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PARATHËNIE
Partneriteti Publiko Privat (PPP) tashmë është i njohur si koncept zhvillimor dhe si mundësi për nxitjen e
rritjes ekonomike në të gjithë botën. PPP-të po aplikohen si mundësi për përshpejtimin e rritjes
ekonomike përmes zhvillimit të sektorëve të ndryshëm, e veçanërisht në sektorin e infrastrukturës dhe të
shërbimeve publike. Ky model i ri i zhvillimit ekonomik ndihmon rivitalizimin ekonomik, krijimin e vendeve
të punës dhe transformimin e rajoneve të pazhvilluara në qendra gjallëruese që tërheqin biznese të reja
dhe investime private.
Ndonëse PPP-të ndryshojnë nga shteti në shtet, ato zakonisht përfshijnë partnerë publikë dhe privatë që
punojnë në bashkëpunim për të nxitur financimin, talentet, teknologjitë dhe ekspertizën, si sinergji për të
promovuar investime të reja dhe zhvillim. Për qeveritë lokale, me kufizime buxhetore, PPP-të janë bërë
mjete të fuqishme për të realizuar një sërë investimesh të zhvillimit ekonomik lokal, që përndryshe nuk
do të kishin mund të ndodhnin.
Ky koncept zhvillimor, kur shoqërohet me politika të duhura, mjedis ligjor dhe institucione funksionale,
mund të jetë një katalizator i fuqishëm për rritje ekonomike të një vendi. Partneritetet më të mira
publike-private në botë, bashkojnë ekipe të fuqishme të liderëve të biznesit dhe ekspertë të zhvillimit
ekonomik, të cilët shfrytëzojnë resurset e një vendi për të krijuar një strategji koherente për zhvillim dhe
për të transformuar vendin në një ambient atraktiv për investime dhe biznes.
Që nga viti 2009, Kosova ka një mjedis ligjor dhe institucional si dhe një direktivë që rregullon sistemin e
PPP-së, të qartë, moderne dhe në përputhje me direktivat e BE-së. Pavarësisht nga kjo, përvoja e
komunave të Kosovës në identifikimin, implementimin dhe monitorimin e projekteve përmes PPP-ve
është ende modeste, me një sasi të kufizuar investimesh që janë përmbyllur dhe disa të tjera në
planifikim e sipër.
Mungesa dhe kufizimet buxhetore komunale, në njërën anë dhe nevoja për infrastrukturë dhe shërbime
gjithnjë në rritje në anën tjetër, vetëm sa e shtojnë rëndësinë e njohjes dhe forcimit të kapaciteteve për
PPP - të, si një mundësi për shumëfishim të investimeve në fusha të ndryshme në nivel lokal, e në veçanti
në infrastrukturën dhe ofrimin e shërbimeve publike.
PPP-të iu mundësojnë komunave tona rritje të investimeve të brendshme dhe mundësi për investime të
huaja direkte, si dhe përmes saj, zhvillim ekonomik lokal, shtim të vendeve të punës, përmirësim të
shërbimeve publike për qytetarët, modernizim të infrastrukturës dhe mirëqenie më të mirë sociale për
qytetarët në nivel lokal.
Qëllimi kryesor i këtij udhëzuesi, është të rrisë njohuritë, kapacitetet institucionale dhe individuale të
akterve të nivelit lokal (qeveritë lokale, sektori privat dhe komunitetet) për të identifikuar, planifikuar,
hartuar dhe zbatuar projekte, respektivisht për të realizuar investime përmes PPP-ve si një mundësi reale
për zhvillim ekonomik lokal, e pashfrytëzuar mjaftueshëm deri më tani.
Udhëzuesi lehtëson ndjekjen e hapave praktikë, ligjorë dhe përzgjedhjen e modeleve më të mira, në
harmoni me praktikat e suksesshme për të gjitha fazat e një procesi të investimeve me PPP, që nga faza e
identifikimit të projekteve, përzgjedhjes, parafizibilitetit, fizibilitetit, prokurimit, kontraktimit,
monitorimit, deri tek përmbyllja e një projekti.
Safet Fazliu,
Drejtor dhe Themelues i D&D Business Support Center
Page 2 of 34

TABELA E PËRMBAJTJES
Parathënie .................................................................................................................................................... 2
I HYRJE .......................................................................................................................................................... 5
II PARTNERITETI PUBLIK PRIVAT “PPP” ....................................................................................................... 6
1.

Përkufizimi ........................................................................................................................................ 6
1.1 Modelet PPP ................................................................................................................................... 6
1.2 Sektorët e aplikueshëm për PPP .................................................................................................... 7

2.

PPP NË KOSOVË ................................................................................................................................ 9
2.1 Ligjislacioni për PPP ........................................................................................................................ 9
2.2 Struktura institucionale ................................................................................................................. 9
2.3 Sektorët PPP ................................................................................................................................. 11
2.4 Fazat dhe akterët e projekteve PPP............................................................................................. 11

III. FAZA I: IDENTIFIKIMI I PROJEKTEVE PPP DHE STUDIMI I PARA-FIZIBILITETIT..................................... 13
Procedura 1: Zgjedhja e PPP projekteve potenciale ............................................................................. 13
Procedura 2: Studimi i para-fizibilitetit ................................................................................................. 14
Procedura 3: Shqyrtimi i raportit nga departamenti i PPP ............................................................... 14
IV. FAZA II: STUDIMI I FIZIBILITETIT DHE DOKUMENTET TENDERUESE .................................................... 15
Procedura 1: Themelimi i ekipit menaxhues të projektit ..................................................................... 15
1.1 Angazhimi i këshilltarëve të projektit.......................................................................................... 16
1.2 Planet për konsultime me palët e interesit ................................................................................. 16
Procedura 2: Përgatitja e studimit të fizibilitetit................................................................................... 17
2.1 Përballueshmëria ......................................................................................................................... 17
2.2 Analiza e kërkesave të tregut për shërbimet e projektit ............................................................ 18
2.3 Analiza e aspekteve teknike të projektit ..................................................................................... 19
2.4 Analiza financiare ......................................................................................................................... 19
2.5 Analiza e ndikimit ekonomik ....................................................................................................... 21
2.6 Shqyrtimi i aspekteve ligjore dhe institucionale për projektin .................................................. 21
2.7 Analiza e ndikimit mjedisor ......................................................................................................... 22
2.8 Identifikimi dhe ndarja e rreziqeve të projektit .......................................................................... 22
2.9 Analiza e vlerës për para e projektit ............................................................................................ 23
2.10 Vlerësimi i interesit të sektorit privat për projektin PPP .......................................................... 23
Procedura 3: Përgatitja e draft-marrëveshjes PPP dhe e draft-dokumenteve të tenderit.................. 24
Procedura 4: Shqyrtimi dhe aprovimi ose refuzimi nga ana e Komitetit për PPP ............................... 25
V. FAZA III: IMPLEMENTIMI I TENDERËVE PPP .......................................................................................... 25
1.

Përcaktimi i kritereve për vlerësim të ofertave ............................................................................ 25
Page 3 of 34

1.1 Prokurimi ...................................................................................................................................... 26
1.2 Procesi i ofertimit ......................................................................................................................... 26
1.3 Shpallja e tenderit, parakualifikimi dhe lista e ngushtë ............................................................. 26
1.4 Ftesa për ofertim .......................................................................................................................... 27
1.5 Komunikimi me ofertuesit ........................................................................................................... 27
1.6 Vlerësimi i tenderit dhe dhënja e kontratës PPP ........................................................................ 28
2.

Kontrata PPP dhe përmbyllja financiare ....................................................................................... 28
2.1 Finalizimi i kontratës PPP ............................................................................................................. 28
2.2 Përfundimi i marrëveshjes financiare.......................................................................................... 28
2.3 Arritja e marrëveshjes financiare ................................................................................................ 29

VI. FAZA IV: MBIKËQYRJA E KONTRATAVE PPP DHE TRANSFERIMI ......................................................... 29
1.

Zbatimi i projektit ........................................................................................................................... 29
1.1 Menaxhimi i kontratës ................................................................................................................. 29
1.2 Ndarja e përgjegjësive .................................................................................................................. 30
1.3 Monitorimi i zbatimit të projektit................................................................................................ 30
1.4 Ndryshimet e lejuara me kontratën PPP ..................................................................................... 30
1.5 Ndryshimet e pa-planifikuara në kontratën PPP ........................................................................ 30
1.6 Mosmarrëveshjet dhe zgjidhja e tyre .......................................................................................... 31
1.7 Përfundimi i kontratës ................................................................................................................. 31

2.

Vlerësimet ex-post ......................................................................................................................... 33

REFERENCAT ............................................................................................................................................... 34

Lista e figurave
Figura 1 Fazat e procesit PPP ........................................................................................................................ 5
Figura 2 Struktura organizative për PPP-të ................................................................................................. 10
Figura 3 Fazat dhe akterët PPP në Kosovë .................................................................................................. 12
Lista e tabelave
Tabela 1 Llojet e aseteve sipas sektorëve në të cilët një asset i infrastrukturës mund te tenderohet
përmes PPP ................................................................................................................................................... 8
Tabela 2 Shembull i listës së projekteve potenciale PPP ............................................................................ 13
Tabela 3 Ekipi për menaxhimin e projektit PPP .......................................................................................... 16
Tabela 4 Model i planit të konsultimeve me akterë të projektit ................................................................ 17
Tabela 5 Outputet e modelit dhe rezultatet kyçe të synuara të analizës fiannciare .................................. 20

Page 4 of 34

I HYRJE
Në kërkim të mundësive për investime të reja ose për përmirësim të infrastrukturës ekzistuese, si dhe
për ofrimin e shërbimeve publike, Partneriteti Publik Privat (PPP), si formë e realizimit të projekteve, ka
zënë vend të veçantë në politikat publike në Republikën e Kosovës. Me fillim në vitin 2009, është
aprovuar baza ligjore për PPP, janë themeluar institucionet relevante për udhëheqjen e procesit PPP dhe
janë hartuar dhe aprovuar rregulla dhe udhëzime përkatëse, të cilat shërbejnë si bazë e domosdoshme
për implementimin e projekteve.
PPP është një metodë dhe proces i veçantë për realizimin e projekteve publike. Procesi PPP është i
dizajnuar në atë formë që sektori publik dhe sektori privat, në bashkëveprim, angazhohen për realizimin
e synimeve të përbashkëta dhe afatgjatë në ofrimin e infrastrukturës dhe të shërbimeve publike. Kjo
mundësohet përmes marrëveshjeve PPP, sipas të cilave përcaktohen përgjegjësitë dhe përfitimet e
palëve gjatë realizimit të projektit të caktuar, duke e ndarë listën e rreziqeve dhe obligimet që rrjedhin
nga projekti.
Projektet PPP janë aranzhime afatgjata në ofrimin e infrastrukturës dhe të shërbimeve publike. Kur
flasim për projekt PPP, nënkuptojmë një proces kompleks, i cili në vete përmban disa faza me veprime të
një numri të caktuar të akterëve pjesëmarrës. Sipas praktikave ndërkombëtare, të aplikuara gjerësisht,
procesi PPP, është i ndërtuar në katër faza:
 Faza I: Identifikimi i projektit;
 Faza II: Studimi i fizibilitetit të projektit;
 Faza III: Përzgjedhja e operatorit ekonomik zbatues të projektit;
 Faza IV: Zbatimi dhe mbikëqyrja e projektit.
Figura 1. Fazat e procesit PPP

