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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik, konstatoi se ky i fundit ka prima facie 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;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, 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.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 25.05.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-71196-05-24-2018 me objekt: “Instalim rrjeti dhe
vendosje kamera sigurie në godinat e UE”, me fond limit 10,759,650 lekë pa tvsh, e parashikuar për tu
zhvilluar në datën 18.06.2018 nga autoriteti kontraktor, Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan.
II.2. Në datën 31.05.2018 operatori ekonomik “B360” shpk, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit me
argumentat si më poshtë:
-

Në kriteret e kualifikimit ju keni kërkuar: 2.2.8 Operatori ekonomik duhet të ketë në staf të
paktën 1 (një) person tëpajisur me çertifikatë ITIL Foundation Certificate in IT Service
Managment.Në çertifikatën e paraqitur të jenë kontaktet e kompanisë ku është
lëshuarçertifikata, nr i çertifikatës dhe nr i kandidatit. Vërtetuar që punonjësi figuron në
listëpagesat(E-sig 025) për periudhënJanar-Prill 2018. Në kërkesën tuaj për të paraqitur
certifikatën e ITIL Fonundation Certificate in IT Service Managament ju keni kërkuar që në
certifikatën e paraqitur të shënohen kontaktet e kompanisë ku është lëshuar certifikata, nr i
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certifikatës dhe nr i kandidatit. Certifikatat që lëshohen nga kompani certifikimi botërore
janë certifikata me një standart të përcaktuar të cilat nuk mund të kenë ansjë modifikim apo
ndryshim në bazë të kërkesës së secilit prej kandidatëve. Cdo certifikatë e lëshuar për një
titull të caktuar shoqërohet me një numër kandidati dhe me numër certifikata të dhëna këto
që janë mëse të mjaftueshme për të vërtetuar vërtetësinë e saj. Nuk është aspak detyrim apo
kusht që në certifikatë të shënohen kontaktet e kompanisë ku është lëshuar certifikata duke
qenë se ekzistenca e një certifikate mund të verifikohet online në faqen zyrtare të kompanisë
certifikuese. Kërkojmë modifikimin e kriterit si vijon: Operatori ekonomik duhet të ketë në
staf të paktën 1 (një) person të pajisur me çertifikatë ITIL Foundation Certificate in IT
Service Managment. Në çertifikatën e paraqitur të jenë nr i çertifikatës dhe nr i kandidatit.
Vërtetuar që punonjësi figuron në listëpagesat(E-sig 025) për periudhënJanar-Prill 2018.
-

Në kriteret e vecanta ju keni kërkuar: 2.2.9 Operatori ekonomik duhet të ketë në staf të
paktën 1 (një) inxhinier të pajisur me liçensë profesionale për kategoritë e mëposhtme: 4C –
Linja e rrjeta elektrike – telefonike – radiotelefoni – citofoni – sistem alarmi – televizim etj,
për objekte civile, industriale, turistike. 4D – Sisteme komplekse të telekomunikacionit. Këto
licenca janë licenca të cilat lëshohen për individë të caktuar dhe janë licenca projektimi.
Kërkesa juaj është e tepruar dhe nuk është në përpjestim me natyrën e kësaj procedure
prokurimi për disa arsye. Në këtë rast ne kemi të bëjmë me një procedurë të hapur shërbime
ku detyra e OE do të jetë vetëm ajo e lëvrimit dhe instalimit të sistemit të kamerave në
godinën e UE. Nuk e kuptojmë përse do të nevojietet një inxhinier projektues në këtë rast.
Inxhinierët projektues kërkohen në procedura të shpallura si punë ku detyra e tyre është
projektimi i sistemit që kërkohet në bazë të nevojave të AK. Licencat që ju kërkoni janë në
fushën e linjave elektrike, telefonike , raditolefoni, citofoni, sisteme alarmi,, televizive, dhe
sisteme të telekomunikacionit. Sistemi i kamerave është një sistem kompleks i cili qëndron
më vete dhe nuk përfshihet në asnjë nga sistemet e mësipërme. Licencat e lëshuara në emër
të shoqërisë të kategorive NS 13° dhe NS 14 B të kërkuara nga ana juaj në pikën 2.5.5. janë
më se të mjaftueshme për të përmbsuhur këtë kërkesë pasi e përmbushin shqetësimin që
mund të ketë AK në nivel kompanie, nivel shumë më i lartë se një punonjës i vetëm.
Kërkojmë të hiqet kriteri 2.2.9.

-

Në kriteret e vecanta të kualiifkimit ju keni kërkuar: 2.2.11 Operatori ekonomik ofertues
duhet te kete ne staf 1 (nje) inxhinier te pajisur me çertifikate Lead Auditor per
“Teknologjine e Informacionit – Menaxhimi i Sherbimeve“ e vetetuar kjo me çertifikaten
dhe listpagesen e Janar-Prill 2018. Kërkesa për Lead Auditor për Teknologjinë e
Informacionit –Menaxhimi i shërbimeve është një kërkesë e cila lidhet me standartet ISO
20000-1:2011 që është ISO e teknologjisë së informacionit –Menaxhimi i Shërbimeve pra
lidhet me menaxhimin e shërbimeve IT. Kjo kërkesë është e tepruar pasi nuk është në
proporcion me natyrën e tenderit. Në këtë prokurim kemi të bëjmë me një sistem kamerash
dhe kriteri i pikës 2.2.10 për pasjen e një Lead Auditor Për sigurinë e informacionit është
mëse i mjaftueshëm për mos thënë i tepruar. Ti shtosh këtij audotori edhe një me ISO për
menaxhimin e shërbimeve IT është tmerësisht abuzuese. Të hiqet kriteri 2.2.11. Operatori
ekonomik ofertues duhet te kete ne staf 1 (nje) inxhinier te pajisur me çertifikate Lead
Auditor per “Teknologjine e Informacionit – Menaxhimi i Sherbimeve“ e vetetuar kjo me
çertifikaten dhe listpagesen e Janar-Prill 2018.
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-

Në kriteret e kualiifkimit AK ka kërkuar: Operatori Ekonomik duhet te paraqes nga
kompania prodhuese e kamerave certifikatat si me poshte: ISO 9001 : 2008 Ose ekuivalente
ISO 14001:2004 Ose ekuivalente OHSAS 18001:2007 Ose ekuivalente IECQ, Ose
ekuivalente ISO/TS 16949:2009 Ose ekuivalente, ISO 20000-1:2011 Ose ekuivalente, ISO
27001:2013 Ose ekuivalente . Disa nga certifikimet ISO të kërkuara nga ana juaj nuk kanë
asnjë lidhje me natyrën dhe objektin e procedurës ose janë të papërcaktuara qartë si
standarte.
ISO 16949 është ISO shtesë e ISO 9001:2008 për zhvillimin dhe prodhimin e produkteve të
industrisë automotive. Pra është standart shtesë mbi ISO 9001 dhe do të bënte sens vetëm
nëse posta do të prodhonte mjete transporti apo makinerish të rënda. Është një kërkesë
kryekëput abuzive.
ISO 20000-1:2011 Është një standart vetëm për service menagment system. Ai u kërkohet
vetëm kompanive që ofrojnë shërbime tek klientët dhe nuk ka asnjë lidhje me prodhuesit e
mirfilltë. Nuk ka asnjë lidhje me prodhuesit e kamerave. Ka prodhues kamerash që mund të
operojnë në tregjet e tyre lokale për të kryer edhe shërbime por edhe nëse ekziston ky rast
është një përjshtim i rrallë dhe nuk ka ansjë ngjashmëri me situatën e prokurimit të
kamerave tek posta shqiptare pasi certifikimi në fjalë i kërkohet operatorit që do të japë
shërbimin dhe jo prodhuesit.
IECQ-është sistem certifikimi për plotësimin e standarteve IEC. IECQ pa cilësuar se cili
standart i IEC-së kërkohet i certifikuar apo cila familje e certifikatës IECQ kërkohet nuk ka
asnjë vlerë.Është njëlloj sikur të kërkohet certifikatë ISO por ndërkohë vetëm në këtë
procedurë janë kërkuar 6 lloje të ndryshme të pavarura nga njëra tjetra. Pra duhet thënë
IECQ Kodi.
Kërkojmë ndryshimin e kriterit si më poshtë: ISO 9001 : 2008 Ose ekuivalente ISO
14001:2004 Ose ekuivalente OHSAS 18001:2007 Ose ekuivalente ; ISO 27001:2013 Ose
ekuivalente .

