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TIRANË
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TIRANË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji Nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, neni, 19/1
e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat
e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184,
datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Në datën 11.06.2013 Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 595 prot.
datë 13.05.2013, të operatorit ekonomik “ABS” sh.a për procedurёn e prokurimit “E hapur” me
objekt: “Për shërbimet LAN-TO-LAN për lidhjen e degëve të QKR me QKR-Qendër,
mirëmbajtjen e këtyre lidhjeve, ofrimin e shërbimit të internetit, dhe ofrimin e shёrbimeve tё
tjera tё pёrmiresimit tё infrastrukturёs teknologjike” dhe fond limit 90,000,000 Lek (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar nё datën 27.05.2013 nga autoriteti kontraktor Qendra Kombëtare e
Regjistrimit.

1/8

Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:


Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas
ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.



Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor si dhe
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës sё
operatorit ekonomik ankimues.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumentave që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:


Në datën 25.04.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë se Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt
“Për shërbimet LAN-TO-LAN për lidhjen e degëve të QKR me QKR-Qendër,
mirëmbajtjen e këtyre lidhjeve, ofrimin e shërbimit të internetit, dhe ofrimin e
sherbimeve tё tjera tё pёrmirёsimit tё infrastrukturёs teknologjike” me fond limit
90,000,000 Lek (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar nё datën 27.05.2013 nga
autoriteti kontraktor Qendra Kombëtare e Regjistrimit.



Kjo procedurë është rishpallur, pasi procedura e parë, zhvilluar në datën 18.03.2013 u
anulua për shkak se të tri ofertat e paraqitura u refuzuan nga autoriteti kontraktor, pasi
nuk plotësonin kërkesat e veçanta për kualifikimi.



Në datën 30.04.2013 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor në lidhje
me kriteret e veçanta per kualifikim të publikuara për këtë procedurë prokurimi;
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Ne datën 03.05.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit në lidhje me
ankesën duke e pranuar pjesërisht atë.



Në datën 06.05.2013 Autoriteti kontraktor ka bërë publikimin e shtojcës me ndyshimet e
përkatëse dhe ka shtyrë datën e zhvillimit të tenderit në 27.05.2013.



Në datën 13.05.2013, operatori ekonomik “Advanced Business Solutions” sh.p.k.,
paraqet ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar kriteret e
veçanta për kualifikim për këtë procedurë prokurimi. Konkretisht, nga ana e ankimuesit
pretendohet se:
1. Autoriteti Kontraktor QKR duhet të zbatojë VKM-në nr. 248, datë 27.4.2007,
“Për krijimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit” pika 3 “e”.
2. Heqjen e fjalisë “Certifikata ISO duhet të jetë e lëshuar nga trupa certifikuese të
akredituara për të vepruar në territorin e Shqipërisë”.
3. Heqjen e kerkesës për paraqitjen e librezës së punës.
4. Ndryshimin e kërkesës nga dy në një inxhinier per sistemet VoiP.
5. Heqjen e ekperiencës minimale prej 10 vitesh per inxhinierin per pikën “d” dhe
prej 5 vitesh ne pikën “e”, ose berjen e saj të paktën 3 vjet, siç është per kontratat
e ngjashme.
6. Heqjen e pikës i) për Autorizim Prodhuesi të veçantë për secilën pajisje.
7. Heqjen e kohës së realizimit për 5 ditë.

