softuerike dhe harduerike që u lejon organizatave industriale të: Kontrollojn proceset industriale në nivel lokal ose në vende të
largëta.Monitorojnë, grumbullojnë dhe përpunojnë të dhëna në kohë reale(aty për aty).
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Qëllimi i këtyre kontratave ka qenë furnizimi, bartja, instalimi me pajisje që të kompletohen
sistemet e RTU-ve dhe SCADA që të avancohet siguria e operimit të KOSTT-it, si në nivel të
NS-ve ashtu edhe në nivel të Qendrave Dispeçerike.
Për këto kontrata nuk ka pasur përllogaritje të mirëfilltë dhe analizë mbi nevojat e sakta të
KOSTT-it dhe të çmimeve në treg. Pastaj, kontratat për të dy LOT-et janë nënshkruar paushall,
pa çmime, pa sasi, duke u bazuar vetëm në specifika të përgjithshme të NS-ve. Për shkak se
nuk është planifikuar mirë vlera e parashikuar, çmimi i ofertave për këtë projekt ka arritur në
3,313,860€.
Kjo ka ndodhur, sipas KOSTT-it, për shkak se ky projekt ka qenë njëri ndër projektet e para
të kësaj natyre dhe KOSTT-i nuk ka pasur njohuri të mjaftueshme e as përvojë të mëparshme
në përllogaritje të arsyeshme të vlerës së kontratës të këtij lloji dhe specifikimit të punëve e
nevojave të KOSTT. Ky është njëri ndër investimet i cili ka pas karakter ndërkombëtar dhe
njëri ndër të parët që është kërkuar si kusht për anëtarësimin në ENTSO.
Përllogaritja e vlerës së parashikuar pa një analizë të mirëfilltë të çmimeve të tregut, ka ndikuar
në mbarëvajtjen dhe implementimin e këtij projekti sipas planit dhe ka rezultuar me kosto
shtesë për KOSTT-in krahasuar me atë që e kishte parashikuar fillimisht.
Inicimi i aktivitetit të prokurimit pa dosje të tenderit

Kurdo që një aktivitet i prokurimit kërkon publikimin e njoftimit të kontratës, dosja e tenderit duhet të
kompletohet para publikimit të njoftimit të kontratës17;
KOSTT-i kishte publikuar njoftimin për kontratë pa e përgatitur paraprakisht dosjen e tenderit për
-

kontratën “Përfshirja e të gjitha ndryshimeve në nënstacionet ekzistuese dhe inkorporimi i
nënstacioneve të reja në SCADA/EMS në Qendrën Dispeçerike dhe në Qendrën
Emergjente Dispeçerike18’.

Kjo ka ndodhur si pasojë e gabimit procedural nga ana e departamentit të prokurimit. Në
rastin konkret mungesa e dosjes së tenderitna ka privuar në sqarimin e saktë te ndarja në pjesë
dhe implikimit financiar që kjo kontratë ka pasur në KOSTT.

Mungesë e kopjeve fizike të ofertës së dorëzuar
Tenderi do të dorëzohet te AK në një formë të origjinalit dhe një numër të kopjeve të cilat janë të
specifikuara në dosje të tenderit19.
Te procedura e prokurimit ‘Renovimi i zyreve në Kurriz’ të vitit 2017 KOSTT-i nuk ka arritur
të na siguroj kopjen fizike të ofertës së OE-së me çmimin më të lirë. Komisioni për
vlerësimin e ofertave për këtë aktivitet të prokurimit e kishte eliminuar ofertuesin më të
lirë sepse ai nuk i kishte plotësuar disa kërkesa administrative (ndër to: mungesë të
deklaratës mbi specifikat teknike). Ky arsyetim është paraqitur tek formulari për
tenderuesin e eliminuar.
17.

Po aty, neni 4

18.

Njoftimi i parë për kontrate 30.10.2013

19.

Rregullat dhe udhëzuesi për prokurimin publik, neni 32.3
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Në dosjen origjinale nuk i kemi gjetur këto dokumente mirëpo, për tu siguruar, ne kemi
kërkuar kopjen e pahapur të ofertës së këtij ofertuesi. KOSTT-i nuk ishte në gjendje të na e
sigurojë atë me arsyetimin se në DT nuk e kishte cekur fare numrin e kopjeve që ofertuesit
duhej dorëzuar. Përveç kësaj, sipas KOSTT-it, ka kaluar kohë e gjatë nga realizimi i
procedurës së prokurimit dhe ka gjasë që është ngatërruar diku, humbur ose mund të mos
jetë dorëzuar fare. Mirëpo kjo është e vetmja dosje që mungon pasi kopjet fizike të ofertave
të të gjithë ofertuesve tjerë KOSTT-i na ka siguruar. OE i shpërblyer me kontratë është
paguar 94,856€ ndërsa çmimi i ofertës së eliminuar ishte 74,885€.
Në këtë rast KOSTT-i nuk ka arritur të përmbushë parimin e ekonomisë pasi kontrata e
fituesit të tenderit ishte më e shtrenjtë për 19,971€.
Ndarja e tenderëve në kontrata me vlerë minimale
KOSTT nuk kishte arritur të bëjë një analizë të mirë të nevojave për të grumbulluar me kohë
kërkesat për punët dhe furnizimet e nevojshme. Në raportet e kontratave të nënshkruara për
vitet 2015-2021, kemi gjetur se mbi 50% e numrit të përgjithshëm të kontratave të nënshkruara
ishin kontrata me vlerë minimale. Vlera e këtyre kontratave është mbi 580,000€ ose 2% e totalit
e vlerës së kontratave të nënshkruara.
Grafiku 7 Raport mbi procedurat e prokurimit për gjatë 7 viteve nga KOSTT

KOSTT kishte nga dy deri në dhjetë kontrata me vlerë minimale për vit për punët e njëjta duke
përdorur procedurën me vlerë minimale. Këto kontratat kanë të bëjnë me natyrë të ngjashme
të kërkesave: vende ku do të realizohen, ekipe të mirëmbajtjes të linjave apo të nënstacioneve,
pajisjeve primare apo sekondare, dhe ekipeve të mirëmbajtjes se objekteve, sistemit, tregut,
IT, SCADA EMS apo telekom. Edhe pse kontratat në disa nga përshkrimet e tyre ndryshojnë,
qëllimi i tyre mbetet e njëjtë mirëmbajtja dhe furnizimi i nënstacioneve.
Sipas KOSTT-it, kjo ka ndodhur pasi si ndërmarrje specifike e kanë të vështirë evitimin e
situatave ad-hoc të krijuara, andaj edhe kanë qenë të nevojshme të kontraktohen. Numri i
madh i kontratave me vlerë minimale ka rezultuar si pasojë e kërkesave të vazhdueshme të
njësive kërkuese, ndërsa zyrtari i prokurimit është ndier i obliguar t’iu përgjigjet kërkesave
meqë nuk i kishte identifikuar me kohë në mënyrë që t’i grumbulloj ato. Gjithashtu, për
kontratat me vlerë minimale KOSTT-i nuk ka nevojë të kërkojë aprovim nga ZRRE, pra është
mënyrë më e shpejtë për të kryer blerjen apo punë, gjë që ka rezultuar në shumë kontrata të
tilla.
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Gjithsesi, departamenti i prokurimit i KOSTT-it, vazhdimisht ua ka tërhequr vërejtjen njësive
kërkuese duke kërkuar nga to që të gjendet një modalitet për minimizimin e këtyre kontratave,
mirëpo nuk ka pasur ndryshim pasi që edhe në vitet e fundit ka procedura mjaft të natyrës së
njëjtë.
Ndarja e tenderëve në kontrata me vlerë minimale e shton rrezikun që të kufizohet konkurrenca
e mirëfilltë, lidhja e kontratave për projekte pa aprovim nga ZRRE-ja si dhe KOSTT mund të
mos arrijë vlerë për paranë e shpenzuar.
Raste të përhapura të ri-tenderimeve
Të gjitha autoritetet kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike
përdoren në mënyrën më ekonomike dhe efikase20.
Për 12 aktivitetet e prokurimit, ka pasur shtatë rivlerësime dy prej të cilave janë me vendim
të OSHP-së. Gjithashtu ka pasur tetë ri-tender/anulime, një nga të cilët ishte anuluar me
kërkesë të Agjencisë Kundër Korrupsionit.
Kjo si pasojë e gabimeve teknike qoftë nga departamenti i prokurimit apo njësia e kërkesës
në kritere në dosje të tenderit. Gjithashtu është si pasojë e shkeljeve të legjislacionit të
prokurimit si; barazia në trajtim/Jo-diskriminimi, aftësisë teknike dhe profesionale etj.
Tabelën me projektet kapitale me ri-tender mund te gjeni në shtojcën II tabelën 18;
Prej këtyre 12 anulimeve tre prej tyre ishin anulime të panevojshme, të cilat departamenti
i prokurimit i ka anuluar edhe pse komisioni vlerësimit i kishte rekomanduar që të kërkoj
sqarime shtesë nga OE-të.
Te kontrata “Furnizim me koka kabllore, lidhëse, shkarkues dhe kabllo 110kV” KOSTT-i kishte
kërkuar specifikime teknike që asnjë nga ofertuesit nuk kishte qenë në gjendje ti plotësoj. Për
shkak të kësaj KOSTT ishte detyruar të anulojë dhe rrjedhimisht të ri-tenderojë aktivitetin e
prokurimit, por tani me specifika të ndryshuara dhe të arritshme për OE-të. Oferta e OE-së
që e kishte fituar kontratën në aktivitetin e përsëritur të prokurimit ishte 111,014€ e cila për
dallim prej ofertës në aktivitetin e anuluar (94,080€) ishte për 2,359€ ose 3%më e shtrenjtë.

20.

LPP neni 6 pika 1 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti të Ligjit Prokurimit Publik -

16

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA
- NATIONAL
REVIZIJEAUDIT OFFICE

Tabela 4 Pasqyrë me dy variacione të kalkuluar
ARTIKULLI

SASITË E
KONTRAKTUARA

Çmimi i
kontraktuar

Totali i
kontratës

Çmimi i
aktivitetit të
anuluar

Totali sipas
ofertës parë

Koka kabllore

6

4030

24,180

2,896.5

17,379

Lidhëse

6

2600

15,600

2,637

15,822

Kabllo 110kV

1000

49.5

49,500

53

53,000

Shkarkues

6

800

4,800

920

5,520

TOTAL

TOTAL

7,479.5

94,080

6,506.5

91,721

Kontrata ‘Rehabilitimi i HV, Ormanëve AC/DC, kabllove në NS Prishtina 4’- KOSTT-i kishte
kërkuar ormanë llamarine me trashësi minimale 2mm. Komisioni i vlerësimit të ofertave
kishte konstatuar se OE-ja që kishte ofertën më të lirë kishte ofertuar me parametra më të
ulët se ato të kërkuarat (1.5mm) por kishte rekomanduar që të kontaktohej ofertuesi dhe
t’i kërkoheshin sqarime lidhur me trashësinë e ormanëve. Pavarësisht këtij rekomandimi
departamenti i prokurimit kishte vendosur ta anulojë procedurën pa kërkuar sqarim nga
ofertuesi me arsyetimin se ky pozicion përbënte më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Pas
anulimit, ofertuesi më i lirë kishte bërë kërkesë për shqyrtim dhe kishte deklaruar se mund ti
sillte ormanët me llamarinë 2 mm siç ishte kërkuar, megjithatë departamenti kishte vendosur
ta anulojë aktivitetin. Oferta më e lirë në aktivitetin e anuluar ishte 89,475€ kurse për të njëjtin
furnizim në aktivitetin e përsëritur ishte shpërblyer OE-je me ofertë me vlerë 126,024€.
Furnizim me pajisje për trajtimin e vajit izolues - Me specifikim teknik pajisja në fjalë është
kërkuar të ketë fuqinë elektrike prej 200kW e cila më vonë ishte konstatuar se ishte kërkesë
jo adekuate, nuk përshtatej me të gjitha NS-të. Ndryshimi i kërkesës teknike kishte ndodhur
para datës së hapjes së ofertave në përgjigjje të kërkesave të OE-ve për sqarim lidhur me
fuqinë elektrike të pajisjes. Në këtë kërkesë kishte dhënë përgjigjje njësia e kërkesës duke u
reflektuar me ndryshim ndryshuar kërkesën dhe pajisja në fjalë pastaj ishte kërkuar të ketë
fuqinë elektrike prej 130kW deri 160kW maksimum.
Me këtë parametër të ndryshuar, ofertuesi që rezultoi më i lirë para ndryshimit të parametrit,
tani më nuk ishte i përgjegjshëm për shkak se pajisja tij e ofertuar i kishte 180kW. Kështu
kontratën e fitoi një ofertues tjetër oferta e të cilit ishte më e shtrenjtë për 3,487€ ose rreth 3%.
Mirëpo gjatë ekzaminimit fizik kemi gjetur se kjo pajisje nuk i kishte 160kW siç ishte kërkuar
por i kishte 164kW, pra dallon prej asaj që është kërkuar me specifikim teknik, që do të thotë
se fituesi i kontratës ishte i papërgjegjshëm njësoj sikurse ofertuesi me 180kW. Përveç kësaj,
KOSTT-i i kishte kërkuar ofertuesit fitues, gjatë vlerësimit të ofertave, sqarime shtesë për
parametrat që i kishte prezantuar në ofertë dhe për llojin e pajisjes e cila nuk ishte fare në
katalogun e ofruar. Ofertuesi, në përgjigje të kërkesës së KOSTT-it për sqarim, kishte deklaruar
se do të sillte pajisje 130kW. Kurse OE-na më të lirë e kishte diskualifikuar pa i kërkuar fare
sqarim. Oferta më e lirë ishte 139,101€ kurse e kontraktuara ishte 142,588€.
Këto kanë ndodhur për shkak të specifikimeve teknike jo të analizuara mirë, trajtim jo i
barabartë i OE-ve gjatë vlerësimit, mos identifikimit të mirë të nevojave dhe mos hulumtimit të
duhur të tregut. Për pasojë në të tre rastet e përshkruara më lartë kemi ndryshime në specifika
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teknike, anulim dhe rrjedhimisht ri-tenderim të aktivitetit të prokurimit që ka rezultuar me
implikime financiare për KOSTT-in, pra është cenuar ekonomia.
Pasaktësi në përpilimin e specifikimeve teknike
Specifikat Teknike duhet në mënyrën e saktë të përcaktojë natyrën dhe karakteristikat e performancës të
punëve të kërkuara.
Në shtatë kontrata kemi gjetur se specifikimi teknik për punë nuk ishte përgatitur në mënyrë
të duhur për shkak se për t’u realizuar plotësisht projekti ishte kërkuar punë shtesë prandaj
KOSTT-i kishte lidhur aneks kontrata. Kontratat në tabelën më poshtë paraqesin natyrën e
punës, vlerën e kontratës për punë shtesë dhe shkakun e ndodhjes. Vlera e punëve shtesë
shkon prej 2% deri në 10% të vlerës së kontratës bazë ose gjithsej 157, 762€.
Tabela 5 Kontratat dhe vlera e aneks kontratave përkatëse
Nr.

Kontrata

1

Renovimi i NS Vushtria 1

2

Instalimi i TR2 në NS 11010(20)
– Skenderaj

3

Renovimi i Ndërtesës
komanduese të NS Kosova B

4

5

6

7

Renovimi i Ndërtesës
Komanduese NS Podujeva, NS
Gjakova 2 dhe NS Prishtina 3
Punimi i rrethojave në NS
Therandë, SSH Drenasi
(Çikatovë) si dhe ndriçimit të
rrethojës
Instalimi i TR2 në NS 110 10 –
Berivojcë’

Revitalizimi i Nënstacioneve
110 KV NS Gjilan dhe Ferizaj

Punët
shtesë

Ndikimi
në
kontratën
bazë

Arsyetimi

2,902€

10%

141,025€

9%

Janë larguar disa pozicione nga kontrata
bazë dhe janë shtuar disa pozicione tjera si
punë shtesë.

1,800€

3%

Planifikim jo i mire specifikave teknike
fillestare me rastin e vlerësimit të nevojave.

5,000€

5%

Ndryshim i specifikave teknike fillestare.

2,832€

3%

Ndryshim i specifikave teknike fillestare.

24, 561€

4%

Mos përfshirja e të gjitha pajisjeve në
tender dhe te specifikat teknike fillestare.

2%

Ndërtimi i bazamenteve të reja për
ndërprerësit e fuqisë në listën e
pozicioneve nuk janë shënuar dhe njejtë
ka ndodhur edhe me komandimin e
transformatorëve.

4,203€

Ndryshim i specifikave teknike fillestare.

Kontraktimi i pozicioneve shtesë të cilat do të mund të parashiheshin në kontratën bazë ka
ndodhur si pasojë e një planifikimi jo të mirë nga ana e KOSTT me rastin e vlerësimit të
nevojave.
Këto ndryshime kanë ndodhur sipas KOSTT-it pasi projektet kanë qenë specifike, projekte e
furnizime jo të praktikuara më përpara dhe mos planifikim i mirë i kohës së nevojshme për
përfundimin e punëve.
Mos përgatitja e specifikimit teknik për punë në mënyrën e duhur ka rezultuar me aneks
kontrata për realizimin e punëve shtesë për këto projekte, kufizim i konkurrencës shpenzime
shtesë për disa kontrata dhe vonesa në përfundimin e punëve.
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Mungesa e projekteve ekzekutive
Specifikat teknike për kontratat e punës duhet të përfshijnë si pjesë substanciale të veten një projekt
ekzekutues të cilat përpilohen para fillimit të procedurave të kontraktimit të punëve21. Një OE që ka
hartuar një projekt nuk mund të ekzekutojë të njëjtin22 (një procedurë e re duhet të iniciohet për kryerjen
e punëve).
Për tetë kontrata për punë (shih shtojcën II, Tabela 17), KOSTT-i nuk ka përgatitur projektet
ekzekutive (projekti kryesor i cili do të ekzekutohet) para inicimit të aktivitetit të prokurimit
për kontraktim të punëve. Në këto kontrata, i njëjti operator ekonomik i ka dizajnuar projektet
dhe i ka realizuar ato. Vlera e këtyre kontratave është mbi 10 milion euro.
Është praktikë e KOSTT-it që përgjegjësinë për hartimin e projektit i cili do të ekzekutohet
t’ia bartë punë kryesit (fituesit të kontratës). Arsyeja e dhënë nga përgjegjësit kryesorë është
se për këtë janë bazuar në praktikat e Operatorëve të transmisionit dhe tregut ndërkombëtar
dhe se projektet për rehabilitimin, ndërtimin dhe re-vitalizimin e nënstacioneve janë specifike
dhe secila ka veçantinë dhe funksionin e caktuar. Sipas KOSTT, këto projekte nuk miratohen
paraprakisht. Mirëpo ne kemi gjetur se miratimin e projektit e ka të paraqitur si kërkesë te
specifikat teknike.
KOSTT nuk ka shfrytëzuar inxhinierët e saj përderisa rreth 90% e stafit janë të këtij profili, ose
të kontraktojnë një kompani hartuese energjetike që të dizajnojnë projektet. Sipas KOSTT, pasi
projektet e saj janë specifike, jo të zakonshme dhe nevojitet precizitet absolut, nuk i ka besuar
kapaciteteve të veta, dhe kontraktimi i një kompanie tjetër vetëm do të vononte procesin. Po
ashtu, sipas KOSTT kjo praktikë e proceseve është bazuar në praktikat e regjionit.
Kjo praktikë është në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik. Inicimi i aktivitetit
të prokurimit pa hartuar paraprakisht projektin që do të ekzekutohet, rrjedhimisht edhe
shpërblimi me kontratë i operatorëve ekonomik ku të njëjtët e implementojnë projektin, mund
të paraqet rrezik për realizim jo të mirë të kontratave për punë.

21.

Sipas nenit 28. të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP) dhe nenit 20.10 të RRUOP

22.

