
TË GJETURAT DHE REKOMANDIMET NGA MONITORIMI I TENDERIT EMERGJENT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT 
PËR FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES SANITAR PËR NEVOJAT E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE PËR 

MBROJTJE NGA COVID-19 

Sikur Ministria e Shëndetësisë 
të kishte bërë prokurimin edhe 
për nevojat e Komunës së Prizrenit, 
buxheti komunal do të kursehej 
për mbi 20,000 € vetëm në këto 
pesë produkte.

Sikur Komuna e Prizrenit 
të kishte bërë një hulumtim 
të tregut, do të kursente rreth 
15,000 € vetëm në 5 produktet 
e analizuara.

Krahasimi i Çmimeve për njësi në € për produkte të njëjta:

Për produktet 
e njëjta, Komuna 
e Prizrenit ka pagur 
më shumë se:

Komuna e Ferizajit 27%

Komuna e Gjilanit 14%

Komuna e Prishtinës 31%

Ministria e Shëndetësisë 38%

Komuna e Dragashit 42%

4Departamenti i Hetimeve 
të Policisë së Kosovës 
duhet të bëjë hetimin 
e kontratës emergjente 
të lidhura nga Komuna 
e Prizrenit në kohën 
e pandemisë të cilat 
dyshohen për fryrje 
të çmimeve.
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Prizren Prishtinë Ferizaj Gjilan Mitrovicë Çmimi mesatar
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FFP2-FP2 Maskë për fytyrë/Respiratorë

Tesha krirugjikeme mbulim të plotë

Maska mbrojtëse 3 palëshe, me llastik

Dezinfektant

Doreza mjekësore

1 2Komuna e Prizrenit duhet 
të ftoj për ofertim më 
shumë se një operator 
ekonomik, për të siguruar 
një konkurrencë të drejtë 
dhe çmime sa më të lira. 

3Gjatë përdorimit 
të procedurave emergjente 
Komuna e Prizrenit duhet 
të zhvilloj hulumtimin 
e tregut për identifikimin 
dhe sigurimin e çmimeve 
sa më të afërta me ato 
të tregut privat dhe 
institucioneve të tjera 
publike. 

Ministria e Shëndetësisë 
duhet të bëjë blerjen 
e produkteve 
të nevojshme për 
emergjenca 
mbarëkombëtare, 
me qëllim të evitimit 
të humbjes së parasë 
publike.

REKOMANDIME

Periudha e monitorimit Qershor - Gusht 2020. 