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur, si dhe të dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor
Arsyetoi:
Në lidhje me pretendimin e parë të ankimuesit:
duke qenë se:
(i) Në VKM-në nr. 248, datë 27.04.2007 “Për krijimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë së
informacionit”, pika 3, gërma “e”, “ë”, “f”, “g” dhe “iii” e “n” parashikohet:
e) Me qëllim zbatimin efektiv të standardeve ndërkombëtare dhe europiane, të adoptuara,
dhe bashkërendimin e projekteve në fushën e TIK-së, institucionet e mësipërme, në të
gjitha rastet,marrin mendimin e AKSHI-t, për (i) Specifikimet teknike të prokurimeve, të
realizuara me fonde të buxhetit të shtetit, hua dhe/ose grante të dhëna nga donatorë; (ii)
Procedurat që kanë lidhje me pojektpropozime / projekte të ndryshme, dhurata apo
ndihma materiale. AKSHI, jep mendimin e saj, brenda afatit prej 20 ditë pune nga data e
marrjes së dokumentacionit të sipërpërmendur.
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ë) Zhvillon, administron dhe mirёmban rrjetin qeveritar GovNet dhe portalin qeveritar;
f) Bashkёrendon projektet per futjen e kompjuterave nё tё gjithё sektorët e administratës
publike, duke i dhënë përparësi institucioneve, që ofrojnë shërbime të drejtpërdrejta për
publikun dhe bizneset;
g) Drejton strategjinë dhe projektet për ngritjen e shërbimeve on line të administratës
publike, përfshi të gjitha shërbimet e qeverisjes elektronike;
n) Nëpërmjet Qendrës të të Dhënave Qeveritare (Datacenter Qeveritar) zhvillon dhe
ofron shërbimet e infrastrukturës "cloud', për administratën publike. Qendra e të
Dhënave Qeveritare ofron, minimalisht, këto shërbime të përqendruara elektronike:
[...], (iii) Internet të sigurtë; ”
(ii) Në udhëzimin plotësues të Ministrisë së Financave, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit,
nr. 1/1, datë 19.02.2013, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2013”, në pikën I/6,
parashikohet: “Fondet për projekte të reja të investimeve dhe blerjen e pajisjeve
elektronike, të cilat nuk e kanë ndjekur ciklin e planifikimit të investimeve publik dhe që
lidhen me Teknologjinë e Informacionit, bëhen efektive pas konfirmimit nga Agjencia
Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit”;
(iii)Autoriteti kontraktor gjatë fazës së hartimit të DST nuk ka vepruar me marrjen e
mendimit si më sipër, duke e konsideruar si të drejtë dhe jo detyrim ligjor marrjen e
mendimit si më sipër;
Komisioni Prokurimit Publik, gjykon se mbi autoritetin kontraktor rëndon detyrimi ligjor për
marrjen e mendimit paraprak nga AKSH-i gjatë fazës së hartimit të DST dhe se mosrespektimi i
këtij detyrimi përbën shkak për anulimin e procedurës.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
Në lidhje me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik ankimues, se shtimi i fjalisë “Certifikata
ISO duhet te jetë e lëshuar nga trupa certifikuese të akredituara për të vepruar në territorin e
Shqipërisë” me rishpalljen tenderit bie në kundërshtim me VKM nr. 1, datë 10.01.2007, Kreu III,
pika 3 “ç”:
duke qenë se:
(i) Në “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti Ligjor i operatorëve ekonomikë” të
procedurës në vazhdim kërkohet: “Me qëllim ofrimin e një Mbështetje Teknike të
garantuar dhe të shërbimeve profesionale teknike, kërkohet që Operatori ekonomik të jetë
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i pajisur me çertifikate ISO 9001, e cila duhet të jetë në fushën e shërbimeve të
teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Certifikata ISO duhet të jetë e lëshuar nga
trupa certifikuese të akredituara për të vepruar në territorin e Shqipërisë”.
(ii) Në procedurën e zhvilluar me të njëjtin objekt dhe fond, datë 18.03.2013, kërkohej “Me
qëllim ofrimin e një Mbeshtetje Teknike të garantuar dhe të shërbimeve profesionale
teknike, kërkohet që Operatori ekonomik të jetë i pajisur me çertifikatë ISO 9001, e cila
duhet të jetë në fushën e shërbimeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit”.
(iii)Në nenin 1, të LPP-së, pika 2 gërma “c” dhe “ç” parashikohet: “Qëllimi i këtij ligji është:
[…] të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik
dhe të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë[...];”
(iv) Në VKM-në nr. 1, datë 10.01.2007, Kreu III, pika 3 “ç”, parashikohet: “Autoriteti
kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat dhe/ose shërbimet i plotësojnë kërkesat e
cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata, të lëshuara nga organe të
pavarura, të njohura nga sistemet e standardizimit shqiptar, europian ose ndërkombëtar.
Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit
ose të ofertuesit. Ato duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”;
(v) Akreditimi nga ana e shoqёrive, nuk ёshtё i detyrueshёm, nё bazё tё nenit 8 tё ligjit nr.
9824, datё 01.11.2007 “Pёr akreditimin e organizmave tё vlerёsimit tё konfirmitetit nё
Republikёn e Shqipёrisё”, por vullnetar nga ana e shoqёrive tё interesuara.
Komisioni Prokurimit Publik gjykon se kriteri sipas të cilit certifikata ISO duhet të jetë e lëshuar
nga trupa certifikuese (i) të akredituara (ii) për të vepruar në territorin e Shqipërisë, është
haptaz diskriminues, kufizues i konkurrencës dhe rrjedhimisht në kundërshtim me ligjin.
Përsa mësipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
Në lidhje me pretendimin e tretë të operatorit ekonomik ankimues, pikat 2-4 për kthimin e
Kritereve për “Personeli dhe kualifikimet Profesionale” të kësaj procedure të rishpallur, siç ishin
në procedurën e parë, duke bërë ndryshimet e mëposhtme:


Heqjen e kërkesës për paraqitjen e librezës së punës.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se vërtetimi i përvojës së punës mund të kërkohet edhe me
dokumentacion alternativ, duke qenë se ky dokument është pronë e punonjësit dhe jo e
punëmarrësit, pra operatorit ekonomik. Për këtë arsye, operatorët ekonomikë mund të
penalizohen për mosparaqitjen e një dokumenti për të cilin ata nuk kanë të drejtë të disponojnë.
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Gjithashtu, përvoja e punës e punonjësve mund të jetë fituar nga këta edhe jashtë territorit të
Republikës së Shqipërisë, ne vende ku kjo përvojë nuk mund të vërtetohet me anë të librezës së
punës në fjalë.
Për këtë arsye, Komisioni Prokurimit Publik gjykon se kriteri është diskriminues dhe çon në
kufizim të pajustifikuar të konkurrencës.
Përsa mësipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
Në lidhje me pretendimin e katërt dhe të pestë të operatorit ekonomik ankimues për ndryshimin e
kërkesës nga dy në një inxhinier për sistemet VoiP dhe Heqjen e eksperiencës minimale prej 10
vitesh për inxhinierin për piken “d” dhe prej 5 vitesh ne pikën “e”, ose bërjen e saj të paktën 3
vjet, sic është për kontratat e ngjashme.
Duke qenë se:
(i)

(ii)

Në kriteret e veçanta për kualifikim, pika 4. Personeli dhe Kualifikimet profesionale
kërkohet: Operatori Ekonomik duhet të ketë të punësuar dy persona të kualifikuar për
sistemet e telefonisë, me diplomë të shkollës së lartë në inxhinieri elektronike ose
informatike, me përvoje pune jo me pak se 10 vjet në fushën e ICT (pika “d”) dhe 5
vjet (pika “e”).
Në nenin 2, të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
tek parimet e zgjedhjes pika a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve
ose kandidatëve; b) transparencë në procedurat e prokurimit; c) barazi në trajtimin e
kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve.