Sipas nenit 62.7 i RRUOP
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Përpiluesi i specifikave teknike është emëruar edhe në komision për vlerësimin e ofertave
Një zyrtar i cili ka përgatitur specifikimet nuk mund të marrë pjesë si një anëtar i komisionit të
vlerësimit23.
Në nëntë raste kemi vërejtur se KOSTT kishte caktuar zyrtarin që i kishte përgatitur specifikat
teknike edhe në komisionin e vlerësimit të ofertave. Kjo ka ndodhur tek kontratat:
• ‘’Rifreskimi dhe Mirembajtja e IT së tregut’
• ‘’Furnizim me pajisje për trajtimin e vajit izolues ‘’
• ‘’Furnizim me Vaj Izolues’’
• ‘’ Renovimi i Ndërtesës Komanduese 110kV NS ISTOGU’’
• ‘’Furnizimi dhe montimi I UPS në ndërtesën Qendrore të KOSTT’’
• ‘’Furnizim me koka kabllore, lidhëse, shkarkues dhe kabllo 110kV – ritenderim’’
• ‘’Furnizimi me pjesë rezerve për mirëmbajtje në linja’’
• “Punimi i rrethojave në NS Therandë, SSH Drenasi (Çikatovë) si dhe ndriçimit të
rrethojës’’
• ‘’Furnizimi dhe montimi i shenjave për sinjalizim të linjave sipas kërkesave të
AVIACIONIT CIVIL’’.
Kjo është pasojë e mos komunikimit mes Departamentit të Operimit të Transmisionit dhe
Projekteve inxhinierët e të cilët kanë përpiluar specifikat teknike, dhe Departamentit të
Prokurimit të cilët i kanë propozuar të njëjtit në komisione vlerësuese.
Caktimit i zyrtarit që ka përgatitur specifikat teknike edhe si anëtar në komisionin e vlerësimit
rezulton me konflikt interesi. Ky kombinim është në kundërshtim me rregullat e prokurimit
dhe rrezikon që gjatë vlerësimit të tenderëve të jetë subjektiv dhe të favorizojë ndonjë nga
operatorët ekonomik pjesëmarrës.
Mos plotësimi i dosjes së tenderit, mungon identifikimi financiar
Identifikimi Financiar’ është pjesë e dosjes standarde të Tenderit për punë, dhe plotësohet nga fituesi i
kontratës. I njëjti(formular) duhet të përdoret për ti raportuar ndryshimet në llogarinë bankare24.
Nga 39 kontrata që kemi audituar kemi gjetur se 15 kontraktues nuk e kishin plotësuar formën
standarde të dosjes mbi identifikimin financiar, gjegjësisht nuk kishin dhënë numrin e llogarisë
bankare në të cilën KOSTT-i do t’ia bëjë pagesat për punët e kryera.
Për kontratën ‘’Rifreskimi dhe Mirëmbajtja e IT-së së tregut’’ kontraktuesi e kishte ndërruar
llogarinë bankare pa e deklaruar ndryshimin dhe pa e plotësuar formën standarde për
ndryshim. KOSTT-i i bënte pagesat në llogarinë bankare të specifikuar vetëm në faturat që
pranonte nga kontraktuesit, pa qenë në gjendje të sigurohet se llogaria është llogaria e duhur.

23.

Sipas nenit 62.3.4 të RrUOPP,
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Kjo ka ndodhur për shkak se departamenti i prokurimit nuk i kishte kushtuar kujdes të duhur
plotësimit formal të dosjes së tenderit nga operatorët ekonomik. Tabela me kontratat të
cilave ju mungon identifikimi financiar mund ta gjeni te shtojca II tabela 16.
Mos plotësimi i identifikimit financiar rrezikon që KOSTT të bëj pagesën e faturës në llogari të
gabuara dhe në këtë mënyrë të dëmtojë buxhetin.
Çmime të ndryshme për pozicione të njëjta të së njëjtës kontratë
Parimi i ekonomisë i LPP-së thekson se Operatori Ekonomik për pozicione të njëjta duhet të ofroj çmime
të njëjta25.
Tek kontrata ‘’ Instalimi i TR2 në Berivojcë dhe Viti” vlera e përgjithshme e së cilës është
689,323€, kemi gjetur se kontraktuesi kishte ofertuar me dy lloje të çmimeve për 12 pozicione
të kontratës të cilat nuk kanë asnjë dallim në specifika. Për shkak të dallimeve në çmimet e
këtyre pozicioneve, kosto shtesë për KOSTT-in arrin vlerën 15,617€, do të thotë KOSTT-i do të
mund të kursente 3% të vlerës së kontratës nëse këto pozicione do të kishin çmimin e njëjtë.
Gjithashtu tek kontrata ‘Renovimi i ndërtesës 110 KV NS Deçan dhe Lipjan’ me vlerë
66,311€, disa nga pozicionet e punëve të njëjta kanë çmime të ndryshme në NS Deçan dhe
tjera në NS Lipjan. P.sh. pozicioni 6.8 Furnizimi, transporti dhe montimi i ujëmbledhëseve në NS
Deçan ka kushtuar 10€ ndërsa në NS Lipjan i njëjti ka kushtuar 30€ ose 300% më shtrenjtë.
Te kjo kontratë për renovim dallimi mes çmimeve të pozicioneve të njëjta sillet nga 50% deri
300% më shtrenjtë krahasuar me çmimin më të lirë.
Kontratën e parë e ka fituar një konzorcium i OE-ve prandaj, sipas KOSTT-it, dallimet në çmime
mund të kenë rezultuar për shkak se dy OE-të kanë ofertuar me çmimet e veta individuale,
pavarësisht se pozicionet janë të njëjta. Pozicionet në detaje mund ti gjei në shtojcen III
tabela 20.
Sipas KOSTT-it, ndryshimi në çmime ka ndodhur për shkak se komisioni vlerësues gjatë
vlerësimit të ofertave nuk i ka kushtuar vëmendje të duhur krahasimit të çmimeve të secilit
pozicion. Komisionet janë fokusuar në çmimin total më të lirë dhe jo çmimin e secilit pozicion.
Përveç kësaj, sipas menaxherit të projektit, ndryshimi i çmimit mund të ketë rezultuar për
shkak se distanca e NS-ve nga adresa e kontraktuesit nuk është e njëjtë (njëri NS është më larg
se tjetri), distanca e deponisë së largimit të mbetjeve (te punët e demolimit), lartësia e objektit,
sasia e paraparë dhe çmimet në regjionin e caktuar.
Për më shumë, departamenti i prokurimit nuk e ka hartuar dosjen e tenderit në atë mënyrë që
t’ua pamundësojë OE-ve të ofertojnë me çmime të ndryshme.
Dhënia e kontratës OE-së së papërgjegjshëm
KOSTT-i i kishte shpërblyer me kontratë kompanitë të cilat nuk kishin përmbushur kriteret e
kërkuara me dosje të tenderit, në këto aktivitete të prokurimit:

25.

Bazuar në interpretimin e KRPP-së
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‘’Furnizim me makina speciale për punë në sektorin e linjave’’ OE fitues nuk kishte
qarkullimin financiar prej 100,000€ përgjatë viteve 2013, 2014, 2015 që kërkohej të dëshmohej
me “kopjet e raporteve financiare dhe raporteve të menaxhimit të certifikuara nga një firmë e
njohur e licencuar për kontrollim apo një auditor i licencuar i pavarur, ose deklaratat Tatimore
Vjetore të dorëzuara në ATK”. OE kishte dorëzuar raporte të auditimit të cilat ishin në formë
tekstuale dhe nuk përmbanin asnjë vlerë financiare e cila do të dëshmonte qarkullimin financiar
të kërkuar. Përveç kësaj, OE kishte ofruar certifikatën për pajisje medicinale (Certifikata ISO)
që nuk është e natyrës së tenderit e ofertuesit; dhe
‘Furnizim me Harduer për TIK’ - një nga kriteret profesionale të kërkuara në njoftim për
kontratë ishte që OE të ketë dy inxhinier të certifikuar të VMware-it. KOSTT ka shpërblyer me
kontratë kompaninë e papërgjegjshme, pasi njërit inxhinier të OE-së i kishte skaduar afati i
certifikatës 18 muaj para se KOSTT-i kishte iniciuar këtë aktivitet të prokurimit (në korrik 2020
kurse certifikata kishte skaduar në shkurt 2019).
Kjo ka ndodhur për shkak se komisioni i vlerësimit të tenderëve nuk i kishte kushtuar kujdesin
e duhur procesit të vlerësimit të ofertave. Kjo paraqet trajtim jo të barabartë të ofertuesve.
Kritere kufizuese/trajtimi i pa barabartë eliminojnë ofertues më të lirë
Te projekti “Punimi i rrethojave në NS Therandë, SSH Drenasi (Çikatovë) si dhe ndriçimit
të rrethojës” me vlerë të kontratës 98,950€ KOSTT kishte vendosur si kriter “2 referenca për
punët e ngjashme në objekte energjetike’’ i cili ishte kriter përjashtues pasi që kishte eliminuar
5 nga 7 ofertues më të lirë se oferta e OE-së fitues. Kishte ofertues që kishte një referencë për
renovime në objekte energjetike, mirëpo ishte eliminuar për shkak se KOSTT-i kishte kërkuar
dy të tilla. Ofertat e eliminuara për shkak të këtij kriteri jo relevant ishin më të lira se oferta
fituese nga 4,255€ deri 9,943€, apo 5% deri në 10 % më të lira.
Te projekti ‘Renovimi i Ndërtesës Komanduese 110kV NS ISTOGU’ – me vlerë të
kontratës 25,870€, në dosjen e tenderit KOSTT-i kishte kërkuar që OE të ofertojnë me çmime
pa TVSH, përkatësisht “Për këtë projekt do të aplikohet faturimi me ngarkesë të kundërt26”,
për arsye se sipas ligjit të asaj kohe KOSTT-i lirohej nga TVSH-ja për kontrata për punë.
Gjatë vlerësimit të ofertave KOSTT-i ka eliminuar OE-në më të lirë me arsyetimin se
çmimi i ofertuar përfshinte edhe TVSH-në. Për këtë KOSTT-i kishte përgatitur një kërkesë
për sqarim të tenderit të cilën nuk e kishte dërguar tek OE-ja, megjithatë e kishte
eliminuar atë me pretekstin se OE-ja nuk ju ka përgjigjur kësaj kërkese për sqarime. Me këtë
rast KOSTT kishte paguar më tepër sepse oferta e eliminuar ishte me e lirë për 4,851€ (afër
19%) sesa oferta fituese.
Kontrata “Ndërtimi i qendrës së të dhënave, rrjetit dhe zhvendosja e sistemeve ekzistuese”,
është nënshkruar në mars të vitit 2021 edhe pse aktiviteti i prokurimit kishte filluar në vitin 2019.
Ky aktiviteti kishte pasur dy anulime, për shkak të specifikimeve kufizuese të konkurrencës.
Në tenderin e parë, njëri ofertues ishte ankuar, para dorëzimit të ofertave, duke pretenduar
se KOSTT-i e kishte hartuar specifikimin teknik që ishte kontradiktor dhe i paqartë, dhe sipas
këtij ofertuesi, specifikat ishin hartuar enkas për një OE të caktuar. KOSTT-i e kishte refuzuar
ankesën e tij dhe kishte vazhduar me hapjen e ofertave, por ofertuesi ishte ankuar në OShP.

26.

nën paragrafi 1.2 i Nenit 52 i Ligjit mbi TVSH-ne në Kosove
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Kjo e fundit pasi që e kishte trajtuar ankesën e kishte obliguar KOSTT-in që të korrigjojë
dosjen e tenderit konform rekomandimeve të ekspertizës. Në vend të kësaj KOSTT-i e kishte
anuluar aktivitetin e prokurimit dhe kishte përsëritur tenderin. Tenderi i dytë nuk kishte
pasur ofertues.
Në tenderin e fundit në tetor 2020 KOSTT-i jo vetëm që nuk i kishte lehtësuar kërkesat dhe
ndryshuar specifikat për të dhënë qasje më shumë ofertuesve, por i kishte shtuar edhe disa
kërkesa shtesë. KOSTT-i kishte pranuar nga një OE një kërkesë për sqarime të cilën e kishte
refuzuar. Për pasojë ky OE nuk kishte ofertuar fare ndërsa për këtë tender vetëm dy oferta
ishin dorëzuar, përderisa në kur ishte publikuar njoftimi për kontratë, kishte pasur shtatë OE
të interesuar.
Në këtë aktivitet KOSTT-i e kishte shkelur parimin e trajtimit të barabartë/mos diskriminimit
Për kontratën ‘Furnizimi dhe montimi i UPS’ vetëm nëntë ditë pas publikimit të tenderit,
KOSTT-i kishte pranuar kërkesa për sqarim të tenderit. Një OE kishte vërejtur, duke
hulumtuar në internet, se specifikimi teknik (ST) i KOSTT-it e favorizonte një prodhues - APC
by Schneider Electric. Lidhur me këtë kërkesë për sqarim, departamenti i prokurimit ishte
konsultuar me një zyrtar nga njësia kërkuese, i cili as nuk e kishte hartuar ST e as nuk e kishte
iniciuar kërkesën për prokurim. Pra departamenti i prokurimit nuk kishte kërkuar sqarim
nga personat përgjegjës për hartim as për aprovim të ST. Rrjedhimisht e kishte vazhduar me
aktivitetin e prokurimit pa e ndryshuar ST-në.
Hapja dhe vlerësimi i ofertave rezultoi me gjithsej tetë oferta, pesë nga të cilat ishin pikërisht
UPS të prodhuesit Schneider, siç kishte paralajmëruar OE-ja që kishte kërkuar sqarim. Të
pestë ofertuesit e kishin marrë autorizimin nga prodhuesi i njëjtë, aq më shumë nënshkrimi
i njëjtë paraqitet në secilin prej tyre si dhe katalogët e tyre ishin identikë. Pesë ofertat kishin
çmime të ndryshme, prej 105,177€ deri 152,436€, pra dallimi mes ofertës më të lirë dhe më të
shtrenjtë ishte mbi 54,000€.
Komisioni për vlerësim të ofertave e kishte propozuar për fitues të kontratës ofertuesin që
renditej i katërti sipas çmimit më të ulët. Ofertuesi i cili renditej i gjashti, i pakënaqur me
këtë vendim të KOSTT-it, kërkoi rishqyrtim të vlerësimit. Pas rishqyrtimit KOSTT-i u pajtua
me 10 nga 19 vërejtjet e OE-së duke i kthyer ofertat në rivlerësim. Rivlerësimi e shpalli fitues
ankuesin ndërsa ish-fituesi i kontratës, tanimë i diskualifikuar, parashtroi ankesë në OShP. Ky
i fundit urdhëroi KOSTT-in që përsëri të rivlerësojë ofertat dhe që të kërkojë sqarime nga OEja ankues. KOSTT-i kishte vepruar siç kishte urdhëruar OShP-ja mirëpo ofertuesi nuk kishte
kthyer përgjigje në kërkesën për sqarime. Kështu KOSTT-i përsëri e shpall fitues ofertuesin e
gjashtë më radhë.
Ky aktivitet i prokurimit, prej shpalljes së tenderit deri në nënshkrim të kontratës kishte marrë
gjithsej 209 ditë dhe i kishte kushtuar KOSTT-it 18,250€ më shtrenjtë për shkak të specifikimeve
teknike favorizuese dhe kërkesave të tepërta për sqarime.
Si rezultat i mos kujdesit të duhur KOSTT-i kishte vendosur kritere të panevojshme dhe
kufizuese. Këto kritere kanë ndikuar që oferta më të lira se oferta fituese të eliminohen dhe
KOSTT-i të dëmtoj buxhetin e vet për mbi 28,000€ (18,250€+9,943€). Përveç kësaj, vendosja
e kritereve të panevojshme dhe të paarsyeshme ka prolonguar nënshkrimin e kontratës
rrjedhimisht arritjen e objektivave të KOSTT. Kjo ndikon edhe në kufizim të konkurrencës që
potencialisht mund të çojë në çmime me larta dhe shpenzime shtesë.
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Licencat e blera për softuerë nuk shfrytëzohen
Kontrata për furnizim me softuer të licencuar në vlerë prej 72,688€ qëllimi i së cilës ishte që
të zëvendësohen pjesët qendrore të RTU-ve ekzistuese me gjithsej 14 licenca për 14 NS. Kjo
kontratë ishte nënshkruar në dhjetor 2020 ende nuk është funksionalizuar. Pajisjet e vjetra
kanë dalë jashtë funksioni dhe KOSTT-i s’ka monitorim dhe kontroll në largësi të NS-ve, për
shkak se në këto pajisje janë duke u shfaqur prishje të shpeshta.
Mirëpo, nga ekzaminimi fizik kemi vërtetuar se këto licenca nuk janë duke u shfrytëzuar.
Sipas KOSTT-it, licencat e furnizuara nuk kanë filluar të përdoren për shkak se nuk janë
kompatibile me harduerin ekzistues, ndërsa blerja e harduerit të ri (kompjuterë adekuat),
që këto licenca të hyjnë në funksion, nuk ka pasur mundësi të realizohet si pasojë e situatës
ndërkombëtare me pandeminë COVID 19 .
Inicimi i aktiviteteve të prokurimit për blerje të licencave pa i siguruar parakushtet për
shfrytëzimin e këtyre i bënë ato të padobishme për aq kohë që ato nuk blihet edhe hardueri
kompatibil. Edhe pse nuk mund të rezultojë me vjetërsim të tyre, softuerët kanë nevojë të
përditësohen shpesh. Si përfundim, KOSTT-i nuk ka arritur vlerën për para në këtë blerje.
Mos realizimi dhe mos zëvendësimi i këtyre pajisjeve mund të rrezikoj dështimin e plotë të
këtij aktiviteti të prokurimit dhe për pasojë KOSTT nuk do të jetë në gjendje të monitorojë dhe
kontrollojë NS-të e caktuara nga qendra.
Pranim i pajisjes jo sipas kontratës së nënshkruar
Pajisja për trajtimin e vajit izolues është kërkuar të ketë 130kw deri 160kw vlerën maksimale të fuqisë
së instaluar, pasi pajisje me fuqi më të madhe nuk mund të shfrytëzohet në shumë nënstacione se
transformatorët shtëpiak janë me fuqi të vogël.
Te kontrata ‘’Furnizimi me pajisje të vajit izolues’’ gjatë ekzaminimit fizik e kemi vërejtur
specifikat e pajisjes së pranuar për vaj izolues nuk përkojnë me ato që janë kërkuar në DT
(130kW-160kW). Pajisja që ne kemi ekzaminuar kishte fuqi totale 164KW, që nuk përkonte me
atë të ofertuar prej 130kW, do të thotë 34kW më shumë se e deklaruar dhe 4 kW më shumë se
e kërkuar.
Pranimi i pajisjes jo sipas kërkesave ka ndodhur si pasojë e mungesës së kontrollit dhe
mbikëqyrjes të komisionit të pranimit, kurse sipas KOSTT-it, komisioni i pranimit nuk e ka
parë të arsyeshme të mos e pranoj pajisjen, pasi pajisja e pranuar tejkalonte fuqinë me vetëm
4kW më shumë krahasuar me atë të kërkuar.
Në këtë rast KOSTT-i nuk ka shkelur parimin e trajtimit të barabartë/diskriminimit sepse në
këtë tender kishte ofertuesi më të lirë që ishte eliminuar pasi kishte ofertuar me parametra
vetëm 16kW më të lartë se sa pajisja e pranuar.
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3.2.1 Dobësi në menaxhim të kontratave
Menaxheri i kontratës duhet të sigurojë që Operatori Ekonomik i përmbush të gjitha obligimet e
performancës apo dërgesës në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës. Operatori Ekonomik e
dorëzon tërë dokumentacionin e kërkuar në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës. Të menaxhoj
proceduren e pranimit Teknik dhe të sigurohet se ecuria e projektit po mbulohet me dokummentet dhe
raportet e nevojshme.
Menaxhimi i kontratave në KOSTT kryesisht bëhet sipas kërkesave ligjore. Posedojnë secila
planin e menaxhimit të kontratës edhe pse nuk e azhurnojnë me kohë dhe ndryshimet e
ndodhura gjatë realizimit të kontrates, vetëm raportet dhe dëshmitë veçmas na janë siguruar.
Mangësitë tjera janë:
Pranimi teknik nuk është kryer
Përfundimi i punëve i kontratës ‘Përmirësimi dhe përditësimi i produktit ekzistues RTU’ me
vlerë 1,683,129€ është bërë në dhjetor 2017 pas zgjatjes së afatit, mirëpo pranimi teknik i
punëve nuk është bërë. Në këtë kontratë kanë qenë të përfshira integrimi i të gjitha
ndryshimeve, sendërtimeve dhe freskimeve në sistemin RTU për 14 NS.
Qëllimi i kësaj kontrate ka qenë furnizimi, bartja, instalimi me pajisje dhe materiale tjera të
nevojshme që të kompletohen sistemet e RTU-ve me dhe ndryshimi i tyre në pajtueshmëri me
gjendjen faktike në teren dhe ta rrisë sigurinë e operimit të sistemit të transmisionit të KOSTTit si në nivel të NS-ve ashtu edhe në nivel të Qendrave Dispeçerike.
Foto 1 Gjendja para dhe pas investimit