Fazat e procesit PPP
Faza I
Identifikimi

Faza IV

Faza II

Zbatimi/përmbyllja

Studimi

Faza III
Përzgjedhja
Synim i këtij udhëzuesi është paraqitja e procesit kompleks PPP me të gjitha fazat e tij dhe me veprimet
e nevojshme për zbatimin e projekteve për nivelin lokal në Republikën e Kosovës. Ky udhëzues do të
shërbejë për standardizimin dhe lehtësimin e realizimit të projekteve të ndryshme PPP në nivel
komunal. Udhëzuesi PPP për Komuna, është i hartuar kryesisht duke u bazuar në praktikat dhe
udhëzimet e publikuara nga Qendra Evropiane për PPP (‘EPEC”), Banka Botërore dhe Ministria e
Financave e Republikës së Kosovës.
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II PARTNERITETI PUBLIK PRIVAT “PPP”
1. PËRKUFIZIMI
Ne aspektin teorik por edhe në atë praktik, Partneriteti Publik Privat (PPP) ka shumë kuptime. Për këtë
arsye, definimi i tij bëhet më i vështirë. Madje, në vende të ndryshme mund të hasen definime të
ndryshme. Terminologji të caktuara për PPP kanë për bazë nevojën për të sqaruar në mënyrë
kuptimplote domethënien e aktiviteteve PPP. Në literaturë dhe në praktikë nuk ka ndonjë konsesus
rreth definimit të Partneritetit Publik Privat. Banka Botërore, në vitin 2014, ka ofruar përkufizimin në
vijim, duke përshkruar PPP-në si:
“Një kontratë afatgjatë midis një pale private dhe një entiteti qeveritar, për të siguruar një aset publik
ose shërbim, në të cilat pala private bart rrezik të rëndësishëm dhe përgjegjësi të menaxhimit, dhe
shpërblimi është i lidhur me performancën”. (Banka Botërore , 2014).
Ky përkufizim, i rishikuar më vonë, i gjerë në vete përfshin lloje te ndryshme te marrëdhënieve
kontraktuale në mes te partnerëve privat dhe shtetëror/publik. Në këtë kontekst, PPP-të shpjegohen në
bazë të tre parametrave te gjerë: se pari: lloji i aseteve të përfshira; së dyti: funksionet për të cilat
partneri privat është përgjegjës, dhe; së treti: mënyra e pagesës dhe burimet e financimit për palën
private, për punën që bën.
1.1 MODELET PPP
Lista e modeleve PPP mund të jetë e gjatë, varësisht prej vendit apo kontekstit të aplikimit. Ndonëse ka
përpjekje të standardizimit të modeleve dhe politikave PPP nga organizata multinacionale si Banka
Botërore apo edhe organizata me shtrirje regjionale si Qendra Evropiane për PPP - EPEC, Banka
Evropiane per Rindërtim dhe Zhvillim - BERZH etj, nuk ka një listë të dakorduar gjerësisht të modeleve
PPP. Me këtë për bazë, në vijim po prezantojmë disa prej modeleve më të shpeshta të aplikueshme PPP,
me veçoritë dhe aplikimin e tyre:
O&M (Operimi dhe Mirëmbajtja): sipas këtij lloji të kontraktimit, institucioni publik i nivelit lokal, të
mesëm apo qendror i administratës shtetërore, arrin marrëveshje me operatorë privat, biznes individual
apo konzorcium, rreth menaxhimit dhe mirëmbajtjes së një aseti apo infrastrukture publike ekzistuese.
Modeli i kontraktimit PPP aplikohet më së shumti në ofrimin e shërbimeve të ujësjellësit dhe
kanalizimeve; menaxhimit të hedhurinave; mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave të gjelbëruara;
mirëmbajtjen e rrugëve dhe menaxhimin e hapësirave të parkimit për makina, etj.
DB (Dizajn dhe Ndërtim): institucioni publik negocion me partnerët privat projektimin dhe ndërtimin e
një objekti që duhet të jenë në përputhje me minimum e standardeve të performancës, të vendosura
nga organi publik. Pasi ndërtimi të jetë përfunduar, institucioni publik mban pronësinë e objektit dhe e
menaxhon atë. Modeli i kontraktimit gjen zbatim në ndërtimin e infrastrukturës publike, si: rrugë, rrugët
me pagesa shfrytëzimi dhe autostradat, ujë dhe kanalizim, objektet për aktivitete rekreative dhe qendra
sportive dhe ofrimin e shërbimeve të ndryshme publike.
TK (Turnkey – “çelësat në dorë”): sektori publik ofron financimin për projektin, por angazhon partnerë
nga sektori privat për të hartuar dizajnin, ndërtimin dhe menaxhimin e objektit të projektit, për një
periudhë të caktuar kohore, zakonisht për periudha të gjata kohore. Institucioni publik e ruan pronësinë
në asete dhe në projekt, ndërsa përcakton standardet dhe kriteret minimale të performancës për
partnerin privat. Modeli i tillë aplikohet në rastet kur sektori publik ka interes të mbajë pronësinë mbi
projektin dhe asetet, përderisa e tërheqë një operator privat për ndërtimin dhe ofrimin e shërbimeve të
menaxhimit, si në rastet e ofrimit të shërbimeve të ujit dhe kanalizimit; ndërtesave publike; objekteve
sportive dhe stadiumeve. Modele të ngjashme mund të realizohen edhe me financim privat, sidomos
kur synohet zgjerimi i pjesëve aktuale të ndërtimit.
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Lease – Purchase (Qira – Blerje): Partneri privat ofron financimin dhe ndërtimin e objektit, të cilin pastaj
ia ofron me qira sektorit publik. Institucioni publik paguan në emër të qirasë në periudha të caktuara
kohore dhe mund të pronësojë objektin në fund të periudhës kontraktuese. Ky model kontraktimi
aplikohet në ndërtesat publike; ujësjellës dhe kanalizime; menaxhim të hedhurinave; teknologji
informative, etj.
DBO (Dizajn – Ndërtim – Operim): përderisa sektori publik mban pronësinë mbi objektet, partneri privat
ofron dizajnin, ndërtimin dhe bën operimin e aseteve për periudhë të caktuar, që është një model i
ngjashme me “privatizimin” e përkohshëm.
BDO/LDO (Blej/Huazo-Zhvillo-Opero): partneri privat blen apo merr me qira objektin e infrastrukturës,
me qëllim të zgjerimit apo përmirësimit të tij. Pastaj menaxhon me objektin për periudhë të caktuar
kohore, përderisa bën kthimin e investimeve të bëra me normën e kthimit në investim nga sektori
publik. Edhe ky model ka ngjashmëri me privatizimin e përkohshëm.
BOT (Ndërto – Opero – Transfero): partneri privat ndërton objektin në përputhje me standardet e
paracaktuara në marrëveshje me sektorin publik. Pastaj menaxhon me objektin për kohë të caktuar dhe
transferon objektin te institucioni publik, partner, pas periudhës së koncesionimit. Projekti gjeneron të
hyrat gjatë periudhës së koncesionimit dhe mundëson kthim të investimit për partnerin privat.
BOOT – DBFO (Ndërto – Posedo – Opero – Transfero): me anë të këtij modeli partneri publik arrin
marrëveshje me partnerin privat dhe mban pronësinë e aseteve dhe të projektit. Partneri privat ofron
dizajnin, ndërtimin, bën operimin me objektin dhe njëkohësisht është edhe pronar. Pas përfundimit të
kontratës kthen pronësinë e objektit te sektori publik kontraktues. Financimin e siguron investitori
privat, i cili edhe e mban të drejtën e realizimit të të hyrave që rrjedhin nga menaxhimi me objektin gjatë
periudhës së kontraktimit. Periudha e koncesionimit duhet të jetë e mjaftueshme që t’i mundësojë
investitorit privat kthimin e investimit dhe të realizojë një normë konkurruese të kthimit në investim. Kjo
formë e PPP përdoret më së shumti në iniciativat private të financimit (PFI) në Britaninë e Madhe dhe
aplikohet në një gamë të gjerë të infrastrukturës, përfshirë ujin dhe kanalizimet, objektet dhe hapësirat
sportive dhe rekreative, aeroportet, ndërtesat publike, parkingjet për makina, menaxhimin e
hedhurinave, etj.
BOO/LOO (Ndërto-Posedo-Opero): institucioni publik ia transferon pronësinë dhe menaxhimin e
aseteve ekzistuese partnerit privat ose negocion ndërtimin dhe menaxhimin e aseteve të reja, që nuk do
të transferohen nga sektori privat (sikur në rastin BOOT). Financimi i projektit mbetet me sektorin privat.
Modeli është i ngjashëm me modelin BOOT, edhe pse ky model mund të duket më i përafërt me
privatizim. (Gatti, 2013).
1.2 SEKTORËT E APLIKUESHËM PËR PPP
Partneritetet Publike Private aplikohen për të mundësuar ofrimin e shërbimeve publike me kosto të
përballueshme ekonomike, por edhe për të zhvilluar qasje gjithëpërfshirëse të komunitetit. Partneriteti
Publik Privat përdoret gjerësisht për të përshkruar relacione ndërveprimi në aktivitete dhe aspekte të
ndryshme midis sektorit publik dhe privat në kuadër të një vendi apo më gjerë. Sferat në të cilat sektorët
publik dhe privat ndërveprojnë janë të shumtë.
Partneritetin publik privat e shohim sot të gjejë aplikim në sektorë të shumtë ekonomikë dhe shoqërorë,
të cilët deri dikur kanë qenë sektorë ekskluzivë të shtetit, përfshirë: arsimin, shëndetësinë, ambientin,
punësimin, sigurinë, strehimin social, infrastrukturën e transportit, telekomunikacionin, sportin dhe
rekreacionin, turizmin dhe kulturën, bujqësinë dhe rehabilitimin e tokës, parqet industriale, energjinë
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elektrike, ngrohjen, ujësjellësin dhe kanalizimet, hedhurinat, hulumtimet dhe zhvillimin, zhvillimin e
qëndrueshëm, objektet qeveritare dhe publike, resurset natyrore, etj.
Këto aktivitete mund të përfshijnë, pa u kufizuar vetëm ne këto, politika të caktuara, programe të
ndryshme shoqërore me karakter zhvillimi, invetimi, edukimi, kulture, shëndetësie, etj.
Tabela 1 Llojet e aseteve sipas sektorëve në të cilët një aset i infrastrukturës mund te tenderohet përmes PPP

Sektorët ekonomikë dhe socialë

Transport/rrugë

Transport/hekurudha

Transport/infrastrukturë urbane
Transport/porte dhe aeroporte

Uji dhe hedhurinat

Energjia

Teknologjia informative dhe
telekomunikimet
Turizmi
Agrobiznesi
Shëndetësor, arsimi, siguria/burgjet,
drejtësia/gjykatat, strehimi social
Sportive, reagim emergjent dhe
sigurisë lokale, akomodim qeveritar

Shembull investimi
-

Rrugë të reja, projekte të urave dhe tuneleve
Përmirësimi dhe zgjerimi i rrjetit të rrugëve
Kyçje për qasje (porte detare)
Linja hekurudhore
Lidhje të shpejta (p.sh në aeroporte)
Qiradhënie e mjeteve të transportit hekurudhor
Metro dhe projekte të tjera transiti
Infrastruktura për transit të shpejtë me autobus
Parkingje për makina
Porte të reja apo zgjerim i porteve ekzistuese
Aeroporte të reja apo zgjerim i aeroporteve ekzistuese
Impiante të trajtimit të ujërave të zeza
Prodhimi dhe shpërndarja e ujit
Sisteme të menaxhimit të mbeturinave të ngurta
Riciklim mbeturinash
Impiante të prodhimit të energjisë
Linja të transmetimit të energjisë elektrike
Tubacione të gazit
Efikasiteti i energjisë (për shembull, në ndërtesat publike ose
në ndriçim urban)
Lidhje të kabllove optike me fiber
Rrjete të telekomunikimeve
Parqe nacionale
Objekte të trashëgimisë kulturore
Deponi të drithërave dhe frutave
Projekte për ujitjen e tokave
Spitale, shkolla, objekte universitare, banesa për studentë
Ndërtesa të gjykatave, objekte të burgjeve
Strehime sociale
Qendra sportive
Zyra qeveritare
Stacione të zjarrëfikjes, stacione policore
Objekte ushtarake dhe të mbrojtjes

Burimi: (PPP Knowledge Lab, 2015)
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2. PPP NË KOSOVË
2.1 LIGJISLACIONI PËR PPP
Partneritetet Publike Private në Kosovë zënë fill në vitin 2009, me aprovimin e ligjit për partneritetet
publiko-private dhe koncesionet në infrastrukturë dhe procedurat për dhënien e tyre, ligji nr. 03-L-090.
Baza ligjore për PPP u rishqyrtua dhe u ndryshua në vitin 2011, me Ligjin për Partneritet Publik-Privat,
Nr. 04/L-045, me qëllim të avancimit të kornizës ligjore për partneritet publik privat duke përfshirë
procedurat për të hyrë në një partneritet publik privat, përmbajtjen dhe strukturën e marrëveshjeve për
partneritet publik privat si dhe strukturën institucionale përgjegjëse për menaxhimin dhe zhvillimin e
Partneritetit Publik Privat, në Republikën e Kosovës. (Ministria e Financave, 2016).
Me qëllim të zbatimit të ligjit për PPP dhe aprovimin e procedurave praktike për proceset PPP, janë
aprovuar direktiva të veçanta. Në vijim është lista me direktivat e aprovuara deri më tani:
Direktiva nr. 1/2011: mbi procedurat për shqyrtimin dhe aprovimin e projekteve PPP.
Direktiva nr. 2/2011: për ekipet për menaxhimin e projekteve.
Direktiva nr. 3/2011: për shqyrtimin dhe miratimin e projekteve komunale PPP.
Direktiva nr. 4/2012: për publikime të njoftimeve PPP.
Direktiva 4/2012, shtojca 1: njoftimi për kualifikim.
Direktiva 4/2012, shtojca 2: njoftimi për kompanitë e kualifikuara.
Direktiva 4/2012, shtojca 3: njoftimi i kërkesës për propozim.
Direktiva 4/2012, shtojca 4: njoftimi për dhënie të kontratës PPP.
Direktiva 4/2013, shtojca 5: njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit.
Direktiva nr. 5/2013: për mënyrën e raportimit të rregullt të autoriteteve publike tek KPPP.
Direktiva 5/2013: shtojca 1.
2.2 STRUKTURA INSTITUCIONALE
Për zbatimin e ligjit PPP, themelohet Komiteti për Partneritete Publike Private (KPPP) me pesë (5)
anëtarë të përhershëm, në kuadër të Ministrisë së Financave, me këtë përbërje: Ministri për Financa
është anëtar i përhershëm i KPPP dhe është kryesuesi i KPPP. Katër (4) anëtarët tjerë të përhershëm të
KPPP, të cilët duhet të jenë në rang të Zëvendës-Kryeministrit ose të Ministrit, caktohen me vendim të
Qeverisë.
KPPP e ka rolin udhëheqës për zhvillimin e politikave, projekteve dhe programeve të PPP dhe përgatit
rekomandime për Qeverinë e Kosovës për shqyrtim dhe miratim nga ajo, me të drejtat dhe përgjegjësitë
në vijim: zhvillimin dhe menaxhimin e programit kombëtar të PPP; zhvillimin e politikave të përgjithshme
të PPP; nxjerrjen e rregulloreve të zbatimit dhe sqarimeve lidhur me rregullat, procedurat dhe
standardet për projektet e PPP si dhe dokumentet e projektit që janë të detyrueshme për të gjitha
Autoritetet publike; nxjerrjen e vendimeve për Autoritetet publike me qëllim të sigurimit të zbatimit të
rregullt të ligjeve dhe rregulloreve që ndërlidhen me një projekt të PPP; shqyrtimin dhe miratimin ose
refuzimin e Propozim-Projekteve në bazë të parimit të Vlerës për Para si dhe faktorëve të tjerë në
interesin publik; identifikimin e Autoriteteve Kontraktuese për Projektet e caktuara; veprimin në cilësinë
e Autoritetit Kontraktues për Projekte të caktuara; miratimin ose refuzimin e Mbështetjes Ekonomike
për Projekte; mbikëqyrjen dhe shqyrtimin e performancës së përputhshmërisë dhe ekzekutimit të
projektit; shqyrtimin dhe miratimin e propozim ndryshimeve dhe plotësimeve e modifikimeve në
marrëveshje në bazë të parimit të Vlerës për Paranë dhe faktorëve të ngjashëm; mbajtjen e regjistrit
kombëtar të PPP; marrjen e vendimeve lidhur me shfrytëzimin e fondeve nga ndarjet buxhetore për PPP
dhe marrjen e vendimeve tjera relevante lidhur me PPP.
Më tutje themelohet Departamenti qendror për partneritet publik privat në kuadër të Ministrisë së
financave, me këto përgjegjësi:
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Ofrimin e ndihmës, këshillave dhe mbështetjes teknike për Autoritetet publike dhe për të gjitha
çështjet që janë të lidhura me PPP;
Bërjen e rekomandimeve lidhur me kornizën ligjore, rregullatore, institucionale dhe të politikave
të PPP;
Zhvillimin dhe shpalljen e procedurave dhe standardeve, në bazë të praktikave të mira
ndërkombëtare;
Shqyrtimin dhe nxjerrjen e opinioneve lidhur me qëndrueshmërinë e propozim-projekteve si
dhe përgatitjen e rekomandimeve për KPPP dhe Autoritetet publike;
Shpërndarjen e informatave lidhur me programin PPP dhe projektet individuale;
Përfshirjen e akterëve dhe fushatave publike të edukimit për PPP;
Koordinimin e aktiviteteve lidhur me PPP në të gjithë sektorët ekonomikë dhe shoqërorë.

