
SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

MISIONI

Zbatimi me korrektësi

i ligjeve dhe akteve nënligjore shqiptare për

prokurimin publik,

si dhe

zbatimi i direktivave të Komisionit

Evropian

për realizimin e procedurave të prokurimit,

në bazë të rregullave evropiane të pragut,

në funksion të

mirëpërdorimit dhe kursimit të fondeve

publike,

duke siguruar transparencë,

trajtim barabartë për të gjithë operatorët

ekonomikë,

në funksion të nxitjes së konkurrencës

në fushën e veprimtarisë ekonomike të

biznesit.



Specialistja/i ka këto detyra dhe përgjegjësi:

a. Siguron zbatimin e rregullave dhe procedurave të prokurimit të përcaktuara në PRAG;

b. Kontribuon në përgatitjen e aktiviteteve të planifikuara në bashkëpunim me Përgjegjësin

e Sektorit dhe/ose Grupin e Punës së Menaxhimit të Prokurimeve dhe Kontraktimeve

(përgatitja dhe ndjekja sistematike e Planit të Prokurimeve);

c. Organizon dhe realizon procedurat e prokurimeve me vlera të vogla, për blerjen e

mallrave, kryerjen e shërbimeve, si dhe zërat e puneve që kanë të njëjtin funksion kryesor

dhe  të njëjtin emërtim në planin e shpenzimeve;

d. Harton  dokumentacionin ekonomiko – financiar për prokurimet elektronike;

e. Realizon testimin e tregut për të marrë tregues për çmimet e punëve, mallrave ose të

shërbimeve sipas specifikimeve teknike të kërkuara,  dhe bazuar në kriterin e çmimit më

të ulët përcaktohet fituesi;

f. Zbaton legjislacion shqiptar të prokurimit publik, në funksion të mirëpërdorimit të

fondeve publike dhe rritjes së konkurrencës së operatorëve ekonomikë;

g. Zbaton direktivat e Komisionit Evropian për realizimin e procedurave të prokurimit, në

bazë të rregullave evropiane të Pragut, në funksion të arritjes së objektivave dhe

pritshmërive të projekteve evropiane, për arritjen e një përformace të suksesshme në

zbatimin e buxheteve të projekteve;

h. Në cilësinë e anëtarit të Njësisë së Prokurimit, do të përllogarisë fondet për tenderat e

mallrave dhe shërbimeve, duke zbatuar ligjet dhe rregullat buxhetore-financiare, që janë

në fuqi për këtë qëllim;

i. Të mundëesojë dorëzimin në kohë të materialeve/produkteve sipas kushteve dhe termave

të negociuara;

j. Pranon, shqyrton dhe verifikon dokumentacionin në lidhje me shërbimet e transportit, (që

i dorëzohen nga shoferi i institucionit), kjo sipas Rregullores dhe Formularëve për t’u

miratuar në Mbledhjen e Këshillit të Qarkut;

k. Harton dokumentacionin ligjor për prokurimet me vlerë të vogël dhe ia dërgon drejtorisë

së Palnifikimit dhe Zhvillimit Ekonomik, Social dhe territorial për likujdim;

l. Kontribuon në organizimin dhe aktivitetet e takimeve të Komisionit të Vlerësimit në

përputhje me procedurat e aplikueshme;

m. Aplikon procedurat e raportimit të Sektorit saktë dhe në kohë;



n. Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga Titullari i institucionit. Ka detyrimin të përmbushë

çdo urdhër tjetër apo porosi (me shkrim dhe me gojë) të nivelit epror në kuptimin e

hierarkisë, që nuk përfshihet në pikat më lart, nuk përbëjnë shkelje ligjore, dhe që nuk

cënojnë dinjitetin e zyrtares/it.