Vendimi për themelimin e komisionit të pranimit nuk është bërë nga menaxhmenti i lartë
sepse nuk e ka parë të nevojshme në atë kohë, pasi që ishte e mjaftueshme, sipas tyre, që
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inspektimet SAT27 dhe FAT28 ishin kryer. Pajisjet janë në funksion siç mund të shihet në foton
para integrimit të pajisjeve e cila është sistemi manual dhe pas integrimit të tyre me këtë
investim digjitalizuar sistemi. Mirëpo kërkohet që komisioni për pranimin e punëve të bëjë
pranimin e tyre në pajtim me kushtet e kontratës, gjë që nuk ka ndodhur.
Funksionalizimi i projektit pa pranim teknik ka ndodhur si pasojë e mungesës së kontrollit
dhe mbikëqyrjes në menaxhimin e kontratave.
Puna nuk është mbuluar me garancion
Te kontrata “Riparimi i themeleve të shtyllës nr.52 në linjën 164 “me vlerë 7,862€ aktivitet
emergjent, nuk është dorëzuar garancioni për punët e kryera i cili ka qenë njëri nga kushtet
e kontratës. Dokumenti është dashur të mbuloj 365 ditë pas përfundimit të punimeve. Kjo ka
ndodhur si pasojë e kontrollit jo të mirë në menaxhim të kontratave.
Mungon protokolli (rikapitullimi përfundimtar) i punëve të kryera
Nuk kemi gjetur se menaxherët përgatisin protokoll të punëve të kryera. Konstatimi i punëve
të kryera bëhet për secilën faturë të paguar, mirëpo nuk bëhet edhe kumulativi i punëve pas
secilit situacion të pranuar të kontratës. Për pasojë nuk ka një pasqyrë mbi punët total të kryera
dhe pozicionet e shfrytëzuara dhe nuk mund ti krahasojmë me pozicionet e kontraktuara.
Kjo ka ndodhur për shkak se KOSTT nuk e ka vlerësuar si hap i nevojshëm raportimin mbi
progresin e zbatimit të kontratave.
Zbatim jo-efektiv i kontratës
Kontrata ‘‘Ndërtimi i Rrethojës së re në NS Prishtina 3 dhe Sistemit të mbrojtjes perimetrike
dhe video vëzhgimit - ritenderim’’ ishte lidhur në shkurt të vitit 2017 ndërsa në vizitën tonë
në terren në mars të vitit 2022 kemi vërejtur se rrethoja nuk ishte përfunduar e tëra edhe pasi
që kanë kaluar 5 vite. Për pasojë nuk është arritur e siguria e kërkuar nga ndërtimi i kësaj rrethoje.
Me fjalë të tjera NS nuk është i sigurt siç duhet të jetë. Vlera e kësaj kontrate ishte 49,475.50€.
Sipas KOSTT ky projekt nuk ishte përfunduar ende për shkak të problemeve pronësore. OE
vetëm ka bërë furnizimin me material ndërsa punët kanë mbetur të përfundohen pasi që të
zgjidhen problemet pronësore.

27.
Sipas KOSTT-it Site Acceptance Tests është aplikuar, pas çdo montimi te pajisjeve para lëshimit në punë, nga grupi
i eksperteve të KOSTT në prani të Kontraktorit. Këto kryhen nga kompania punë kryese nën mbikëqyrjen e personave të
kualifikuar profesional nga KOSTT-i. Pa realizimin e kësaj procedure pajisja përkatëse nuk mund te lëshohet ne pune.
28. Factory Acceptance Test paraqet procedurën profesionale teknike te inspektimit, testimit dhe pranimit pajisjeve të reja
tek prodhuesi (fabrikë) ose tek punë kryesi (dhome ose hapësirë laboratori te dedikuar për testime) e që duhet të vendosen në
punishte. Këto kryhen nga kompania punë kryese, nen mbikëqyrjen te personave te kualifikuar profesional nga KOSTT-i. Pa
realizimin e kësaj procedure pajisja përkatëse nuk mund te dërgohet për montim ne punishte.
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Foto 2. Si duhet te jetë dhe si është

Mangësitë në menaxhim të kontratave mund të reflektojnë në gabime në realizim dhe humbje
për organizatën në aspektin teknik e financiar.
Ndryshimi i punëve të kontraktura, pa aprovim paraprak nga ZKA
Aty ku ndryshohet kontrata me qëllim të ndryshimit të termave dhe kushteve fillestare, ndryshimi i
kontratës do të përgatitet nga departamenti i prokurimit, si dhe ndryshimi i kontratës nuk do t’i
lëshohet operatorit ekonomik para marrjes së aprovimit nga ZKA29.
Te kontrata ‘Përmirësimi dhe përditësimi i produktit ekzistues RTU’ me vlerë 1,683,129 janë
bërë ndryshime të para masës fillestare, të kontraktuar. Ndryshimet kanë ndodhur për
ndërrimin e vendndodhjes së ekzekutimit të punimeve sipas grafikut 10. Ky ndryshim i
punëve të kontraktuara më parë nga nënshkrimi i kontratës dhe realizimit është bërë me
kërkesë të menaxherit të projektit dhe është pranuar nga departamenti i prokurimit. Mirëpo
nuk ka aprovim të këtij ndryshimi nga Krye shefi Ekezkutiv dhe as aneks kontratë të
nënshkruar.

29.

Neni 61.22 dhe 61.23
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- Integrimi i ndarësve të motorizuar
të fushave 110 kV në NS 110 / XkV
në RTU;
- Intergrimi i Ndryshimeve NS
Lypjan në RTU
- Integrimi i Ndryshimeve NS
Ferizaj 1 në RTU
- Integrimi i Ndryshimeve NS
Prish�ne 2 në RTU
-Integrimi i Ndryshimeve NS
Burimi në RTU
- Integrimi i Ndryshimeve NS
Gjakova 2 në RTU
- Integrimi i Ndryshimeve NS
Peja 1 në RTU
- Integremi i Ndryshimeve NS
Klina në RTU
- Parametrimi dhe konﬁgurimi
Palaj Prishina 7
- Parametrimi dhe konﬁgurimi
Gjilani 5
-Sinkronizimi I kohës Gjilan
Ferizaj dhe Vi�
- Integrimi 35 KV dhe 10 KV
- Integrimi I trasformerit të fuçise
në Deçan
- Integrimi pas rehabili�mit në
Gjakova 2
- Integrimi ndryshimeve në
Gjilan 1

NDRYSHIMET NË PARAMASË

- Integrimi i ndarësve të
motorizuar të fushave 110 kV në
NS110/XkV në RTU;
- Intergrimi i transformatorit
T2 NS Deçan në RTU
- Integrimi i Ndryshimeve NS
Lypjan në RTU
- Integrimi i NS Ferizaj 1 të
ndryshuar në RTU
- Integrimi i Ndryshimeve të
NS Gjilan1 në RTU
- Inegrimi i Ndryshimeve NS
Burimi në RTU
- Integrimi i ndryshimeve NS
Gjakova 1 ana 35 kV në RTU
- Integrimi i Ndryshimeve NS
Gjakova 2 të rehabilituar
në RTU
- Integrimi i Ndryshimeve NS
Przreni 3 të rehabilituar në
RTU
- Integrimi i dy fushave
Rezerve të NS prizreni 2 në
DCS
- Integrimi i T3 NS Prish�na 2
në RTU
- Integrimi I Ndryshimeve NS
Lypjan ana 35 kV ne RTU
- Integrimi i Ndryshimeve në
Kuadër të Projek�t të
grupeve Matëse - kuﬁri i ri
në RTU. DCS
- Integrimi i elementeve nga
kuﬁri KOSTT-KEDS në RTU

PARAMASA RTU E KONTRAKTUAR

Grafiku 8. Pasqyra e paramasës së ndryshuar

PARAMASA RTU FILESTARE

27

- Integrimi I mbrojteve
Rele me LED të NS
Vushtria 1- TR1
- NS Prizreni - TR1
- NS Theranda TR1 dhe
TR2
- NS Berivojce TR1
- NS Burimi TR2
- NS Prish�na 3
- Integrimi I Ndryshimeve
NS Prish�na 3
- Jan zevenduar
- Integrimi pas rehabili�mit
ne Gjakova 2
- Integrimi i Ndryshimeve
NS Peja 1 në RTU

Ndryshimi i punëve pa aprovim kishte ndodhur si pasojë e mos funksionimit adekuat të
kontrolleve brenda KOSTT. KOSTT-I nuk e ka vlerësuar të nevojshëm marrjen e aprovimit
nga kryeshefi, pasi që ndryshimi në para-masë nuk kishte implikim financiar.
Ndryshimi i para-masës respektivisht kushteve të kontratës, në mungesë të aprovimeve të
duhura dhe dëshmive se janë bërë analiza specifike për këto ndryshime, rrezikon që
realizimi i punëve të mos jetë në përputhje me kërkesat e projektit dhe krijon mundësinë për
manipulime me pozicionet dhe para masat e tenderit fillestar.
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Vonesa në përfundimin e punëve të kontraktuara
Afatet për zbatimin e projekteve janë 3 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës deri në 2 vite, sipas
kontratave të nënshkruara.
Në tetë raste kemi vërejtur se ka pasur vonesa në përmbushjen e kontratave (shih Shtojcën II
Tabela 20) nga 30 ditë deri në 5 vite. Përkundër faktit se KOSTT-i kishte bërë shtyrjen e afatit
për realizim të kontratave, prapë kishte vonesa për shkak të:
- gërshetimit të disa projekteve që realizoheshin në të njëjtën kohë në NS e njëjta
- liferimit të pajisjeve me vonesë;
- mos hartimi i dizajnit të projektit para nënshkrimit të kontratës;
- mos rregullimin me kohë të dokumentacionit për kryerjen e punëve - lejen e ndërtimit,
marrjen e pëlqimeve, vlerësimin e mjedisit, problemet pronësore;
- pengesë nga shkyçja dhe ri-kyçja nga KEDS të pjesëve ku do të realizohet projekti
(Gjilan - Ferizaj);
- pandemia COVID 19 nga marsi i vitit 2020.
Vonesat në realizimin e projekteve mund të ndikojnë negativisht në arritjen e objektivave të
KOSTT-it, mund të krijojnë implikime buxhetore për vitin fiskal vijues dhe paqëndrueshmëri
të furnizimit të qytetarëve me rrymë.

3.3. Mangësi në projektin ‘Përmirësimi i Rrjetit të Transmisionit’ sipas
marrëveshjes për hua nga Banka Gjermane
KOSTT-i ka lidhur marrëveshje me KfW Frankfurt am Main, Bankë Gjermane (BGJ), për kredi
afatgjatë në shtator të vitit 2013. Marrëveshja është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës dhe
Ministria e Financave, si përfaqësuese e Republikës së Kosovës, paraqitet si kredi marrëse dhe
garantuese në këtë marrëveshje.
Vlera totale e kredisë është 23,500,00€30 prej të cilave 3,000,000€ janë grant për të cilin nuk
duhet paguar as interes. Megjithatë
Kjo kredi është e shoqëruar edhe me një marrëveshje granti në vlerë prej 7,350,000€ nga
Komisioni Evropian dhe është e nënshkruar nga BGJ, Republika e Kosovës dhe KOSTT-i.
Gjithsej financimi nga BGj arrin vlerën 30,850,000€.
Shpenzimi i kësaj kredie është bazuar në rregullat e prokurimit sipas Udhëzimit për
Prokurimin e Mallrave, Punëve dhe Shërbimet shoqëruese në Bashkëpunim Financiar
(UPMPSH) me shtetet partnere i vitit 2013. Udhëzuesi është i lëshuar nga BGJ. Kurse
kompania konsulente, përgjegjëse për zhvillim të aktiviteteve të prokurimit është
përzgjedhur sipas Udhëzimit për Caktimin e Konsulentëve në Bashkëpunimin Financiar me
Vendet Partnere (UCKBF) i lëshuar po nga BGJ në vitin 2013.
30.
Periudha e kthimit të kredisë- 5,000,000 €me norme interesi prej 0.75 % me afat kthimi prej 30 vitesh apo 61 këste duke
filluar nga Dhjetori 2023 dhe 15,500,000€ me normë interesi 3.3 me afat kthimi 19 këste duke filluar nga dhjetori 2016
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Kompania konsulente është përzgjedhur nga Tender Agjenti i emëruar nga BGJ. Objektivi
kryesor i Konsulentit ka qenë të ofrojë ekspertizë në inxhinieri, projektim, tenderim dhe
ndërtim, si dhe mbikëqyrje të komisioneve të KOSTT-it për të siguruar një realizim efektiv të
projektit.
Ne kemi hasur në disa mangësi, edhe pse investimi është i dukshëm, shumë nga
nënstacionet janë kthyer në sistem digjital nga ai manual, një pjesë e madhe e
transformatorëve janë ndërruar ose zëvendësuar dhe linjat transmetuese janë avancuar e
shtuar dukshëm. Sa i përket mangësive të identifikuara në Marrëveshjen zbatimin e
Marrëveshjes Financiare31 me Bankën Gjermane janë:
Kosto e inancimit nga huamarrja
Vlera prej 23.5 milion euro e pranuar si kredi e butë32 përveç që ka normë të ulët të interesit,
përmban edhe një shumë të pa kthyeshme (grant) prej 3 milion euro, mirëpo, për KOSTT-in
rezulton me kosto të financimit që arrin në 25% të vlerës së kredisë ndersa në raport në tërë
shumën e marrë nga BGj rezulton, me kosto prej 19%. Shuma e të gjitha shpenzimeve që
KOSTT-i ka paguar dhe do të paguaj, arrin afër 5,8 milion euro (shih tabelën 6 më poshtë).
Huamarrja me këto kushte ka rezultuar nga nevoja e KOSTT-it për të hyra të shpejta si
pasojë e urgjencës për investim në strukturën e pajisjeve të NS-ve në mënyrë që të ruhet
mirëqenia e qytetarëve dhe tërë sistemi elektro-energjetik. Incentiva tjera janë: si
marrëveshje e bërë në mes të dy Qeverive, avancimi në sektorin e energjisë ka qenë njëra nga
prioritetet e larta me strategji kombëtare, presionet politike e sociale dhe nevoja për avancim
e zhvillim për siguri të qytetarëve.
Në tabelën më poshtë shihet se 5,780,553€ kanë rezultuar obligime të KOSTT-it për pagesë
për tarifa. Në obligime hyjnë taksa e menaxhimit, taksa e zotimit, shpenzimet e interesit,
shpenzimet për ECA33 .

31.
Projekti ‘Përmirësimi i Rrjetit të Transmisionit’ përfshinë Marrëveshjen financiare dhe nënmarrëveshjen në mes BGJ-MFKOSTT vlera 23,500,000€, Marrëveshja Financiare dhe nën marrëveshja për fondet e EU në vlerë prej 7,350,000€.
Kredi e butë - është një kredi me një normë interesi nën nivelin e tregut. Kjo njihet edhe si financim i butë. Ndonjëherë
32.
kreditë e buta ofrojnë koncesione të tjera për huamarrësit, të tilla si periudha të gjata shlyerjeje ose pushime me interes.
Export Credit Agency – Garancion i lëshuar nga një agjenci kreditore e eksportit e cila ofron financimin e tregtisë dhe
33.
shërbime të tjera për të lehtësuar eksportet ndërkombëtare të kompanive vendase. Shumica e vendeve që kanë ECA ofrojnë
hua, garanci huash dhe sigurime për të ndihmuar në eliminimin e pasigurisë së eksportit në vende të tjera. Qëllimi i ECA-ve
është të mbështesë ekonominë vendase dhe punësimin duke ndihmuar kompanitë të gjejnë tregje jashtë shtetit për produktet e
tyre. ECA-të mund të jenë agjenci qeveritare, agjenci thuajse-qeveritare apo edhe organizata private – duke përfshirë krahët e
institucioneve financiare tregtare;
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Tabela 6 Ngarkesa për huamarrjen nga BGJ

Shpenzimet
e Kredisë

Taksë
menaxhimi
1%

Taksë e
zotimit
0.25%

Shpenzimet
e interesit
0.75%

Realizimi

155,000

130,014

1,927,526

Planifikim
për kthim

-

-

1,119,784

TOTAL

155,000

130,014

3,047,310

ECA

Taksa e
zotimit dhe
interesit për
MF 0.75%

Total kthimi

1,918,248

147,481

4 278 269

382,500

1 502 284

529,981

5 780 553

1,918,248

Përveç kësaj, KOSTT-i kishte paguar edhe për grantin e shndërruar në kredi nga MF. Kjo
vlerë e kalon edhe grantin prej 7,350,000€ e dhënë KOSTT-it nga Komisioni Evropian për
lehtësimin e procesit.
Pagesa të tarifave për shkak të shumave të padisbursuara të huasë
KOSTT-i do të paguajë një tarifë të angazhimit të pakthyeshme prej 0.25% në vit për shumat e padisbursuara të
huas34. Tarifa e angazhimit do të paguhet tre muaj pas hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshje dhe do të tarifohet deri
në datën e disbursimit të plotë të huas.

Gjithsej vlera prej 130,014€ e ndarë në tetë pagesa, çdo 6 mujor, për 4 vite është paguar nga
KOSTT sipas kushtit të marrëveshjes së nënshkruar për shfrytëzimin e kredisë. Kjo shumë
ka mbetur në mbajtje tek Banka Gjermane për gjithsej 36 muaj (nga maj 2014 deri nëntor
2017). Pagesat janë bërë për vlerën e mbetur e padisbursuar në secilin 6 mujor. Shuma prej
4,479 € është paguar për shkak të pamundësisë së KOSTT-it për të zbatuar me kohë
kontratat e Lot 3 (4 muaj vonesë) si pasojë e çështjeve si: hartimi i dizajnit të projekteve,
marrja e lejeve të ndërtimit, shpronësimet, vlerësimeve të rrezikut dhe ndikimit të projektit.
Qëllimi i taksës së vendosur ishte që të stimulohet KOSTT-i për të qenë më efikas dhe efektiv
në arritjen e objektivave të marrëveshjes, mirëpo nuk kishte shumë efekt. Tarifa prej 0.25%
(184€) për pagesë është paguar edhe për shumën prej 74,496€, pjesë e kredisë të cilën KOSTT-i
nuk kishte arritur ta shpenzonte, ka mbetur e padisbursuar.
Pagesa për shpenzime të auditimi nuk është sipas marrëveshjes
Sipas nenit 5.3 të marrëveshjes së ndarë e nënshkruar me EU theksohet qartë që shpenzimet për auditim nuk do të
financohen nga Kontributi financiarë (KF).

Vlera prej 13,803€ është paguar për shërbime të auditimit të fondeve të EU-së. Auditimi është
obligim i cili rrjedh nga Marrëveshja e veçantë të theksuar në nenin 5 por jo të paguhet nga
KB. Këto pagesa janë bërë direkt nga BGJ pa u konsultuar me KOSTT. Për këto shërbime të
auditimit të paguara nga BGJ direkt KOSTT-it nuk i janë dërguar faturat mbi shpenzimet e
auditimit për kompaninë e cila ka kryer shërbimin por vetëm konfirmimet e pagesave dhe
vlerat te bëra.
34.