Figura 2 Struktura organizative për PPP-të

Komiteti për PPP

Departamenti PPP

Autoriteti publik

Partneri
Privat

Partneri
Privat

Autoriteti publik

Partneri
Privat

Partneri
Privat

Autoriteti publik

Partneri
Privat

Partneri
Privat

Burimi: (Ministria e Financave dhe USAID, 2014 )
Ligji për PPP në Kosovë përcakton dy forma të marrëveshjeve:
- Kontraktuese: Partneritetet kontraktuese përfshijnë koncesionet dhe/ose kontratat publike, me
kusht që në bazë të kësaj kontrate publike partneri privat të ofrojë një shërbim publik ose
infrastrukturë publike në emër të Autoritetit publik; merr përsipër rrezikun dhe përgjegjësitë
financiare, teknike, ndërtimore dhe/ose operative në lidhje me ofrimin e shërbimit publik ose
infrastrukturës publike; pranon pagesa të rregullta nga Autoriteti publik për ofrimin e shërbimit
publik ose infrastrukturës publike, pagesa këto që mund të jenë në formë të pagesave të
njëanshme, dhe që pasqyrojnë rrezikun e disponueshmërisë, kërkesës ose ndërtimit që është
marrë përsipër nga partneri privat; dhe
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-

Institucionale: partneritetet institucionale përfshijnë: një partneritet publiko-privat institucional
mund të themelohet nga një autoritet publik përmes blerjes nga një ose më shumë partnerë
privatë të aksioneve të komunës në një ndërmarrje publike ekzistuese, funksioni i vetëm i së
cilës është kryerja e një shërbimi publik ose ofrimi i një infrastrukture publike, me kusht që
partneri privat po ashtu merr pjesë në drejtimin e ndërmarrjes publike ose merr pjesë në
kryerjen e shërbimit publik ose ofrimin e infrastrukturës publike.

2.3 SEKTORËT PPP
Ligji për PPP përcakton edhe sektorët kryesorë në të cilët mund të aplikohen modelet PPP:
- Transport, duke përfshirë sistemin hekurudhor, transportin në binarë, aeroportet, rrugët,
tunelet, urat, parkingjet, transportin publik;
- Infrastrukturë energjetike, përjashtuar ndërtimin e kapaciteteve të reja për gjenerim të
energjisë;
- Naftësjellës, gazsjellës, rafinim dhe distribuim; prodhim, distribuim, trajtim, mbledhje dhe
administrim të ujit, ujërave të zeza, drenazhës, ujitjes, kanaleve;
- Mbledhje, deponim, riciklim dhe menaxhim të mbeturinave;
- Telekomunikacion;
- Arsim;
- Sport dhe rekreacion;
- Shëndetësi; turizëm dhe kulturë;
- Infrastrukturë të burgjeve;
- Rehabilitim të tokës dhe pyjeve;
- Parqe industriale;
- Strehim publik, strehim social dhe punë sociale;
- Ndërtesa qeveritare, administrative dhe publike;
- Shërbim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës bazuar në TI dhe të dhëna.
2.4 FAZAT DHE AKTERËT E PROJEKTEVE PPP
Krahas praktikave të aplikuara ndërkombëtare, e posaçërisht duke e bazuar në udhëzuesit e EPEC-ut,
Kosova ka ndërtuar procesin PPP në katër faza. Figura 3 në vazhdim pasqyron fazat e procesit PPP në
Kosovë dhe veprimet kryesore të akterëve përgjegjës gjatë procesit PPP, prej fazës fillestare të
identifikimit të projektit, deri në fazën e fundit, të përmbylljes së kontratës PPP dhe kthimit të aseteve te
autoriteti publik.
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Figura 3 Fazat dhe akterët PPP në Kosovë

FAZAT PPP

FAZA 1: PPP STUDIMI
I PARAFIZIBILITETIT

FAZA 2: STUDIMI I
FIZIBILITIETIT PPP,
DRAFT KONTRATA
DHE DOKUMENTET
E TENDERIT

Autorite ti Publik/
Komuna

De partame nti PPP

Përzgjedhja e projekteve
PPP dhe përgatitja e
studimit të para-fizibilitetit

Shqyrtimi i studimit të
para-fizibilitetit

Komite ti PPP

Se ktori Privat

Përgatitja e studimit të
fizibilitetit PPP
Përgatitja e draft kontratës
PPP
Përgatitja e draft
dokumenteve të tenderit

Shqyrtimi i dokumenteve

Aprovimi/Refuzimi

Implementimi i procesit të
tenderit PPP

FAZA 3:
IMPLEMENTIMI I
TENDERIT PPP

Kualifikimi dhe dorëzimi
i propozimit PPP
Negociimi dhe nënshkrimi i
kontratës

Negociimi dhe
nënshkrimi i kontratës

Shqyrtimi i kontratës

FAZA 4: MENAXHIMI I
KONTRATËS PPP

Menaxhimi i kontratës monitorimi i performancës

Burimi: (Ministria e Financave, 2016)

Aprovimi/Refuzimi i
Kontratës

Ofrimi i shërbimeve

III. FAZA I: IDENTIFIKIMI I PROJEKTEVE PPP DHE STUDIMI I PARA-FIZIBILITETIT
Faza I e procesit PPP zhvillohet përmes tri procedurave të cilat i ndërmerr Autoriteti publik:
1. Zgjedhja e projekteve potenciale të përshtatshme për PPP;
2. Përfundimi i studimit të para-fizibilitetit;
3. Shqyrtimi i raportit dhe rekomandimet nga departamenti i PPP për hapat e ardhshëm.
Para se të prezantohen procedurat e Fazës 1, është e rëndësishme të sqarohen dy askpekte relevante
për projektet e nivelit komunal:
1. Për projektet e nivelit komunal, nuk kërkohet hartimi i studimit të para-fizibilitetit. Kjo është
rregulluar me Direktivën nr. 3/2011. Përkundër kësaj, në raste të veçanta, kur trajtohet ndonjë
projekt i madh me ndikime të natyrave të ndryshme në rrethinë, mund të vendoset që të
hartohet një studim i para-fizibilitetit.
2. Procedurat e Fazës 1 në mënyrë të përgjithshme kërkojnë marrjen e vendimeve për projektet
potenciale duke u bazuar vetëm në informacionet fillestare, të disponueshme dhe të kufizuara,
për projektet potenciale. Në këtë fazë të hershme, informacionet e projektit, shpesh janë të
natyres kualitative dhe të limituara. Qëllimi i fazës së parë është për të përcaktuar nëse nje
projekt i dhënë fillimisht duket të jetë i mundshëm që më vonë do të mund të ishte një projekt
PPP i zbatueshëm. Në këtë fazë vendoset se a duhet të shpenzohen burime shtesë njerëzore
dhe financiare për të kryer analiza të detajuara të fizibilitetit në fazën pasuese.
PROCEDURA 1: ZGJEDHJA E PPP PROJEKTEVE POTENCIALE
Identifikimi i projekteve shënon hapin fillestar në nisjen e procesit PPP. Në këtë faze përcaktohet nëse
një projekt i veçantë mund të zhvillohet përmes PPP, në vend të metodave tjera të prokurimit. Në
kuadër të kësaj faze bëhet selektimi i projekteve duke u bazuar në vlerësimin e investimeve dhe në
specifikimin e outputeve të synuara. Autoritetet publike ballafaqohen vazhdimisht me resurse të
kufizuara financiare në raport me nevojat publike dhe kërkesat për investime. Në përballje me resurset e
kufizuara, autoritetet publike detyrohen të bëjnë listë prioritetesh për investime përbrenda mundësive
reale për financim dhe menaxhim.
Veprimet: Zhvillimi i një liste të projekteve nga autoriteti publik që kanë karakteristikat e mëposhtme:
-

-

Janë projekte prioritare për autoritetin publik;
Janë projekte që kërkojnë investime relativisht të mëdha, me një vlerësim fillestar te
investimeve dhe kostove të operimeve në përgjithësi më të larta se përafërsisht 500 mijë Euro;
Jane projekte me jetëgjatësi të dobishme për së paku 5 vjet ose me shumë;
Janë projekte të përballueshme nga aspekti buxhetor i autoritetit publik apo të
përdoruesve përfundimtarë, në rast se përdoruesit përfundimtarë do të ngarkoheshin me tarifa,
si dhe ka mundësi dhe interes nga sektorit privat për ofrimin e projektit dhe shërbimeve;
Kërkojnë ofrimin e shërbimeve në vazhdueshmëri përgjatë jetës së projektit, përveç ndërtimit të
një aseti të ri apo ndërtese.

Tabela 2 Shembull i listës së projekteve potenciale PPP
Nr.
1
2

Emri i Projektit

Sektori

Shuma e investimit
të vlerësuar

Jetëgjatësia e
projektit

Përshkrim i
projektit

PROCEDURA 2: STUDIMI I PARA-FIZIBILITETIT
Tipar dallues i projekteve PPP është se kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së projekteve bazohen në
outpute, në vend të inputeve. Sipas kësaj qasje, institucioni publik vendos kërkesa teknike dhe
standarde të shërbimit, përderisa investitori privat bartë rrezikun e dizajnimit dhe të ofrimit të
shërbimeve me standardin e paracaktuar. Për dallim prej prokurimeve klasike me fonde publike, ku
kontraktimet bazohen në kërkesat për inpute në projekte, në kontraktimet PPP konkurrimi për projekte
do të mundësojë përzgjedhjen e ofertës më të mire, e cila i përmbush kërkesat për outpute dhe
shërbime cilësore. Kërkesat për dizajn dhe listimi i qartë i shërbimeve sipas standardit, është aspekt kyq
për suksesin e projektit.
Autoriteti publik, në bazë të një liste të qartë të pyetjeve për karakteristikat e çdo projekti të
përzgjedhur, përcakton nëse kjo garanton shpenzimin e burimeve shtesë për të kryer një studim të plotë
të fizibilitetit për PPP. Gjithashtu, definon se cilat janë çështjet dhe rreziqet kryesore në të cilat duhet të
përqendrohet studimi i fizibilitetit. Qëllimi i kësaj procedure është të shqyrtojë listën e projekteve
prioritare që autoritetit publike e prezantojnë, për të përcaktuar nëse ato duhet të zbatohen përmes
teknikave të PPP.
Veprimet:
- Plotësimi i pyetësorit për hartimin e studimit të para-fizibilitetit;
- Për çdo projekt, bazuar në përgjigjjet e kësaj liste të kontrollit të para-fizibilitetit të PPP-së,
autoriteti publik duhet të rekomandojë nëse projekti duhet në vazhdim të konsiderohet si PPP,
apo nëse duhet konsideruar për implementim përmes prokurimeve publike konvencionale.
Departamenti PPP në Ministrinë e Financave ofron modelin e gatshëm të studimit të para-fizibilitetit, që
mund të përdoren si bazë për projekte të shumta PPP.
PROCEDURA 3: SHQYRTIMI I RAPORTIT NGA DEPARTAMENTI I PPP
Propozimet me studimet e para-fizibilitetit dërgohen në Departamentin PPP në Ministrinë e Financave.
Autoritetet publike janë të obliguara të sigurojnë aprovimin e studimit të para-fizibilitetit nga
Departamenti PPP dhe nga Komiteti për PPP, në mënyrë që të vazhdohet me studimin e mëtejme të
fizibilitetit për projektin e caktuar. Qëllimi i kesaj procedure është që departamenti PPP të sigurojë
rekomandime praktike, bazuar në informacionet fillestare të disponueshme, nëse duhet investuar kohë
dhe burime shtesë në përgatitjen e plotë dhe të detajuar të analizave të fizibilitetit të Fazës 2 të
projektit.
Veprimet:
Stafi i Departamentit PPP duhet t’i shqyrtojë të gjitha raportet e projektit të Fazës l. Përveç se të
sigurohet që raportet e projektit në Fazën 1 janë të kompletuara,
- Departamenti i PPP-së duhet të fokusohet në përshkrimet e pikave të forta dhe kufizimeve të
projektit nga perspektiva e Qeverisë. Në veçanti, departamenti i PPP-se siguron që:
o Komponentet kryesore të projekteve janë politika publike bindëse për atë se pse duhet
të implementohet projekti si PPP;
o Pengesat eventuale të projektit janë ato për të cilat Qeveria në parim, është e gatshme
të ndihmojë në zgjidhjen e tyre, dhe se të paktën disa prej opsioneve të indentifikuara
për zgjidhjen e këtyre pengesave duken të pranueshme;
o Nëse ka shqetësime specifike ose pyetje që departamenti i PPP-së ka për projektin,
duhen theksuar ashtu që të analizohen në veçanti dhe të adresohen në fazën e
ardhshme të studimit të fizibilitetit të projekti;
- Së fundmi, departamenti PPP duhet të sigurojë komente të metalizuara dhe këshilla në çështjet
kryesore, që të adresohen rreziqet në studimin pasues të plotë të fizibilitetit të PPP-së, duke
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përfshirë opsionet e veçanta në dispozicion për zgjidhjen e çështjeve dhe sfidave të mundshme,
kur duhen konsideruar.
IV. FAZA II: STUDIMI I FIZIBILITETIT DHE DOKUMENTET TENDERUESE
Përgatitja e detajuar e projektit synon aprovimin nga autoriteti publik, për të cilën gjë nevojiten resurse
te konsiderueshme financiare dhe njerëzore. Faza e dytë paraqet hapin në vazhdim të procesit PPP pas
vlerësimeve fillestare që lidhen me identifikimin dhe vlerësimin preliminar të projektit. Sigurimi i
aprovimit nga autoriteti kontraktues, është i domosdoshëm në mënyrë që projekti të mund të avancojë
në fazën tjetër me legjitimitet të plotë institucional. Në këtë fazë duhet kompletuar analiza e plotë dhe e
hollësishme e fizibilitetit të projektit si një PPP, drafti i kontratës ku jepen hollësitë e strukturës së
propozuar për alokim të rrezikut dhe drafti i dokumenteve të tenderit për PPP-në.
Në vijim paraqiten procedurat dhe veprimet konkrete për realizimin e kësaj faze.
PROCEDURA 1: THEMELIMI I EKIPIT MENAXHUES TË PROJEKTIT
Duke pasur parasysh kompleksitetin e projekteve PPP, vendosja e strukturës së projektit dhe pajisja me
resurset e nevojshme, është e domosdoshme. Themelimi i ekipet të projektit, këshilltarëve të
nevojshëm dhe i strukturës qeverisëse, së bashku me hartimin e një plani të detajuar për menaxhimin e
projektit do të kursejë kohën dhe resurset, duke i shtuar sigurinë procesit të projektit në fazat e
mëvonshme.
Varësisht nga natyra e projektit PPP, kërkohen edhe njohuritë përkatëse dhe personel e strukturë e
caktuar për të marrë vendimet strategjike të projektit dhe për të kryer obligimet operative. Për këtë
qëllim, ka një praktikë gjerësisht të aplikueshme për themelimin e strukturës së tillë:
- Bordin e projektit, ose këshillin drejtues, të përbërë nga akterët kryesorë të sektorit publik, të
udhëhequr nga një zyrtar i lartë i autoritetit publik;
- Ekipin menaxhues të projektit, përgjegjës për veprimet e përditshme të projektit, përfshirë
menaxhimin me këshilltarët, dhe raportimin tek këshilli drejtues i projektit. Emërimi i
udhëheqësit të projektit me përvojë nga sektori publik dhe privat, është i një rëndësie të
veçantë.
Ekipi i njëjtë mund të mbikëqyrë më shumë se një projekt në kuadër të institucionit dhe në këtë formë
do të mundësohet ngritja e nivelit të njohurive dhe përvojës në menaxhim të projekteve të ndryshme
përbrenda institucionit përkatës, duke shfrytëzuar racionalisht resurset e autoritetit publik.
Konsistenca përgjatë fazave të projektit PPP, është e domosdoshme dhe ajo do të arrihet duke ndërtuar
strukturë të qëndrueshme, pjesë të kontratës, për të shpërndarë informatat e nevojshme te ekipit në
faza të ndryshme. Kontinuiteti edhe pas fazës së nënshkrimit të kontratës e lehtëson dhe ngrit nivelin
cilësor të monitorimit të kontratës nga autoriteti publik.
Ekipi menaxhues i projektit themelohet sipas Direktivës për PPP nr. 2/2012.
Veprimet:
 Identifikimi i çështjeve kyçe për projektin e PPP-së: teknike, ligjore, financiare, komerciale,
mjedisore, sociale, të menaxhimit të paleve të interesuara, rregullatorë, etj.
 Nominimi i një zyrtari të autoritetit publik me njohuri të përgjithshme përkatëse dhe
eksperiencë për mbikëqyrje të secilës fushë të identifikuar të çështjeve. Zyrtarët mund të
mbulojnë më tepër se një fushë të çështjeve.
 Konfirmimi i mënyres si do të organizohet ekipi, si do të takohet për të shqyrtuar programin dhe
çështjet, dhe veçmas si do të marrë vendime të qarta.
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Tabela 3 Ekipi për menaxhimin e projektit PPP
Nr
1
2
3
4
5
6