-

Në kritert e kualifikimit ju keni kërkuar: 2.2.14 Operatori ekonomikduhet të ketë minimumi 6
(gjashtë)punonjës të siguruar si montues të pajisjeve elektronike. Kjo e vërtetuar me
listëpagesat e muajve për periudhën Janar-Prill 2018.
Nuk ka asnjë arsye përse një punonjës i cili është teknik të jetë i siguruar në listpagesë
detyrimisht si montues i pajisjeve elektronike pasi teknikët mund të sigurohen me kode të
ndryshme të së njëjtës natyrë dhe të jenë të aftë të kryejnë detyra si montues , instalator,
zbatues etj. Duke qenë se kjo kërkesë e juaja do të sillte diskriminimin e OE kërkojmë që të
bëhet ndryshimi i këtij kriteri duke kërkuar që operatori ekonomik të ketë minimalisht 6
punonjës teknik të fushës elektronike dhe të teknologjisë së informacionit. Në interpretim
strikt sistemet IP CCTV GPS Alarmi përafrohen shumë më tepër me natyrën e sistemeve
kompjuterike dhe telekomunikacion sesa me ato elektronike. Sa më sipër kërkojmë
ndryshimin e kriterit si më poshtë: Operatori ekonomik duhet të ketë minimumi 6 punonjës
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(inxhinier ose teknik) me profil të fushës TIK dhe ato elektronike . Kjo e vërtetuar më
listpagesat e muajve për peridhën Janar-Prill 2018.
-

Në kriteret e kualifikimit ju keni kërkuar: 2.2.17 Operatori ekonomik duhet të paraqesë
autorizim nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar për produktet e ofertuara, ku të
përcaktohen edhe kontaktet e prodhuesit ose të distributorit të autorizuar. Ne rast se do te
paraqitet autorizim nga Distributori i Autorizuar duhet te vertetohet lidhja midis
Distributorit te Autorizuar dhe Prodhuesit ku prodhuesi te marri persiper qe e mbeshtet
distributorin per kete projekt. Kërkesa e AK është shumë kontradiktore pasi nga njëra anë i
ka dhenë akses paraqitjes së autorizimit të dhënë nga distributori i autorizuar dhe nga ana
tjetër keni kërkuar që distributori të marrë miratim pëlqim nga prodhuesi për këtë projekt.
Kërkesa që edhe distributori të marri autorizim nga prodhuesi për një projekt të caktuar
është thjësht një autorizim prodhuesi i kamufluar dhe bëhet vetëm për të gënjyer APP dhe
KLSH në kontrollet eventuale të mundshme që mund të bëhen prej tyre ose me denoncim të
një OE. Për sa më sipër kërkojmë ndryshimin e kriterit si më poshtë: Operatori ekonomik
duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar për produktet e
kamerave, ku të përcaktohen edhe kontaktet e prodhuesit ose të distributorit të autorizuar.
Ne rast se do te paraqitet autorizim nga Distributori i Autorizuar duhet te vertetohet lidhja
midis Distributorit te Autorizuar dhe Prodhuesit.

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit ju keni kërkuar: 2.2.21 Operatori ekonomik duhet të
paraqesë deklaratë ku të deklarojë origjinën e mallit që oferton (produktet duhet te
shoqerohen me Autorizim prodhuesi, Certifikatë e origjinës dhe Certifikatën e
Konformitetit,CE). Kjo kërkesë bie në kundërshtim me kërkesën 2.2.17 pasi ju keni
specifikuar që produktet duhet të shoqërohen me Autorizim Prodhuesi ndërkohë që në pikën
2.2.17 keni përcaktuar që lejohet edhe autorizimi i prodhuesit ashtu edhe i distributorit. Për
më tepër është totalisht e paqartë nëse ju kërkoni që operatori ekonomik të paraqesë një
deklaratë në lidhje me paraqitjen e këtyre dokumentave në momentin e hapjes së ofertave
apo dorëzimit të mallit. Për sa më sipër sqaroni: A kërkohet të paraqitet autorizim
prodhuesi apo distributori? Autorizimi i Prodhuesit CE dhe CO duhet të paraqiten në
momentin e hapjes së ofertave apo në momentin e lëvrimit të mallit?

-

Specifikimet teknike të dhëna për:

-

1 F.V NVR 8 kanale 8 PoE.
Në specifikimet teknike është vendosur që kapaciteti në hyrje dhe në dalje të jenë nga 80
Mbps secila. Gjithashtu kërkohet që të suportohen lidhje në distancë prej 128. Asnjë nga
prodhuesit lider botëror në sistemet CCTV nuk prodhon një paisje që të suportojë
eksaktësisht këta kërkesa, vec Hikvision me produktin DS-7616NI-E2/8P. Në bazë të
specifikimeve të vendosura i vetmi produkt i cili plotëson të gjitha specifikimet e kërkuara
është NVR Hikvision DS-7616NI-E2/8P. LPP shprehet mjaft qartë që nuk lejohen
specifikime teknike të cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Për më tepër pse kërkohen
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128 lidhje në distancë dhe jo 32 të cilat do të ishin mëse të mjaftueshme duke qenë se lidhja
e 128 perosonave në të njëjtën kohë në të njëjtën pajisje është absurde. Kush do të jetë
funksioni i 128 lidhjeve në distancë? Kush qenkan këta 128 veta që do të ndërhyjnë në të
njëjtën sekondë në një NVR me 8 kanale?? Kërkesa për 128 lidhje në distancë është në
përpjestim me asnjë gjë. Thjesht është jashtëzakonisht anormale. Specifikimet teknike jo
vetëm janë marë copy paste por edhe renditja e të dhënave teknike në shtojcën 9 është
identike me katalogun e Hikvision për DS-7616NI-E2/8P . Kërkojmë përpilimin e
specifikimeve teknike në përputhje me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik në lidhje me
NVR 8 kanale 8 PoE duke lejuar që specifikimet teknike të mund të plotësohen nga të paktën
tre brande të njohura ndërkombëtare.
-

F.V NVR 32 Kanale 16 PoE.
Në bazë të specifikimeve të vendosura i vetmi produkt i cili plotëson të gjitha specifikimet
teknike të kërkuara është NVR HIKVISION DS-7732NI-14/16P. LPP shprehet mjaft qartë që
nuk lejohen specifikime teknike të cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Për më tepër
pse kërkohen 128 lidhje në distancë dhe jo 32 të cilat do të ishin mëse të mjaftueshme duke
qenë se lidhja e 128 perosonave në të njëjtën kohë në të njëjtën pajisje është absurde. Kush
do të jetë funksioni i 128 lidhjeve në distancë? Kërkesa për 128 lidhje në distancë është në
përpjestim me asnjë gjë. Thjesht është jashtëzakonisht anormale. Specifikimet teknike jo
vetëm janë marë copy paste por edhe renditja e të dhënave teknike në shtojcën 9 është
identike me katalogun. Kërkojmë përpilimin e specifikimeve teknike në përputhje me ligjin
dhe rregullat e prokurimit në lidhje me NVR 32 Kanale 16 PoE duke lejuar që specifikimet
teknike të mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura ndërkombëtare.

-

FV Kamerat e jashtme IP
Në bazë të specifikimeve te vendosura i vetmi produkt i cili plotëson të gjitha specifikimet e
kërkuara është HIKVISION DS-2CD2T42ËD-15. LPP shprehet mjaft qartë që nuk lejohen
specifikime teknike të cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Vihet re që tek kërkesat e
rrjetit, ndërfaqja është e paplotësuar. Cfarë ndërfaqje rrjeti duhet të ketë kamera?
Specifikimet teknike jo vetëm janë marë copy paste por edhe renditja e të dhënave teknike në
shtojcën 9 është identike me katalogun. Kërkojmë përpilimin e specifikimeve teknike në
përputhje me ligjin dhe rregullat e prokurimit në lidhje me kamerat e jashtme IP duke lejuar
që specifikimet teknike të mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura
ndërkombëtare. Plotësimi i vlerës për llojin e për ndërfaqjen e rrjetit për Kamerat e
Jashtme IP.