NO Objection – Aprovimi i kërkesës së bërë nga Konsulenti dhe KOSTT Bankës Gjermane
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Mungesë e iniciativës nga ana e KOSTT-it
Udhëzuesi për Caktimin e Konsulentëve në Bashkëpunimin Financiar me Vendet Partnere (UCKBF) neni 1.02 i
thekson që nëse ligji i vendit të klientit e ndalon zbatimin e plotë ose pjesërisht të këtyre Udhëzimeve, klienti dhe
BGJ mund të bien dakord për përjashtime. Financimi është i mundur vetëm nëse procedurat dhe ligji mbi të cilin
bazohet kontraktimi nuk cenojnë parimet bazë të drejtësisë, transparencës, efikasitetit ekonomik dhe barazisë së
mundësive të përshkruara në këto Udhëzime.

Kompania konsulentë ka qenë e përfshirë në tërë procesin dhe ka nënshkruar çdo hap nga
para planifikimi, përpilimi i specifikave teknike, vlerësimi i ofertave, aprovimin e punëve,
aprovimin e disbursimeve, deri tek përpilimi i raportit përfundimtar mbi punën e kryer.
KOSTT-i edhe pse ka qenë pronar dhe përgjegjës për projektin, është mbështetur në këshillat
dhe instruksionet e dhëna nga kompania konsulente, çdo hap i ndërmarr, prej hartimit të
specifikimit teknik, tenderimi, vlerësimi i ofertave dhe mibikëqyrja e zbatimit të kontrataës
është verifikuar nga ajo dhe menaxherët e KOSTT-it. Gjithashtu procese të caktuara janë
aprovuar nga Banka Gjermane me “No Objection” . KOSTT-i për këto procese ka
konfirmuar se procedura është mbikëqyrur nga kompania konsulente e cila e ka pasur për
detyrë që ti respektojë të gjitha ligjet në fjalë.
KOSTT-i nuk kishte ndërmarrë iniciativë për të diskutuar me BGj-në çështjen e ndarjes së
detyrave gjatë zbatimit të projektit/eve, për t’u përshtatur me LPP të Republikës së Kosovës
sa i përket ndarjes së detyrave në të gjitha fazat e procesit të prokurimit nga planifikimi,
vlerësimi i ofertave deri te menaxhimi i kontratës edhe pse nenin i UCKBF e promovon një
gjë të tillë.
Si pasojë e mekanizmit të njëjtë të kontrollit disa mangësi që i kemi hasur do të listojmë më
poshtë të cilat kanë efekte të caktuara:
Planifikim jo i mirë i ndarjes së punëve në LOT- e
Projekti ‘Përmirësimi i rrjetit të Transmisionit’ është ndarë në total në katër pjesë/LOT-e
mirëpo planifikimi i projektit, procesi i parë i prokurimit dhe ndarja e punëve e sugjeruar
kryesisht nga Konsulenti, është ndarë së pari në tre LOT-e të cilat përfshijnë;
- LOT 1 – rehabilitimin dhe zgjerimin e nënstacioneve
- LOT 2 – grupet matëse për linjat e interkonjeksionit, instalimi i TR shtesë

- LOT 3 – përmirësimi i linjave ekzistuese të transmetimit optike.
Zotimi financiar total duke përfshirë grantin nga EU dhe kredia nga BGJ ka qenë rreth 30.8
milion. Kjo vlerë në fillim ka qenë e dedikuar për LOT 1, LOT 2, dhe LOT 3. KOSTT-i kishte
arritur të kontraktoj të tre LOT-et rreth 21.4 milion euro. Duke parë se ka tepruar fond (rreth
8 milion euro), atëherë me qëllim të shfrytëzimit të tërë fondit është iniciuar edhe LOT 4 më
vonë, për të implementuar projekte shtesë sipas planit zhvillimor të KOSTT-it.
KOSTT dhe Konsulenti pas aprovimit nga BGJ kanë vendosur për investime tjera dhe kanë
hapur procedurë të re të prokurimit për LOT 4 e cila përfshinte:
- shkëmbimin e çelësave shkëputëse 220 kV dhe 110 kV në një nënstacion,
- rehabilitimin e 19 nënstacioneve.
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Tabela 7 Buxheti i planifikuar dhe i realizuar për projektin me BGJ sipas LOT-eve

Përshkrimi

Vlera e
buxheti

Vlera e
kontratës

Vlera e
paguar
(përfshirë
anekset)

ECA

Gjithsej
vlera e
paguar

LOT 1

Nënstacionet

7,725,000

8,471,565

7,643,496

871,663

8,515,159

LOT 235

Transformatorët

10,000,000

4,443,000

4,443,000

4,443,000

LOT 3

Linjat e transmetimit

7,390,000

8,532,671

8,199,403

8,199,403

LOT 4

Rehabilitimi i 19
nënstacioneve

8,970,000

9,784,026

8,857,944

1,062,008

9,919,952

34,085,000

31,231,262

29,143,843

1,933,671

31,077,514

Ndarja në
LOT-e

TOTAL

Si pasojë e planifikimit jo të mirë të buxhetit dhe punëve, nga ana e KOSTT-it dhe Konsulentit si dhe
rekomandimeve që të fillohet procedura së pari me LOT-et 1 deri 3 dhe pastaj të shtohet edhe një LOT
kanë mbetur pa u kryer nga LOT 1 vlera prej 134,470€ dhe LOT 4 vlera prej 2,072,054 €. Nga kjo
rezulton se nuk është bërë analizë e mirë e çështjeve sociale, politike por dhe ekonomike.
Nga LOT 1 pas nënshkrimit të kontratës kanë mbetur punime instaluese të pa kryera në NS Ujman
dhe NS Vallaq, pasi grupi matës (pajisje) nuk ka mundur të vendoset, për shkak të çështjeve të
sigurisë së qasjes në kantiere. KOSTT është përpjekur vazhdimisht për të arritur këtë qasje, por nuk
ka mundur, pasi që këto NS nuk janë nën kontrollin e KOSTT-it.
Gjatë negociatave të kontratës për Lotin 4 me OE më të lirë pas vlerësimit të ofertave në mes të BGJ,
Konsulentit dhe KOSTT-it, kjo e fundit vendosi të zvogëlojë fushën e punëve dhe shërbimeve për
shkak të kufizimit buxhetor.

Tabela 8. LOT 1 Pozicionet e pa përfunduara
Pozicioni

Përshkrimi

Cmimi

5.33-5.66
5.12-5.13

NS Ujman

51,134€

5.37-5.44
5.14-5.15

NS Vallaq

TOTAL

83,336€

134,470€

35.
ECA eshte obligative varesisht nga burimi i financimit. LOT 2 dhe 3 janë paguar nga Granti i dhënë nga BE dhe jo nga
huamarrja. Nuk ka qenë obligative ECA
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Tabela 9: LOT 4 – Pozicionet e larguara para fillimit të punëve
Pozicioni

Përshkrimi

Çmimi

21.5.1

Platforme pune e montuar ne kamion

235,559

21.2

Trajnimi

148,349

3

Nënstacioni Burimi 110/10 kV
(elektrik)

810,958

Nënstacioni Burimi 110/10 kV (civil)

75,934

Nënstacioni Kline 110 /10 kV
(elektrik)

620,015

Nënstacioni Kline 110 /10 kV (civil)

47,005

Prishtinë 7 Nënstacioni 110/10 kV

134,234

4

17

TOTAL

2,072,054

Procedura e prokurimit e përdorur për LOT 4 jo adekuat
Qëllimi i publikimit të ftesës për dorëzimin e ofertave është të tërheqë vëmendjen e të gjithë potencialit ofertuesit
për procesin e synuar të prokurimit dhe mundësinë e pjesëmarrjes. Të ketë konkurrencë të hapur dhe ekonomike36.
Për LOT 4 është përdorur procedura e prokurimit ‘Ofertë konkurruese ndërkombëtare’ mirëpo për këtë
procedurë janë njoftuar individualisht vetëm dy OE, pra nuk është realizuar me konkurrencë të
hapur. Për pasojë konkurrenca është zhvilluar vetëm mes dy OE-ve.
Sipas menaxherit të projektit, kjo ka ndodhur sepse LOT 4 sikurse LOT 1 ka pasur specifikë të veçantë
(dorëzimi i garancionit ECA), me të cilin jo të gjithë OE-të e kanë mundësi të pajisen. Kriteret për
pajisje me garancion varen nga shteti që e jep atë. KOSTT-i bashkë me Konsulentin kanë vendosur të
përshpejtojnë procesin në këtë mënyrë që të mos ketë vonesa në disbursim të cilat do të ndikonin
financiarisht KOSTT-it dhe se është bërë me aprovim “no objection” të BGj-së.
Specifikat teknike kufizojnë konkurrencën
Dokumentet e tenderit duhet të informojnë ofertuesit për natyrën dhe shtrirjen e mallrave dhe punët që do të
sigurohen dhe për kushtet e kontratës. Ato do të dizajnohen në një farë mënyre që siguron konkurrencë të drejtë
dhe transparente me mundësi të barabarta për të gjithë ofertuesit37.
Te LOT 4 KOSTT-i kishte hartuar specifikim teknik që mund të cilësohet favorizues, pasi që kishte
cekur edhe emrin e prodhuesit për disa pozicione. Megjithëse kishte lejuar alternativa që OE-të mund
të ofrojnë edhe pajisje te prodhuesve të ndryshëm, gjatë procesit të vlerësimit nuk janë pranuar ato.
Njëri prej dy OE-ve që kishin ofertuar, kishte ofruar zgjidhje alternative të cilën KOSTT nuk e kishte
pranuar. KOSTT-i bashkë me Konsulentin kishte kërkuar OE-së, në kërkesën për sqarime, të tërheq
alternativat dhe zgjedhjet e propozuara me ofertë. OE ka refuzuar këto kërkesa bashkë me disa të
tjera të cilat janë bërë shkak për diskualifikim. Prodhuesi i cekur në specifikim teknik rezultoi të
bëhet edhe OE fitues.
36.

Sipas nenit 2.02 të udhëzuesit për punë nga BGJ -

37.

Neni 2.15 i udhëzuesit për punë nga BGJ
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Sipas KOSTT-it, është dashur që disa pozicione ta kenë të emëruar prodhuesin e caktuar, për të qenë
kompatibile me pajisja ekzistuese të KOSTT-it. Sipas tyre, kjo mënyrë është më e përshtatshme dhe
më pak e kushtueshme.
Përdorimi i emrave tregtarë në specifikime teknike mund të kufizojë konkurrencën e për pasojë
cenohet parimi i trajtimit të barabartë/mos diskriminimit e potencialisht mund të cenohet edhe
parimi i ekonomisë sepse çmimet e ofruara mund të jenë të larta se çmimet e tregut.

3.4 Mangësi në Projektin “Zhvillimi i Transmisionit të Kosovës” me
huamarrje nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
KOSTT-i ka lidhur marrëveshje për huamarrje me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim (BERZH) nënshkruar në tetor të vitit 2014, në vlerë prej 30 milion euro.
Kjo marrëveshje është nënshkruar pasi KOSTT-i ka vlerësuar se ka nevojë për përforcime në
rrjetin e transmisionit, e përcaktuar në bazë të studimit të performancës së rrjetit kundrejt
standardeve teknike të planifikuara të përshkruara në Kodin e Rrjetit, përkatësisht Kodin e
Planifikimit. Për këtë marrëveshje nuk është kërkuar asnjë garancion shtetëror .
Deri më tani (qershor 2022) KOSTT-i ka shfrytëzuar 27,851,016€ ose afër 93% të vlerës së
kredisë. Për pjesën e pashfrytëzuar prej 2,148,983 euro KOSTT-i ka bërë kërkesë për mos
disbursim. Kjo shumë e mjeteve ka tepruar për shkak se KOSTT nuk i kishte planifikuar mirë
shpenzimet dhe për pasojë kishte huazuar më shumë se që kishte nevojë.
Shpenzimi i kësaj huamarrje është bërë referuar Marrëveshjes direkt dy palësh e cila
përfshinë gjashtë komponente kryesore. Procedurat e prokurimit për shërbime të
konsulentëve dhe të punë-kryesve janë kryer sipas Politikave dhe Rregullave të prokurimit e
aprovuar nga Bordi i Drejtoreve të BERZH në vitin 2009. Në këtë rast kemi ndarje të
detyrave duke evituar konfliktin e interesit dhe janë angazhuar tre kompani konsulente,
secila me procedurë të veçantë të prokurimit dhe objektiven e caktuar.
Tabela 10 Planifikimi i financimit për projekt sipas fondit
Burimi

Vlera në euro

Realizimi

Fondi nga Huamarrësi - KOSTT

4,500,000

56,073.19

Fondi i donatorëve

2,000,000

1,412,163.21

Fondi nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

30,000,000

27,851,016.86

36,500,000

29,319,253.26

TOTAL FINANCIMI
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Tabela 11. Shpenzimet sipas LOT
Kategoria

Burimi

Vlera e kontratave

Pagesat

LOT 1 - Nënstacionet me model GIS

BERZH

19’614’980.67

16,958,666.59

LOT 2 - Transformatorët e Fuqisë

BERZH

3’880’401.28

3,348,462.24

LOT 3 - Linjat Transmetuese dhe kabllot

BERZH

7’663’246.33

6,548,419.39

Shërbimet e konsulentit

GRANT

1’073’168.25

1,139,251.06

TOTAL

32,231,796.53

27,994,799.28

Dy nga komponentët kryesore të marrëveshjes janë realizuar pjesërisht
Komponente të parapara për realizim janë edhe investimi me dy transformatorë dhe linjë transmetuese
me kapacitet 110KV në NS Malisheva dhe ndërtimin e nënstacionit të ri NS Fushë Kosova dhe një linjë
transmetuese me kapacitet 110KV38.
Kjo marrëveshje është amandamentuar pas 17 muajve dhe këto dy komponentë janë larguar
nga marrëveshja, të cilat sipas KBA-ve të analizuar nga vet KOSTT kanë pasur prioritet më
shumë dhe janë zëvendësuar me NS tjera. KOSTT-i ka larguar nga marrëveshja NS Malishevë
dhe NS Fushë Kosovë. Në vend të këtyre është ndërtuar NS Drenas vetëm me aprovim nga
Bordi i drejtoreve të KOSTT. Vlera e projektuar e këtyre dy projekteve të larguara ka qenë
12,857,222€ (NS Malisheva dhe NS Fushë Kosova)39 që paraqet 35% të total kredisë.

38.

Sipas nenit 1.2 të Marrëveshjes së nënshkruar

Komponenta 2 - Vlera e projektuar në Marrëveshjen fillestare për NS Malisheva 8,898,419€ dhe kontraktimi për NS
39.
Rahoveci dhe Theranda është 1,301,581€(e realizuar). Kurse NS Fushë Kosova është nënshkruar vlera e kontratës në vitin 3,958,803€.
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Tabela 12.Vlera dhe komponentet nga marreveshja e pare dhe e amandamentuar
Përshkrimi sipas
Marrëveshjes së
dt. 22.03.2016

Planifikuar
mil

Financuar
mil

Përshkrimi sipas Marrëveshjes
së amandamentuar të
dt.30,10.2014

Planifikuar
mil

Financuar
mil

Komponenta

Vlera e
kontratës

Nga BERZH

Komponenta

Vlera e
kontratës

Nga
BERZH

1

Nënstacionet GIS

17.2

15.7

NS Mitrovica 2 110/10(20) dhe
linjat transmetuese

7.2

5.7

2

Tranformatoret e
Fuqisë

6.6

5.1

10.2

8.7

3

Linjat
Transmetuese dhe
kabllat

9.4

7.9

15.8

14.3

4

Konsulenti për
përgatitjen e
projektit

0.8

Granti

Konsulenti për përgatitjen e
projektit

0.8

Granti

5

Konsulent
për ngritje të
kapaciteteve

1.2

Granti

Konsulent për ngritje të
kapaciteteve

1.2

Granti

6

Konsulenti per
implementim të
projektit

1.3

1.3

Konsulenti per implementim të
projektit

1.3

1.3

TOTAL

36.5

30

36.5

30

Nr.

NS Malisheva 110/10(20) dhe
linja transmetuese dhe linja
transmetuese NS Rahoveci dhe
Theranda
NS Fushë Kosova 110/10(20)
dhe linjat transmetuese dhe
N S Prishtina 6 dhe kabllat
nentoksore transmetuese

Kontrata për ndërtimin e NS Fushë Kosovë, është nënshkruar në Dhjetor të vitit 2021 në vlerë
3,849,199€. Kjo është bërë pas kërkesës të ZRRE-së dhe ngarkimit të madh me energji në atë
zonë viteve të fundit,
KOSTT i kanë tepruar nga fondi i BERZH mbi 2 milion euro (mars 2020), dhe mjete vetanake
rreth 4.45 milion euro të cilat do të mjaftonin për të iniciuar/realizuar projektin NS Fushë
Kosova. Me një planifikim më të mirë të buxhetit të huamarrjes referuar planifikimit të
financimit për projekt sipas fondit ndërtohej edhe NS në Fushë Kosovë.
Sipas KOSTT, ndërtimi i NS Drenas ka ndodhur për shkak të ngarkesës së madhe në këtë zonë
dhe nevojës për përmirësimin e kualitetit të furnizimit të konsumit të Drenasit, Komoranit,
Aeroportit dhe Zonës industriale. Në anën tjetër ky investim ka ndihmuar edhe në shkëputjen
e konsumit të Drenasit nga NS Ferronikeli.
Edhe pse sipas analizave të prioritizimit vërehet e kundërta.
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Punë të paaprovuara nga Konsulenti si menaxher i projektit për shkak të vonesave në
realizimin e projektit
Objektivi kryesor i Konsulentit është të ofrojë ndihmë KOSTT-it gjatë zbatimit të tërë
projektit për të siguruar që marrëveshja me Bankën dhe të gjitha LOT-et e kontraktuara
zbatohen në përputhje me kushtet përkatëse të kontratave për sa i përket cilësisë dhe
kohëzgjatjes së tyre. Konsulenti do të ofrojë ndihmë në mbikëqyrjen dhe raportimin mbi
realizimin e projektit.
Kontrata e parë me Konsulentin me vlerë 909,464 euro e nënshkruar në Qershor 2016 ka
pasur validitet 24 muaj. Si rezultat i nevojës për vazhdimin e angazhimit të shërbimeve të
Konsulentit, është bërë amandamentimi i kohëzgjatjes së shërbimeve e cila është vazhduar
deri në Nëntor 2019 me një kosto shtesë 314,084 euro ose 34% nga kontrata bazë. Konsulenti
në total është paguar 1,139,548 euro40, me aprovim të BERZH.
Ka pasur edhe dy zgjatje tjera, njëra deri me 31 Maj 2020 dhe tjetra deri me 30 shator 2020,
pa kosto shtesë. Mirëpo jo të gjitha punët ishin ekzekutuar para se të skadonte kontrata për
shërbime. Kështu që, KOSTT ka caktuar komision të brendshëm që të bëjë pranimin e
punëve të fundit.
Kjo ka ndodhur për shkak të vonesave në procesin e punëve në LOT 1 dhe LOT 3, të
praktikës që KOSTT ka operuar që nga fillimi i operimit të tij dhe realizimit të projekteve .
Shkaktarë kryesorë janë41;

40.
Vlera prej 84,000€ është minusuar pasi është larguar fushëveprimi i shërbimeve të konsulentit në lidhje me NS Fushë
Kosova
41. Për realizimin e shpronësimit dhe servitudit, duhet tre vendime Qeveritare te cilat nuk kane munduar te hyjnë në
agjende të Qeverise me kohë
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Grafiku 9. Shkaktarët e vonesave për realizimin e projekteve

- Vlerësimi i ndikimit në mjedis
- Kushtet dhe lejet ndër�more
- Përgaditjen e dokumenteve nga KEDS
për pronësi
LOT 1

LOT 3

- Përgaditja e elabora�t të shpronësimit
dhe servitudit 14.
- Marrja lejesndër�more në MMPH
- Vonesa të tjera përshkak të kercnimeve
dhe pengesave nga pronarët e tokave
- Pandemia Covid-19

Si rezultat i kësaj pasi Konsulentit i ka skaduar kontrata nuk është përgatitur raporti
përfundimtar i cili do të duhej të përfshinte të gjitha punët për projektin. Raporti i Konsulentit
përmban gjendjen e punëve deri në datën e skadimit të kontratës me KOSTT. Raporti i projektit
nga Konsulentit është i përfunduar në Nëntor 2020, një muaj pas skadimit të kontratës. Punë të
paaprovuara nga Konsulenti kemi 11 pagesa në vlerë prej 238,3348€ që janë kryer prej muajit
prill deri në nëntor 2020. Në përqindje i bie 0.8% dhe 1.6% të vlerës së kontratave që nuk janë
aprovuar nga kompania konsulente.
Shpenzime të pakthyeshme të paguara për taksë të zotimit
Huamarrësi do të paguajë një tarifë të zotimit të pakthyeshme prej 0.50%42 në vit për shumat e padisbursuara të
huas. Tarifa e zotimit do të paguhet 30 ditë pas hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshje dhe do të tarifohet deri në datën
e disbursimit të plotë të huas.