Fusha e përgjegjësive
Drejtuesi i ekipit menaxhues te projektit te PPP
Eksperienca teknike dhe specifike me sektorin
Eksperienca ne analizat financiare dhe ekonomike
Kërkesat ligjore dhe rregullatore
Ndikimet mjedisore
Prokurimi

Emri i zyrtarit

1.1 ANGAZHIMI I KËSHILLTARËVE TË PROJEKTIT
Projektet PPP kërkojnë personel me përvojë dhe profesionistë të fushave të ndryshme. Angazhimi i
ekipit të këshilltarëve të duhur kërkon gjithashtu mjete buxhetore dhe planifikim paraprak. Zakonisht,
për projekte të tilla angazhohen individë dhe kompani këshilluese me përvojë në aspekte të ligjore,
financiare, të biznesit dhe të taksave. Ekipe të specializuara për projekte PPP apo bankat investive, si
dhe ekspertë teknikë të specializuar në sektorë të ndryshëm të infrastrukturës apo të shërbimeve
publike. Këshilltarët angazhohen sipas një plani të detajuar se si do të shfrytëzohen dhe cilat do të jenë
objektivat e tyre. Angazhimi i tyre përqendrohet zakonisht në fazën e përgatitjes së studimit të
fizibilitetit dhe të dokumenteve të tenderit, por edhe në fazat tjera të udhëheqjes së tenderit apo të
mbikëqyrjes së projektit. Këshilltarët angazhohen përmes një procesi të hapur konkurrues dhe
transparent si dhe aplikohen nxitës financiar të përshtatshëm për t’i shërbyer objektivave të projektit.
Veprimet:
- Hartimi i përshkrimit të detyrave për ekipin e jashtëm këshillues;
- Tenderimi dhe udhëheqja e procesit të përzgjedhjes së ekipit të këshilltarëve.
Hapi i parë i angazhimit të këshilltarëve, është hartimi i planit implementues të projektit, në mënyre të
detajuar. Plani, në të shumtën e rasteve përmban:
- Zhvillimin e dokumentit;
- Konsultimin me palët e interesuara;
- Procesin e tenderimit dhe kontaktin me sektorin privat; dhe
- Procesin e miratimit nga qeveria.
Përdorimi i mjeteve të duhura apo programeve softuerike në menaxhimin e procesit të projektit, është
praktikë e domosdoshme.
1.2 PLANET PËR KONSULTIME ME PALËT E INTERESIT
Një aspekt tjetër i rëndësishëm në projektet PPP, është qasja ndaj akterëve të projektit, apo palët e
interesit në projekt. Në projekte të tilla, lista e palëve të interesit mund të jetë e gjatë. Identifikimi me
kohë i akterëve dhe involvimi i tyre në proces të projektit qysh në fazën e hershme të projektit i takon
autoritetit publik. Qëllimi i aplikimit të kësaj procedure, është arritja e transparencës në procesin e
përgatitjes së projektit PPP, duke angazhuar dhe duke zhvilluar konsultime me akterë të ndryshëm që
ndikohen nga projekti PPP. Lista e akterëve mund të jetë e gjatë, varësisht nga natyra e projektit,
përfshirë sektorin publik, privat, shoqatat e ndryshme, banorët etj. Ekipit menaxhues të projektit i
përket identifikimi i duhur i akterëve dhe zhvillimi i komunikimit të duhur. Konsultimet me akterë janë
mundësi e përshtatjes së kërkesave në projektin PPP në mënyrë që projekti të zbatohet pa pengesa në
fazat e mëvonshme.
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Veprimet:
- Identifikimi i grupeve relevante të interesit qe ka mundësi të ndikohen nga projekti apo mund të
kenë interes të caktuar në projekt.
Departamenti PPP në Ministrinë e Financave ofron shembuj të gatshëm të matrices së konsultimeve me palët e
interesit, të cilat mund të përdoren si bazë për projekte të shumta PPP.

Tabela 4 Model i planit të konsultimeve me akterë të projektit
Kalendari (muaj)
Fazat e projektit apo
procedurat kyçe

1–3
Faza 2:Studimi i fizibilitetit te
PPP-se dhe Drafti i
dokumenteve të tenderit

4 - 10
Faza 3:Implementimi
i tenderit të PPP-së

11 – 20..
Faza 4:Menaxhimi
i kontratës PPP-

Grupi i palëve të interesuara 1
Grupi i palëve të interesuara 2
Grupi i palëve të interesuara 3

PROCEDURA 2: PËRGATITJA E STUDIMIT TË FIZIBILITETIT
Studimi i fizibilitetit është angazhim për të analizuar në mënyrë të detajuar projektin potencial PPP, i cili
është përzgjedhur në Fazën 1. Varësisht prej llojit dhe kompleksitetit të projektit, studimi duhet të
përqendrohet në aspekte ekonomike, financiare, teknike, juridike, mjedisore. Direktiva nr. 1/2011 për
PPP përcakton elementet thelbësore që duhet të përmbajë një studim i fizibilitetit.
Përcaktime për investime të caktuara merren në nivele të ndryshme të politikbërjes. Investimet në
infrastrukturën ekonomike apo sociale mund të vlerësohen racionalisht dhe vendimi të merret në nivele
politike. Vendime në nivele të tilla synojnë plotësimin e një kërkese të shtuar për infrastrukturë apo për
shërbim publik. Çështja që kërkon përcaktim në kuadër të nivelit të projektit të veçantë, mbetet qartësia
për mënyrën e zbatimit të projekteve dhe të komponenteve përbërëse të tyre. P.sh në rast të
investimeve në rrugë, përderisa dilema rreth nevojës për të investuar është e hequr tashmë, numri i
shiritave të rrugës mbetet të vendoset. Pastaj standardet tjera që lidhen me cilësinë e rrugës mbeten të
përcaktohen. Bashkë me këtë edhe metoda përmes së cilës do të realizohet projekti ka peshën e vet të
rëndësisë në vendimmarrje.
Qartësimi paraprak i këtyre aspekteve, është tejet i rëndësishëm për të tërhequr interesimin e
investitorëve potencialë dhe për të shmangur rreziqet e dështimit të projekteve në fazat e mëvonshme.
Qartësia rreth nivelit të përfshirjes dhe investimeve të nevojshme, është e domosdoshme në të gjitha
projektet infrastrukturore. Qasja e disiplinuar për të përcaktuar përfshirjen dhe komponentët e projektit
përfshin identifikimin e nevojes biznesore dhe pastaj vlerësimin e shpenzimeve-përfitimeve relative të
opsioneve të ndryshme të projektit, pavarësisht metodës së prokurimit që do të përdoret. Cilësia e
vlerësimeve të tilla do të varet në masë të madhe nga baza e të dhënave dhe statistikave, si dhe e
mjeteve përkatëse për analiza. (Banka Botërore, 2009, fq. 20 - 21).
2.1 PËRBALLUESHMËRIA
Tipar dallues i projekteve PPP, është se kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së projekteve bazohen në
outpute, në vend të inputeve. Sipas kësaj qasje, institucioni publik vendos kërkesa teknike dhe standard
të shërbimit, përderisa investitori privat bartë rrezikun e dizajnimit dhe të ofrimit të shërbimeve me
standardin e paracaktuar. Për dallim prej prokurimeve klasike me fonde publike, ku kontraktimet
bazohen në kërkesat për inpute në projekte. Në kontraktimet PPP, konkurrimi për projekte do të
mundësojë përzgjedhjen e ofertës më të mirë, e cila përmbush kërkesat për outpute dhe shërbime
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cilësore. Kërkesat për dizajn dhe listimi i qartë i shërbimeve sipas standardit, është aspekt kyç për
suksesin e projektit.
Përballueshmëria ndërlidhet me kapacitetin për të financuar ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e
projektit, pavarësisht se cila formë e financimit përdoret, ajo përmes fondeve publike të institucionit
kontraktues apo përmes tarifave, të cilat i paguajnë shfrytëzuesit e shërbimeve. Një projekt i
përballueshëm nënkupton:
- Potencialin e tij për të gjeneruar mjete financiare të nevojshme për të rikthyer investimin në
projekt;
- Të mundësojë operimin e projektit dhe kostot e nevojshme për operim;
- Kthimin e obligimeve financiare, përmes të cilave është realizuar investimi;
- Pagesën e tatimeve dhe lejeve e licencave të nevojshme, realizimin e një norme konkurruese të
fitimit për operatorin privat dhe eventualisht edhe pagesën e një tarife në emër të koncesionit
për institucionin publik kontraktues.
Niveli i kostove të projektit përcakton domosdoshmërish mënyrën e financimit dhe nivelin e tarifave të
shërbimit. Në modelet e financimit “shfrytëzuesi paguan”, institucioni publik duhet të shqyrtojë
kapacitetin dhe nivelin e gatishmërisë së shfrytëzuesve për të shfrytëzuar dhe për të paguar shërbimin.
Në projekte të caktuara të shërbimeve, nëse niveli i përcaktuar i tarifave të shërbimit nuk është i
mjaftueshëm për të gjeneruar të hyra të mjaftueshme, atëherë institucioni publik subvencionon
projektin me shuma të caktuara nga fondet publike, për të arritur nivel të kënaqshëm përballueshmërie.
Në raste të tilla, ngritja e efikasitetit dhe përfitimet nga efikasiteti i projektit, do të duhej ta arsyetonin
shpenzimin e fondeve publike për projektin.
Në modelet PPP të financimit me fonde publike “autoriteti publik paguan”, vlerësimi dhe përzgjedhja e
dizajnit dhe shërbimit përcaktohet në masë të madhe nga kapaciteti financiar i institucionit. Institucioni
do të paguajë për shërbimin përgjatë jetëgjatësisë së projektit, andaj vlerësimi i duhur i alternativave
dhe identifikimi i modelit më të përballueshëm, është i një rëndësie të veçantë. Kontraktimi afatgjatë i
studiuar mirë paraprakisht, e ulë rrezikun e dështimit të projektit dhe gjithsesi nuk e ekspozon
institucionin publik ndaj rreziqeve financiare, të cilat potencialisht do të mund ta vënin në vështirësi
financiare. Përballueshmëria nga aspekti i financave publike nënkupton mundësinë e përfshirjes së
obligimeve kontraktuale në kuadër të kufizimeve buxhetore vjetore.
Veprimet:
- Sigurimi i buxhetit nga autoriteti publik për mbështetjen e implementimit të projektit. Buxheti
mund të ndahet nga kategoria e investimeve kapitale për shpenzime të dizajnit apo të ndërtimit,
ndërsa për shpenzime rrjedhëse mund të ndahet nga kategoria e shpenzimeve operative.
- Përshtatja e shtrirjes kohore dhe të standardeve të outputeve të projektit karshi mundësive
financiare.
- Procedura mund të rishikohet pasi të jetë bërë analiza e detajuar financiare e projektit në
procedurat e mëvonshme.
2.2 ANALIZA E KËRKESAVE TË TREGUT PËR SHËRBIMET E PROJEKTIT
Analiza e tregut do të parashikojë vëllimin e shërbimeve që do të ofrojë projekti dhe bën parashikimin e
kërkesave në treg nga shfrytëzuesit e fundit, si dhe nivelin dhe cilësinë e shërbimeve që do të ofrohen.
Vlerësimet e tilla janë të domosdoshme për të përcaktuar madhësinë e projektit, dizajnit të tij dhe
strukturën ndërtimore, për të përmbushur kërkesën në mënyrë adekuate.
Veprimet:
- Aplikimi i metodës së regresionit, për të percaktuar nivelin e kërkesës në nivel vendi dhe
metodës së rasteve, për të percaktuar kërkesën në njësi të caktuara rajonale apo administrative.
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2.3 ANALIZA E ASPEKTEVE TEKNIKE TË PROJEKTIT
Fizibiliteti teknik i projektit PPP identifikon aspektet kyçe të funksionalitetit të projektit, zbatueshmerinë
teknologjike aktuale për të përmbushur standardet e planifikuara të shërbimeve/outputeve. Pastaj,
përcaktimi i madhësisë dhe eventualitetit të rreziqeve kryesore ndaj performances teknike të projektit
dhe komponenteve të tij. Kontrata PPP bazohet në outpute dhe të përcaktojnë rreziqet e përzgjedhjes
së inputeve të projektit (teknologjia, dizajni, materialet e nevojshme, etj.) dhe bartja tek partneri privat.
Kjo procedurë paraqet zgjidhje të zbatueshme teknike për projektin si dhe analizon rreziqet kryesore
ndaj performancës teknike të projektit, pa i përcaktuar inputet teknike që duhet përdorur nga partneri
privat.
Veprimet:
- Për secilën zgjidhje relevante teknike, identifikimi dhe përshkrimi i komponenteve kryesorë
teknikë të nevojshëm të projektit.
- Vlerësimi i kostove kapitale dhe operative për zgjidhjen e aplikuar teknike.
2.4 ANALIZA FINANCIARE
Në pjesën e analizës financiare të fizibilitetit për PPP vlerësohen kostot e përgjithshme të projektit dhe
pastaj bëhet identifikimi i nivelit të nevojshëm të financimit si dhe struktura e financimit. Nga këto të
dhëna bëhet identifikimi i nivelit të tarifave për shërbimet që shfrytëzuesit e fundit do të paguajnë apo
do të përcaktohen çmimet për njësi të shërbimit prej të cilave do të bëhet kthimi i investimeve në
projekt, për të mbuluar kostot e ndërtimit dhe të operimit me projektin. Nëse financimi ofrohet nga
fondet publike, analiza financiare do të ofrojë informata për ndarjet buxhetore të nevojshme ose të
sigurojë fonde në çfarëdo forme të huazimit. Analiza financiare do të përcaktojë modelin e financimit të
projektit dhe do të ofrojë burimet e nevojshme për financim, në mënyrë që projekti të jetë i
përballueshëm nga aspekti financiar. Këto vlerësime të kostos duhet të përfshijnë një kthim realist dhe
të pritshëm të kapitalit të partnerit privat. Qëllimi i analizës së realizueshmërisë, është përcaktimi i
kostove të projektit dhe të tarifave apo çmimeve të shërbimit për të pasqyruar madhësinë dhe nevojat
financiare të projektit PPP. Analiza duhet gjithashtu të ofrojë mundësi për të financuar, tarifat dhe
çmimet, në të cilat projekti mund të përshtatet në periudha të gjata kohore pa cenuar funksionalitetin
dhe operimin me shërbimet.
Financimi i projekteve PPP bazohet në dy burime primare: borxhi dhe ekuiteti. Raporti në mes të borxhit
dhe ekuitetit në tërësinë e financimit të nevojshëm mund të jetë 60/40%. Projektet e caktuara mund të
huazojnë deri në 90% të mjeteve investive. Qëndrueshmëria financiare, përkatësisht potenciali
gjenerues i mjeteve nga projekti, si dhe normat e kthimit në projekt, janë përcaktuese për sigurimin e
financimit me anë të borxhit. Financimi përmes borxhit, është shpeshherë me kosto më të ulët në raport
me ekuitetitn, duke marrë për bazë rrezikun që shpërndahet.
Projektet PPP zakonisht zbatohen përmes modelit “financim i projektit”, i cili bën evidentimin dhe
menaxhimin e shpenzimeve dhe të hyrave të projektit, apo përmes bazave korporative, me ç’rast
financimi i projektit bëhet nga një apo më shumë sponzorë të kompanisë PPP.
Autoritetet duhet të vlerësojnë rreziqet e gjithmbarshme të financimit, të cilat kanë të bëjnë me
aspektet në vijim:
- Vlerësimet optimiste për të hyrat dhe për nivelin e kërkesës, të bazuara në të dhëna jo kredibile;
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Vëmendje jo e duhur në nevojat e financimit të projektit, të cilat qojnë në rritje të borxhit për
financim të tërësishëm të projektit;
- Financimi përmes kushteve afat-shkurtëra, bazuar në vlerësime të paqëndrueshme rreth
kushteve dhe mundësive të ri-financimit;
- Normat fleksibile të borxhit, të cilat potencialisht krijojnë rreziqe të normave të interesit.
Autoritetet publike mund të lëshojnë garanci për borxhin, në rast se materializimi i tij nuk shkakton
çrregullime dhe vështirësi në buxhetin publik rreth alokimit joadekuat të rreziqeve.
-

