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Shpallje njoftim punësimi

Pozicioni i punës: Specialist i lartë (financier/ekonomist) pranë Drejtorisë së
Prokurimeve Publike.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 Zbaton legjislacion shqiptar të  prokurimit publik, në funksion të mirëpërdorimit të fondeve
publike dhe rritjes së konkurrencës së operatorëve ekonomikë.

 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.

 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.

 Merr pjesë në hartimin e dokumentacionit të tenderit dhe nënshkruan të gjithë dokumentet në
cilësinë e anëtarit të Njësisë së Prokurimit.

 Pas firmosjes  së Urdhërit të Prokurimit nga Titullari i Autoritetit Kontraktor  për nisjen e
procedurës së tenderit, vulos në Drejtorinë e Thesarit Urdhërin e Prokurimit dhe
dokumentacionin e tenderit, për të konfirmuar që fondet e buxhetit të KQSH  janë në
dizpozicion.

 Duhet të mbajë  protokollin e prokurimeve të Këshillit të Qarkut Shkodër, duke specifikuar
sipas rendit kronologjik, numrin rendor të çdo prokurimi, fondin e përllogaritur, klasifikimin
ekonomik të çdo prokurimit dhe vlerën e ofertës fituese.

 Administron  në dosje të veçanta të githë dokumentat e  tenderave dhe në përfundim të
procedurës së prokurimit për çdo dosje tenderi harton procesverbalin e inventarizimit të
dokumentacionit, duke evidentuar numrin e kopjeve dhe të fletëve të çdo dokumenti dhe
dorëzon dosjet e tenderave  në Zyrën e Arshivës sipas ligjit.

 Bashkëpunon me Drejtoren e Prokurimeve dhe Drejtorinë e Financës në planifikimin e
prokurimeve publike, bazuar në kërkesat për mallra, shërbime dhe punë,  bazuar në fondet në
dizpozicion, të cilat miratohen me Vendim të Këshillit të Qarkut Shkodër.



 Në bazë kërkesave për punë, mallra dhe shërbime, pas miratimit të planit të blerjeve nga
Këshilli i Qarkut Shkodër,  harton Rregjistrin e Parashikimeve Publike, i cili dërgohet  në
Agjencinë e Prokurimit Publik brenda afateve ligjore në formë të shkruar dhe elektronike.

 Mbi bazën e realizimit të prokurimeve publike, dërgon çdo 4 muaj  një raport të detajuar në
Agjencinë e Prokurimit Publik  për veprimtarinë e prokurimit publik, brenda datës 10 maj, 10
shtator dhe 10 janar, në formë të shkruar dhe elektronike.

 Në fund të vitit buxhetor harton  Rregjistrin e Realizimeve të Prokurimit Publik, në bazë të
shpenzimeve faktike të likuiduara nga Këshilli i Qarkut Shkodër, ku pasqyrohet një informacion
i hollësishëm për veprimtaritë e realizuara të prokurimit, i cili dërgohet  në Agjencinë e
Prokurimit Publik jo më vonë se data 10 janar.

 Administron në dosje të veçanta kërkesat e paraqitura për kryerjen e punëve, për blerje
mallrash, shërbimesh, si dhe verifikon gjendjen e magazinës në funksion të planifikimit të
procedurave të prokurimit sipas klasifikimeve ekonomike në Rregjistrin e Parashikimeve
Publike.

 Përgatit listën e detajuar të nevojave për prokurime, dhe pasi teston tregun në bashkëpunim me
anëtarët e tjerë të Komisionit të Blerjeve, përllogarit fondin për çdo lloj prokurimi.

 Pas përllogaritjes së fondit të prokurimit, kontrollon fondin në dizpozicion dhe në bashkëpunon
me Drejtorinë e Financës verifikon planifikimet mujore të Buxhetit të Këshillit të Qarkut
Shkodër.