Pjesë e marrëveshjes së huamarrjes me BERZh ishte taksa që kishte për qëllim stimulimin
e KOSTT-it për angazhim në kryerjen e punëve dhe arritjen e objektivave të kësaj nisme,
mirëpo kjo taksë nuk kishte rezultuar shumë efektive sepse KOSTT-i nuk ishte angazhuar
mjaftueshëm për t’iu shmangur kësaj takse. Vlera prej 517,917€ është paguar nga KOSTT si
rezultat i mosshfrytëzimit, përkatësisht mbajtjes së mjeteve nga BERZH nga marsi 2015 deri
mars 2020. KOSTT-i kishte bërë gjithsej 11 pagesa, çdo 6 mujor, për 6 vite si pasojë e vonesave
në kryerjen e procedurave të prokurimit, mbledhjen e dokumenteve për ndërtim dhe punëve
nga pune kryesit. Taksa e zotimit në vlerë prej 10,745€ është paguar edhe për shumën e cila
nuk është shfrytëzuar prej 2,148,984€.

42.

Sipas Marrëveshjes së nënshkruar me BERZH neni 3.04
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Tabela 12. Shpenzimet e kredisë sipas llojit të taksës
Shpenzimet e
Kredisë BERZH
Realizimi
Planifikimi për
pagesë pas vitit
2022

TOTAL

Taksë
menaxhimi

Taksë e
angazhimit

Shpenzimet
e interesit

Taksë
administrative

375,000.00

517,196.90

3,066,025.17

35,000.00

-

-

2,882,901.34

40,000.00

375,000.00

517,196.90

5,948,926.51

75,000.00

Total Realizimi/
Planifikimi
3,993,222

2,922,901

6,916,123

Kosto e lartë huamarrjes
Kostoja e huamarrjes për kredinë në vlerë prej 30,000,000€ me një normë të ulët të kthimit, pas
grumbullimit të të gjitha shpenzimeve të cilat KOSTT-i i ka paguar dhe do të paguaj, rezulton të jetë
6,916,123€ ose 23% e vlerës së kredisë. Në shpenzimet e paraqitura hyjnë taksa e menaxhimit, e zotimit,
shpenzimet e interesit, dhe taksa administrative. Kjo vlerë e kalon edhe grantin prej 2,000,000€.
Sipas KOSTT arsyet kryesore që të pranohen këto kushte të kredisë, kanë qenë nevoja për të hyra të
shpejta si pasojë e kërkesave urgjente për investim në strukturën e pajisjeve të NS-ve në mënyrë që të
ruhet mirëqenia e qytetarëve. Po ashtu, si incentiva tjera janë edhe se investimi në energji ka qenë njëra
nga prioritetet e larta me strategji kombëtare dhe nevoja për avancim e zhvillim për siguri të qytetarëve.

3.5 Matja e realizueshmërisë së projekteve kapitale
KOSTT e matë realizueshmërinë e projekteve të kryera dhe planifikon projekte tjera të
nevojshme për sigurinë e furnizimit të qytetarëve sipas raporteve nga:
•

Lista e Kapaciteteve të reja bartëse rajonale dhe interkonekcionit sipas nevojave të Kosovës43;

•

Balanci Afatgjatë i Energjisë Elektrike44;

•

Mjaftueshmërinë e Gjenerimit45;

•

Analizat e KOST Benefit- it46;

•

Plani Zhvillimor i Transmisionit47.

43. Në bazë të Licencës së OST Neni 10.2 dhe në bazë të Nenit 13.1 (k) të Ligjit për Energjinë Elektrike, Operatori i Sistemit të
Transmisionit duhet të përgatisë çdo dy vjet, pas analizës së investimeve të bëra paraprakisht
Obligim ligjor i KOSTT-it bazuar në rregulloren Nr. 2004/21 sipas ligjit të nxjerrë të adoptuar nga kuvendi i Kosovës për
44.
energji dhe sipas udhëzimit administrativ të MEM-it me Nr. 2005/4 të rregullave mbi Balancin energjetik
Obligim ligjor i KOSTT-it bazuar në nenin 9 të Kodit të Rrjetit –Kodit të Planifikimit, ku për çdo 2 vite KOSTT-i duhet
45.
të përpiloj vlerësimin e Adekuacisë së Gjenerimit e cila përfshinë përudhen kohore afatgjate 10 vjeçare, duke u bazuar në
metodologjinë e përgatitur nga ENTSO/E
46.

Sipas Rregullores për Vlerësimin e projekteve Kapitale

47.

Obligim ligjor i KOSTT-it bazuar në nenin 5 të Kodit të Rrjetit –Kodit të Planifikimit.
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Përveç vlerësimeve vetanake dhe analizave që KOSTT bën për investimet e projekteve dhe
kthimin nga ato investime, Inspektoriati në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë, bën vlerësimet
e gjendjes dhe sigurisë teknike të pajisjeve48.
Sipas KOSTT vlerësimi i përfitimeve të projekteve në rrjetin transmetues bëhet sipas
metodologjisë KBA e bazuar ne metodologjinë e përgatitur nga ENTSO-E. Dy indikatorët
kryesore janë:
4. Reduktimi i humbjeve - 2015-2021 vlerësohet të jetë rreth
5. Reduktimi i Energjisë së Padërguar 2008-2021 është

699GWh graf.12
GWh graf.13.

KOSTT-i nuk i ka përfshirë në analizë përfitimet indirekte nga investimet, të cilat mund të
jenë multi dimensionale si krijimi i kushteve të tregut konkurrues, reduktimi i CO2, ndikimi
socio-ekonomik që ndërlidhet me krijimin e kushteve të sektorit të energjisë elektrike për
zhvillim ekonomik, industrisë shërbimeve etj.
Efektet e investimeve vazhdojnë aq gjatë sa është jetëgjatësia e pajisjeve të Tensionit të lartë
dhe sipas standardeve vlerësohet te jetë 40-50 vite.
Grafiku 10 Vlerësimi i përfitimeve në reduktimin e humbjeve si rezultat i investimeve në
transmision

48.
Në zbatim të Ligjit të Energjisë, Ligjit për Energjinë Elektrike, Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, Ligjit për Energjinë
Termike, Ligjin për Gazin Natyror dhe akteve tjera nënligjore që burojnë nga këto ligje.
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Grafiku 11 Efekti i projekteve ne reduktimin e orëve të pafurnizuara dhe margjina e përfitimit
po te mos investohej

Sipas KOSTT por edhe nga ekzaminimi jonë fizik shihet se sistemi aktual i rrjetit transmetues
të Republikës së Kosovës operon në kushte më të mira se para investimeve, si rrjedhojë e
projekteve të kryera në dekadën e fundit (shih foto 3). Numri i rënieve të paplanifikuara të
linjave dhe transformatorëve, sasia e energjisë së pa-furnizuar është reduktuar në mënyrë
të kënaqshme, krahasuar me periudhën e mëhershme kur sistemi transmetues nuk ishte i
zhvilluar në koherencë me zhvillimin e ngarkesës së sistemit, pasi të gjitha këto kanë nuk kanë
qenë në gjendje të mirë para investimeve.
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Grafiku 12 Gjendja aktuale pas investimeve49

Gjendja aktuale e rrjetit pas investimeve

Kriteri N

Kualite� i furnizimit

Niveli i humbjeve

Rrjet modern, me

E kyçur ne rrje�n

plotësohet

(tensioni) në nivelin

1.8% (rrjet me

pajisje moderne, si

ENTSO/E si Zonë

përbashkët

eﬁciencë të lartë)

te operimit, matjes

rregulluese ne kuadër

Kosovë-Shqipëri
ALPEX.

në tërësi me margjinë sipas kërkesave nga

telekomunikimit,

të Bllokut Rregullues

(kapacite� intern

rezervë 410 MW

Kodi i Rrje�t

komandimit dhe

Kosovë-Shqipëri.

1800MW) dhe Kriteri

monitorimit.

Krijimi i tregut te

N-1 plotësohet 95%

49.
Kriteri N apo Gjendja Normale e Sistemit nënkupton çdo kusht operimi të Sistemit të Transmetimit, përveç kushteve të
urgjencës ose sigurisë së rrjetit.

43

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Foto 3 Disa nga pajisjet nga avancimi i sistemit elektro-energjetik
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Reduktimi i humbjeve në rrjet e paraqitur në grafikun 13grafikun 15 tregon më së miri efektet
e investimeve të duhura në 15 vitet e fundit. Humbjet nga niveli 5.5 % janë reduktuar në 1.8%.
Sipas KOSTT-it kjo reflektohet në kursime, në tarifat më të ulëta për konsumatorët fundor.
Megjithatë nga viti 2015 deri në vitin 2021, koha kur KOSTT-i ka kryer investimet të cilat ne i
kemi audituar, humbjet në rrjet janë reduktuar vetëm për 0.1 %, nga (1.9% në 1.8%).
Grafiku 13 Zhvillimi historik dhe planifikimi i humbjeve ne rrjetin transmetues

Pajisje në funksion pa vlerësimin e gjendjes dhe sigurisë teknike nga Inspektorati i
Energjisë
Nga verifikimi i raporteve të inspektimit, konsultimi me legjislacionin e caktuar, dhe sqarimet
nga Inspektorati i Energjisë (IE) dhe Departamenti për Operim të Sistemit kemi vërejtur
inspektime të mangëta të pajisjeve dhe stabilimenteve elektro-energjetike të NS-ve.
Përgjatë shtatë viteve 2015-2021 (të periudhës audituese) në mungesë të planit të investimeve
nga IE kemi gjetur se vetëm një numër i vogël i pajisjeve ishin të inspektuara, bazuar në
raporte të dorëzuara në KOSTT.
Viti 2016 nuk është mbuluar fare me inspektime, dhe inspektimet e zakonshme kanë qenë
për pajisjet me kapacitet 110KV dhe 220KV ndërsa ka mungesë në inspektimet të tensionit të
lartë prej 400KV dhe linjat transmetuese që nuk ka fare. Ne kemi gjetur se projekte në vlerë të
përgjithshme prej 16,983,413€ nuk janë inspektuar nga IE-ja.
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Tabela 14. Projektet që nuk janë inspektuar nga IE-ja
Projekti

Viti

Vlera

Projekt nga Banka Gjermane KFW - Faza IV dhe V.Përmirësimi i Rrjetit të
Transmisionit, KFW faza IV & V; LOT 3: Linjat Transmetuese:
1. Linja e re e dyfishte 110 kV NS Peja 3 - NS Peja 1;
2. Ri-vitalizimi i linjës 110 kV: L126/2 NS Peja 2- NS Deçan;
3. Instalimi i OPGW ne Linjat Interkonektive 400, 220kV, 110 kV;

2015

8,532,671

Projekt nga BERZH. Projekti për “Zhvillimin e Transmisionit të Kosovës “/ BERZH
Linjat transmetuese - LOT 3:1. Linja e dyfishtë kabllovike NS Prishtina 6 - NS
Prishtina 4;2. Linja e dyfishtë kablllovike 110 kV NS Fushë Kosova;3. Linja e dyfishtë
220 kV Drenasi;4. Linja e dyfishtë kabllovike 110 kV Ilirida; dhe5. Linja e re e njëfisht
110 kV NS Rahoveci - NS Theranda.

2016

7,663,246

Revitalizimi i Nënstacioneve 110kV, ana 35kV (Gjilani 1 dhe Ferizaj 1).

2016

296,384

Furnizimi me ndërprerës 400kV

2017

142,500

Furnizim me bushinga 110kV për Transformator

2018

14,868

Rehabilitimi i NS Prishtina 4

2020

126,024

Furnizim me koka kabllore, lidhëse, shkarkues dhe kabllo 110kV – ritenderim

2020

111,014

Furnizimi me pjesë rezerve për mirëmbajtje në linja

2020

96,704

GJITHSEJ

16,983,413

Sipas ME-së, kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës së kapaciteteve njerëzore në IE, mungesës
së planit vjetor, ngarkesës në IE dhe si pasojë e pandemisë në dy vitet e fundit.
Mos inspektimi i pajisjeve mund të rrezikojë funksionim normal të objekteve dhe Ns-ve të
KOSTT-it gjë që do të mund të rrezikojë sigurinë e punëtorëve, aseteve si dhe tërë sistemit
Elektro-energjetik.
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4. Konkluzionet
Bazuar në gjetjet e adutitimit mund të përfundojmë se KOSTT-i edhe pse kishte proces të
duhur të caktimi të prioriteteve për investime, gjatë zbatimit të investimeve kishte mungesë
të efikasitetit e në disa raste nuk kishte arritur t’i realizojë fare investimet sipas prioriteti të
caktuar. Aktivitetet e prokurimit për këto investime nuk kishin qenë mjaftueshëm efektive dhe
efikase në disa raste as ekonomike për shkak identifikimit të pasaktë të nevojave, të vendosjes
së kritereve kufizuese në dosje të tenderit dhe mangësive në menaxhim të kontratave. Më
tutje, projektet e realizuara kishin mundësuar operim stabil të sistemit të transmisionit të
energjisë mirëpo nuk kishte pasur inspektime të mjaftueshme të investimeve të realizuara.
Proceset e vendosura për prioritizim dhe planifikim të projekteve kapitale siç janë Analiza e
Kost Benefit dhe Matjet e nivelit të ngarkimeve të transformatorve nuk janë marrë për bazë
për implementim të projekteve përkundër prioritizimit të tyre. Edhe pse Departamenti për
Zhvillim dhe Planifikim ka bërë renditjen e projekteve në bazë të KBA-së, duke përcaktuar
nevojat për zhvillimin e sistemit operues të transmisionit ato nuk janë marrë parasysh. KOSTT-i
e kishte ndërtuar NS Drenas edhe pse për nga renditja ishte më ulët se sa NS Dragash, Fushë
Kosovë, Malishevë dhe Kastriot të cilat ende nuk janë ndërtuar as pas pesë vitesh prej se
janë identifikuar. Ngarkesa e këtyre e NS-ve është ende në nivel të lartë sipas raporteve mbi
ngarkesat në transformatorë për secilin NS të Sektorit të Matjeve.
Mos regjistrimi i projekteve kapitale në listën e projekteve si dhe mungesa e një bazë të të
dhënave që jep detaje mbi buxhetimin, progresin mbi zbatimin të projekteve dhe problemet
që hasen gjatë zbatimit ia pamundëson menaxhmentit të ketë një pasqyrë gjithëpërfshirëse
mbi projektet e KOSTT-it dhe për pasojë mund ta bëjë jo efikas në marrjen e vendimeve për
zgjidhjen e problemeve eventuale që paraqiten gjatë zbatimit.
KOSTT-i nuk kishte arritur të zbatojë në tërësi planin e prokurimit për vitet 2017-2021 duke
realizuar rreth 24% të kontratave të planifikuara dhe në anën tjetër, në periudhën 2015-2016,
duke e tejkaluar deri në 276% planin e prokurimit. KOSTT-i po ashtu nuk ka arritur të kryej
analizë të duhur dhe vlerësim të nevojave gjë që kishte rezultuar në diferenca mes planit dhe
realizimit.
Burimet në dispozicion nuk janë shfrytëzuar në mënyrë racionale për shkak të mos
grumbullimit të nevojave për furnizim dhe punë investive që ka rezultuar me numër të
madh të aktiviteteve të prokurimit - gjithsej 720 kontrata me vlera minimale për artikuj të
ngjashëm gjatë viteve 2015-2021. 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. KOSTT-i do të kursente kohë, do të promovonte konkurrencën duke
i dhënë mundësinë që të ofertojnë një numër më i madh i OE si dhe do të siguronte oferta më
të lira dhe më të favorshme.
Specifikat jo të duhura, në detaje dhe performanca jo e mirë e prokurimit ka ndikuar që
KOSTT-i të mos jetë efikas dhe ekonomik në disa aktivitete të prokurimit. Ato kanë çuar në
rivlerësime të shumta, anulime jo të nevojshme të procedurave të prokurimit, kufizim të
konkurrencës dhe aneks kontrata për punë shtesë me procedura të negociuara të cilat mund
të ndikojnë që KOSTT-i të mos të arrijë vlerën për paranë e shpenzuar. KOSTT-i kishte pasur
shpenzime shtesë gjithsej 200,157€, shumë kjo e cila i përfshinë kontratat për punë shtesë dhe
diferencat më të lira nga anulimet e panevojshme.
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Ndarja jo e mirë e detyrave reflektohet në dy aspekte: hartimi i projekteve që do të ekzekutohen
nga punë-kryesi dhe emërimi i përpiluesve të specifikave teknike edhe në komisione të
vlerësimit të ofertave, 9 raste nga 39, që paraqesin konflikt të interesit dhe shkelje të ligjit të
prokurimit. Caktimi i zyrtarit të njëjtë në hartim të specifikave teknike dhe pastaj në vlerësim
të tenderëve rrezikon ruajtjen e objektivitetit në vlerësim. Me një menaxhim më të mirë të
resurseve KOSTT-i do të mund të hartonte vet projektet kryesore, kështu KOSTT-i do të
fillonte menjëherë me implementim të kontratave (më efikas) dhe nuk do të paguaj shpenzime
shtesë dhe të ndryshme (më ekonomik) për hartimin e projekteve me vlerë 179,307€ - dhe, nuk
do të shkelej ligji.
KOSTT-i ka aplikuar në disa nga prokurimet e veta kritere që kufizojnë konkurrencën e që
ndikojnë në shfrytëzim jo-ekonomik të fondeve të veta. Kjo për shkak se ofertuesit më të lirë
diskualifikohen nga gara për kritere që nuk janë relevante, siç ishte rasti me dy ofertuesit
që ishin diskualifikuar për mungesë të përvojës në projekte energjetike ndërsa kërkohej të
ndërtohej një muri mbrojtës. Ofertat e tyre ishin më të lira për 2,990€ respektivisht 4,851€.
KOSTT-i ka shpërblyer me kontratë disa OE të papërgjegjshëm, të cilët nuk i përmbushnin
kriteret e kërkuara në dosjen e tenderit. Kjo rrezikon që projektet në fjalë të mos realizohen
apo të realizohen më mangësi.
KOSTT-i nuk ishte efikas në implementim dhe menaxhim të kontratave për shkak se ka
vonesa në zbatim të kontratave në 8 raste nga 30 ditë deri në 5 vite e kjo mund të ndikojë në
mos arritjen e objektivave.
KOSTT-i ka arritur që me investimet e bëra të mbajë stabil sistemin e transmisionit për peridhën
2015-2021. Mirëpo inspektimet e këtyre investimeve të KOSTT-it në baza vjetor dhe me plan
nuk kanë ndodhur mjaftueshëm. Viti 2016 që është njëri nga vitet më investime më të mëdha
me pajisje elektro-energjetike është i pambuluar. Vetëm 70 inspektime për rreth 870 projekte
gjatë viteve 2015-2021 nënkupton se më pak se 10% e projekteve kanë kaluar nëpër procesin e
inspektimit. Për pasojë mund të ndodh që siguria e punëtoreve, qytetarëve dhe e tërë sistemit
elektro-energjetik të jetë e rrezikuar prandaj duhet kushtuar kujdes më shumë për këto pajisje.
Kompania konsulente e përzgjedhur për realizimin e projekteve të financuara nga BGJ, ka
qenë e përfshirë në të gjitha fazat e projektit që nga planifikimi deri në realizim. KOSTT-i është
distancuar nga përgjegjësia për të marrë iniciativë për të kërkuar përshtatje të përgjegjësive të
kompanisë konsulente me ligjet vendore, edhe pse në këtë rast doracaku i BGj-së e promovon
një gjë të tillë. Në fakt KOSTT-i kishte vepruar vetëm në bazë të këshillave të tyre dhe aprovimet
e pranuara nga BGj-ja pa u përfshirë aktivisht në procese.
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5. Rekomandimet
Rekomandojmë Kryeshefin dhe Bordin e Drejtorëve të sigurohen se:
1.