Komisioni Prokurimit Publik gjykon se këto tre kritere nuk janë në përpjesëtim me pjesën
konkrete (telefoninë), të objektit të kontratës në përputhje me parimet e LPP-së, pasi në mënyrë
të pajustifikuar çojnë në kufizim të konkurrencës. Përvoja e punës prej 10 vitesh është e
ekzgjeruar, duke pasur parasysh dhe specifikën e fushës së teknologjisë së informacionit dhe
pikërisht dinamikën e zhvillimit të kësaj teknologjie. Pra, në këtë fushë, zotërimi i një përvoje të
gjatë pune jo domosdoshmërisht është provë e kapaciteteve të mjaftueshme për të qenë në
sinkron me zhvillimet teknologjike.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
Në lidhje me pretendimin e gjashtë të operatorit ekonomik ankimues për heqjen e Heqjen e pikës
i) për autorizim prodhuesi të veçantë për secilën pajisje.
duke qenë se:
(i) Në “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Personeli dhe kualifikimet profesionale” të
procedurës në vazhdim kërkohet:
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Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim ose Certifikatë të Prodhuesve të
pajisjeve që do të instalohen dhe mirëmbahen prej Operatorit Ekonomik. Autorizimi ose
Certifikata duhet të provojë se Operatori Ekonomik është i aftë të ofrojë shërbimet e
instalimit, konfigurimit, operimit dhe mirëmbajtjes së pajisjeve të ofruara.
(ii) Referuar VKM-së Nr. 1, datë 20.01.2007, “Për rregullat e prokurimit publik” i
ndryshuar, Kreu III, pika 3 “ç”, parashikohet se:
- Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat dhe/ose shërbimet i plotësojnë
kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata, të lëshuara
nga organe të pavarura, të njohura nga sistemet e standardizimit shqiptar, europian
ose ndërkombëtar. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen
kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. Ato duhet të jenë në përpjesëtim dhe të
lidhura ngushtë me objektin e kontratës, duke respektuar edhe parimin e
mosdiskriminimit.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ky kriter është i pajustifikuar dhe jo në përpjestim me
natyrën dhe objektin e shërbimit, objekt prokurimi, nisur nga fakti që (i) objekti i prokurimit
është shërbim dhe pajisjet që do të përdoren nga operatori ekonomik disponohen nga ai me një
nga format e mundshme ligjore të disponimit (pronësi, kontratë qiraje, kontratë huapërdorje, etj.)
dhe, nga ana tjetër, (ii) objekti për të cilin lëshohet autorizimi i prodhuesit nuk ka lidhje me
objektin e prokurimit në fjalë.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.

Në lidhje me pretendimin shtatë të operatorit ekonomik për kohën e realizimit për 5 ditë
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ky afat prej 5 ditësh është objektivisht i pamjaftueshëm
për realizimin e shërbimit në 32 degët e QKR-së, në të gjithe territorin e Republikës së
Shqipërisë. Në mbështetje të këtij qëndrimi theksojmë edhe mungesën e përpjestueshmërisë
ndërmjet këtij afati dhe kriterit, sipas të cili kërkohet një staf minimal prej 20 personash.

Vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur prej operatorit ekonomik “ABS” sh.p.k. për procedurёn e
prokurimit “E hapur” me objekt: “Për shërbimet LAN-TO-LAN për lidhjen e degëve të
QKR me QKR-Qendër, mirëmbajtjen e këtyre lidhjeve, ofrimin e shërbimit të internetit,
dhe ofrimin e shёrbimeve tё tjera tё pёrmirёsimit tё infrastrukturёs teknologjike” dhe
fond limit 90,000,000 Lek (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 27.05.2013
nga autoriteti kontraktor Qendra Kombëtare e Rregjistrimit”.
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2. Autoriteti Kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit dhe me rishpalljen e saj të
kryejë modifikimin sipas konstatimeve të Komisionit të Prokurimit Publik dhe nenit 63, §
1/1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
3. Autoriteti Kontraktor të zbatojë VKM nr. 248, datë 27.04.2007 “Për krijimin e Agjencisë
Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” i ndyshuar, detyrohen të gjithë Institucionet
Publike, ku përfshihët edhe QKR, që për zbatimin efektiv të standarteve ndërkombëtare
dhe europiane, të adaptuara, dhe bashkërendimin e projekteve në fushën e TIK, në të
gjitha rastet marrin mendimin e AKSHI-t për specifikimet teknike të prokurimeve të
realizuara me fonde publike të buxhetit të shtetit, hua dhe/ose grante të dhëna nga
donator.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “ABS” sh.p.k.
6. Palët kanë të drejtë që, kundër këtij vendimi, të bëjnë padi për shqyrtim të
mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.
Relator: D. Martopullo
V. Kadesha
L. Pelinku
KRYETAR

LEALBA

PELINKU
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