-

F.V Kamerat IP e Brendshme
Në bazë të specifikimeve të vendosura i vetmi produkt i cli plotëson të gjitha specifikimet e
kërkuara është HIKVISION DS-2CD2155FËD-I. LPP shprehet mjaft qartë që nuk lejohen
specifikime teknike të cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Specifikimet teknike jo
vetëm janë marë copy paste por edhe renditja e të dhënave teknike në shtojcën 9 është
identike me katalogun. Kërkojmë përpilimin e specifikimeve teknike në përputhje me ligjin
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dhe rregullat e prokurimit në lidhje me kamerat e brendshme IP duke lejuar që specifikimet
teknike të mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura ndërkombëtare.
-

FV Kamerat IP Smart të brendshme
Në bazë të specifikimeve të vendosura i vetmi produkt i cli plotëson të gjitha specifikimet e
kërkuara është HIKVISION DS-2CD5146G0-IZS. LPP shprehet mjaft qartë që nuk lejohen
specifikime teknike të cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Specifikimet teknike jo
vetëm janë marë copy paste por edhe renditja e të dhënave teknike në shtojcën 9 është
identike me katalogun. Kërkojmë përpilimin e specifikimeve teknike në përputhje me ligjin
dhe rregullat e prokurimit në lidhje me Kamerat IPSmart të Brendshme duke lejuar që
specifikimet teknike të mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura
ndërkombëtare.

-

FV Monitor 22 CCTVpro
Specifikimet teknike të vendosura për monitorin janë marrë copy paste nga key features te
datashet të HIKVISION DS-D5022FC. LPP shprehet mjaft qartë që nuk lejohen specifikime
teknike të cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Specifikimet teknike jo vetëm janë marë
copy paste por edhe renditja e të dhënave teknike në shtojcën 9 është identike me katalogun.
Kërkojmë përpilimin e specifikimeve teknike në përputhje me ligjin dhe rregullat e
prokurimit në lidhje me FV Monitor 22 CCTV pro duke lejuar që specifikimet teknike të
mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura ndërkombëtare.

-

FV Sëitch 16 porta PoE
Specifikimet teknike të vendosura për sëitch 16 porta janë marrë copy pastenga datashet i
HIKVISION DS-3E0318P-E. LPP shprehet mjaft qartë që nuk lejohen specifikime teknike të
cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Specifikimet teknike jo vetëm janë marë copy
paste por edhe renditja e të dhënave teknike në shtojcën 9 është identike me katalogun.
Temperatura e operimit e kërkuar në lidhje me sëitch është -40 -70. Temperatura e NVR dhe
kamerave të brendshme janë -10 -55. Duke qenë se kto pajijse do të instalohen në të njëjtin
ambjent me të njëjtën temperature ambjenti përse kërkohet që këto pajisje të suportojnë
tempratura të ndryshme operimi. Mos ndoshta kështu ka qenë e përcaktuar në katalogun e
Hikvision dhe ju nuk mund të ndryshonit??.Serizozisht e parashikoni që temperaturat në
ambinetet e brendshme të UE do të arrijnë ndonjëherë -40 gradë celcius.???? Kërkojmë
përpilimin e Kërkojmë përpilimin e specifikimeve teknike në përputhje me ligjin dhe
rregullat e prokurimit në lidhje me FV Sëitch 16 Porta PoE duke lejuar që specifikimet
teknike të mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura ndërkombëtare.

-

Programi i Monitorimit



Me optimizim të bandëidth me kalim automatic midis rrymës kryesore dhe asaj nën/kryesore



Pamje deri në 256 kamera në kontrollin e klientit me mënyrën e Pamjes Reale



Me ndarje dhe pamje të kamerave me shumë kuadrate deri në 3 pamje të jashtme për previeë
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Përdor imazhin për ta levizur në boshtin e kohës për të gjetur rastin e kërkuar



Me kthim mbrapa dhe shpejtësi të ndryshme



Server video i integruar që bën analizën (VCA) duke siguruar kërkim video, analizë lëvizje dhe
dedektim rastesh



Me modul menaxhimi në distancë për menaxhim qëndror të të gjitha burimeve, të drejtave të
aksesit,alarmeve etj.



Hik Central është në gjendje të menaxhojë projekte të medha deri në 1,024 servera dhe 100,000
kamera.



Bllokim dhe mbrojtje të gjurmeve video nga mbivendosja



Zgjedh videost për ndarje dhe kërkim



Kripton dhe eksporton gjurmët video për ndarjet e ruajtur



Menaxhim qendror të autorizuar përdoruesi Central për të gjithë systemet



Shfaq dhe monitoron gjendjen e të dhënave të sistemit.



Lëviz poshtë në serverat individuale dhe bën lidhjen për zgjidhjen e problemit



Mirëmbajtje dhe shërbim të thjeshtë për projekte të një shkalle të madhe



Hartë E-MAP interactive për identifikim të shpejtë të alarmit



Ndërfaqe intuitive të shpejtë të alarmeve

Në këtë rast autoriteti kontraktor ka shkelur haptazi LPP duke përcaktuar brand që ai kërkon për
zgjidhjen dhe duke diskriminuar të gjitha brandet e tjera. Kërkojmë përpilimin e Kërkojmë
përpilimin e specifikimeve teknike në përputhje me ligjin dhe rregullat e prokurimit në lidhje me
programi i monitorimit duke lejuar që specifikimet teknike të mund të plotësohen nga të paktën tre
brande të njohura ndërkombëtare.
II.3. Në datën 05.06.2018 me shkresën nr.1077/2 prot, autoriteti kontraktor ka vendosur
mospranimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II.4. Në datën 13.06.2018 pala ankimuese “B360” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr.1077/6 prot., datë 22.06.2018 protokolluar me tonën me nr.1114/2 datë
25.06.2018 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.6. Me anë të shkresës Nr.1114/3 Prot datë 06.09.2018 KPP ju drejtua Agjencisë Kombëtare të
Shoqërisë së Informacionit me kërkesën për vënie në dispozicion të një eksperti të fushës për
zgjidhjen sa më të drejtë të cështjes administrative objekt ankimi.
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II.7. Me shkresën Nr.4475/1 Prot datë 19.09.2018, protokolluar me tonën me nr.1114/4 datë
24.09.2018, AKSHI ka caktuar personin përkatës për të ofruar asistencën e nevojshme.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “B360” shpk “Në kriteret e
kualifikimit ju keni kërkuar: 2.2.8 Operatori ekonomik duhet të ketë në staf të paktën 1 (një) person
të pajisur me çertifikatë ITIL Foundation Certificate in IT Service Managment. Në çertifikatën e
paraqitur të jenë kontaktet e kompanisë ku është lëshuar çertifikata, nr i çertifikatës dhe nr i
kandidatit. Vërtetuar që punonjësi figuron në listëpagesat(E-sig 025) për periudhënJanar-Prill
2018. Në kërkesën tuaj për të paraqitur certifikatën e ITIL Fonundation Certificate in IT Service
Managament ju keni kërkuar që në certifikatën e paraqitur të shënohen kontaktet e kompanisë ku
është lëshuar certifikata, nr i certifikatës dhe nr i kandidatit. Certifikatat që lëshohen nga kompani
certifikimi botërore janë certifikata me një standart të përcaktuar të cilat nuk mund të kenë asnjë
modifikim apo ndryshim në bazë të kërkesës së secilit prej kandidatëve. Cdo certifikatë e lëshuar
për një titull të caktuar shoqërohet me një numër kandidati dhe me numër certifikata të dhëna këto
që janë mëse të mjaftueshme për të vërtetuar vërtetësinë e saj. Nuk është aspak detyrim apo kusht
që në certifikatë të shënohen kontaktet e kompanisë ku është lëshuar certifikata duke qenë se
ekzistenca e një certifikate mund të verifikohet online në faqen zyrtare të kompanisë certifikuese.
Kërkojmë modifikimin e kriterit si vijon: Operatori ekonomik duhet të ketë në staf të paktën 1 (një)
person të pajisur me çertifikatë ITIL Foundation Certificate in IT Service Managment. Në
çertifikatën e paraqitur të jenë nr i çertifikatës dhe nr i kandidatit. Vërtetuar që punonjësi figuron
në listëpagesat(E-sig 025) për periudhën Janar-Prill 2018”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimt”, pika 2.3.8 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik duhet të ketë në staf të paktën 1 (një) person të pajisur me çertifikatë
ITIL Foundation Certificate in IT Service Managment. Në çertifikatën e paraqitur të jenë
kontaktet e kompanisë ku është lëshuar çertifikata, nr i çertifikatës dhe nr i kandidatit.
Vërtetuar që punonjësi figuron në listëpagesat(E-sig 025) për periudhën Janar-Prill 2018.