Tabela 5 Outputet e modelit dhe rezultatet kyçe të synuara të analizës financiare
Nr Outputet e modelit
Shpjegimet
financiar
1
Rrjedha e parasë së
Kjo tregon nivelin e llogarive të të hyrave, shpenzimeve
gatshme
dhe të ardhurave neto; rrjedhën aktuale të parasë së
gatshme, përfshirë këtu paratë e gatshme në dispozicion
për të paguar borxhin
2
Rrjedha e parasë së
Kjo paraqet rrjedhën neto të parasë së gatshme, në
gatshme në dispozicion dispozicion pas shpenzimeve në të gatshme, shlyerjes së
për pjesëmarrësit në
borxhit dhe tatimeve
kapital
3
Profitabiliteti dhe
Shkalla financiare interne e kthimit për tërë projektin, dhe
zbatueshmëria
shkalla interne e kthimit për investim te kapitalit

4

Kthimi i kostos periudha e kthimit të
borxhit

Periudha kohore e shprehur në vite të nevojshme për
kthimin e borxhit apo investimin e kapitalit. Periudha
mesatare prej 5-7 vite për investimet komerciale, por për
investimet afatgjata në infrastrukture, 10-15 vite mund të
jenë të zakonshme

5

Proporcioni i
mbulueshmërisë së
kthimit të borxhit

6

Vlera neto financiare
e
vlerësuar
e
projektit

Paraja e gatshme në dispozicion për të kthyer borxhin për
çdo vit (pasi të jenë paguar shpenzimet operative në të
gatshme) duhet te jetë të paktën 1.5x — 1.3x pagesa e
borxhit qe duhet bërë çdo vit PMKB dallon nga sektori ne
sektor, por shpesh kreditorët shikojnë për një minimum
fillestar prej 1.5x për projektet që ndeshen me rreziqe
rreth kërkesës, që mund të reduktohen nëse besueshmëria
kreditore e projektit forcohet.
Pasi që kostoja investuese në projekt bëhet gjatë 2-3 viteve
të para dhe profitet/kthimet ndodhin më vonë në të
ardhmen (vitet 4-20), është i vështirë krahasimi i tyre me
kalimin e kohës. VFAN përdor një teknikë të zakonshme të
"zbritjes" për t’i shprehur të gjitha kostot dhe kthimet në
terme monetare të sotme, që i lejon një investuesi të
konstatojë nëse kthimet totale janë më të mëdha se
kostoja totale, dhe për çfarë shume.

Rezultatet e modelit
financiar
Kohëzgjatja e
kontrates PPP

Ndikimi financiar i
llojeve të ndryshme
të borxhit dhe të
kapitalit
Mbulimi i humbjeve
në vitet e para,
mbështetja nga
buxheti publik
Proporcionet borxhkapital.
Ndikimi i ndryshimit
te variablave kyçe si
tarifat, kostoja e
projektit etj.
Përkrahja që
eventualisht nevojitet
nga qeveria

Të ardhurat nga
tatimi, si rezultat i
realizimit të fitimeve
nga projekti PPP
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2.5 ANALIZA E NDIKIMIT EKONOMIK
Analiza e fizibilitetit ekonomik dallon nga analiza e fizibilitetit financiar që vlerëson dhe përfshin
perfitimet jo financiare dhe në para të gatshme, por dhe koston e projektit (dmth, dendësinë e trafikut
të reduktuar, kohët më të shkurtëra të vajtje-ardhjes, nivelet e zvogëluara të ndotjes, etj.) si dhe të hyrat
tradicionale, bazuar në paranë e gatshme dhe koston e analizës së fizibilitetit financiar. Analiza e
fizibilitetit ekonomik do të përshkruhet në procedurën e mëposhtme.
Kostoja ekonomike e projekteve PPP përfshin koston direkte dhe të prekshme, të bazuar në para të
gatshme, dhe koston indirekte dhe të paprekshme, sikur që është kostoja për zbutjen e ndikimeve
negative mjedisore, kostoja e zhvendosjes së objekteve apo të banorëve, etj. Përfitimet ekonomike të
projektit, që janë shpesh burim kryesor i arsyetimit të kërkesave të jashtëzakonshme investuese të
projektit afatgjatë të infrastrukturës, do të përfshijnë gjithashtu përfitime indirekte sikur që është
kongjestioni i zvogëluar nëpër rrugë, nivelet e përmirësuara të shvndetit publik, nivelet e përmirësuara
të arsimit, etj. Pasi që analiza e fizibilitetit ekonomik bën përshtatje të caktuara në analizën e fizibilitetit
financiar të projektit, kjo procedurë kërkon rishikim të analizave financiare dhe pershtatje të nevojshme.
Shumë projekte PPP mund të vendosen duke u bazuar në përfitimet e gjithmbarshme ekonomike dhe jo
vetëm të atyre financiare. Projektet e ndryshme infrastrukturore kanë kosto të lartë të ndërtimit ndërsa
kthim të ngadalshëm apo edhe të pamjaftueshëm të normës së kthimit. Përkundër kësaj, projekti mund
të ndikojë në aspektet tjera ekonomiko shoqërore që mund ta bëjnë të domosdoshme investimin.
Veprimet:
- Identifikimi i elementeve kyçe të kostos ekonomike për projektet e propozuara të PPP-së.
Shumica e këtyre do të jenë të ngjashme me elementet e kostos financiare të projektit, për
dallim prej tatimeve të projektit dhe ndihmat qeveritare, nëse aplikohen, që do të duhej
përjashtuar nga elementet e kostos ekonomike.
- Kalkulimi i vlerës së kostos ekonomike të projektit, duke shumëzuar elementet e kostos
ekonomike - me faktorët relevantë të këmbimit të listuar në tabelën e mësipërme.
- Kalkulimi i përfitimeve ekonomike neto të projektit të propozuar të PPP. Për dallim nga kostoja,
përfitimet ekonomike për projektet e infrastrukturës, janë të ndryshme nga përfitimet
financiare. Për shembull, një projekt për zhvillimin e një rruge të re mund të gjenerojë përfitime
në formë të kursimit të derivateve dhe zvogëlimit të kërkesës për mirëmbajtje të veturave, si
dhe kursim të kohës për shfrytëzuesit e rrugës së re dhe të rrugëve alternative.

2.6 SHQYRTIMI I ASPEKTEVE LIGJORE DHE INSTITUCIONALE PËR PROJEKTIN
Kjo procedurë merret me vlerësimin e gjithanshëm të strukturës ligjore dhe institucionale, të
domosdoshme për zbatimin e projektit të dhënë PPP. Në njërën anë shqyrtohen ligjet dhe aspektet
juridike tjera, ndërsa në anën tjetër shqyrtohen kapacitetet institucionale dhe resurset tjera, të
nevojshme për të mundësuar zbatimin me sukses të projektit. Ndonëse ligji për PPP ofron kornizën e
përgjithshme juridike për PPP, projektet e veçanta mund të kërkojnë përshtatje të ndryshme të ligjeve
të caktuara apo rregulloreve. Në këtë pjesë do të pasqyrohen aspekte të tilla dhe do të jepen
përfundime rreth mundësisë së zbatimit, bazuar në resurse kadrovike dhe institucionale të nevojshme.
Veprimet:
-

Vlerësimet e ligjeve dhe të rregulloreve karshi nevojave të projektit të caktuar.
Vlerësimet e disponueshmerisë së kapaciteteve implementuese dhe nevoja për të siguruar
mbështetje teknike nga burime të jashtme.
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2.7 ANALIZA E NDIKIMIT MJEDISOR
Kjo procedurë shpjegon vendosjen e nivelit të analizës mjedisore, të nevojshme për projektin e PPP-së,
cilat leje mjedisore do të jenë të nevojshme, si të përcaktohet fizibiliteti i përgjithshëm mjedisor i
projektit dhe cilat masa shtesë për zbutje të ndikimeve në mjedis, që do të jenë të nevojshme për
projektin. Projektet infrastrukturore PPP kanë shpesh herë ndikime mjedisore që manifestohen me
ndotjen e ajrit, ujit e të tokës, ndikimet në ndryshimet e florës dhe të faunës, krijimin e zhurmës, etj.
Ligjet që rregullojnë çështjet mjedisore, kanë paraparë procedura dhe aspekte përmbajtjesorë të
studimit të fizibilitetit që duhet të trajtohen nga investitori për t’u pajisur me lejet mjedisore të
nevojshme. Autoriteti publik do të vendosë nëse disponon me mundësi kadrovike dhe të ekspertizës për
të ndërmarrë këtë pjesë të studimit apo do të angazhojë ekspertë të jashtëm.

2.8 IDENTIFIKIMI DHE NDARJA E RREZIQEVE TË PROJEKTIT
Identifikimi dhe alokimi i duhur i rreziqeve të projektit, është gjithashtu i domosdoshëm për të
përcaktuar modelin PPP dhe zbatimin me sukses të projektit. Rreziqet mund të jenë të natyrave të
ndryshme dhe mos indentifikimi apo mos alokimi i tyre i duhur në aspektin financiar, në rast të ndodhjes
së rrezikut, mund ta ndikojë zbatimin efikas të projektit dhe të vëjë para vështirësive financiare
institucionin publik. Rreziqet e projektit janë evidente në tërë jetëgjatësinë e projektit, dhe paraqiten në
pesë faza të ndryshme të projektit:







Identifikimi i rrezikut: procesi i identifikimit të rrezikut që lidhet me fazën e ndërtimit apo të
operimit me projektin.
Vlerësimi i rrezikut: përcaktimi i mundësisë së materializimit dhe ndikimeve që mund të ndodhin
në projekt.
Alokimi i rrezikut: identifikimi i duhur i partnerit, i cili është në pozitë më të volitshme për të
menaxhuar me rrezikun përkatës, apo arritja e marrëveshjes së përbashkët për mënyrën e
ndarjes së rrezikut apo mbulimin bashkërisht të tij nga ana e dy partnerëve, investitorit privat
dhe institucionit publik.
Lehtësimi i rrezikut: përpjekja për të minimizuar gjasat e ndodhjes së rrezikut dhe relativizimi i
konsekuencave në projekt në rast të ndodhjes.
Monitorimi dhe rishikimi i rrezikut: përgjatë zhvillimit të projektit dhe ndryshimit të ambientit,
edhe lista e rreziqeve evoluon. Monitorimi dhe identifikimi i rreziqeve të reja, është i
domosdoshëm përgjatë periudhës kontraktuale të projektit.

Rreziqet e projekteve, ndarë gjerësisht, mund të jenë të natyrës komerciale, ligjore dhe politike:
Rreziqet komerciale – mund të jenë të natyrës së ofertës dhe të kërkesës. Rreziqet e ofertës lidhen me
rreziqet e ndërtimit dhe me rreziqet e ofrimit të shërbimeve, ose operative. Rreziqet e ndërtimit kanë të
bëjnë me aspekte ndërtimore dhe të kostos së financimit. Në rrethana të ndryshimit të çmimeve të
materialeve në treg apo në koston e kapitalit të nevojshëm për financim të projektit, rreziku i ofertës
ndikon sasinë e inputeve të vlerësuara të projektit.
Rreziqet ligjore dhe politike – ndërlidhet me rregullativën ligjore dhe ndryshimet eventuale të ligjeve,
aspektet e mosmarrëveshjeve dhe mënyrat e adresimit të tyre apo edhe politikat e tatimeve dhe të
politikave tjera qeveritare.
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Në parim, investitori privat është në pozitë më të mire për të marrë përsipër rreziqet komerciale,
përderisa rreziqet ligjore dhe politike, më mire mund t’i menaxhojë institucioni publik, përkatësisht
shteti.
Departamenti PPP në Ministrinë e Financave ofron shembuj të gatshëm të rreziqeve, kyçe të cilat mund
të përdoren si bazë për projekte të shumta PPP.

