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UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA - LISTA TA' SUPPLIERS TA' 

PRODOTTI U SERVIZZI 

 

 

33/36. L-Onor. Luciano Busuttil jistaqsi lill-Ispeaker: Jista' l-Ispeaker ipoġġi fuq il-Mejda 

tal-Kamra: 

 

 -         lista ta' persuni u kumpaniji kollha li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika uża 

s-servizzi tagħhom (eskluż dawk ta’ konsulenza) mis-sena 2004 sal-lum; 

 

-         d-dati speċifiċi meta ntużaw is-servizzi tagħhom u l-proċedura li ntużat għall-għażla 

tagħhom, wieħed wieħed b’mod separat fl-istess perjodu ta’ żmien; 

 

-         d-dati u l-media speċifiċi użati għar-reklamar għall-bżonn ta' dawn is-servizzi 

fl-istess perjodu ta’ żmien; 

 

-         lista ta’ kemm applikaw kumpaniji u persuni f'kull każ, f'każ li saret sejħa, l-ismijiet 

tal-persuni li servew fil-bord tal-għażla biex intagħżlu l-kumpaniji u l-persuni;  

 

-         lista tal-kwalifiċi rikjesti f'kull servizz mitlub fl-istess perjodu ta’ żmien u f'kull każ 

jekk il-kumpaniji jew persuni magħżula ssodisfawx dawn il-kwalifiċi; 

 

-         lista tal-assignments li għamlet kull kumpanija u persuna magħżula fl-istess perjodu 

ta’ żmien u ġustifikazzjoni għall-għażla ta’ kull kumpanija u persuna; 

 

-         il-ħlasijiet kumplessivi f'kull każ bħala total ta' kull persuna u kumpanija, sena 

b’sena b’mod separat, fl-istess perjodu ta’ żmien? 

 

26.02.16 

  

 

34/37. L-Onor. Luciano Busuttil jistaqsi lill-Ispeaker: Jista' l-Ispeaker ipoġġi fuq il-Mejda 

tal-Kamra:  

 

-         lista ta' persuni u kumpaniji kollha li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika xtara 

prodotti minn għandhom mis-sena 2004 sal-lum; 

 

-         d-dati speċifiċi meta sar ix-xiri u l-proċedura li ntużat, każ b’każ b’mod separat 

fl-istess perjodu ta’ żmien; 

 

-         d-dati u l-media speċifiċi użati għar-reklamar għall-bżonn ta' dawn il-prodotti 

fl-istess perjodu ta’ żmien; 

 

-         lista ta’ kemm applikaw kumpaniji u persuni f'kull każ, f'każ li saret sejħa, l-ismijiet 

tal-persuni li servew fil-bord tal-għazla biex intagħżlu l-kumpaniji u l-persuni;  

 

-         il-ħlasijiet kumplessivi f'kull każ bħala total lil kull persuna u kumpanija li minn 

għandhom inxtraw il-prootti, sena b’sena b’mod separat, fl-istess perjodu ta’ żmien? 

  

26.02.16 

 

 



SPEAKER: L-informazzjoni li s-Sedja rċeviet mingħand l-Awditur Ġenerali hija li 

l-mistoqsija teħtieġ ħafna xogħol biex tiġi kkompilata tweġiba għaliha, speċjalment meta 

l-Interpellant qiegħed jistaqsi għal perjodu wiesgħa ta' mhux inqas minn tnax-il sena. 

 

It-tabella ta' hawn taħt tagħti stampa ta' xiri li l-NAO kellu mingħand is-suppliers fis-sena 

2015 

 
 

 
Numru  ta' 

Kredituri 

% tal- 

Kredituri 

Totali 

Valur 
Totali 

€ 

% tal- 

Valur 

Totali 

Taħt €6,000 102 82.9% 112,511 19.5% 

Bejn €6,000 u €1 0,000 7 5.7% 51,191 8.87% 

Bejn €10,000 u €15,000 8 6.5% 108,958 18.88% 

‘Il fuq minn €15,000 6 4.9% 304,375 52.75% 

Totali 123  577,035  

 

 

Mill-analiżi li għamel l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2015, l-Uffiċċju nefaq 

€577,035 fuq prodotti u servizzi minn 123 suppliers. 

 

Minn dawn il-123 suppliers, 102 li jammontaw għal 83%, tħallsu anqas minn €6,000 li huwa 

l-ogħla threshold fis-settur pubbliku fejn il-procurement jista' jsir b'mod dirett mingħand 

is-suppliers. 

 

Biex tingħata informazzjoni immedjata, ma’ din ir-risposta hemm annessi l-listi tas-suppliers 

tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-snin kollha li xtaq l-Interpellant. 

 

L-Awditur ħass li hu importanti li jfakkar, li għalkemm skont il-liġi tal-Awditur Ġenerali u 

l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, huma mhumiex obbligati li jimxu mal-procurement 

regulations applikabbli għall-entitajiet pubbliċi, f’każi fejn ikunu involuti ammonti 

sostanzjali, bħal biex jingħata eżempju s-servizzi ta' awdituri privati biex jagħmlu audit 

tal-Kunsilli Lokali, l-Uffiċċju dejjem jirrikorri għall-ħruġ ta' tender pubbliku, b'avviż kemm 

fil-Gazzetta tal-Gvern kif ukoll fil-media lokali, biex jintgħażlu tali service providers. 

 

Fejn l-ammont ma jkunx sostanzjali, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ġeneralment dejjem 

jieħu ħsieb iġib mill-anqas tliet kwotazzjonijiet. 

 

 

Seduta 373 

06.04.16 