III.1.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se
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zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë,
pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është
përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.1.3. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5 përcaktohet se:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.1.4. Referuar sa më sipër KPP konstaton se në kriterin e kualifikimit autorittei kontraktor ka
kërkuar 1 (një) person të pajisur me çertifikatë ITIL Foundation Certificate in IT Service
Managment. Në çertifikatën e paraqitur të jenë kontaktet e kompanisë ku është lëshuar çertifikata,
nr i çertifikatës dhe nr i kandidatit. Ankimuesi pretendon se Certifikatat që lëshohen nga kompani
certifikimi botërore janë certifikata me një standart të përcaktuar të cilat nuk mund të kenë asnjë
modifikim apo ndryshim në bazë të kërkesës së secilit prej kandidatëve. Cdo certifikatë e lëshuar
për një titull të caktuar shoqërohet me një numër kandidati dhe me numër certifikata të dhëna këto
që janë mëse të mjaftueshme për të vërtetuar vërtetësinë e saj. Nuk është aspak detyrim apo kusht
që në certifikatë të shënohen kontaktet e kompanisë ku është lëshuar certifikata duke qenë se
ekzistenca e një certifikate mund të verifikohet online në faqen zyrtare të kompanisë certifikuese.
KPP i gjen të drejta pretendimet e ankimuesit për shkak se certifikatat që lëshohen nga kompanitë
janë të standartizuara dhe nuk mund të përmbajnë elementë shtesë sipas kërkesave të kandidatëve.
Akoma më tej këto verifikime mund të bëhen në faqen zyrtare të kompanisë. Certifikatat ITIL
Foundation kanë elementët e nevojshëm për identifikimin e personit të certifikuar të tilla si numri i
certiifkatës dhe numri i kandidatit të cilat mund të jenë objekt verifikimi në cdo kohë në faqen
zyrtare të ITIL Foundation. Sa më sipër KPP gjykon se autorittei kontraktor duhet të marrë masa
për modifikimin e kriterit të kualifikimit duke hequr nga kriteri përcaktimin që certifikata të
përmbajë kontaktet e kompanisë.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “B360” shpk ”Në kriteret e vecanta
ju keni kërkuar: 2.2.9 Operatori ekonomik duhet të ketë në staf të paktën 1 (një) inxhinier të pajisur
me liçensë profesionale për kategoritë e mëposhtme: 4C – Linja e rrjeta elektrike – telefonike –
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radiotelefoni – citofoni – sistem alarmi – televizim etj, për objekte civile, industriale, turistike. 4D –
Sisteme komplekse të telekomunikacionit. Këto licenca janë licenca të cilat lëshohen për individë të
caktuar dhe janë licenca projektimi. Kërkesa juaj është e tepruar dhe nuk është në përpjestim me
natyrën e kësaj procedure prokurimi për disa arsye. Në këtë rast ne kemi të bëjmë me një procedurë
të hapur shërbime ku detyra e OE do të jetë vetëm ajo e lëvrimit dhe instalimit të sistemit të
kamerave në godinën e UE. Nuk e kuptojmë përse do të nevojitet një inxhinier projektues në këtë
rast. Inxhinierët projektues kërkohen në procedura të shpallura si punë ku detyra e tyre është
projektimi i sistemit që kërkohet në bazë të nevojave të AK. Licencat që ju kërkoni janë në fushën e
linjave elektrike, telefonike , raditolefoni, citofoni, sisteme alarmi,, televizive, dhe sisteme të
telekomunikacionit. Sistemi i kamerave është një sistem kompleks i cili qëndron më vete dhe nuk
përfshihet në asnjë nga sistemet e mësipërme. Licencat e lëshuara në emër të shoqërisë të
kategorive NS 13° dhe NS 14 B të kërkuara nga ana juaj në pikën 2.5.5. janë më se të mjaftueshme
për të përmbushur këtë kërkesë pasi e përmbushin shqetësimin që mund të ketë AK në nivel
kompanie, nivel shumë më i lartë se një punonjës i vetëm. Kërkojmë të hiqet kriteri 2.2.9”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 8 “Kritert e Vecanta të Kualiifkimit” pika 2.2.9 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
Operatori ekonomik duhet të ketë në staf të paktën 1 (një) inxhinier të pajisur me liçensë
profesionale për kategoritë e mëposhtme:
-

4C – Linja e rrjeta elektrike – telefonike – radiotelefoni – citofoni – sistem alarmi – televizim etj,
për objekte civile, industriale, turistike.

-

4D – Sisteme komplekse të telekomunikacionit.

III.2.2. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualiifkimit” pika 2.2.5 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me liçensë profesionale të shoqërisë e
cila duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