Janë krijuar parakushtet e nevojshme për zhvillimin e aktiviteteve të prokurimit dhe realizimin
e projekteve bazuar në prioritet e përcaktuara me analizën kost-benefit.

2.

Nevojat për projekte të reja identifikohen me kohë dhe për to paraprakisht janë marrë aprovimet
nga ZRRE-ja në mënyrë ZRRE t’i njohë të hyra që janë në proporcion me vlerën e projekteve.

3.

ekziston pasqyrë centralizuar me detaje për të gjitha projektet kapitale, duke e përdorur
sistemin ekzistues në një mënyrë që të ketë kontroll më të mirë mbi projektet kapitale;

4.

Janë forcuar kontrollet në proceset e prokurimit, përkatësisht në planifikim, përpilim të
specifikave, tenderim dhe menaxhim të kontratave. Të bëhet analizë e nevojave, artikujt e
ngjashëm për punë dhe furnizimet të grumbullohen, aty ku është e mundur, për t’iu shmangur
kontratave me vlerë minimale në mënyrë që të arrihet efikasitet më i lartë dhe çmime më të
ulëta, duke siguruar njëkohësisht edhe transparencë më të lartë.

5.

Identifikohen më mirë nevojat dhe të hulumtohet tregu/të analizohen kontratat paraprake në
mënyrë që të arrihet deri te një vlerësim sa më i saktë i vlerës së parashikuar të kontratës në
mënyrë që t’i shmangen anulimeve, kostove shtesë dhe vonesave në realizim të projekteve

6.

Zhvillohet koordinim më i mirë mes departamenteve dhe në plan të përfshihen vetëm kërkesat
që mund të realizohen. Po ashtu të sigurohen se kriteret në tenderë nuk janë kufizuese/
diskriminuese në mënyrë që të shmangen rivlerësimet apo anulimet e tenderëve për të mos
shkaktuar ngecje të investimeve dhe realizim të planeve të prokurimit;

7.

Para inicimi të secilit aktivitet të prokurimit e cila është punë të ketë projekt të hartuar. Hartuesi
i projektit të jetë i ndryshëm nga realizuesi i projektit. Aty ku është e mundur të shfrytëzoj
kapacitetet e veta njerëzore për hartimin e projekteve apo të kontraktohet një kompani hartuese.

Të sigurohen se bashkë me dokumentacionin për ndërtim, merren dhe vlerësimet e
nevojshme për mjedis, lejet ndërtimore etj.

8.

Bëhet ndarje e qartë e detyrave, personat e njëjtë të mos caktohen në më shumë faza të të njëjtit
projekt në mënyrë që të evitohet konfliktit i interesit;

9.

Të gjitha kërkesat administrative të dosje të tenderit (identifikimi financiar etj.) janë plotësuar
nga ofertuesi para se t’i jepet kontrata

10. Departamenti prokurimit e harton dosjen e tenderit në atë mënyrë që parandalon OE-ve të
ofertojnë çmime të ndryshme për pozicione të njëjta.
11. Komisionet gjatë vlerësimit të ofertave të shtojnë kujdesin mënyrë që të mos shpërblehen me
kontratë OE-të jo të përgjegjshëm.
12. Kërkesat administrative, të përshtatshmërisë teknike e profesionale të jenë në përputhje me
objektivat e prokurimit të mos jenë kufizuese, të pa nevojshme si dhe të jenë të arritshme për
ofertuesit në treg. Hulumtimi i tregut është domosdoshmëri për t’u siguruar që disa operatorë
në treg nuk përjashtohen nga konkurrenca për shkak të kërkesave të larta të përshtatshmërive
teknike e profesionale;
13. I kushtojnë kujdes kushteve në Marrëveshjen e re me Bankën Gjermane, duke u nisur

nga fakti se KOSTT tash ka përvojën në këso marrëveshje, dhe të përshihet aktivisht në
proces në mënyrë që të negocioj kushte më të mira për KOSTT-in;
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14. Çdo devijim prej kushteve të kontratës raportohet tek menaxhmenti dhe paraprakisht
aprovohet dhe se përpilohen protokollet e punëve të kryera për secilin projekt në
mënyrë që të përcillet më lehtë progresi i punëve të kryera dhe të evitohet pagesa e
dyfishtë;
15. Të komunikojnë me Inspektoratin e Energjisë me kërkesa për vlerësimet e gjendjes
dhe sigurisë teknike të pajisjeve, inspektime të pajisjeve me periudha të caktuara,
testimeve për linja transmetuese.

Shtojca I Motivi i auditimit
Sipas historikut të raportimeve nga Zyra Kombëtare e Auditimit KOSTT Sh.A. - Operator i
Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës nuk është audituar që
nga viti 2010 nga ZKA. Nga kjo periudhë ndërmarrja është audituar nga kompanitë private
audituese të kontraktuara nga KOSTT. Ky auditim do t’i përfshijë proceset sa i përket
projekteve kapitale për periudhën 2015-2021.
Trajtimi i kësaj teme të auditimit është e rëndësishme, pasi që projektet kapitale të realizuara
nga viti 2015 janë me vlera të larta dhe janë me interes të lartë publik dhe ndikim të gjërë
social. Qëllimi kryesor i këtyre projekteve kapitale është që të kontribuojë në ngritjen dhe
përmirësimin e kapaciteteve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike në Kosovë. Për
më shumë, mjetet e paguara nga KOSTT si kompani publike me aksione shtetërore totale, janë
për qëllim të kontributit tek qytetaret e Kosovës, kështu që kemi më shumë se të drejtë të dijmë
se ku dhe si janë shpenzuar mjetet. Andaj Zyra Kombëtare e Auditimit me auditim të këtyre
projekteve synon të ofrojë një pasqyrë të përgjithshme për Kuvendin e Kosovës dhe qytetarët
se a janë planifikuar projektet si duhet, a janë sipas planeve strategjike, si janë menaxhuar
proceset e prokurimit dhe a janë arritur rezultatet e synuara të këtyre investimeve.
KOSTT sikur çdo autoritet tjetër kontraktues publik, duhet të zhvillojë procedurat e prokurimit
publik në pajtim me parimet me parimet e ekonomisë, efikasitetit dhe trajtimit të barabartë, të
sanksionuara me ligjin e prokurimit publik e që kanë për qëllim të sigurojnë se investimet e
bera I kanë shërbyer qëllimit kryesor të KOSTT.

Kriteret e auditimit50
Kriteret e auditimit kanë rrjedhur nga legjislacioni kombëtar, marrëveshjet ndërkombëtare të
nënshkruara, rregullat dhe politikat ndërkombëtare të prokurimit, rregulloret në fuqi dhe nga
praktikat e mira për menaxhimin më efektiv të projekteve kapitale. Secila gjetje është referuar
tek kriteri i caktuar dhe bazuar për konkluzione dhe rekomandime.

50.

Për më shumë informata konsultoni ISSAI 300, Criteria, p.7
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Fushëveprimi i auditimit
Me këtë auditim do të mbulojmë periudhën 2015 - 2021 e cila përfshinë planifikimin e projekteve
kapitale bashkë me prioritizimin e këtyre kërkesave, përdorimin adekuat të procedurave të
prokurimit, menaxhimin e kontratave të nënshkruara, monitorimin dhe rezultatet lidhur me
këto investime.
Subjekt i këtij auditimi është KOSTT me njësitë vartëse siç janë Zyra e Financave, Departamenti
i Prokurimit, Operimit të Tregut, Departamenti i Zhvillimit të Rrjetit dhe Projekteve dhe
Departmenti për Çështje Rregullative dhe Tarifa. Kurse për çështje të verifikimit dhe marrjes
së informatave krahasuese kemi përfshirë edhe Drejtorinë për Çmime dhe Tarifa në ZRRE
pasi që kjo zyrë bënë koordinimin dhe monitorimin e KOSTT-it mbi këto nisma investive.
ZRRE-ja sigurohet se KOSTT-i respekton kushtet e paracaktuara për mbajtjen e licencës dhe
raportimin e ka të bazuar dhe të saktë. Kurse për Zyrën e Inspektoriatit të Energjisë në ME
jemi siguruar se ka bërë vlerësimin e pajisjeve sipas kërkesave rregullative.
Grafiku 14. Struktura organizative

Procedurat e prokurimit KOSTT-i i ka të ndara sipas financimit të tyre. Projektet me marrëveshje
ndërkombëtare konkretisht Projekti me Bankën Gjermane procedurat e prokurimit për
përzgjedhjen e operatorit ekonomik i ka të realizuara sipas udhëzuesit për punë të lëshuar
nga Banka Gjermane. Kurse përzgjedhjen e Konsulentit për mbikëqyrje të projektit në tërësi
e bënë përmes Tender Agjentit që e emëron BGJ. Projekti tjetër i financuar nga BERZH-i ka
funksionuar me tre konsulentë të cilët janë përzgjedhur nga komisioni i emëruar nga KOSTT.
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar sipas Doracakut për prokurim të lëshuar nga BERZH.
Pjesa tjetër e cila është kryer pe prokurim publik do të trajtohen sipas udhëzuesve dhe
rregulloreve të prokurimit publik.
Nga gjithsej 148 projekte kapitale të regjistruara në sistemin e projekteve kapitale për
periudhën që mbulon ky auditim, ne kemi audituar 42 kontrata (procedura) duke përfshirë
në to edhe dy projektet me marrëveshje ndërkombëtare. Gjatë auditimit kemi pranuar edhe
dosje tjera sipas nevojës për sqarime dhe krahasime.

51

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Procedurat dhe kontratat janë përzgjedhur sipas gjykimit dhe rëndësisë që posedojnë. Prej
shtatë viteve të periudhës së auditimit, kemi përzgjedhur projektet me vlera të mëdha dhe
të mesme duke mos anashkaluar edhe vlerat e vogla të projekteve. Rëndësi në përzgjedhjen
e mostrave i është dhënë edhe natyrës së projektit (pavarësisht vlerës së ulët). Mostrat për
auditim janë përzgjedhur nga Lista e projekteve të regjistruara dhe sipas vitit të kontraktuar.
Ndërsa, sa i përket dy projekteve me marrëveshje ndërkombëtare kemi audituar procesin në
tërësi. Të dhënat mbi kontratat dhe procedurat për auditim gjenden në shtojcën II.

Metodologjia e auditimit
Përshtatja e auditimit për t’iu përgjigjur pyetjeve specifike nëse menaxhimi i procesit
për projektet kapitale po funksionon si duhet është bërë bazuar në synimin për arritjen e
objektivave të këtij auditimi. Për të siguruar që informatat dhe analizat që dalin nga ky auditim
është konsideruar e dobishme të fokusohen detyrat dhe zgjedhjet e përfshira në krijimin e një
dizajni të mirë të auditimit i cili do të shpjerë në adresimin e mangësive të mundshme.
Për t’iu përgjigjur pyetjeve tona të auditimit ne kemi marrë parasysh Kornizat Strategjike
të Zhvillimit të Transmisionit që pëfshinë periudhën 2015-2021, raportet vjetore të
KOSTT të raportuara në NJPMP dhe komisione paralamentare, planet e biznesit, planet e
prokurimit, raportin e kontratave të nënshkruara për vitet e audituara, inspektimi nga
inspektoret e energjisë në ME, raportimet në ZRRE dhe monitorimet e tyre, analziat strategjike,
Matjet e transformatorëve të Nënstacioneve të përgatitura nga Departamenti për zhvillim dhe
planifikim, dhe kontratat e procedurat që do t’i përzgjedhim për mostrim.
Për t’iu përgjigjur pyetjeve audituese dhe me qëllim të mbështetjes së konkluzioneve të
auditimit kemi zbatuar metodologjinë në vijim:
I. A janë vendosur mekanizma të kontrollit të cilat ndihmojnë në prioritizimin dhe planifikimin
e duhur të projekteve kapitale?
• Analizimin e kornizave strategjike, planeve të bizneseve dhe direktivat përkatëse të
cilat rregullojnë fushën e energjisë;
•

Analizimin dhe krahasimin e listës së projekteve kapitale me planet e bizneseve dhe
raportit të kontratave të nënshkruara;

•

Analizimin dhe krahasimin e vlerave të projekteve kapitale të ndërmarrjes KOSTT të
buxhetuara dhe ato të aprovuara;

•

Analiza dhe krahasimi i raportit të projekteve kapitale të aprovuara nga ZRRE-ja dhe
lista e projekteve kapitale të regjistruara në sistemin e KOSTT-it;

•

Intervistimi i zyrtarëve përgjegjës rreth procesit të prioritizimit të investimit në
projektet konkrete;

•

Analizat e Poentimit të nxjerrur nga Analizat e Kost Benefit dhe Analizimin e raportimit
të matjeve të nivelit të ngarkimeve të transformatorëve.

II. A ka arritur KOSTT-i të menaxhojë procesin e prokurimit në mënyrën e duhur dhe a kanë
siguruar transparencë për shpenzimin e këtyre fondeve?
•

Krahasimi i planit të prokurimit dhe raportit të kontratave të nënshkruara;

•

Analizimi i marrëveshjeve ndërkombëtare dhe vlerësimi nëse janë respektuar kriteret
e prokurimit sipas doracakëve përkatës;
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•

Analizimi i dosjeve të prokurimit dhe krahasimi i tyre me procedurat e prokurimit
publik në fuqi;

•

Verifikimi i Marrëveshjeve Ndërkombëtare për Projektin me Bankën Gjermane dhe
BERZH;

•

Verifikimi i procedurave të prokurimit sipas dy doracakëve ndërkombëtar,

•

Krahasimi i pagesave me realizueshmërinë e punëve dhe

•

Vlerësimi nëse janë duke u zbatuar mekanizmat e duhur për monitorim, kontroll, dhe
raportimin për projektet kapitale.

III. Si e matë KOSTT efektin e realizueshmërisë së kontratave?
•

Analizimi i raporteve narrative të projekteve kapitale;

•

Analizimi i raporteve financiare projekteve kapitale;

•

Vlerësimi i raporteve të inspektimit nga Inspektoriati i Energjisë;

•

Analizimi i Adekuacise afatgjate te gjenerimit, listës së kapaciteteve të transmisionit
dhe balancit afatgjatë të Energjisë elektrike, analizës se Kost benefit-it;

•

Efektet në Sistemin elektorenergjetik për secilën kontratë të audituar.

Shtojca II Kontratat e audituara dhe çështjet e caktuara
Tabela 15.Raport mbi projektet e lejuara por të parealizuara
Projektet kapitale

Total lejuar ‘000

NS 110/10(20) kV-Dragashi me linjat transmetuese 110kV

9,720

Transformatori I dytë 40MVA në NS 110/10(20) - Klinë

1,310

NS 110/10(20) kV-Malisheva me linjat transmetuese 110kV

4,232

Ri-vitalizimi i linjës 110 kV, NS Prizren 1-NS Prizren 3
Linaj e re 110 kV NS Prizren 1- NS Prizren 2

470
1,630

Transformatori I dytë 40MVA në NS 110/10(20)kV Gjilani 5

930

Zëvendësim I transformatorit në NS 110/10kV Decani ( 40MVA)

680

Zëvendësim I transformatorit në NS 110/10kV Gjakova 1(40MVA )

650

Revitalizimi I pajisjeve TL NS Klinë dhe NS Burim
Rehabilitimi i NS Prishtina 2 dhe NS Deqani
Pjesëmarrje në RSC (Regional Security Coordination)
Ndërrimi i Sistemit ekzistues SCADA\EMS në QND dhe QNDE
Zhvillimi i një sistemi të ri për regjistrim të aseteve të KOSTT.
Migrimi drejt sistemeve të avancuara telekomunikuese
Rregullimi i dhomës së serverëve sipas standardeve

TOTAL

2,548
72
593
2,542
169
1,398
424

27,369
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Tabela 16.Kontratat të cilave ju mungon identifikimi financiar mund 3.3.
Nr. i prokurimit

Emri i Projektit

92-2014

Realizimi observimit të ndërsjellë të rrjetit transmetues

41-2015

Popullimi i aplikacionit me te dhenat nga dosjet e punetoreve

043-2016

Rindërtimi i rrethojave në NS Prishtina 3

39-2018

Ndërtimi i Rrethojës së re në NS Lipjani & Instalimi i ndriçimit të rrethojës

04 viti 2016

Furnizim me bushinga 110kV për Transformator
Furnizimi me monitor digjital te murit te QND, demontimi I monitorit ekzistues
ne QND dhe montimi i tij ne QEND

16-2019
30-2020

Furnizimi dhe montimi i shenjave për sinjalizim të linjave sipas kërkesave të  
AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL TË KOSOVËS

53-2020

Punimi I rrethojave ne NS Therande , SSH Drenasi (Qikatov) si dhe ndriqimit te
rrethojes

49-2020

LOT 5: Ndërtimi i linjës kabllos 110kV për kyçje të nënstacionit të ri 110/35/10(20)
kV Kastriot-Ferizaj 3

49-2015

Rifreskimi dhe Mirembajtja e IT së tregut

76-2015

Revitalizimi i Nënstacioneve 110kV, ana 35kV (Gjilani 1 dhe Ferizaj 1).

04- 2017

Furnizimi me ndërprerës 400kV

18-2017

Renovimi i lokalit në Kurriz

14-2020

Furnizim me koka kabllore, lidhëse, shkarkues dhe kabllo 110kV - ritenderim

023/2021

Ri-alokimi i Transformatorëve Energjetik

Tabela 17.Kontratat e realizuara në mungesë të projekteve ekzekutive
Nr.

Emri i Projektit

viti

Vlera e
kontratës

Projekti

1

LOT 1: Ndërtimi I NS 110/10(20) kV Ferizaj 3

2021

4,705,715

40,586

2

LOT 5: Ndërtimi i linjës kabllos 110kV për kyçje
të nënstacionit të ri 110/35/10(20) kV KastriotFerizaj 3

2021

1,166,590

14018

3

Rehabilitimi I NS Prishtina4

2020

126,024

1500

4

Punimi i rrethojave ne NS Therande , SSH
Drenasi (Qikatov) si dhe ndriqimit te rrethojes

2020

98,950

500

5

Ndërtimi i Rrethojës së re në NS Lipjani &
Instalimi i ndriçimit të rrethojës

2018

46,020

400

6

Revitalizimi i Nënstacioneve 110kV, ana 35kV
(Gjilani 1 dhe Ferizaj 1).