2.9 ANALIZA E VLERËS PËR PARA E PROJEKTIT
Një projekt PPP realizon vlerën për para, nëse gjeneron të ardhura neto më shumë sesa ndonjë formë
tjetër e prokurimit. Pavarësisht mënyrës së aplikimit për projekte, është e domosdoshme ndërmarrja e
analizave shpenzimet – përfitimet, para se të merret vendimi për zbatimin e projektit. Në rastin e PPP,
vlera për para arrihet atëherë kur vlerësohet se arrihet kosto më e ulët për realizimin e projektit
krahasuar me metodat tjera të prokurimit konvencional publik, e cila shpesh bëhet përmes “krahasuesit
të sektorit publik - PSC”. Analizat krahasuese të modelit PPP me alternativat e sektorit publik, janë
mekanizëm përcaktues për përzgjedhjen e modelit PPP për zbatim të projektit.
Projektet PPP zakonisht ngërthejnë kosto më të larta të përgatitjes, kontraktimit dhe të operimit,
krahasuar me metodat klasike të prokurimit. Çështja që shtrohet me këtë rast, është vlerësimi nëse
efikasiteti dhe përfitimet prej efikasitetit i tejkalojnë kostot e rritura të PPP krahasuar me metodat e
prokurimit konvencional. Vlerësimet për vlerën për paranë shtrihen përgjatë gjithë jetëgjatësisë së
projektit. Përvoja dëshmon se vlera për para është më e lartë nëse PPP plotëson kushtet në vijim:
-

-

-

Përfshihet investim i madh i përfshirë, i cili do të përfitonte nga menaxhimi efektiv i rreziqeve që
lidhen me ndërtimin dhe shpërndarjen. Ky mund të jetë një projekt i vetëm i madh ose një seri
projektesh të përsëritshme më të vogla në një sektor të caktuar;
Sektori privat ka ekspertizë për të hartuar dhe zbatuar projekte komplekse;
Sektori publik është në gjendje të përcaktojë nevojat e tij të shërbimit si rezultate që mund të
jenë shkruar në kontratën e PPP dhe për të siguruar furnizimin efektiv dhe të përgjegjshëm të
shërbimeve në afat të gjatë;
Alokimi i rrezikut në mes të sektorit publik dhe privat mund të identifikohet qartë dhe të
zbatohet;
Është e mundur të vlerësohen në bazë të gjithë kohëzgjatjes kostot afatgjata të siguruara për
asetet dhe shërbimet e përfshira;
Vlera e projektit është mjaft e madhe për të siguruar që shpenzimet e prokurimit nuk janë në
disproporcion.

Analizat e thella rreth vlerës për paranë identifikojnë paraprakisht strukturën e përballueshme të
financimit dhe nevojën e ndarjes së mjeteve buxhetore për projektet PPP dhe kështu edhe shmangen e
ekspozimit ndaj rreziqeve që mund të kenë ndikime fiskale për fondet publike.
2.10 VLERËSIMI I INTERESIT TË SEKTORIT PRIVAT PËR PROJEKTIN PPP
Niveli i interesimit të investitorëve privatë në projektin PPP, është çështje kyçe. Që një proces PPP të
ketë sukses, grumbullimi i informative dhe vlerësimet e tregut për interesin e operatorëve ekonomik në
projekt, janë të domosdoshme. Madhësia e projektit, aspektet financiare, struktura dhe modeli i ndarjes
së rreziqeve të projektit, mund të ndikojnë në nivelin e interesimit tek investitorët. Për të konkluduar
Page 23 of 34

me këtë procedurë, nevojitet rishikim dhe veprime konkrete të procedurës se konsultimit me akterët e
projektit PPP. Nga rrjedha e konsultimeve, pjesë e të cilave janë edhe investitorët potencialë, do të
mund të mbedhen informatat e nevojshme.
Veprimet
-

-

Organizimi i takimeve me investitorë potencialë dhe prezantimi i projektit.
Përfshirja e sugjerimeve dhe këshillave nga sektori privat, aty ku mund të realizohen kërkesat,
në kuadër të strukturës së projektit për të ndikuar në rritjen e konkurueshmërisë në procesin
PPP.
Aplikimi i një qasje transparente gjatë gjithë fazës së projektit.

PROCEDURA 3: PËRGATITJA E DRAFT-MARRËVESHJES PPP DHE E DRAFT-DOKUMENTEVE
TË TENDERIT
Në këtë kuadër nënkuptohet përgatitja e draftit të kontratës PPP dhe dokumenteve të tenderit.
Kontrata ndërmjet palëve do të shërbejë si dokument marrëveshje, e cila përmban të gjitha aspektet e
aranzhmanit PPP, aspektet e detajuara të përgjegjësive, ndarja e rreziqeve, mekanizmi i pagesës,
përfshirë aspektet teknike apo standardet e shërbimit. Procedura të tilla nuk janë ekskluzive për PPP,
por mund të përdoren për prokurim të të mirave, shërbimeve apo kontraktim të punëve. Përveç ndarjes
së rreziqeve, aspektet që lidhen me nivelin e kërkesës për shërbime, zënë vend të veçantë.
Autoritetet publike në periudhën e fundit kanë filluar aplikimin e draft kontratës si pjesë të
dokumentacionit tenderues për projektet PPP. Një kopje e plotë e draftit të kontratës PPP, duhet të jetë
pjesë e dokumentacionit të tenderit, e cila zakonisht do të përmbajë aspektet në vijim:
- Të drejtat dhe obligimet e palëve kontraktuese
- Alokimin e rrezikut dhe rastet në të cilat partneri PPP mund të realizojë kompensim të caktuar
për rreziqet.
- Standardet e performancës së shërbimeve dhe objektivat, sa më objektive dhe të matshme.
- Procedurat për modifikimet e nevojshme, si dhe shtrirjen dhe natyrën e tyre.
- Mekanizmin e pagesës, tarifa, subvencione, grante, dhe përshtatjet në pagesa, varësisht prej
kontigjencave.
- Ndëshkimet apo bonuset eventuale, me konsekuenca financiare apo me njoftime për shkëputje
të mundshme të kontratës.
- Bono të sigurisë dhe të performances.
- Sigurimet e projektit.
- Periudha kohore e kontratës PPP.
- Kushtet nën të cilat ndërpritet kontrata.
- Të drejtat e ndërhyrjes, të huadhënësve dhe të autoriteteve.
- Definimi dhe ndikimi i forcës madhore dhe ndryshimeve në ligje.
- Zgjidhja e kontesteve.
Veprimet
-

Zhvillimi i të gjitha aspekteve të dizajnit PPP (p.sh. përgjegjësitë, për ndarjen e rrezikut,
mekanizmin e pagesës) në mënyrë progresive dhe përsëritëse;
Përfundimi i draft kontratës së plotë të projektit PPP.
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Departamenti PPP në Ministrinë e Financave ofron shembuj të gatshem te draft-marrëveshjeve dhe të
dokumenteve të tenderimit, të cilat mund të përdoren si baze për projekte PPP.
PROCEDURA 4: SHQYRTIMI DHE APROVIMI OSE REFUZIMI NGA ANA E KOMITETIT PËR
PPP
Kjo procedurë zbatohet nga Departamenti PPP në Ministrinë e Financave dhe nga Komiteti për PPP. Të
gjitha projektet PPP duhet të vlerësohen dhe të miratohen nga Komiteti PPP, para se të fillojnë fazën e
tenderimit publik. Pakoja e dokumenteve për aprovim përfshin draftin e studimit të fizibilitetit, draftmarrëveshjen PPP, si dhe draft dokumentet e tenderimit dhe të shpalljes publike. Qëllimi i kësaj
procedure, është që Departamenti PPP dhe Komiteti për PPP të shqyrtojnë përmbajtjen dhe cilësinë e
dokumenteve të projektit PPP dhe te konstatojnë plotësimin e kërkesave ligjore të projektit. Aprovimi i
dokumenteve të mësipërme nga Komitetit PPP i hapë rrugën fazës së tretë dhe shpalljes publike për
pranimin e ofertave për projektin PPP.
V. FAZA III: IMPLEMENTIMI I TENDERËVE PPP
Autoriteti publik ka në dispozicion disa forma të prokurimit, të cilat mund të shfrytëzohen në proces të
përzgjedhjes së partnerit privat. Para se të përcaktohet metoda e prokurimit, dhe pavarësisht strukturës
së pretenduar të kontratës, autoriteti publik duhet të sigurojë mekanizmin konkurrues dhe
transparencën në proces. Vetëm një proces transparent dhe konkurrues e i hapur, do të mundësojë
maksimizimin e vlerës për para të projektit.
Mos përcaktimi i qartë i procedurave të veçanta PPP në shumë vende, shton domosdoshmërinë e
angazhimit të personelit me njohuri të shtuara në proceset e standardizuara të prokurimit. Një nivel i
caktuar i njohurive të prokurimit, është i domosdoshëm edhe për menaxherët e projektit PPP.
Përzgjedhja e procedurës së prokurimit shpeshherë kërkon këshillë juridike të ekspertëve.
Veprimet
- Zgjedhja e metodës së tenderimit.
- Vendosja për kriteret e vlerësimit të ofertave.
- Përgatitja e dokumentacionit të plotë të tenderit.
Në fund të kësaj faze, ekipi i menaxhimit të projektit do të jetë gati për të nisur zyrtarisht procesin e
tenderit për kontratën PPP. Disa hapa të ciklit PPP nuk mund të vazhdojnë në mënyrë të ngurtë,
kronologjikisht të paraqitura sipas udhëzuesve ngase shpesh ka mbivendosje. Për shembull, detyrat
përfundimtare të detajuara të përgatitjes së projektimit PPP mund të vazhdojë gjatë ushtrimit të
mëvonshëm të para-kualifikimit. Kjo shpesh do të jetë mënyra më efikase për këshilltarët për të
vazhduar me punët e tyre.

1. PËRCAKTIMI I KRITEREVE PËR VLERËSIM TË OFERTAVE
Kriteret sipas të cilave do të vlerësohen ofertat për projektin PPP dhe për përzgjedhjen e fituesit për
zbatimin e kontratës, duhet të jenë të përcaktuar në mënyrë transparente dhe konform objektivave të
projektit. Kriteret e duhura të vendosura në bazë të përcaktimit për objektivat e ndërtimit apo të
shërbimit, mundësojnë që më me lehtësi të identifikohet implementuesi dhe partneri privat me
kompetencë në sferën e shtrirjes së projektit. Për qëllimet e vlerësimit të ofertave, me ligje përkatëse,
parashihet themelimi i komisioneve vlerësuese me rolin për të mbikëqyrur procesin e prokurimit dhe
për të marrë vendimet kyçe, atë të para-selektimit dhe të përzgjedhjes së ofertuesit fitues.
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Në përzgjedhjen e kritereve vlerësuese, legjislacioni i shumë vendeve, përfshirë vendet e Unionit
Europian, ofrojnë fleksibilitet të caktuar. Qëllimi primar është përzgjedhja e ofertuesit me përparësi të
qarta ekonomike. Me synim të arritjes së vlerës për para, kriteret e përzgjedhjes ndërlidhen me synimet
e përgjithshme dhe specifike të projektit dhe sferës së shtrirjes. Dështimi në përcaktimin e kritereve të
duhura të vlerësimit mund të jetë sfidues për procesin e prokurimit.
Kriteret e dhënies, pavarësisht metodës së prokurimit, përcaktohen paraprakisht dhe nuk mund të
ndryshohen gjatë fazës së hapjes së procesit. Kriteret renditen sipas numrit të pikëve të përcaktuara dhe
mund të jenë si në vijim:
 Tarifat më të ulëta, pagesa e shërbimit apo niveli i kërkuar i mbështetjes me fonde publike.
 Pagesat më të mëdha për autoritetin publik (paraprake apo periodike);
 Afati më i shkurtër i kontratës PPP.
 Performanca më e mire e ofruar, si kriteri i shprehur më objektiv nëpër vite.
Projektet në sektorë të ndryshëm bazohen në kritere të veçanta të aplikueshme për sektorin. P.sh: Kili
aplikon kriterin “vlerën më të ulët prezente të te hyrave” për të gjitha autostradat.
1.1 PROKURIMI
Faza e tretë e procesit PPP fillon me shpalljen publike të ftesës për tenderim të projektit dhe përmbyllet
me arritjen e marrëveshjes financiare me investitorin përfitues të tenderit. Për të paraqitur veprimet
konkrete në këtë fazë për qëllime të trajtimit, është ndarë në procesin e ofertimit dhe të kontraktimit
PPP.
1.2 PROCESI I OFERTIMIT
Qëllimi i procesit të prokurimit, është krijimi i nxitësve për të tërhequr interesimin e investitorëve
potencialë në arritjen e vlerës për para dhe maksimizimit të përfitimeve nga projekti. Ftesa për tender
dhe parakualifikimi; interaksioni me ofertuesit dhe në fund vlerësimi i ofertave të pranuara për dhënien
e kontratës, janë disa nga veprimet e procesit të ofertimit.
Gjatë fazës së prokurimit, respektimi i parimeve të transparencës dhe trajtimi i barabartë i ofertuesve,
është çështje kyçe. Komunikimi me investitorët potencialë bëhet zakonisht para fillimit të procesit me
qëllim të informimit të duhur të ofertuesve në mënyrë të barabartë. Gjatë fazës së pranimit të ofertave
dhe deri në vendimin preliminar për zgjedhjen e investitorit fitues, komunikimi kufizohet dhe mund te
bëhet vetëm nën monitorimin e auditimeve të duhura. Përmes kësaj qasje rriten shanset e përzgjedhjes
së ofertuesit më të mirë, rritet legjitimiteti i procesit PPP dhe pranimi nga ana e akterëve të projektit, si
dhe shmangen ballafaqimet eventuale juridike nga kontestimet që mund t’i bëhen procesit. Kjo në fund
do të kursejë kohën dhe do të ndihmojë që projekti të realizohet sipas dinamikës së planifikuar.