-

NS – 13 A

-

NS – 14 B

III.2.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se
zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë,
pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është
përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;
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Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.2.4 Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5 përcaktohet se:
“Për të provuar kapacietet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.2.5. Referuar sa më sipër, KPP gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor lidhur me një një
inxhinier të kualifikuar me licencat 4 c dhe 4d, është e ekzagjeruar joproporcionale me objektin e
prokurimit dhe jo e mirëargumentuar nga ana e autoritetit kontraktor. KPP gjykon se nuk mund të
kërkohen në mënyrë të tepruar certifikime të tilla të stafit të cilat nuk i shërbejnë qëllimit për
realizimit me sukses të kontratës. Për më tepër KPP gjykon se Licencat NS - 13 Impiante dhe linja
telefonie dhe telekomunikacioni dhe N.S- 14 Impiante të brendshme elektrike, telefonike,
radiotelefoni TV të kërkuara në pikën 2.2.5 të kritereve të vecanta të kualifikimit në emër të
shoqërisë janë më se të mjaftueshme për të krijuar bindjen e autoritetetit se shoqëria disponon
kapacitetet teknike të nevojshme për realizimin me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të heqë kërkesën për një një një
inxhinier të kualifikuar me licencat 4 c dhe 4d, me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së
operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se:
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet
kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Për autoritetin kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që operatorët ekonomikë të
plotësojnë të gjitha kapacitetet ekonomike, teknike, profesionale për realizimin me sukses të
kontratës duke evituar kushte kufizuese sikundër në rastin konkret, pasi një kriter i tillë nuk i
shërben qëllimit për realizimin me sukses të kontratës por krijon efektin e kufizimit për
pjesmarrjen e gjërë të operatorëve ekonomikë.
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Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe
rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e
operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të
sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në këto procedura.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “B360” shpk ”Në kriteret e vecanta
të kualiifkimit ju keni kërkuar: 2.2.11 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne staf 1 (nje)
inxhinier te pajisur me çertifikate Lead Auditor per “Teknologjine e Informacionit – Menaxhimi i
Sherbimeve“ e vetetuar kjo me çertifikaten dhe listpagesen e Janar-Prill 2018. Kërkesa për Lead
Auditor për Teknologjinë e Informacionit –Menaxhimi i shërbimeve është një kërkesë e cila lidhet
me standartet ISO 20000-1:2011 që është ISO e teknologjisë së informacionit –Menaxhimi i
Shërbimeve pra lidhet me menaxhimin e shërbimeve IT. Kjo kërkesë është e tepruar pasi nuk është
në proporcion me natyrën e tenderit. Në këtë prokurim kemi të bëjmë me një sistem kamerash dhe
kriteri i pikës 2.2.10 për pasjen e një Lead Auditor Për sigurinë e informacionit është mëse i
mjaftueshëm për mos thënë i tepruar. Ti shtosh këtij auditori edhe një me ISO për menaxhimin e
shërbimeve IT është tmerësisht abuzuese. Të hiqet kriteri 2.2.11. Operatori ekonomik ofertues duhet
te kete ne staf 1 (nje) inxhinier te pajisur me çertifikate Lead Auditor per “Teknologjine e
Informacionit – Menaxhimi i Sherbimeve“ e vetetuar kjo me çertifikaten dhe listpagesen e JanarPrill 2018”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.2.11 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
2.2.11. Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne staf 1 (nje) inxhinier te pajisur me çertifikate
Lead Auditor per “Teknologjine e Informacionit – Menaxhimi i Sherbimeve“ e vetetuar kjo me
çertifikaten dhe listpagesen e Janar-Prill 2018.
III.3.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se
zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë,
pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është
përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
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III.3.3. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5 përcaktohet se:
“Për të provuar kapacietet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.3.4. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Bazuar në ligjin dhe rregullat
e prokurimit publik, është në të drejtën e autoritetit kontraktor të përcaktojë kriteret për kualifikim,
gjithnjë kur ato janë të nevojshme dhe të lidhura ngushtë me objektin e prokurimit, bazuar në
legjislacionin për prokurimin publik duke mos i tejkaluar kufijtë maksimalë të përcaktuar në këtë të
fundit, në funksion të qëllimit dhe parimeve të ligjit për prokurimin publik.
Në rastin konkret K.P.P. konstaton se synimi bazë i autoritetit kontraktor në vendosjen e këtij kriteri
është vërtetimi se subjektet ofertues zotërojnë stafin e duhur për kryerjen e shërbimit të kërkuar në
përputhje me kohëzgjatjen e parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit dhe njëherazi në
përputhje me cilësinë e kërkuar. Referuar natyrës së kontratës e cila është një kontratë shërbimi
KPP gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për 1 (nje) inxhinier te pajisur me çertifikate Lead
Auditor për “Teknologjine e Informacionit – Menaxhimi i Sherbimeve është në përputhje me
objektin e prokurimit dhe proporcionale me të. KPP gjykon se operatorët ekonomikë duhet të
dëshmojnë se gëzojnë kapacitetet e duhura profesionale për realizimin me sukses të shërbimit.
Kërkesa për një inxhinier të pajisur me certifikatën e sipërcituar nuk është diskriminuese dhe nuk ka
për qëllim të ulë konkurencën sa kohë që lidhet me natyrën e shërbimit që autoriteti kërkon të
prokurojë
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “B360” shpk “Në kriteret e
kualiifkimit AK ka kërkuar: Operatori Ekonomik duhet te paraqes nga kompania prodhuese e
kamerave certifikatat si me poshte: ISO 9001 : 2008 Ose ekuivalente ISO 14001:2004 Ose
ekuivalente OHSAS 18001:2007 Ose ekuivalente IECQ, Ose ekuivalente ISO/TS 16949:2009 Ose
ekuivalente, ISO 20000-1:2011 Ose ekuivalente, ISO 27001:2013 Ose ekuivalente . Disa nga
certifikimet ISO të kërkuara nga ana juaj nuk kanë asnjë lidhje me natyrën dhe objektin e
procedurës ose janë të papërcaktuara qartë si standarte.
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ISO 16949 është ISO shtesë e ISO 9001:2008 për zhvillimin dhe prodhimin e produkteve të
industrisë automotive. Pra është standart shtesë mbi ISO 9001 dhe do të bënte sens vetëm nëse
posta do të prodhonte mjete transporti apo makinerish të rënda. Është një kërkesë kryekëput
abuzive.
ISO 20000-1:2011 Është një standart vetëm për service menagment system. Ai u kërkohet vetëm
kompanive që ofrojnë shërbime tek klientët dhe nuk ka asnjë lidhje me prodhuesit e mirfilltë. Nuk ka
asnjë lidhje me prodhuesit e kamerave. Ka prodhues kamerash që mund të operojnë në tregjet e
tyre lokale për të kryer edhe shërbime por edhe nëse ekziston ky rast është një përjshtim i rrallë dhe
nuk ka ansjë ngjashmëri me situatën e prokurimit të kamerave tek posta shqiptare pasi certifikimi
në fjalë i kërkohet operatorit që do të japë shërbimin dhe jo prodhuesit.
IECQ-është sistem certifikimi për plotësimin e standarteve IEC. IECQ pa cilësuar se cili standart i
IEC-së kërkohet i certifikuar apo cila familje e certifikatës IECQ kërkohet nuk ka asnjë vlerë.Është
njëlloj sikur të kërkohet certifikatë ISO por ndërkohë vetëm në këtë procedurë janë kërkuar 6 lloje
të ndryshme të pavarura nga njëra tjetra. Pra duhet thënë IECQ Kodi.
Kërkojmë ndryshimin e kriterit si më poshtë: ISO 9001 : 2008 Ose ekuivalente ISO 14001:2004
Ose ekuivalente OHSAS 18001:2007 Ose ekuivalente ; ISO 27001:2013
III.4.1. Në nenin 46, pika 1 e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se : “ […] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat
e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese [...]”
Në nenin 46 pika 2 e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet
se :“[...] Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura,
që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë,
përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit.[…]”
III.4.2. Në nenin 30 “Kërkesat e Cilësisë” të VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit Publik” i ndryshuar parashikohet se:
“1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i
plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga
një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose
organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet
edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.” Çertifikatat e
kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, duke
respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.
III.4.3. Neni 1 i LPP parashikon shprehimish se “Qëllimi i këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe
efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë
mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë pjesëmarrjen e
operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet
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operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik si dhe dh) të sigurojë
integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
III.4.4. ISO/TS 16949:2009, është e lidhur me ISO 9001:2008, përcakton kërkesat e sistemit të
menaxhimit të cilësisë për dizenjimin, zhvillimin, prodhimin, si dhe instalimin dhe shërbimin e
produkteve që lidhen me mjetet automobilistike. ISO/TS 16949:2009 mund të aplikohet në
zinxhirin e furnizimit të automjeteve..
ISO/IEC 20000-1:2011 është një standard global që përshkruan kërkesat për një sistem të
menaxhimit të shërbimit të teknologjisë së informacionit (ITSM). Standardi u zhvillua për të
pasqyruar praktikat më të mira të përshkruara në kuadrin e ITIL (Library Infrastructure Library). Ai
specifikon kërkesat për ofruesin e shërbimit për të planifikuar, krijuar, zbatuar, operuar, monitoruar,
shqyrtuar, mirëmbajtur dhe përmirësuar një sistem të menaxhimit të shërbimit.
Reefruar përkufizimeve sa më sipër lidhur me dokumentacionin e sipërcituar, Komisioni i
Prokurimit Publik, gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për certifikatë ISO/TS 16949:2009,
është e ekzagjeruar dhe jo në përpjesëtim të drejtë me objektin e prokurimit, pasi funksioni i saj nuk
ka asnjë lidhje me objektin që autoriteti kontraktor kërkon të prokurojë. KPP gjykon se kriteret e
kualifikimit duhet të jenë në përputhje me objektin dhe ti shërbejnë realizimit me sukses të tij. KPP
gjykon se autoriteti kontraktor në hartimin e kritereve duhet të ketë në vëmendje nënin nenit 1 pika
2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se:
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet
kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Për autoritetin kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që operatorët ekonomikë të
plotësojnë të gjitha kapacitetet ekonomike, teknike, profesionale për realizimin me sukses të
kontratës duke evituar kushte kufizuese sikundër në rastin konkret, pasi kritere të tillë vecse
rëndojnë barën e operatorëve ekonomikë pjesmarrës për të dorëzuar dokumentacion i cili në thelb
nuk i shërben qëllimit për realizimin me sukses të kontratës por krijon efektin e kufizimit për
pjesmarrjen e gjërë ndërmjet tyre.
Ndërsa sa i takon certifikatës ISO/IEC 20000-1:201, KPP e gjen proporcionale me objektin e
prokurimit. ISO 20000 është një standard global që përshkruan kërkesat për një sistem të
menaxhimit të shërbimit të teknologjisë së informacionit (ITSM). Standardi u zhvillua për të
pasqyruar praktikat më të mira të përshkruara në kuadrin e ITIL (Library Infrastructure Library).
ISO 20000, është në përpjesëtim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës, si dhe në përputhje
me dispozitat ligjore të sipërcituara. Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i
kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë
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pjesëmarrës i plotësojnë kërkesat e cilësisë për kontratën që do të kryhet, e rrjedhimisht është e
drejtë e këtij të fundit t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin çertifikata të lëshuara nga organe të
pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar sa kohë që ato janë të
përshtatshme me objektin e prokurimit.
III.4.5. Sa i takon pretendimit të ankimuesit për certifikatën IECQ, KPP gjykon se është e
nevojshme që autoriteti kontraktor të rishikojë këtë kërkesë dhe të marrë masa për sqarimin e
operatorit ekonomik ankimues në mënyrë shmangjen e cdo lloj konfuzioni në rradhët e operatorëve
ekonomikë, në përputhje me nenin 42 të LPP i cili parashikon shprehimisht se: Ofertuesi i
mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet
t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik,
me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të
ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në
mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa
identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve
ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”Autoriteti kontraktor, në çdo kohë,
përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me
nismën e vet ose me kërkesë për sqarim nga një operator ekonomik, mund të bëjë ndryshime në
dokumentet e tenderit, përmes hartimit të një shtojce. Çdo shtojcë u komunikohet menjëherë të
gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit dhe bëhet detyruese për ta.
Shtojca vihet në dispozicion edhe në rrugë elektronike. 2/1. Në çdo rast, kur ndryshohen
dokumentet e tenderit, autoriteti kontraktor zgjat afatin kohor për dorëzimin e ofertës me 5
ditë, ndërsa për prokurimet mbi kufijtë e lartë monetarë me 10 ditë.
KPP gjykon se mospërcaktimi i saktë i dokumentacionit që duhet të dorëzohet nga operatorët
ekonomikë për përmbushjen e kritereve kualifikuese lë vend për konfuzion në rradhët e
operatorëve ekonomikë dhe njëherazi vështirëson punën e KVO-së gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit
të ofertave duke lënë vend dhe për mostrajtim të barabartë të ofertuesve
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron pjesërisht.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “B360” shpk “Në kriteret e
kualifikimit ju keni kërkuar: 2.2.14 Operatori ekonomikduhet të ketë minimumi 6 (gjashtë)punonjës
të siguruar si montues të pajisjeve elektronike. Kjo e vërtetuar me listëpagesat e muajve për
periudhën Janar-Prill 2018. Nuk ka asnjë arsye përse një punonjës i cili është teknik të jetë i
siguruar në listpagesë detyrimisht si montues i pajisjeve elektronike pasi teknikët mund të sigurohen
me kode të ndryshme të së njëjtës natyrë dhe të jenë të aftë të kryejnë detyra si montues , instalator,
zbatues etj. Duke qenë se kjo kërkesë e juaja do të sillte diskriminimin e OE kërkojmë që të bëhet
ndryshimi i këtij kriteri duke kërkuar që operatori ekonomik të ketë minimalisht 6 punonjës teknik të
fushës elektronike dhe të teknologjisë së informacionit. Në interpretim strikt sistemet IP CCTV GPS
Alarmi përafrohen shumë më tepër me natyrën e sistemeve kompjuterike dhe telekomunikacion sesa
me ato elektronike. Sa më sipër kërkojmë ndryshimin e kriterit si më poshtë: Operatori ekonomik
duhet të ketë minimumi 6 punonjës (inxhinier ose teknik) me profil të fushës TIK dhe ato elektronike
. Kjo e vërtetuar më listpagesat e muajve për peridhën Janar-Prill 2018.
III.5.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualiifkimit” pika 2.2.14 Kapaciteti Teknik”, të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
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2.2.14 Operatori ekonomikduhet të ketë minimumi 6 (gjashtë)punonjës të siguruar si montues të
pajisjeve elektronike. Kjo e vërtetuar me listëpagesat e muajve për periudhën Janar-Prill 2018.
III.5.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se
zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë,
pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar
nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.5.3. Neni 1 i LPP parashikon shprehimish se “Qëllimi i këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe
efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë
mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë pjesëmarrjen e
operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet
operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik si dhe dh) të sigurojë
integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.”
III.5.4. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5 përcaktohet se:
“Për të provuar kapacietet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.5.5. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Bazuar në ligjin dhe rregullat
e prokurimit publik, është në të drejtën e autoritetit kontraktor të përcaktojë kriteret për kualifikim,
gjithnjë kur ato janë të nevojshme dhe të lidhura ngushtë me objektin e prokurimit, bazuar në
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legjislacionin për prokurimin publik duke mos i tejkaluar kufijtë maksimalë të përcaktuar në këtë të
fundit, në funksion të qëllimit dhe parimeve të ligjit për prokurimin publik.
III.5.6. Në rastin konkret K.P.P. konstaton se synimi bazë i autoritetit kontraktor në vendosjen e
këtij kriteri është vërtetimi se subjektet ofertues zotërojnë stafin e duhur për kryerjen e shërbimit të
kërkuar në përputhje me kohëzgjatjen e parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit dhe
njëherazi në përputhje me cilësinë e kërkuar.
III.5.7. Referuar sa më sipër për të shmangur cdo lloj kufizimi ndërmjet operatorëve ekonomikë
pasur parasysh shqetësimin që ngre ankimuesi lidhur me emërtimin që mund të përdorin operatorët
në deklarimet në listpagesë të punonjësve të cilët jo domosdoshmërisht mund të jenë deklaruar si
montues pajisjesh elektronike por me nje emërtim tjetër i cili mbulon këtë funksion, KPP gjykon se
autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin sa më lart duke e lënë të hapur mundësinë për
operatorët ekonomikë të provojnë se kanë të punësuar në stafin e tyre montues pajisjesh elektronike
pa qenë domosdoshmërisht të deklaruar me këtë emërtim në listpagesat e sigurimeve shoqërore.
Lidhur me pretendimin e ankimuesit që punonjësit ti përkasin dhe fushës së teknologjisë së
informacionit përvec asaj elektronike të përcaktuar nga autoriteti kontraktor, KPP e gjen të
pabazuar pasi në kushtet kur autoriteti kontraktor ka përcaktuar që punonjësit duhet të jenë për
pajisje elektronike, KPP nuk mund të marrë tagrat e njësisë së prokurimit dhe të shtojë kritere të
tjera kualifikuese.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron pjesërisht.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “B360” shpk “Në kriteret e
kualifikimit ju keni kërkuar: 2.2.17 Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi
ose nga distributori i autorizuar për produktet e ofertuara, ku të përcaktohen edhe kontaktet e
prodhuesit ose të distributorit të autorizuar. Ne rast se do te paraqitet autorizim nga Distributori i
Autorizuar duhet te vertetohet lidhja midis Distributorit te Autorizuar dhe Prodhuesit ku prodhuesi
te marri persiper qe e mbeshtet distributorin per kete projekt. Kërkesa e AK është shumë
kontradiktore pasi nga njëra anë i ka dhenë akses paraqitjes së autorizimit të dhënë nga distributori
i autorizuar dhe nga ana tjetër keni kërkuar që distributori të marrë miratim pëlqim nga prodhuesi
për këtë projekt. Kërkesa që edhe distributori të marri autorizim nga prodhuesi për një projekt të
caktuar është thjësht një autorizim prodhuesi i kamufluar dhe bëhet vetëm për të gënjyer APP dhe
KLSH në kontrollet eventuale të mundshme që mund të bëhen prej tyre ose me denoncim të një OE.
Për sa më sipër kërkojmë ndryshimin e kriterit si më poshtë: Operatori ekonomik duhet të paraqesë
autorizim nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar për produktet e kamerave, ku të
përcaktohen edhe kontaktet e prodhuesit ose të distributorit të autorizuar. Ne rast se do te paraqitet
autorizim nga Distributori i Autorizuar duhet te vertetohet lidhja midis Distributorit te Autorizuar
dhe Prodhuesit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.6.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.2.17 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar
për produktet e ofertuara, ku të përcaktohen edhe kontaktet e prodhuesit ose të distributorit të
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autorizuar. Ne rast se do te paraqitet autorizim nga Distributori i Autorizuar duhet te vertetohet
lidhja midis Distributorit te Autorizuar dhe Prodhuesit ku prodhuesi te marri persiper qe e
mbeshtet distributorin per kete projekt.
III.6.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se
zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë,
pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është
përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.6.3. Neni 1 i LPP parashikon shprehimish se “Qëllimi i këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe
efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë
mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë pjesëmarrjen e
operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet
operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik si dhe dh) të sigurojë
integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
III.6.4. Referuar pretendimit sa më sipër, KPP gjykon se kriteri i sipërcituar nuk është hartuar në
përputhje me LPP. Pjesa e fundit e fjalisë “Ne rast se do te paraqitet autorizim nga Distributori i
Autorizuar duhet te vertetohet lidhja midis Distributorit te Autorizuar dhe Prodhuesit ku prodhuesi
te marri persiper qe jep mbeshtetjen per kete projekt” është e ekzagjeruar. Nëse do të paraqitet
autorizim nga distributori i autorizuar nuk ka asnjë nevojë që prodhuesi të japë mbështetjen për
këtë projekt pasi të gjitha atributet e prodhuesit në rastin e paraqitjes së autorizimit nga distributori i
autorizuar i kalojnë këtij të fundit. Në këtë kuptim KPP gjykon se një kërkesë e tillë është e
ekzagjeruar e për më tepër e panevojshme. KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë
masat për modifikimin e kriterit në përputhje me pretendimet e ankimuesit duke hequr kushtin që
prodhuesi te marri persiper qe jep mbeshtetjen per kete projekt.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “B360” shpk “Në kriteret e vecanta
të kualifikimit ju keni kërkuar: 2.2.21 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë ku të
deklarojë origjinën e mallit që oferton (produktet duhet te shoqerohen me Autorizim prodhuesi,
Certifikatë e origjinës dhe Certifikatën e Konformitetit,CE). Kjo kërkesë bie në kundërshtim me
kërkesën 2.2.17 pasi ju keni specifikuar që produktet duhet të shoqërohen me Autorizim Prodhuesi
ndërkohë që në pikën 2.2.17 keni përcaktuar që lejohet edhe autorizimi i prodhuesit ashtu edhe i
distributorit. Për më tepër është totalisht e paqartë nëse ju kërkoni që operatori ekonomik të
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paraqesë një deklaratë në lidhje me paraqitjen e këtyre dokumentave në momentin e hapjes së
ofertave apo dorëzimit të mallit. Për sa më sipër sqaroni: A kërkohet të paraqitet autorizim
prodhuesi apo distributori? Autorizimi i Prodhuesit CE dhe CO duhet të paraqiten në momentin e
hapjes së ofertave apo në momentin e lëvrimit të mallit?”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.7.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.2.21 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
2.2.21 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë ku të deklarojë origjinën e mallit që
oferton (produktet duhet te shoqerohen me Autorizim prodhuesi, Certifikatë e origjinës dhe
Certifikatën e Konformitetit,CE).
III.7.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se
zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë,
pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është
përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.7.3. Neni 1 i LPP parashikon shprehimish se “Qëllimi i këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe
efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; b) të sigurojë
mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë pjesëmarrjen e
operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet
operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik si dhe dh) të sigurojë
integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
III.7.4. Referuar sa më sipër KPP gjykon se kriteri sa më lart është i paqartë dhe shkakton konfuzion
në rradhët e operatorëve ekonomikë pjesmarrës në procedurën e prokurimit objekt ankimi për shkak
se nga njëra anë në kriterin 2.2.17 “Kapaciteti Teknik është kërkuar autorizim prodhuesi ose
distributori të autorizuar nga prodhuesi, në këtë kriter kërkohet që bashkë me një deklaratë që duhet
të plotësojë operatori ekonomik mbi origjinën e mallit është kërkuar gjithashtu që produktet duhet
te shoqerohen me Autorizim Prodhuesi, Certifikatë e origjinës dhe Certifikatën e Konformitetit, CE.
Nga mënyra e formulimit të kriterit KPP gjykon se bëhet fjalë që këto dokumenta të dorëzohen jo
ditën e hapjes së ofertave por në momentin e lëvrimit të mallit pasi nësë bëhet në momentin e hapjes
së ofertave jemi përpara dy kërkesave të dubluara dhe përsëritëse. Megjithatë për të shmangur cdo
lloj konfuzioni, KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e kriterit
ose të sqarojë ankimuesin në përputhje me nenin 42 të LPP, duke përcaktuar qartë dhe saktë se në
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cilin moment të procedurës duhet të përmbushet kriteri i përcaktuar në pikën 2.2.21 të kapacitetit
teknik si dhe në dokumentat që do të shoqërojnë mallin të përfshijë përvec autorizimit të prodhuesit
edhe autorizimin e distributorit të autorizuar në mënyrë që të jetë në harmoni edhe me kriterin e
përcaktuar në pikën 2.2.17 të sipërcituar.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.8. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “B360” shpk “Specifikimet teknike të dhëna për:
-