2016

296,384

12802

7

Instalimi i TR2 ne NS 110/10 kV - Berivojce dhe
NS Viti

2015

689,323

1500

8

Rehabilitimit I stabilimenteve te TL në NS
Gjakova2 dhe NS Prizreni 3

2013

1,973,912

75000

TOTAL

10,754,185

179,307

54

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA
- NATIONAL
REVIZIJEAUDIT OFFICE

Tabela 18.Kontratat të cilave procedurat e prokurimit janë kthyer në rivlerësime
Nr.
Rendor

Emri i Projektit

Viti

Vlera e kontratës

1

Upgrade and update of existing RTU
product

2015

1,683,129.84

2

Instalimi i TR2 ne NS 110/10 kV Berivojce dhe NS Viti

2015

689,323.62

Rivlersim OSHP

3

Rehabilitimi istabilimenteve Prizreni 3

2015

104,315.01

Rivlersim

4

Furnizim me pajisje për trajtimin e vajit
izolues

2016

142,588.40

Ritender 2 x

5

Furnizimi me ndërprerës 400kV

2017

142,500.00

Ritender

6

Renovimi i lokalit në Kurriz

2017

94,856.71

Rivlersim

7

Renovimi i Ndërtesës Komanduese
110kV NS ISTOGU

2019

25,870.00

Rivlersim - tvsh e kundert

8

Furnizim me koka kabllore, lidhëse,
shkarkues dhe kabllo 110kV ritenderim

2020

111,014.40

Rivlersim

9

Rehabilitimi I NS Prishtina4

2020

126,024.00

Ritender

10

Furnizimi dhe montimi I UPS në
ndërtesën Qendrore të KOSTT

2020

137,216.30

Rivlersim

11

Ndërtimi i qendrës së të dhënave, rrjetit
dhe zhvendosja e sistemeve ekzistuese

2021

497,431.22

Ritender 2 x

12

Renovimi i ndërtesës Komanduese
në NS. Besiana, NS. Prishtina 3, NS.
Gjakova 2

2021

Procesi
Ritender 3 x

93,440.07

Rivlersim

Tabela 19. Kontratat të cilat janë realizuara me vonesa
Përshkrimi
LOT 1 Perfshirja e RTU-ve ne nenstacione
Instalimi i TR2 ne NS 110/10 kV - Berivojce dhe NS Viti

Revitalizimi i Nënstacioneve 110kV, ana 35kV (Gjilani 1 dhe Ferizaj 1).
Rindërtimi i rrethojave në NS Prishtina 3

Periudha
2 vite
54 ditë pune vonesë

1 vit
5 vite punë ende e papërfunduar

Renovimi i Ndërtesës Komanduese 110kV NS Lipjani dhe 110kV NS
Deçani

60 ditë pune

Rehabilitimi i NS Prishtina4

120 ditë pune

Punimi i rrethojave ne NS Therande, SSH Drenasi (Qikatov) si dhe
ndriqimit te rrethojes

30 ditë pune

Projekti për “Zhvillimin e Transmisionit të Kosovës “/ BERZH
Nenstacionet GIS dhe Linjat transmetuese – LOT 1 dhe LOT 3:

8 muaj dhe 10 muaj
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Tabela 20. Lisat e pozicioneve të njëjta me çmime të ndryshme Ndërtimi i NS Berivojcë Viti

Nr. poz.

Description

1

Site Preparation - General
Facilities, SS Viti

2.5

Supply and installation of new
current transformer 300/1/1
A,10VA,5P20

3

110/35kV Protection Equipment, mainly consisting of:

3.2

Viti

Sasi

Berivojce

Cmimi

Diferenca

CMimi

Sasi

unit

2

6,000

5,500

1

2500

New cubicle for relay
protection equipment for 110
kV and 35kV transformer bay

unit

2

19,232

11,000

1

1,384

3.3

Differential relay protection of
110 kV for transformer bay

unit

2

9,552

4,356

3

420

3.4

Overcurrent relay protection
110kV for primary side of
power transformer

unit

2

5,362

2,500

3

181

3.6

Overcurrent relay protection
35kV of earthing resistor

Unit

1

2,300

2,100

3

200

3.7

Preparation of new relay
protection for integration in
existing RTU and SCADA /
EMS

lump
sum

2

19,860

12,850

1

2,920

3.8

Other necessary material and
equipment to complete the
relay protection system

lump
sum

1

2,460

4,760

1

2,300

4

Control Equipment for SS
Viti, mainly consisting of:

4.2

Bay Control Unit (BCU)
for 110 kV transformer bay
equipments

unit

2

20,268

5,335

1

4799

4.3

Configuration and
parameterization of BCU, IED
of voltage regulator in IEC
61850 and ICD files should be
delivered to KOSTT

lump
sum

2

12,200

6,660

1

560

4.4

IED - Voltage regulator,
which will be installed in new
control cubicle of new 110 kV
transformer bay

unit

2

9,786

4,543

1

350

5

Civil Works, mainly consisting of:

TOTAL

1

1

15,614
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Tabela 21. Lista e pozicioneve të njejta me çmime të ndryshme Renovimi i NS LIpjan Decan

Nr.

Pozicionet NS Deçan

1.2

Demolimi dhe largimi I te
gjitha instalimeve ekzistuese
te ujësjellësit dhe kanalizimit
ekzistues lokale (përfshi
inventarin ekzistues sanitar) - pa
shkaktuar dëmtime rrethanore
dhe dëmtime në sistemet e
vertikaleve.

1.3

Demolimi dhe largimi I
strukturave ekzistuese
sipërfaqësore të paqëndrueshme
dhe jo-stabile në mure dhe
plafon (ngjyra ekzistuese dhe
patinimet ekzistuese komplet si
dhe pjese te paqëndrueshme te
suvatimit ekzistues. Demolimi
tërë realizohet pa bërë dëmtime
rrethanore (pos atyre te
pashmangshme).

Çmimi
NS
Deçan

Çmimi
NS
Lipjan

Diferenca

%

100

Demolimi dhe largimi I te
gjitha instalimeve ekzistuese
te ujësjellësit dhe kanalizimit
ekzistues lokale (përfshi
inventarin ekzistues sanitar) - pa
shkaktuar dëmtime rrethanore
dhe dëmtime ne sistemet e
vertikaleve.

50

50

50%

200

Demolimi dhe largimi I
strukturave
ekzistuese
sipërfaqësore te paqëndrueshme
dhe jo-stabile ne mure dhe plafon
(ngjyra ekzistuese dhe patinimet
ekzistuese komplet si dhe pjese
te paqëndrueshme te suvatimit
ekzistues. Demolimi te realizohet
pa bere dëmtime rrethanore (pos
atyre te pashmangshme).

300

-100

150%

Pozicionet NS Lipjan

3 Përpunimet e dyshemesë

3.1

Vendosja e shtrese vetë
niveluese, për te krijuar një
rrafsh te njëtrajtshëm në tërë
sipërfaqen e dyshemesë.
Përdoret nga prodhuesi
“ARDEX” apo ngjashëm.

Fabrikimi dhe punimi I pragjeve
për dyer, punohen nga pllakat e
granitit natyral d=40mm, duke
e fabrikuar sipas pozicionit
3.3
specifik, ne gjerësi max. 12cm,
përfshi materialin për ngjitje dhe
mbushjet . Ngjyra dhe dizajni
përzgjidhen nga investitori.
5 Inventari

5.2

Furnizimi dhe montimi I
karrigeve për pale, Metalike,
pa mundësi lëvizjesh mbi
rrota, pa mbështetëse anësore
.Materiali mbështjellës nga
lëkura e plastifikuar. Ngjyra - e
zeze (ose sipas përzgjedhjes
se investitorit)./kualiteti te
deshmohet me katalog dhe
qertifikate/

5.4

Fabrikimi dhe furnizimi
me montim - I dollapit te
mbyllur iver pllakat t=2.2cm,
dim.80x220x40cm, ngjyra
përzgjidhet sipas kërkesës se
investitorit.

0

3

Vendosja e shtrese vet niveluese,
për te krijuar një rrafsh te
njëtrajtshëm ne tërë sipërfaqen
e dyshemesë. Përdoret nga
prodhuesi “ARDEX” apo
ngjashëm.

1

2

33%

200

Fabrikimi dhe punimi I pragjeve
për dyer, punohen nga pllakat e
granitit natyral d=40mm, duke
e fabrikuar sipas pozicionit
specifik, ne gjerësi max. 12cm,
perfshi materialin per ngjitje dhe
mbushjet . Ngjyra dhe dizajni
perzgjidhen nga invetitori.

20

180

90%

0

100

Furnizimi dhe montimi I
karrigeve për pale, Metalike,
pa mundësi lëvizjesh mbi
rrota, pa mbështetëse anësore
.Materiali mbështjellës nga
lëkura e plastifikuar. Ngjyra e zeze (ose sipas përzgjedhjes
se investitorit)./kualiteti te
deshmohet me katalog dhe
qertifikate/

60

40

60%

100

Fabrikimi dhe furnizimi
me montim - I dollapit te
mbyllur iver pllakat t=2.2cm,
dim.80x220x40cm,
ngjyra
përzgjidhet sipas kërkesës se
investitorit.

150

-50

150%
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5.6

Furnizimi me montim - i tavolinës
te punes nga iver pllakat t=2.2cm,
me lartesi standarde dhe dim.
2x140x75cm ,me fioka treshe te
inkorporuara ne dy ane, ngjyra
përzgjidhet sipas kërkesës se
investitorit.

150

Furnizimi me montim - i
tavolinës te punes nga iver
pllakat t=2.2cm, me lartesi
standarde dhe dim. 2x140x75cm
,me fioka treshe te inkorporuara
ne dy ane, ngjyra përzgjidhet
sipas kërkesës se investitorit.

250

-100

167%

totali 5
6 Ujesjellesi dhe kanalizimi

6.4

Punimi i sistemit “Jacommini”
- kutite shpërndarëse 30
x 40 cm, përfshi sistemin
shpërndarës për uji te ngrohet
dhe te ftohtë.

6.5

Blerja dhe montimi I gypit te
zinktuar për vazhdimin e gypit
ekzistues për furnizim me ujë
sanitar me diametër Ø 25mm.
Lidhja duhet te behet sipas
projektit.

6.8

Furnizimi, transporti dhe
montimi I ujëmbledhëseve nga
plastika me kapak nga inoxi te
përforcuar për dysheme Ø 50
mm.

0

30

Punimi i sistemit “Jacommini”
- kutitë shpërndarëse 30
x 40 cm, përfshi sistemin
shpërndarës për uji te ngrohet
dhe te ftohtë.

50

-20

167%

20

Blerja dhe montimi I gypit te
zinktuar për vazhdimin e gypit
ekzistues për furnzim me ujë
sanitar me diametër Ø 25mm.
Lidhja duhet te behet sipas
projektit.

10

10

50%

10

Furnizimi, transporti dhe
montimi I ujëmbledhëseve nga
plastika me kapak nga inoxi
te përforcuar për dysheme Ø
50mm.

30

-20

300%

0

7 Ndriçuesit

7.4

Ndriçues LED 11W, AC
220-240V,50Hz, 4000K - Neutral
White, IP55, IK10, për montim
në mur me formë ovale me dim.
(385X408X104)mm, Anti Vandal,
me kapak nga polikarbonati I
përfunduar me opal. Preferohet
prodhues nga EU.

7.5

Ndriçuesit emergjent pa mbishkrim me këto karakteristika
teknike:
Bateria e integruar NiCd 3,6V,
1,8 Ah,
Burimi i dritës LED 7W
Fluksi ndriçues 135lm
Kohëzgjatja emergjente 3h
Jetëgjatësia 50000h
Shkalla e mbrojtejës IP65
Materiali i shtëpizës Polikarbonat (PC)
Temperatura e ngjyrës 4000K
Tensioni hyrës 220-240V
Dimensionet (350X120X90)mm

20

Ndriçues LED 11W, AC
220-240V,50Hz, 4000K - Neutral
White, IP55, IK10, për montim
në mur me formë ovale me dim.
(385X408X104)mm, Anti Vandal,
me kapak nga polikarbonati I
përfunduar me opal. Preferohet
prodhues nga EU.

15

5

75%

30

Ndriçuesit emergjent
pa mbishkrim me këto
karakteristika teknike: Bateria
e integruar NiCd 3,6V, 1,8 Ah,
Burimi i dritës LED 7WFluksi
ndriçues 135lmKohëzgjatja
emergjente 3hJetëgjatësia
50000h Shkalla e mbrojtejës
IP65Materiali i shtëpizës
Polikarbonat (PC)Temperatura
e ngjyrës 4000KTensioni
hyrës 220-240VDimensionet
(350X120X90)mm

15

15

50%

30

Riparimi i mekanizmave për
mbyllje ne dyert ekzistuese

50

-20

167%

200

100

200%

50

50

50%

0

8 Punë te ndryshme
8.1

Riparimi i mekanizmave për
mbyllje ne dyert ekzistuese

8.5

Demontimi dhe ri montimi i
sinjalizuesve the zjarrit para
fillimit dhe pas përfundimit
the punëve. Sistemi duhet
the testohet dhe the lëshohet
certifikata e rregullsisë së tije
me atest, pasi qe punët the jene
përfunduar.

100

Demontimi dhe ri montimi i
sinjalizuesve the zjarrit para
fillimit dhe pas përfundimit
të punëve. Sistemi duhet the
testohet dhe the lëshohet
certifikata e rregullsisë se tije
me atest, pasi qe punët të jenë
përfunduar.

8.6

Furnizimi dhe montimi i
galanterisë se nevojshme ne
nyjet sanitare.

100

Furnizimi dhe montimi i
galanterise se nevojshme ne nyje
sanitare
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Shtojca III Lista e mostrave të audituara dhe efektet e projekteve
Tabela 22. Efektet e projekteve sipas KOSTT-it
Nr

Emri i Projektit

Viti

Vlera e
kontratës

Efektet e Projektit

9,919,953

Revitalizimi i nënstacioneve ka
ndikuar ne ngritjen e sigurisë se
operimit te NS-ve e cila vlerësohet
me reduktimin e incidenteve ne
pajisjet e tensionit te larte duke bere
te mundur reduktimin e energjisë
se pa-dërguar te konsumatori.
Indikatorët e performancës dërgohen
çdo vit ne ZRrE dhe ato dëshmojnë
efektet e investimeve.

8,532,671

Linja e re dyfishe Peja 3-Peja 1 ka
ndikuar ne ngritje te kapacitetit
transmetues te rrjetit 110 kV
dhe ne plotësimin e kriterit
N-1, kriter ky nga ENTSO-E.
Revitalizimi i linjës Peja 2 - Deçan
gjithashtu ka ndikuar ne ngritjen
e kapacitetit transmetues dhe
ne reduktimin e humbjeve ne
rrjet. Kjo dëshmohet ne uljen e
humbjeve qe nga 2006 e deri me
tani, ku një pjese te kontributit pas
2016 e kane edhe këto investime.
Ndërsa instalimi i OPGW ne linjat
interkonektive është kusht për
anëtarësim ne ENTSO-E, për të
vendosur telekomunikimin me gjitha
shtetet fqinje, dhe gjithashtu ndikon
ne sigurinë e sistemit përmes sistemit
SCADA.

Viti 2015

1

Projekt nga Banka
Gjermane KFW - Faza IV
dhe V.
Përmirësimi i Rrjetit
të Transmisionit, LOT
4: Rehabilitimi i 19
nënstacioneve.

2015

Projekt nga Banka
Gjermane KFW - Faza IV
dhe V.

2

Përmirësimi i Rrjetit të
Transmisionit, KFW faza
IV & V; LOT 3: Linjat
Transmetuese:

2015

1. Linja e re e dyfishte 110
kV NS Peja 3 - NS Peja 1;
2. Re-vitalizimi i linjës 110
kV: L126/2 NS Peja 2- NS
Deçan;
3. Instalimi i OPGW ne
Linjat Interkonektive 400,
220kV, 110 kV;

3

4

Upgrade and update of
existing RTU product

Instalimi i TR2 ne NS 110/10
kV - Berivojce dhe NS Viti

2015

2015

1,683,129

689,323

Plotësimi i kushteve te operimit
nga kodi i Operimit te Rrjetit
te Transmisionit; - Plotësimi i
kërkesave ndaj marrëveshjes
se
kyçjes
se
ENTSO-E;
Krijimi i kushteve për zvogëlim të
humbjeve të energjisë ne nënstacione
përmes monitorimit te plote te
pajisjeve energjetike; Krijimi i
kushteve për operim, komandim
te gjitha proceseve dhe pajisjeve
vitale ne NS nga një vend qendrorHMI dhe zëvendësimi i paneleve te
vjetruara dhe jofunksionale; Ngritja
e sigurisë dhe besueshmërisë se
operimit ne kohen reale ne nënstacione
110/35/10kV dhe zvogëlimi i avarive.

NS Berivojce paraprakisht ka operuar
vetëm me një transformator. Operimi
me nja transformator nuk plotëson
kriterin N-1, çka do te thotë se ne
rast te prishjes se transformatorit,
shkaktohet ndërprerje e tërësishme e
furnizimit te konsumit te Kamenicës.
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5

6

Rifreskimi dhe Mirëmbajtja
e IT se tregut

Realizimi observimit
të ndërsjellë të rrjetit
transmetues

7

Popullimi i aplikacionit
me te dhënat nga dosjet e
punëtoreve

8

Punimi i infrastrukturës
përcjellëse ne objektin
afarist-Drejtori

9

Furnizimi dhe instalimi i
mbrojtjeve rele numerike
në fushat transformatorike
NS Prizreni 2

2015

2015

338,314

166,666

2015

3,979

2015

38,800

2015

34,90

Është arritur përgatitja e KOSTT që të
zbatojë Marrëveshjen për Llogaritje
(Accounting) me EMS ashtu që të
merr pjesë në mënyrë të pavarur dhe
të besueshme në procesin e llogaritjes
së transitit të energjisë elektrike nga 1
Janari 2016. Nga transiti KOSTT prej
1 Janarit 2016 deri 31 Dhjetor 2018
ka marrë të hyra nga transiti në më
shumë se 1 milion e 300 mijë Euro.
Plotësimi i kërkesave ndaj
marrëveshjes Inter TSO KOSTT-CGES
(obligim ligjor); Plotësimi i kushteve
ndaj marrëveshjes se kyçjes ne
ENTSO-E9 (obligim ligjor); Krijimi i
kushteve për funksionalizimin e zyrës
rajonale te sigurisë.
Aplikacioni për menaxhimin elektronik
të dosjeve të punëtorëve ka mundësuar
punë më të lehtë me dosjet personale
në mënyrë të organizuar, sipas
standardeve dhe politikave si dhe me
kënaqshmëri më të lartë të stafit me
mundësitë e qasjes të punëtorëve në
dosjet e tyre.

E nevojshme për KOSTT
Është përmbushur obligimi qe del
nga Kodi i Rrjetit, duke mundësuar
dhe siguruar mbrojtjen komplete te
autotransformatoreve nga avaritë e
ndryshme, qe mund te shkaktojnë
dëmtim dhe kosto te larte, si dhe
ndërprerje te furnizimit me energji
elektrike.

Viti 2016

Projekt nga BERZH.
Projekti për “Zhvillimin e
Transmisionit të Kosovës”
LOT 1 : Nënstacionet:
10

1. NS Prishtina 6 dhe 110
kV HIS në NS Prishtina 4;
2. NS Mitrovica 2
(Ilirida);
3. NS 220/10(20) kV Drenasi; dhe
4. Revitalizimi i pajisjeve
Tensionit të Lartë në NS
Theranda.

2016

19,614,980

Ndërtimi i NS Dardania (Prishtina 6)
ka qene i nevojshëm për te siguruar
furnizim te sigurt për kryeqytetin.
Projekti tjetër NS Ilirida ka qene
i domosdoshëm për të siguruar
furnizim te besueshëm për konsumin
e Mitrovicës Jugore e cila me herët
furnizohej nga nënstacioni i vjetruar
Trepçës. Sa i përket projektit NS
Drenasi, ky projekt ka ndihmuar ne
përmirësimin e kualitetit te furnizimit
te konsumit te Drenasit, Komoranit,
Aeroportit dhe Zonës industriale.
Projekti tjetër i revitalizimit te pajisjeve
te TL ne NS Theranda është iniciuar për
te siguruar furnizim te besueshëm
për konsumin e Suharekës. Prishjet
e shpeshta ne pajisjet paraprake si
rrjedhoje e gjendjes teknike te tyre
shkaktonin mos furnizim te theksuar
te konsumit ne Therande. Tanimë
prishjet janë eliminuar ne tersi. Këto
projekte kanë ndikuar ne reduktimin
e humbjeve ne rrjetin transmetues
dhe me theks te veçantë edhe ne
rrjetin e shpërndarjes.
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11

Revitalizimi i Nënstacioneve 110kV, ana 35kV (Gjilani
1 dhe Ferizaj 1).

