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“Prokurimi elektronik përkufizohet si përdorimi i 

teknologjive të informacionit dhe komunikimit në 

prokurimin publik. kjo jo vetëm që rrit efikasitetin duke 

lehtësuar qasjen në tenderët publikë, por edhe 

shkakton transparencën duke i mbajtur autoritetet 

publike më të përgjegjshme. Mund të mbështesë 

zhvillimin e vlerësimeve të performancës duke 

përdorur informacionin e prokurimit.” ((OECD), n.d.) 
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Ligji për prokurim publik1 gjatë ndryshimeve të 
pësuara në vitin 2016, jo vetëm që nuk krijon 

mekanizmat e rritjes së transparencës së plotë në 
procedurat e prokurimit duke aplikuar urdhërat e 

publikimit të dokumenteve “by default”, por ai 
limiton qasjen tek vetëm palët e interesit.  

(LPP Nr. 04/L-042, Neni 10 Mjetet për promovimin e Transparencës, 

paragrafi 3)   
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Në vitin 2010, Gjeorgjia radhitej në vendin e 68 në 

Indeksion e percepcionit të korrupsionit1. Pas 

ndryshimeve ligjore dhe praktike në zhvillimin e 

procedurave të prokurimit, si dhe rritjen e 

transparencës përmes platformës elektronike, në vitin 

2014, Gjeorgjia ishte radhitur në vendin e 511, dhe 

respektivisht në vendin e 44 në vitin 20161. 



“Prokurimi publik është një aktivitet veçanërisht i 

cenueshëm ndaj mashtrimit dhe korrupsionit. 

Mbikëqyrja dhe mekanizmat e kontrollit ndihmojnë 

për të mbështetur llogaridhënien në të gjithë 

procesin e prokurimit publik. Këto mekanizma 

përfshijnë jo vetëm kontrollin dhe auditimin 

(përputhshmëria rregullatore, performanca e 

cilësisë, reduktimi i kostos, qëndrueshmëria), por 

edhe sistemet e shqyrtimit të vendimeve të 

prokurimit.” ((OECD), n.d.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Zbatimi efektiv i reformave të prokurimit dhe 

praktikave specifike të prokurimit kërkon një forcë 

pune të prokurimit publik të trajnuar siç duhet. Ai jo 

vetëm që promovon efektivitetin e sistemit, por edhe 

integritetin e tij. Fuqia punëtore e prokurimit publik 

është një nga shtyllat kryesore të një sistemi 

prokurimi”. ((OECD), n.d.) 
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