 Në rastet kur konstaton se përllogatija e fondeve të prokurimit, tejkalon fondet në dizpozicion,
të miratuara me Vendim të Këshillit të Qarkut  dhe të parashikuara në RR.P.P  koncepton
kërkesën për shtesë fondi, e cila konfirmohet nga Drejtoria e Prokurimeve dhe i drejtohet
Drejtorisë së Financës, si dhe Kryetarit të Këshillit të Qarkut Shkodër.

 Në bazë të Urdhërit të Prokurimit të Titullarit të Autoretit Kontraktor teston tregun,  duke
dokumentuar me procesverbal çmimet e mallrave, punëve dhe shërbimeve.

 Bashkëpunon me zyrtarët e tjerë të prokurimit dhe specialistët e fushës për përgatitjen e
specifikimeve teknike për mallrat, punët dhe shërbimet.

 Pas përgatitjes dhe firmosjes së dokumentacionit të prokurimit nga Titullari dhe të gjithë
zyrtarët përgjegjës, vulos dokumentacionin tek Protokolli dhe më pas e vulos në Drejtorinë e
Thesarit.

 Nënshkruan dhe vulos dokumentacionin e procedurave të blerjeve emergjente të realizuara  në
raste emergjente për riparime, shërbime emergjente dhe dërgon me shkresë zyrtare për likuidim
në  Drejtorinë e Financës pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 Në rastet e anullimit të procedurës së prokurimit, harton procesverbalin e anullimit ku
pasqyrohet argumentimi ligjor për anullimin e procedurës elektronike dhe realizon në sistemin
elektronik anullimin, duke ndjekur të gjithë hapat procedurialë të parashikuara në udhëzimet
përkatëse të APP-së.

 Për procedurat elektronike të blerjeve të vogla, duhet të hartojë procesverbalet dhe
dokumentacionin përkatës të njoftimit të fituesit, në rastet kur operatori ekonomik fitues nuk
përmbush afatin e caktuar  të ftesës për ofertë, si dhe në rastet kur subjekti fitues nuk përmbush
specikimet teknike të kërkuara. Në vijim duhet të realizohet procedura elektronike e shpalljes së
njoftimit të fituesit në sistem.

 Për të gjitha prokurimet e vogla duhet të realizojë procedurën e vlerësimit të ofertave në afatin e
caktuar në dokumentacionin e prokurimit, në cilësinë e anëtarit të Komisionit.

 Pas përfundimit të procedurës së prokurimit në bashkëpunim me zyrtarët e tjerë të prokurimit
dhe magazinieren, merr në dorëzim mallrat, duke kontrolluar me përgjegjësi përmbushjen e
specifikimeve teknike të kërkuara.



 Në rastet e prokurimeve të shërbimeve, vërteton kryerjen e shërbimit në bazë të
dokumentacionit të prokurimit.

 Në përmbushje të afateve dhe specifikimeve të ftesës së ofertë, administron në dosjen e
prokurimit faturën duke kontrolluar për gabime aritmetike dhe përputhshmërinë e saj me vlerën
e ofertës  elektronike. Gjithashtu administron tek procedura e prokurimit dokumentacionin e
operatorit ekonomik, ofertën, Ekstraktin e Rregjistrit Tregtar, Vërtetimin Bankar IBAN (të
muajit të fundit), si dhe liçencat përkatëse (kur ato kërkohen për procedura të veçanta).

 Pas përfundimit të procedurës së prokurimit i dërgon dokumentacionin Drejtorisë së Financës
dhe Buxhetit për likujdim, jo më vonë se një muaj nga data e Faturës.

 Në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Prokurimit duhet të bashkëpunojë me zyrtarët e tjerë të
prokurimit për prokurimin e mallrave, shërbimeve apo punëve të projekteve evropiane, në
zbatim të rregullave financiare evropiane (Programme Management and Control Manual), si
dhe në zbatim të rregullave të pragut (Practical Guide to contract procedures for European
Union external actions).

 Në zbatim të buxhetit të projekteve, në kuadrin e programeve evropiane (IPA Adriatic CBC,
MED etj.) dhe kërkesës së Drejtuesit të Projektit, përllogarit fondin dhe verifikon nëse fondi i
prokurimit është i parashikuar në zbatim të WP përkatëse brenda limiteve të caktuara në
buxhetin e projektit.