1.3 SHPALLJA E TENDERIT, PARAKUALIFIKIMI DHE LISTA E NGUSHTË
Shpallja e tenderit shënon fillimin e procesit të prokurimit. Autoritetet kanë të aprovuara ligje dhe
rregullativa te caktuara për udhëheqjen e procesit, e cila duhet të zbatohet me përpikmëri. Që procesi
të përmbush kërkesat për transparencë dhe qasje të barabartë, shpallja bëhet në disa kanale të
komunikimit, përfshirë faqet e internetit të institucionit, të përditshmet apo edhe mediat vizuale.
Procesi i tenderimit zhvillohet në dy raunde: parakualifikimi, me qëllim të krijimit të listës së shkurtë dhe
faza e dytë me ç’rast bëhet përzgjedhja preliminare e ofertuesit fitues.
Qëllimi i parakualifikimit është përzgjedhje e atyre ofertuesve, të cilët janë dukshëm të pajisur me
resurse dhe me përvojë të nevojshme për zbatimin e projektit PPP. Ftesa për parakualifikim zakonisht
përmban informatat në vijim:
- Kontekstin e gjerë të projektit.
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Një përmbledhje të projektit, përfshirë përgjegjësitë e synuara për palët dhe një ndarje fillestare
të rreziqeve të projektit.
- Lista me studimet dhe me informatat që do t’iu ofrohen ofertuesve të mundshëm;
- Përshkrimi i dinamikës dhe procesit PPP.
- Kualifikimet që kompanitë mund të prezantojnë.
- Kriteret dhe vlerësimet sipas të cilave do të bëhet parakualifikimi;
- Dinamika kohore dhe afatet.
Parakualifikimi do të formojë listën e ofertuesve të mundshëm në projekt dhe do të formësojë një listë
prej tre apo pesë kompanive potenciale. Qëllimi i parakualifikimit është arritja e konkurencës kualitative
dhe jo maksimizimi numrit të ofertave. Sikurse që numri i vogël ndikon në konkurrencë të dobët, edhe
numri i madh i ofertuesve mund të dekurajojë investitorë seriozë nga gara. Procesi i tenderimit për PPP
ka kosto të lartë financiare dhe kërkon kohë për autoritetet dhe këshilltarët e tyre. Për të inkurajuar
pjesëmarrjen e investitorëve potencialë, autoritetet pajtohen para fillimit të procesit që sipas praktikave
dhe nivelit aktual të tregut, të kompensojnë koston e pjesshme të përgatitjes së ofertuesve jo fitues.
Mjetet sigurohen nga ofertuesi fitues, ndaj të cilit aplikohet një tarifë e pjesëmarrjes apo pagesë e
njëhershme me rastin e shpalljes së fituesit.
Vlerësimi për ofertuesit do të bazohet në potencialin teknik, biznesor dhe financiar të ofertuesve, biznes
i vetëm apo konsorcium. Ofertimi parakualifikues zakonisht dëshmon për:
- Aktivitetin biznesor të ofertuesit.
- Informacione rreth gjendjes financiare.
- Informacione ligjore rreth PPP-së përfshire ndonjë kontest të kompanive.
- Kualitetin e personelit që do të involvohet në projekt.
Procedurat dhe qasja në vlerësimin e parakualifikimit varet megjithatë nga natyra dhe metoda e
tenderimit që aplikohet nga autoritetet.
-

1.4 FTESA PËR OFERTIM
Kur bëhet ftesa për tender, të gjitha dokumentet e detajuara të projektit duhet të jenë përfunduar.
Pakoja me dokumente përmban informacione voluminoze dhe detaje:
- Memorandum të detajuar me informacione për projektin;
- Një përmbledhje të parimeve kryesore komerciale, duke përfshirë edhe ndarjen e obligimeve
për partnerët dhe pjesët e rrezikut;
- Specifikimet e detajuara të prodhimit dhe minimumin e kërkuar të dizajnit teknik dhe
karakteristikat teknike;
- Niveli i angazhimit të kërkuar nga huadhënësit e kandidatit dhe investitorët;
- Një draft të plotë të kontratës PPP, e cila, në disa vende, do të bazohet në kushtet e
detyrueshme të kontratës standarde ose në udhëzimet e kërkuara të një lloji;
- Udhëzimet për ofertuesit që kanë të bëjnë me çdo gjë që ata duhet të paraqesin dhe procedurat
e detajuara për dorëzimin;
- Kriteret e vlerësimit; dhe
- Kërkesat për bonot e tenderit ose të sigurisë ekuivalente.
1.5 KOMUNIKIMI ME OFERTUESIT
Metoda e përzgjedhur e prokurimit përcakton edhe mënyren e komunikimit me ofertuesit.
Kompleksiteti i projekteve PPP kërkon nivel të lartë dhe inteziv të komunikimit në mes të autoriteteve
dhe ofertuesve. Është praktikë e mirënjohur që pas shpalljes së tenderit, me synim të rritjes së vlerës
për para të menaxhohet mire procesi i prokurimit, përmes:
- Mbajtjes së takimit me investitorë me ç ‘rast jepen të gjitha sqarimet e nevojshme;
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Ofrimit të një baze të të dhënave, e cila do t’iu shërbejë investitorëve për të bërë vlerësimet e
tyre.
Autoriteti publik dhe ekipi i menaxhimit të projektit duhet të sigurojë konfidencialitetin e duhur të
ofertuesve dhe përmbajtjeve të tyre afariste.
-

1.6 VLERËSIMI I TENDERIT DHE DHËNJA E KONTRATËS PPP
Vlerësimi përfundimtar i ofertave, është faza përcaktuese e përzgjedhjes së fituesit të tenderit. Vlerësimi
rendit ofertuesit karshi kritereve dhe kushteve të tenderit, duke krahasuar komponentet e ofertave dhe
renditjen e tyre sipas peshës së pikëve të grumbulluara. Kjo fazë, megjithatë mund të nxjerrë në pah
lëshimet eventuale në proces apo mos përmbushjen e pritjeve të autoriteteve për projektin. Në rastin
më të keq, tenderi mund të anulohet dhe të rifillohet me avancim dhe përshtatje të kushteve sipas
rrethanave dhe realitetit të tregut. Në rrethanat kur një ofertues i vetëm paraqet ofertën
përfundimtare, vendoset sipas rastit, nëse do të vazhdohet me negocim të kontratës apo do të ri-nisë
procesi nga fillimi. Edhe këto rrethana janë të rregulluara me legjislacionin përkatës të vendeve apo me
direktivë europiane të prokurimit, në rastin e Unionit Europian. Pas përzgjedhjes së fituesit, ofertuesit
tjerë do të kenë mundësinë e ngritjes së ndonjë çështje ligjore apo të respektimit të procedurave gjatë
procesit. Kontrata mund të fillojë të negociohet me ofertuesin fitues, vetëm pasi të kalojë periudha e
ankimimeve dhe procesi nuk rezulton me ndonjë ankesë.