1 F.V NVR 8 kanale 8 PoE.
Në specifikimet teknike është vendosur që kapaciteti në hyrje dhe në dalje të jenë nga 80
Mbps secila. Gjithashtu kërkohet që të suportohen lidhje në distancë prej 128. Asnjë nga
prodhuesit lider botëror në sistemet CCTV nuk prodhon një paisje që të suportojë
eksaktësisht këta kërkesa, vec Hikvision me produktin DS-7616NI-E2/8P. Në bazë të
specifikimeve të vendosura i vetmi produkt i cili plotëson të gjitha specifikimet e kërkuara
është NVR Hikvision DS-7616NI-E2/8P. LPP shprehet mjaft qartë që nuk lejohen
specifikime teknike të cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Për më tepër pse kërkohen
128 lidhje në distancë dhe jo 32 të cilat do të ishin mëse të mjaftueshme duke qenë se lidhja
e 128 perosonave në të njëjtën kohë në të njëjtën pajisje është absurde. Kush do të jetë
funksioni i 128 lidhjeve në distancë? Kush qenkan këta 128 veta që do të ndërhyjnë në të
njëjtën sekondë në një NVR me 8 kanale?? Kërkesa për 128 lidhje në distancë është në
përpjestim me asnjë gjë. Thjesht është jashtëzakonisht anormale. Specifikimet teknike jo
vetëm janë marë copy paste por edhe renditja e të dhënave teknike në shtojcën 9 është
identike me katalogun e Hikvision për DS-7616NI-E2/8P . Kërkojmë përpilimin e
specifikimeve teknike në përputhje me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik në lidhje me
NVR 8 kanale 8 PoE duke lejuar që specifikimet teknike të mund të plotësohen nga të paktën
tre brande të njohura ndërkombëtare.

-

F.V NVR 32 Kanale 16 PoE.
Në bazë të specifikimeve të vendosura i vetmi produkt i cili plotëson të gjitha specifikimet
teknike të kërkuara është NVR HIKVISION DS-7732NI-14/16P. LPP shprehet mjaft qartë që
nuk lejohen specifikime teknike të cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Për më tepër
pse kërkohen 128 lidhje në distancë dhe jo 32 të cilat do të ishin mëse të mjaftueshme duke
qenë se lidhja e 128 perosonave në të njëjtën kohë në të njëjtën pajisje është absurde. Kush
do të jetë funksioni i 128 lidhjeve në distancë? Kërkesa për 128 lidhje në distancë është në
përpjestim me asnjë gjë. Thjesht është jashtëzakonisht anormale. Specifikimet teknike jo
vetëm janë marë copy paste por edhe renditja e të dhënave teknike në shtojcën 9 është
identike me katalogun. Kërkojmë përpilimin e specifikimeve teknike në përputhje me ligjin
dhe rregullat e prokurimit në lidhje me NVR 32 Kanale 16 PoE duke lejuar që specifikimet
teknike të mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura ndërkombëtare.

-

FV Kamerat e jashtme IP
Në bazë të specifikimeve te vendosura i vetmi produkt i cili plotëson të gjitha specifikimet e
kërkuara është HIKVISION DS-2CD2T42ËD-15. LPP shprehet mjaft qartë që nuk lejohen
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specifikime teknike të cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Vihet re që tek kërkesat e
rrjetit, ndërfaqja është e paplotësuar. Cfarë ndërfaqje rrjeti duhet të ketë kamera?
Specifikimet teknike jo vetëm janë marë copy paste por edhe renditja e të dhënave teknike në
shtojcën 9 është identike me katalogun. Kërkojmë përpilimin e specifikimeve teknike në
përputhje me ligjin dhe rregullat e prokurimit në lidhje me kamerat e jashtme IP duke lejuar
që specifikimet teknike të mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura
ndërkombëtare. Plotësimi i vlerës për llojin e për ndërfaqjen e rrjetit për Kamerat e
Jashtme IP.
-

F.V Kamerat IP e Brendshme
Në bazë të specifikimeve të vendosura i vetmi produkt i cli plotëson të gjitha specifikimet e
kërkuara është HIKVISION DS-2CD2155FËD-I. LPP shprehet mjaft qartë që nuk lejohen
specifikime teknike të cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Specifikimet teknike jo
vetëm janë marë copy paste por edhe renditja e të dhënave teknike në shtojcën 9 është
identike me katalogun. Kërkojmë përpilimin e specifikimeve teknike në përputhje me ligjin
dhe rregullat e prokurimit në lidhje me kamerat e brendshme IP duke lejuar që specifikimet
teknike të mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura ndërkombëtare.