 Bashkëpunon më zyrtarët e tjerë të prokurimit në hartimin e dokumentacionit të prokurimit,
procesverbaleve përkatëse, në zbatim të rregullave evropiane të pragut.

 Administron në dosjen e prokurimit të projektit përkatës, të gjitha procedurat e prokurimit dhe
dërgon një kopje të dokumentacionit për likuidim në Drejtorinë e Financës.

 Konceptimi i procesverbaleve dhe dokumenteve të prokurimit në gjuhën angleze, në rastin e
procedurave të tenderave të projekteve evropiane, të cilët kanë vlera të larta mbi 20.000 Euro.
(Duhet të ketë aftësi të shkruajë në anglisht, në funksion të konceptimit të dokumentacionit të
tenderave të projekteve).

KËRKESAT E POSAÇME1

Arsimi: Kandidati duhet të ketë të paktën Master Profesional në fushën e ekonomisë ose
Financës. Prioritet kanë diplomat nga vendet e BE. Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit,
duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas
legjislacionit në fuqi.

Përvoja: Përvojë pune jo më pak se një vit. Preferohet përvojë pune me projektet e financuara nga
BE

Tjetër: Specialisti i  Lartë Prokurimeve Publike duhet të ketë njohuri të gjera në fushën e
prokurimit publik; puna duhet të kryhet brenda udhëzimeve të përgjithshme lidhur me objektivat
dhe afatit të përfundimit të detyrave; detyrat/projektet duhet të realizohen në përputhje me
standartet administrative dhe procedurat teknike, duke mbajtur parasysh praktikat profesionale;
përmbushja e detyrave kërkon aftësi analitike dhe planifikim të pavarur. Specialisti duhet të
identifikojë mundësitë për përmirësimin e mëtejshëm të procedurave dhe teknikave; të diskutojë

1 Shih: VKM nr.142, datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e
administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura



rezultatet e punës me eprorin dhe i referohen atij vetëm në rastet e problematikave/çështjeve jo të
zakonshme.

KUSHTET E PUNËSIMIT :

o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik, Master Profesional ose Shkencor dhe
kurse Specializimi;

o Eksperiencë pune mbi një vit në Administratën Publike ose Institucione, njohuri dhe
ekperiencë në protokollim dhe dokumentim të akteve të prokurimit;

o Të kenë njohuri shumë të mira të legjislacionit për prokurimin publik Shqiptar si dhe të
ketë eksperiencë pune për sa i përket rregullave e standardeve të Bashkimit Evropian,
rregullave të PRAG;

o Përvojë në menaxhimin dhe zbatimin e projekteve IPA Adriatik etj. si dhe procedurave
të menaxhimit dhe zbatimit të projekteve Evropiane;

o Në kuadër të realizimit të detyrave të ndryshme kandidati duhet të ketë njohuri shumë të
mira të gjuhës Angleze. Të jetë i aftë të hartojë raporte në gjuhën angleze;

o Aftësi të shkëlqyera në përdorimin e kompjuterit të MS Office;
o Komunikim të mirë, aftësi organizative, menaxhuese dhe aftësi për të punuar në grup.

APLIKIMI

Aplikantët duhet të dorëzojnë aplikimet në zarf të mbyllur (për Specialist i lartë pranë Drejtorisë së
Prokurimeve Publike në Këshillin e Qarkut të Shkodrës, pranë Sekretarit / Protokollit të Këshillit të
Qarkut të Shkodrës , Rruga: 28 Nëntori, Këshillit të Qarkut të Shkodrës.

Kërkesa duhet të përmbajë një letër interesi e cila përmend pozicionin për të cilin aplikon kandidati ,
CV , një kopje të diplomave dhe certifikatat ndyshme.
Afati i fundit për pranimin e aplikimeve është dita  e premte, 1 Gusht 2014 , deri në ora 15:00 Vetëm
kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Kryetari

Maxhid CUNGU