2. KONTRATA PPP DHE PËRMBYLLJA FINANCIARE
Aktivitetet drejt përmbylljes së kontratës PPP shënojnë fundin e procesit të kësaj faze me ç’rast, në
mënyrë të organizuar dhe me efikasitet të lartë udhëhiqet procesi. Detajimi i të gjitha çështjeve si
subjekte të kontratës, kërkon komunikim të afërt në mes të autoritetit publik dhe partnerit privat,
përfshirë këshilltarët e projektit dhe financuesit.
2.1 FINALIZIMI I KONTRATËS PPP
Veprimet për finalizimin e kontratës përqendrohen në sqarimet e zotimeve për projektin nga ana e
partnerit privat dhe e autoritetit publik, ndonëse procedura e ndjekur sipas metodës së prokurimit
ndikon edhe në këtë fazë. Me konkurrencë të kufizuar apo procedurë dialoguese, përshtatjet e fundit të
draft kontratës duhet të jenë të kufizuara vetëm në sqarimet e nevojshme. Si rregull e përgjithshme,
është se çfarëdo ndryshimi në draftin e kontratës PPP nuk mund të jetë material, sipas se cilës një
ofertues tjetër do të mund të përzgjidhej nëse ndryshimi i tillë do të ndodhte paraprakisht. Në këtë
kuadër mund të ishte ndryshimi i ndarjes së rreziqeve të projektit në mes të palëve apo ndonjë ndryshim
tjetër përmbajtësor. Veprime të tilla do të ishin në kundërshtim të parimit të trajtimit të barabartë të
ofertuesve.
Palët pajtohen për një dinamikë të procesit të negocimit përfundimtar, në të cilin do të trajtoheshin
aspektet në vijim:
- Kalendari i negocimit;
- Definimi dhe sqarimi i çështjeve të mbetura;
- Evidentimi i aspekteve të pajtuara.
2.2 PËRFUNDIMI I MARRËVESHJES FINANCIARE
Në të shumtën e rasteve, para se të arrihet përmbyllja e kontratës PPP, kërkohet garanci dhe zotime për
financimin e shumës më të madhe të projektit. Në rrethana të mungesës së likuiditetit dhe vështirësive
të financimit në tregjet financiare, kërkohet garanci për sigurimin e tërë shumës së financimit.
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Në të kaluarën financimet PPP për transaksione të mëdha siguroheshin përmes aranzhmaneve të
“sindikatave”, sipas të cilave banka të vogla siguronin financimin e projektit, të cilin pastaj e ri-shisnin te
bankat e mëdha pas arritjes së marrëveshjes së financimit. Shumica e PPP aktualisht financohen përmes
“marrëveshjeve në klube – club deals”: secila bankë mbanë pjesën e vet të financimit në projekt deri në
arritjen e maturitetit të kredisë.
Në PPP të mëdha, është e zakonshme angazhimi i autoriteteve në mënyrë aktive në procesin e sigurimit
të financimit të projektit. Autoritetet zakonisht angazhohen në krijimin e një ambienti konkurrues në
financim të projekteve PPP, me ç ‘rast investitorët financiarë ballafaqohen në konkurrencë për të ofruar
financimin më të volitshëm për projektin. Autoritetet përvetësojnë benefitet si rezultat të përmirësimit
të kushteve të financimit dhe marrëveshjeve. Marrëveshjet arrihen në atë mënyrë që mbrojnë palët nga
situata të pa-parashikuara, si dhe mundësojnë realizimin efikas të projektit PPP.
2.3 ARRITJA E MARRËVESHJES FINANCIARE
Arritja e marrëveshjes ka të bëjë me nënshkrimin e të gjitha marrëveshjeve të projektit dhe financiare
dhe me përmbushjen e të gjitha kushteve të parapara, duke mundësuar fillimin e projektit dhe rrjedhën
e fondeve, kredive, ekuitetit dhe granteve. Që fondet të shpërndahen, kushtet e parapara në
marrëveshje duhet të plotësohen dhe atë si në vijim:
- Lejet dhe miratimet e planifikuara janë siguruar;
- Hapat kryesorë për blerjen e tokës janë arritur;
- Çështjet e pazgjidhura teknike të projektimit janë qartësuar;
- Çdo dokument kyç i mbetur i projektit dhe të financimit janë finalizuar dhe nënshkruar;
- Te gjitha miratimet për financimet janë siguruar;
- Regjistrimi i duhur i sigurisë për kreditë është konfirmuar.
Autoritetet duhet të konfirmojnë plotësimin e aprovimeve të brendshme, të cilat përfshijnë:
- Konfirmimin e ligjshmërisë së prokurimit;
- Miratimin e përjashtimit nga çdo drejtim standard kontraktues;
- Vlerën për kontroll të parave;
- Kontrollimin e përballueshmërisë.
VI. FAZA IV: MBIKËQYRJA E KONTRATAVE PPP DHE TRANSFERIMI
1. ZBATIMI I PROJEKTIT
Në këtë fazë ndërmerren veprimet që lidhen me periudhën e implementimit të projektit, përkatësisht
periudhën prej arritjes së marrëveshjes financiare deri në përfundimin e kontratës PPP. Zakonisht me
kontratën PPP përcaktohen edhe veprimet e monitorimit dhe dinamika e aplikimit tij nga ana e
autoriteteve publike. Gjatë periudhës kontraktuese, madje mund të paraqiten rrethana apo faktorë të
ndryshëm që ndikojnë në domosdoshmërinë e ndryshimit të kontratës në komponente të caktuara.
Monitorimi duhet të jetë i rregullt dhe me kohë të evidentojë veprimet e nevojshme për të siguruar
zbatim të qëndrueshëm të marrëveshjes. Në vijim po paraqesim veprimet relevante gjatë kësaj faze, të
përfshira në kuadër të menaxhimit të kontratës dhe vlerësimet ex-post, pas përfundimit të kontratës.
1.1 MENAXHIMI I KONTRATËS
Ndonëse fazat paraprake të procesit PPP janë të rëndësishme, mënyra e menaxhimit të kontratës
ndikon në masë të madhe në suksesin apo dështimin e projektit. Vendosja e një strukture të pajisur me
personel profesional dhe të dedikuar si dhe hartimi i rregullave dhe planeve transparente të
monitorimit, janë të domosdoshme.
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1.2 NDARJA E PËRGJEGJËSIVE
Me nënshkrimin e kontratës përgjegjësia për monitorim i jepet autoritetit kontraktues të institucionit
publik, në nivele të ndryshme të strukturës institucionale shtetërore. Ekipi i udhëhequr nga drejtuesi i
projektit do të ndërmerr veprimet periodike të monitorimit. Për këtë qëllim dhe për të themeluar ekip
monitorues efikas, nevojitet inkuadrimi i të paktën, drejtuesit të projektit në fazat e mëhershme të
procesit të prokurimit. Ndarja e aspekteve përmbajtjesore të procesit, sidomos e atyre që kanë te bëjnë
me qëllimet dhe me ndarjen e rreziqeve të projektit, është e domosdoshme, ashtu që në mënyrë
kontinuele të kalohet në fazën e monitorimit të suksesshëm.
Para se transferimi i përgjegjësive të bëhet te autoriteti përkatës, duhet të sigurohet:
- Që përgjegjësitë janë të përcaktuara qartë, duke emëruar një ekip përgjegjës për menaxhimin e
kontratës, shpeshherë ndaras nga ekipi për menaxhimin e projektit;
- Se dispozitat për trajtimin e ndryshimeve eventuale të kontratës dhe menaxhimin në bazë të
performancës së kompanisë PPP, janë në vendosur;
- Që një sistem i vazhdueshëm i rishikimit të menaxhimit të kontratës, gjithashtu është vendosur.
- Se ka burime të mjaftueshme buxhetore dhe të personelit për të ndërmarrë përgjegjësitë e
menaxhimit të kontratës.
1.3 MONITORIMI I ZBATIMIT TË PROJEKTIT
Rregullat e qarta të përcaktuara gjatë hartimit të kontratës PPP, janë bazë e mirë e vendosjes së
monitorimit efikas gjatë zbatimit të kontratës. Palët kontraktuese do të pajtohen paraprakisht me
sistemin dhe dinamikën e monitorimit të zbatimit të kontratës, me fokus në zbatimin e gjithmbarshëm
të projektit, si dhe në ofrimin e shërbimeve dhe outputeve të përcaktuara në aspektin sasior dhe cilësor.
Manualet operacionale të vendosura me qëllim të monitorimit, do të përcaktojnë sistemin e
monitorimit në mënyrë të detajuar. Rregullat do te përcaktojnë monitorimin e rregullt, menaxhimin e
rreziqeve dhe të mundësive të projektit si dhe menaxhimin e ngjarjeve të paparashikuara.
1.4 NDRYSHIMET E LEJUARA ME KONTRATËN PPP
Për aq sa mund të parashikohen, kontrata PPP do të përcaktojë rrethanat dhe metodologjinë e aplikimit
në rast të ndryshimit të kontratës PPP. Megjithatë, ajo nuk mund të përcaktojë të gjithë hapat logjistikë
dhe administrativë, të cilët duhet të merren në mënyrë që të pajtohen për të zbatuar ndryshimet e
lejuara. Manuali i administrimit të kontratës duhet të specifikojë detajet logjistike dhe administrative të
tilla si:
- Personi të cilit duhet t’i dërgohet një kërkesë për një ndryshim;
- Personi i cili do të vlerësojë ndikimin e ndryshimit të propozuar;
- Personat e autorizuar për të rënë dakord për ndonjë ndryshim në emër të autoritetit dhe
kompanisë PPP; dhe
- Personi përgjegjës për mbikëqyrjen dhe verifikimin e zbatimit të ndryshimit.
Ndryshimet e lejuara sipas kontratës PPP, shpesh janë komplekse dhe duhet të vendosen në nivel të
lartë të autoriteteve. Ato zakonisht përfshijnë ndryshime materiale në specifikimet e prodhimit, rifinancimit apo pasojat e ndryshimit të ligjeve. Duhet të theksohet se pëlqimi i huadhënësve të
kompanisë PPP, mund të kërkohet para se të zbatohen ndryshimet në kontratën PPP.
1.5 NDRYSHIMET E PA-PLANIFIKUARA NË KONTRATËN PPP
Kontratat PPP kanë zakonisht një shtrirje kohore afatgjatë dhe parashikimi i të gjitha ngjarjeve dhe
rreziqeve apo mundësive, është i pamundur. Kjo, jo vetëm për shkak të gjatësisë kohore si të tillë, por
më tepër edhe për shkak të natyrës evolutive dhe ndryshimeve të natyrshme të kontekstit kontraktues
fillestar. Si rrjedhojë, është e zakonshme që kontratat PPP të kenë një sistem të dizajnuar paraprakisht
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për të iu përgjigjur ndryshimeve të ndodhura apo të imponuara të kontratës si rezultat i ndodhive të
paparashikuara. Si rezultat i kësaj natyre të ndryshueshme, nuk janë të rralla rinegocimet dhe
ndryshimet e dispozitave të caktuara të kontratave PPP, gjatë kohës së zbatimit të projektit. Ekipi
menaxhues i projektit, me këtë rast, duhet të adresojë çështjet dhe të mundësojë balancën në mes të:
- Inkurajimit të kompanisë PPP për të menaxhuar rreziqet e saj; dhe
- Për të parandaluar punën e dobët nga ana e kompanisë PPP dhe rrezikimin e qëndrueshmërisë
së kontratës PPP.
PPP kontrata mund të kufizojë ri-negocimet për ndryshime të mëdha të kontratave në fazat e
mëvonshme me ç’rast negociatat për ndryshim të kontratës në mes të palëve bëhen me kujdes të shtuar
dhe me marrëveshje paraprake. Ri-negocimet e kontratave mund të kenë implikime të mëdha dhe si të
tilla, legjislacionet e vendeve të ndryshme, përfshirë Unionin Evropian, parandalojnë një gjë të tillë. Këtë
në shumë raste e pamundësojnë edhe financuesit e projekteve (huadhënësit), për arsyet në vijim:
- Ofertimi konkurrues mund të shtrembërohet: më shumë gjasa fituesi nuk është kompania më
efikase, por më e aftë në rinegocim;
- Meqë bisedimet janë kryer në mënyrë bilaterale, efektet pozitive të presionit konkurrues janë të
humbura; dhe
- Bisedimet dypalëshe shpesh reduktojnë përfitimet e përgjithshme ekonomike të marrëveshjeve
PPP dhe mund të ketë një ndikim negativ.
1.6 MOSMARRËVESHJET DHE ZGJIDHJA E TYRE
Meqë kontratat PPP janë afatgjatë dhe rrethana të papritura lindin detyrueshëm; meqë projektet PPP
priren të jenë komplekse dhe se dispozitat kontraktuale mund të jenë subjekt i interpretimit,
mosmarrëveshjet në kontratat PPP janë pothuajse të zakonshme. Për këtë arsye, qartësia e kontratës
PPP ka peshë të pa-zëvendësueshme. Mekanizmi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në kontratat PPP janë
të rëndësishme për palët, përfshirë edhe financuesit e projektit, ngase bazë e mosmarrëveshjeve
eventuale mund të jenë:
- Sistemi kombëtar gjyqësor;
- Arbitrazhi (kombëtar ose ndërkombëtar);
- Përcaktimi i ekspertëve të shumëllojshëm. Kjo është përdorur shpesh për çështje të veçanta
(p.sh. një çështje teknike apo financiare), ose për të dhënë një vendim të ndërmjetëm të cilat
pastaj mund të ankimohen në çështje gjyqësore ose arbitrazhi;
- Ndërmjetësimit ose pajtuesit (ku pala e tretë nuk jep një vendim detyrues, por mundëson palët
që të arrijnë një marrëveshje); dhe
- Një vendim nga një organ përkatës rregullator.
Disa mekanizma mund të bazohen në kontratën PPP por ka të tillë, sikur në rastin e rregullatorëve, që
mekanizmi përcaktohet nga rregulla të institucioneve të tjera, jashtë strukturës PPP. Pavarësisht kësaj,
menaxhimi efikas i raporteve në mes të palëve kontraktuale PPP lehtëson zgjidhjen e kontesteve,
ndonëse kontrata PPP duhet të përcaktojë një mekanizëm themelor të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve.
1.7 PËRFUNDIMI I KONTRATËS
Kontrata PPP mund të përfundojë në dy rrethana: me përfundimin e afatit kohor të kontratës dhe/ose
përfundimin e parakohshëm të kontratës. Kontrata PPP duhet të përmbajë dispozita të qarta për
rrethanat dhe procedurën e përfundimit të kontratës. Çështjet kyçe që duhet adresuar janë:
- Rrethanat në të cilat kontrata mund të jetë e përfunduar me një palë, përpara skadimit të saj të
planifikuar;
- Pagesa (nëse ka) që duhet të bëhet nga autoriteti për kompaninë PPP, pas përfundimit (në
varësi të rrethanave); dhe
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- Gjendja e aseteve kur ato "dorëzohen" te autoriteti publik, me rastin e ndërprerjes së kontratës.
Disa arsye tipike të ndërprerjes së kontratës PPP janë:
- Skadimi i kontratës PPP:
- Mospërmbushja e kontratës nga ana e kompanisë PPP.
- Mospërmbushja e kontratës nga ana e autoritetit publik.
- Vendim i njëanshëm dhe i vullnetshëm i autoritetit publik.
- Ndërprerja në rast të rrezikut të forcës madhore të tejzgjatur.
Rrethanat e ndërprerjes së kontratës duhet të përcaktohen qartë në kontratën PPP. Arsyet më objektive
që mund të shkaktojnë ndërprerjen e parakohshme lidhen me mungesën e solvencës së kompanisë PPP,
përkatësisht falimentimin si dhe pamundësinë për të ofruar shërbimet e kërkuara, të cilat nuk mund të
tejkalohen shpejt. Arsye tjetër e ndërprerjes mund të jenë dështimet apo lëshimet e natyrave të
ndryshme jo shumë substanciale, por që paraqiten shpesh dhe si rrjedhojë vështirësojnë apo dëmtojnë
performancën e përgjithshme të projektit PPP. Në anën tjetër, dështimet e autoritetit publik për të kryer
obligimet karshi partnerit privat sipas kontratës, posaçërisht mos kryerja e pagesave financiare periodike
me kohë, në projektet sipas të cilave autoriteti publik paguan, gjithashtu mund të jenë arsye të
shkëputjes së kontratës. Në vlerësimin e shkaqeve të shkëputjes së kontratës duhet të aplikohet qasje
objektive dhe me konsideratë për interesat e palëve kontraktuese.
Pagesat e ndërprerjes: nëse kontrata ndërpritet, autoriteti publik në të shumtën e rasteve duhet t’i
paguajë shuma të caktuara partnerit privat. Si një çështje komplekse për t’u rregulluar, ndërprerja e
kontratës duhet të ketë parasysh:
- Qasjen me drejtësi;
- Stimujt për kompaninë PPP dhe huadhënësit e saj;
- Qëndrueshmërinë.
Pagesat me skadimin e kontratës bëhen nga autoriteti publik, nëse ky i fundit nuk ka kryer pagesa të
mëhershme te autoriteti privat, të cilat lidhen me investime të shtuara në asete apo asetet e investuara
kanë vlerë materiale, përtej kohës së afatit kontraktues. Andaj, vlera reziduale e asetit duhet t’i kthehet
investitorit privat.
Ndërprerja si pasojë e mospërmbushjes së kontratës nga ana e kompanisë PPP, është faza e fundit sipas
së cilës nuk do të ketë mundësi tjetër dhe se mospërmbushja është bërë e pa menaxhueshme.
Dështimet gjatë ndërtimit apo në ofrimin e standardeve të kërkuara të shërbimit dhe performancës janë
disa nga këto arsye. Kjo mund të jetë shkaktuar nga lëshimet e nën konstruktorëve, të cilat kompania
PPP mund t’i adresojë me zëvendësimin e tyre, apo si rezultat i mos solvencës së kompanisë PPP. Disa
metoda, të cilat kanë anët pozitive dhe negative në aplikim, mund të përdoren me rastin e rregullimit të
pagesave të ndërprerjes së kontratës nga autoriteti publik:
- Shlyerjen e të gjitha ose një pjese të para-caktuar të borxhit të papaguar (në masën që ajo ka
qenë përdorur si duhet për financimin e aseteve të projektit);
- Vlera e amortizuar në llogaritë e aseteve të projektit (ka disa variante të kësaj qasjeje të
përgjithshme);
- Vlera aktuale neto e daljeve të ardhshme neto të mjeteve monetare, që do të ishte e
pagueshme nga autoriteti, nëse ndërprerja nuk ka ndodhur;
- Një shitje në tregun e hapur (dmth se autoriteti ri-tenderon kontratën PPP, zgjedh një PPP
kompani të re për të vazhduar me kontratë dhe pastaj paguan PPP-në origjinale apo
huadhënësit e saj nga të ardhurat që merr nga shitja).
Parime të ngjashme do duhet të vlejnë edhe në rastet tjera, kur ndërprerja shkaktohet si pasojë e
mospërmbushjes nga ana e autoritetit publik apo nga forca madhore e tejzgjatur. Si parim i
përgjithshëm, është e rëndësishme për të siguruar që sektori publik nuk duhet të stimulohet
financiarisht për të kërkuar ndërprerjen e hershme të kontratës. Po ashtu, huadhënësit nuk duhet të
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presin për të shmangur humbjet financiare në kurriz të tepruar të sektorit publik, përmes ndërprerjes së
hershme të kontratës.
Gjendja e aseteve në përfundimin e kontratës PPP: Kontrata PPP duhet të përmbajë dispozita për të
siguruar që asetet i janë "dorëzuar përsëri" autoritetit në gjendje të mirë (ku pronësia ligjore e aseteve
qëndron me sektorin publik gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës PPP, vetëm të drejtat për të përdorur
aktivet janë dorëzuar mbrapa). Për shembull, kontrata mund të përfshijë:
- Treguesit e gjendjes së pasurisë që duhet të jetë në skadimin e kontratës;
- Një vlerësim nga palë të treta për gjendjen e aseteve dhe të punimeve që përfundojnë për të
përmbushur standardet e kërkuara (vlerësim i tillë duhet të kryhet nga një ekspert i pavarur
mjaftueshëm para datës së skadimit).
- Mjetet e mbajtura nga tarifa e shërbimit për një periudhë të caktuar para skadimit (duke u
mbajtur të ardhurat si garanci në një llogari rezervë).
- Verifikimit nga një ekspert i pavarur që punët e nevojshme për të përmbushur kushtet për
dorëzim të aseteve, janë përfunduar në mënyrë të kënaqshme (kjo mund të shkaktojnë lirimin e
shumës së mbajtur për kompaninë PPP).
2. VLERËSIMET EX-POST
Pas përfundimit të projektit PPP, autoritetet publike këshillohen të ndërmarrin veprime të caktuara për
themelimin e një ekipi vlerësues të pavarur, për të vlerësuar ecurinë dhe rezultatet e projektit. Është
qenësore që ky vlerësim të kryhet, varësisht nga qëllimet dhe objektivat, nga zyrtarë profesionistë apo
këshilltarë të autoritetit publik, të cilët nuk kanë qenë pjesë e strukturës udhëheqëse apo e ekipit
menaxhues të projektit PPP. Krahas kësaj, definimi i çështjeve specifike dhe i pyetjeve që do të
vlerësohen, ka gjithashtu rëndësinë e vet. Këtë lloj vlerësimi zakonisht e bëjnë institucionet e jashtme të
auditimit, si pjesë të objektivave të tyre të angazhimit. Në këtë mënyrë, vlerësimi ex-post dhe në kuadër
të tij përcaktimi i kornizës institucionale dhe kornizës analitike, janë veprimet e fundit të procesit PPP.
Vlerësimi ex-post i projektit plotëson aspektet e kontrollit në realizimin e projekteve PPP. Vlerësimet e
realizuara në mënyrë profesionale dhe objektive, nxjerrin në pah sukseset dhe dështimet eventuale të
procesit PPP dhe të sistemit të vendosur, si dhe menaxhimit të tij. Rezultatet e vlerësimit mund të jenë
tejet të dobishme në identifikimin e sferave në të cilat kërkohen rregullime apo korrigjime në proces, të
cilat do të ndikojnë që projektet e ardhshme të realizojnë vlerën për para dhe interesin publik në
mënyrë edhe më efikase. Në anën tjetër, përmirësimet e sistemit dhe vlerësimi i përvojave të kaluara,
do të evitojnë dështimet e projekteve, të cilat në rast të ndodhjes do të jenë me kosto të lartë për
partnerët PPP dhe për shoqërinë.
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