2016

12

Furnizim me pajisje për
trajtimin e vajit izolues

2016

13

Renovimi i Ndërtesës komanduese të NS Kosova B

2016

14

15

Furnizim me Vaj Izolues

Furnizim me makina speciale për punë në sektorin
e linjave

2016

2016

296,384

142,588

56,17

27,101

94,70

Investimet mundësuan rritje
te sigurisë se operimit te NS te
lartpërmendura.
Nga viti 2017 është arritur te
filtrohet vaji ne 18 transformatorë,
kostoja e tille bazuar ne kontratat
e KOSTT me herët për këtë qellim
do te arrinte ne 106,000 euro.
Trajtimi i vajit behet pas shqyrtimit
te parametrave te gazrave ne
brendësi te transformatorit. Tani e
tutje nuk ka nevoje për kontraktim
te shërbimeve për trajtim te vajit te
transformatorëve.
NS 400kV Kosova B është ndërtuar
ne vitin 1985. Si i tille nuk ishte i
trajtuar nga aspekti termik, si dhe
ishte i vjetruar duke mos krijuar
kushte bazike pune për operatoret e
KOSTT.
Shtimi i vajit sipas nevojës në
transformatorë, apo ndërrimi i vajit
kur vaji degradohet, e cila vlerësohet
me ane te shqyrtimeve te rregullta te
vajit ne transformatorë. Pjese rezerve
e domosdoshme.
Përdoret për lakimin, shpimin
e profileve metalike, është e domosdoshme për aktivitetet e
mirëmbajtjes dhe angazhim e v e tjera ne linja dhe NS.

Viti 2017

16

17

18

Furnizimi me ndërprerës
400kV

Renovimi i lokalit në Kurriz

Furnizim me harduer

2017

2017

2017

142,500

Ndërprerësit
400kV
përdoren
ne linjat ndërkombëtare apo te
gjeneratorët te Kosovës B. Ne rast
te dëmtimit te ndonjë ndërprerësi,
pasojat dhe demet kalojnë miliona
EURO, dhe avari ne tere vendin.
Posedimi rezervë i një ndërprerësi
te tille është i domosdoshëm sepse
koha e liferimit te tij është e gjate.
Ekziston vetëm një ndërprerës i tille
si rezerve.

94,85

Pas kthimit ne shfrytëzim te KOSTT,
është realizuar projekti duke i
shndërruar rreth 200m2 hapësirë ne
zyra për punëtorë te KOSTT.

86,206

Funksionimi optimal i sistemit
të TIK varet posaçërisht nga
hardueri, amortizimi i të cilit është
i pashmangshëm prandaj për të
siguruar mbarëvajtje brenda normave
të punës së këtij sistemi.
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19

Rindërtimi i rrethojave në
NS Prishtina 3

2017

49,475

Ka rritur e sigurinë në NS dhe
mbrojtjen e aseteve vitale të KOSTT
që ato të mbahen te pacenuara.

Viti 2018

20

Renovimi i Ndërtesës
Komanduese 110kV NS
Lipjani dhe 110kV NS
Deçani

21

Ndërtimi i Rrethojës së re
në NS Lipjani & Instalimi
i ndriçimit të rrethojës

22

Furnizim me bateri

23

Punimi i kyçjeve në rrjet
të qytetit të kanalizimit
në NS Prizreni 1 dhe NS
Prizreni 3

24

Furnizim me bushinga
110kV për Transformator

2018

66,311

Ne vitin 2012 me vendim te Qeverisë
se Kosovës NS me 110 kV kane
kaluar ne pronësi te KOSTT. Ato
kane qene ne gjendje te rende dhe te
pa renovuara. Në Planin investiv të
KOSTT, ku është paraparë renovimi
i Ndërtesave komanduese të
nënstacioneve, është planifikuar edhe
renovimi i Ndërtesës komanduese
të NS 110kV Deçani dhe NS 110kV
Lipjani.
Ngritja e sigurisë në NS dhe mbrojtja
e aseteve vitale të KOSTT që ato të

2018

46,020

mbahen te pacenuara.

Jetëgjatësia e baterive është max
12 vite, duhet zëvendësuar sipas
rekomandimeve te prodhuesit apo
dëmtimit te tyre. Montimi është bere
nga KOSTT.

2018

43,43

2018

20,256

KOSTT ka prioritet realizimin e
parimeve themelore mjedisore.

14,868

KOSTT është furnizuar dhe ka bere
montimin e tyre ne transformatorin
ne te cilën kane qene te dëmtuara.

2018

Viti 2019

25

Furnizimi me monitor
digjital te murit te QND,
demontimi I monitorit
ekzistues ne QND dhe
montimi i tij ne QEND

26

Furnizim, instalimi dhe
konfigurimi i storage
(deponuesit) për TIK

27

Renovimi i Ndërtesës
Komanduese 110kV NS
ISTOGU

2019

177,425

2019

139,09

2019

25,870

Krijimi i kushteve për realizimin
e plot te funksioneve të qendrës
dispeçerike ne kohen reale përmes
pamjes se qartë dhe funksionale te
sistemit transmetues (Obligim ligjor);
Zvogëlimi i shpenzimeve te mëdha
te energjisë elektrike nga monitori i
kaluar etj.

Ky projekt ka arritur të përmirësoj
në sistemin e TIK aspektin e ruajtjes,
përdorimit dhe manipulimit të të
dhënave. Kjo hapësirë deponuese
mundëson funksionimin më efikas
dhe me të sigurt të sistemit të TIK.
Ka ngritur sigurinë në NS 110kV
Burimi si dhe do të përmirësoheshin
kushtet e punës për operatorët.
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Viti 2020

28

Licenca te Microsoft dhe
migrimi I sistemit te TIK

29

Furnizimi dhe montimi
i shenjave për sinjalizim
të linjave sipas kërkesave
të AUTORITETIT TË
AVIACIONIT CIVIL TË
KOSOVËS

2020

30

Furnizim me harduer për
TIK

2020

2020

31

Furnizimi dhe montimi
I UPS në ndërtesën
Qendrore të KOSTT

2020

32

Rehabilitimi I NS
Prishtina4

2020

33

Furnizim me koka kabllore,
lidhëse, shkarkues dhe
kabllo 110kV - ri tenderim

2020

34

Punimi i rrethojave ne NS
Therande, SSH Drenasi
(Qikatov) si dhe ndriçimit
te rrethojës

2020

35

Furnizimi me pjesë rezerve
për mirëmbajtje në linja

2020

36

Furnizim me Buholca

2020

37

Furnizim me kabllo

2020

389,746

368,333

194,108.

137,21

126,024

111,014

98,950

96,704

4,594

7,941.

TIK si infrastrukturë kritike ka qenë i
detyruar që pas harxhimit të jetës së
produkteve të sipër cekura të migrojë
në versionet e reja përmes blerjes së
licencave të reja ashtu që të ofroj
operim optimal, stabil, të sigurt dhe
të ligjshëm
Inicuar nga Aviacioni I Kosoves,
pengesat vertikale janë te shënjohen
dhe sinjalizohen për te arritur siguri
ne fluturimet e Aeroplanëve dhe
helikopterëve.
Përforcim me harduer të ri qoftë për
pjesën serverike dhe vazhdimësisë
së biznesit e qoftë te shfrytëzuesit
fundor.
Është zëvendësuar UPS (sistem i
furnizimit pandërprerë) komplet
set i ndërtesës qendrore, ka qene ne
defekt dhe jashtë funksioni. Është
i domosdoshëm për furnizim te
pajisjeve te SCADAs dhe softuerët
tjerë, telekomi dhe komplet ndërtesa.
Është i fuqisë 112 kW.
Është arritur rritja e sigurisë dhe
besueshmërisë se operimit ne NS. Në
pajisjet e vjetra nuk ka pasur siguri.
Nuk ka pasur pjese rezerve për
linja kabllore 110 kV. Tashme
gjinden disa linja kabllore ne rrjet.

Ngritja e sigurisë në NS dhe mbrojtja
e aseteve vitale të KOSTT që ato të
mbahen te pacenuara.

Furnizimi me izolator, aksesor,
elemente
lidhëse
mundëson
mirëmbajtje preventive te linjave,
si dhe evitimin e defekteve apo
prishjeve ne kohe sa me te shpejt dhe
pa dëmtuar furnizimin e rregullte te
konsumatorëve.

Zëvendësimi i te dëmtuarve, janë
pajisje shume te nevojshme për
mbrojtjen e transformatorëve
energjetik.
Zëvendësimi i atyre qe janë
përdoruar gjate aktivitetit
te mirëmbajtjes, te cilat ka nuk pasur
besueshmëri te mjaftueshme.

Viti 2021

38

LOT 1: Ndërtimi i NS
110/10(20) kV Ferizaj 3

2021

4,705,715.

Ende nuk ka filluar ndërtimi i NS
mirëpo pasi ka ngarkesë kjo zonë,
NS Kastrioti do te mundësoj siguri
dhe kualitet te furnizimit te zonave
te lartpërmendura.
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39

LOT 5: Ndërtimi i linjës
kabllos 110kV për kyçje
të nënstacionit të ri
110/35/10(20) kV KastriotFerizaj 3

40

Ndërtimi i qendrës së
të dhënave, rrjetit dhe
zhvendosja e sistemeve
ekzistuese

41

Renovimi i ndërtesës
Komanduese në NS
Besiana, NS Prishtina 3, NS
Gjakova 2

42

Ri-alokimi i Transformatorëve Energjetik

2021

1,166,590

2021

497,431

2021

93,440.

2021

88,146.

`
TOTAL VLERA E MOSTRAVE

50,631

TOTAL VLERA E PROJEKTEVE
TË REGJISTRUARA

78,758

% E MOSTRIMIT

64%

Do te siguroj kualitet te furnizimit me
energji elektrike ne Ferizaj 3.. Projekti
ende ska filluar me implementim.

KOSTT ka poseduar me katër dhoma
të ndara të serverëve në kuadër të
të cilave kanë qenë sistemet e TIK,
SCADA/EMS,
Telekomunikimit
dhe Matjeve. Ka qenë i nevojshem
ndërtimi i një dhome të vetëm të
serverëve e cila i përmbushë të
gjitha standardet ndërkombëtare të
cilësisë dhe sigurisë duke përfshirë
të gjitha sistemet përkrahëse si
klimatizimin, sistemet e mbikëqyrjes
dhe alarmimit, sistemin e shuarjes
së zjarrit si dhe instalimet elektrike,
të parapërgatitura për dyfishin e
kapacitetit ekzistuese.

E nevojshme për operim të përditshëm
dhe siguri.

Rialokimi i dy transformatorëve
energjetik është iniciuar me
kërkesë te KEDS për te mundësuar
konvertimin e rrjetit 10 kV ne 20
kV, si rrjedhojë e ngritjes enorme te
kërkesës ne këto tri regjione ndërsa
rialokimi I tre transformatoreve është
bere për te evituar mbingarkimit e
transformatoreve ne NS Ferizaj 1, NS
Theranda dhe NS Gjilani 1.
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Gjatë auditimit na janë paraqitur edhe disa kontrata tjera të cilat janë ndërlidhur me mostrat
që i kemi përzgjedhur fillimisht prandaj i kemi përfshirë në proces të këtij auditimi:
1. Projekt i financuar nga Banka Gjermane KFW - Faza IV dhe V. Përmirësimi i Rrjetit të
Transmisionit:
1. LOT 1, Nënstacionet në vlerë prej 8,471,565 euro
2. LOT, 2 transformatorët në vlerë prej 4,443,000 euro dhe
3. Kontrata e shërbimeve për konsulentë: 1,178,240.00 euro
2. Projekti me financim nga BERZh, "Zhvillimi i Transmisionit të Kosovës"
1. LOT 2 Transformatorët në vlerë prej 3,880,401.28 euro
2. LOT 3 Linjat transmetuese dhe kabllot në vlerë prej 7,663,246 euro
3. Konsulenca për Ndërtim Kapaciteteve: 1,050,000.00 Euro
4. Konsulenca për specifika: 398,573 Euro
5. Konsulenca Mbikëqyrje: 1,139,548 Euro
Si dhe tetë aktivitete të prokurimit të negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë

023/71

Punë shtesë: Renovimi i NS Vushtrria 1

2015

2,902

023/14

Punët shtesë: Rehabilitimi i Stabilimenteve te TL ne NS 110/10kV Prizreni 3

2015

41,738

023/78

Punët shtesë: Instalimi i TR2 në NS 110/10(20) - Skenderaj

2015

141,024

023/53

Punët shtesë: Instalimi i TR2 në NS 110/10 kV NS Berivojcë

2016

24,561

5320/44

Vazhdimi i Licencave të antivirusit F-Secure

2017

29,786

5329/6

Punët shtesë: Renovimi i Ndërtesës komanduese të NS Kosova B

2017

1,799

5329/1

Riparimi i themeleve të shtyllës nr.52 në linjën 164/2

2017

7,862

023/148

Vazhdimi i licencave për antivirus F-Secure

2020

29,706

Auditimi i kryer: Projektet kapitale të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës (2015-2021)
Dokumenti: Komentet e KOSTT-it në draft raportin e auditimit
Nr.

Te gjeturat

1.

Mungesa e
projekteve
ekzekutive

Pajtohem
po/ jo
JO

Komentet nga Institucioni i audituar ne raste te mospajtimi

Pikëpamja e ZKA-së

Bazuar ne rregulloret e prokurimit publik, parashtrohen kërkesa për projekti ekzekutues,
për, punime arkitektonike, strukturore të punëve që do të ekzekutohen, etj.

Kjo është kërkesë ligjore që buron nga Ligji i
prokurimit publik të Republikës së Kosovës.

Përgatitja paraprake e projekteve ekzekutive nuk është praktikë në projektet transmisionit
energjetik. Kjo sepse, ekziston mundësia e lartë që mund të favorizohen ndonjë prodhues,
duke u nisur nga fakti se projekti ekzekutues nënkupton edhe definimin paraprak të
pajisjeve, dhe skemat e lidhjeve, pasi edhe vet aplikacionet për projektim si (Autocad), e kam
librarinë e tyre të specifikuar të pajisjeve të cilat duhet të selektohen gjatë projektimit.

Mbështetja e KOSTT-it në praktika
ndërkombëtare tanimë është cekur në pjesen e
gjetjeve në raport.

Gjatë hartimit të projektit duhet të definohet pajisja, dhe varësisht se cila zgjidhet nga
libraria, mund të krijohet favorizim direkt për prodhuesin e asaj pajisje. Po ashtu edhe
skemat e lidhjeve të cilat janë pjesë e projektit ekzekutiv, janë për secilën pajisje të veçanta,
dhe nuk mund të gjeneralizohet projekti ekzekutiv.
KOSTT në kontratat e saj përdor metodën e standardeve federatës ndërkombëtare për
projekte elektrike dhe mekanike FIDIC Yellow Book (Fédération Internationale des
Ingénieurs – Conseils), sipas të cilës projektet realizohen sipas parimit “projekto dhe
ndërto”,
ku
kontraktuesi
përpilon
projektin
dhe
kryen
punët.
https://fidic.org/books/plant-and-design-build-contract-2nd-ed-2017-yellow-book
Një gjë e tillë është përdorur edhe me projektet e BGJ dhe BERZH, e cila është kërkesë edhe
me udhëzimet e tyre.

RrUOPP Neni 20.13 Projekti Ekzekutues është
një dizajn grafik i të gjitha proceseve
administrative dhe
inxhinjerike, të punimeve të kërkuara siç është
përshkruar në specifika teknike dhe prandaj,
parashtron, në raste të veçanta, punime
arkitektonike, strukturore të punëve që do të
ekzekutohen. Autoriteti Kontraktues është
përgjegjës për hartimin e Projektit Ekzekutues
dhe i cili në mënyrë mandatorë duhet t’i
bashkëngjitet (gjithashtu në pajisje elektronike)
specifikat teknike të cilat janë pjesë të dosjes së
tenderit. Asnjë Autoritet Kontraktues nuk i
lejohet që të lëshojë dokumentacionin e
tenderit pa bashkëngjitur përshkrimin e
hollësishëm të projektit, dhe;
62.3 pika 6 Një OE e cila ka hartuar një projekt
nuk mund të ekzekutojë projektin (një
procedurë e re duhet të iniciohet për kryerjen e
punëve).

2.

Kritere
kufizuese/trajt
imi i pa
barabartë
eliminojnë
ofertues më të
lirë

JO

Te projekti "Punimi i rrethojave në NS Therandë, SSH Drenasi (Çikatovë) si dhe ndriçimit
të rrethojës" me vlerë të kontratës 98,950€ KOSTT kishte vendosur si kriter "2 referenca për
punët e ngjashme në objekte energjetike’’ i cili ishte kriter përjashtues pasi që kishte
eliminuar 5 nga 7 ofertues më të lirë se oferta e OE-së fitues. Kishte ofertues që kishte një
referencë për renovime në objekte energjetike, mirëpo ishte eliminuar për shkak se KOSTTi kishte kërkuar dy të tilla. Ofertat e eliminuara për shkak të këtij kriteri jo relevant ishin më
të lira se oferta fituese nga 4,255€ deri 9,943€, apo 5% deri në 10 % më të lira.
Kontrata “Ndërtimi i qendrës së të dhënave, rrjetit dhe zhvendosja e sistemeve
ekzistuese”, është nënshkruar në mars të vitit 2021 edhe pse aktiviteti i prokurimit kishte
filluar në vitin 2019. Ky aktiviteti kishte pasur dy anulime, për shkak të specifikimeve
kufizuese të konkurrencës. Në tenderin e parë, njëri ofertues ishte ankuar, para dorëzimit
të ofertave, duke pretenduar se KOSTT-i e kishte hartuar specifikimin teknik që ishte
kontradiktor dhe i paqartë, dhe sipas këtij ofertuesi, specifikat ishin hartuar enkas për një
OE të caktuar. KOSTT-i e kishte refuzuar ankesën e tij dhe kishte vazhduar me hapjen e
ofertave, por ofertuesi ishte ankuar në OShP. Kjo e fundit pasi që e kishte trajtuar ankesën e
kishte obliguar KOSTT-in që të korrigjojë dosjen e tenderit konform rekomandimeve të
ekspertizës. Në vend të kësaj KOSTT-i e kishte anuluar aktivitetin e prokurimit dhe kishte
përsëritur tenderin. Tenderi i dytë nuk kishte pasur ofertues.
Në tenderin e fundit në tetor 2020 KOSTT-i jo vetëm që nuk i kishte lehtësuar kërkesat dhe
ndryshuar specifikat për të dhënë qasje më shumë ofertuesve, por i kishte shtuar edhe disa
kërkesa shtesë. KOSTT-i kishte pranuar nga një OE një kërkesë për sqarime të cilën e kishte
refuzuar. Për pasojë ky OE nuk kishte ofertuar fare ndërsa për këtë tender vetëm dy oferta
ishin dorëzuar, përderisa në kur ishte publikuar njoftimi për kontratë, kishte pasur shtatë
OE të interesuar.
Në këtë aktivitet KOSTT-i e kishte shkelur parimin e trajtimit të barabartë/mos
diskriminimit
PËRGJIGJA E AUTORITETIT KONTRAKTUES: Nuk pajtohemi
Departamenti i Monitorimit pranë KRPP-së, në vazhdimësi monitoron shpalljet e KOSTT.
Këtë e themi nga përvoja e deritanishme, që çdo herë që Departamenti i Monitorimit kanë
pasur kërkesë/apo rekomandim për sqarim të kritereve, jemi konsultuar dhe akorduar.
Mendojmë nuk është e drejtë që kriteret e vendosura të quhen/trajtohen si kritere jorelevante nga ana juaj.
Sepse, sipas LPP-së, AK e ka të drejtën e plotësimit të nevojave
(furnizimit/shërbimit/punëve), duke vendosur kritere dhe specifikime të nevojshme për
arritjen e qëllimit të projektit/eve.
Citim Neni 51.3 i LPP-së: Të gjitha kriteret e përzgjedhjes si dhe dokumentet dhe informatat
e kërkuara që janë vendosur dhe përshkruar në këtë nen, duhet të jenë drejtpërdrejt relevante
dhe proporcionale në raport me kompleksitetin e kontratës përkatëse.

Sipas mendimit tonë, kriteri "2 referenca për
punët e ngjashme në objekte energjetike’’ nuk
është relevant për shkak se natyra e punëve
është plotësisht ndërtimore dhe nuk ka
pozicione që lidhen me energjinë elektrike.
Sipas LPP Neni 7
Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi
1. Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët
ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jodiskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë
transparente.
2. 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 te
një ose më shume operatoreve ekonomik.