-

FV Kamerat IP Smart të brendshme
Në bazë të specifikimeve të vendosura i vetmi produkt i cli plotëson të gjitha specifikimet e
kërkuara është HIKVISION DS-2CD5146G0-IZS. LPP shprehet mjaft qartë që nuk lejohen
specifikime teknike të cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Specifikimet teknike jo
vetëm janë marë copy paste por edhe renditja e të dhënave teknike në shtojcën 9 është
identike me katalogun. Kërkojmë përpilimin e specifikimeve teknike në përputhje me ligjin
dhe rregullat e prokurimit në lidhje me Kamerat IPSmart të Brendshme duke lejuar që
specifikimet teknike të mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura
ndërkombëtare.

-

FV Monitor 22 CCTVpro
Specifikimet teknike të vendosura për monitorin janë marrë copy paste nga key features te
datashet të HIKVISION DS-D5022FC. LPP shprehet mjaft qartë që nuk lejohen specifikime
teknike të cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Specifikimet teknike jo vetëm janë marë
copy paste por edhe renditja e të dhënave teknike në shtojcën 9 është identike me katalogun.
Kërkojmë përpilimin e specifikimeve teknike në përputhje me ligjin dhe rregullat e
prokurimit në lidhje me FV Monitor 22 CCTV pro duke lejuar që specifikimet teknike të
mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura ndërkombëtare.

-

FV Sëitch 16 porta PoE
Specifikimet teknike të vendosura për sëitch 16 porta janë marrë copy pastenga datashet i
HIKVISION DS-3E0318P-E. LPP shprehet mjaft qartë që nuk lejohen specifikime teknike të
cilat të cojnë drejt një prodhuesi të vetëm. Specifikimet teknike jo vetëm janë marë copy
paste por edhe renditja e të dhënave teknike në shtojcën 9 është identike me katalogun.
Temperatura e operimit e kërkuar në lidhje me sëitch është -40 -70. Temperatura e NVR dhe
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kamerave të brendshme janë -10 -55. Duke qenë se kto pajijse do të instalohen në të njëjtin
ambjent me të njëjtën temperature ambjenti përse kërkohet që këto pajisje të suportojnë
tempratura të ndryshme operimi. Mos ndoshta kështu ka qenë e përcaktuar në katalogun e
Hikvision dhe ju nuk mund të ndryshonit??.Serizozisht e parashikoni që temperaturat në
ambinetet e brendshme të UE do të arrijnë ndonjëherë -40 gradë celcius.???? Kërkojmë
përpilimin e Kërkojmë përpilimin e specifikimeve teknike në përputhje me ligjin dhe
rregullat e prokurimit në lidhje me FV Sëitch 16 Porta PoE duke lejuar që specifikimet
teknike të mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura ndërkombëtare.
-

Programi i Monitorimit



Me optimizim të bandëidth me kalim automatic midis rrymës kryesore dhe asaj nën/kryesore



Pamje deri në 256 kamera në kontrollin e klientit me mënyrën e Pamjes Reale



Me ndarje dhe pamje të kamerave me shumë kuadrate deri në 3 pamje të jashtme për previeë



Përdor imazhin për ta levizur në boshtin e kohës për të gjetur rastin e kërkuar



Me kthim mbrapa dhe shpejtësi të ndryshme



Server video i integruar që bën analizën (VCA) duke siguruar kërkim video, analizë lëvizje dhe
dedektim rastesh



Me modul menaxhimi në distancë për menaxhim qëndror të të gjitha burimeve, të drejtave të
aksesit,alarmeve etj.



Hik Central është në gjendje të menaxhojë projekte të medha deri në 1,024 servera dhe 100,000
kamera.



Bllokim dhe mbrojtje të gjurmeve video nga mbivendosja



Zgjedh videost për ndarje dhe kërkim



Kripton dhe eksporton gjurmët video për ndarjet e ruajtur



Menaxhim qendror të autorizuar përdoruesi Central për të gjithë systemet



Shfaq dhe monitoron gjendjen e të dhënave të sistemit.



Lëviz poshtë në serverat individuale dhe bën lidhjen për zgjidhjen e problemit



Mirëmbajtje dhe shërbim të thjeshtë për projekte të një shkalle të madhe



Hartë E-MAP interactive për identifikim të shpejtë të alarmit



Ndërfaqe intuitive të shpejtë të alarmeve

Në këtë rast autoriteti kontraktor ka shkelur haptazi LPP duke përcaktuar brand që ai kërkon për
zgjidhjen dhe duke diskriminuar të gjitha brandet e tjera. Kërkojmë përpilimin e Kërkojmë
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përpilimin e specifikimeve teknike në përputhje me ligjin dhe rregullat e prokurimit në lidhje me
programi i monitorimit duke lejuar që specifikimet teknike të mund të plotësohen nga të paktën tre
brande të njohura ndërkombëtare”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se
III.8.1. Në shtojcën 9 “Specifikime Teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohen si më poshtë:
1. F.VNVR 8 KANALE 8 POE
 Suporton kamera rrjeti të llojeve të tjera.
 Rezolucion deri në 6 Megapixel në regjistrim.
 Dalje HDMI dhe VGA me rezolucion deri në 1920x1080P.
 Mund të lidhen kamera rrjeti me 4/8/16 kanale me bandëidth në hyrje 40M/80M/160M.
 Deri në dy ndërfaqe SATA
 Plug & Play deri në 8/16 ndërfaqe rrjeti të pavarura PoE .
 Suporton dedektim në rrjet,vonesen në rrjet, humbje pakete,etj.

Hyrjet Video/Audio
| 8-ch
Hyrje IP video
| 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Dy hyrje
dydrejtimshe
Rrjeti
Kapaciteti në hyrje

| 80Mbps

Kapaciteti në dalje

| 80Mbps

Lidhja në distancë

| 128

Daljet Video/Audio
Dalje HDMI/VGA

| 1-ch, resolution:
1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,
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1024 × 768 /60Hz
Rezolucioni në
Regjistrim

| 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Shkalla Frame

| Rryma Kryesore: 50 fps (P) / 60 fps (N)
Nën-rryma: 50 fps (P) / 60 fps (N)

Dalje Audio

| 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)

Dekodimi
Pamje reale /
Playback:

| 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Kapaciteti:

| 8-ch@720P, 6-ch@1080P

Hard Disk
SATA:

| Dy nderfaqe SATA per 2 HDDs

Kapaciteti:

| Deri ne 4TB per secilin harddisk

Nderfaqe të
Jashteme
Nderfaqe Rrjeti:

| 1RJ-45 10/100/1000Mbps nderfaqe Ethernet me vetepershtatje.

Nderfaqe USB:

| 1 × USB 2.0 dhe 1 × USB 3.0

Alarm ne hyrje:

| 4-kanale

Alarm ne dalje:

| 1-kanale

POE
Nderfaqe:

| 8 nderfaqe rrjeti te pavarura 100 Mbps PoE

Fuqia Max.:

| 120Ë

Standarti I
suportueshem:

| AF dhe AT

Te Pergjithshme:
Burimi Ushqimi:

| A100~240V

Konsumi(pa hard

| ≤ 10Ë
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disk dhe POE):
Temperaturat e
Punes

| -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF)

Lageshtia gjete
Punes

| 10 % ~ 90 %

Shasia:

| Montohet ne Rack 19-inch rack me lartesi 1U

2.

F.VNVR 32 KANALE 16 POE









Suporton kamera rrjeti të llojeve të tjera.
Rezolucion deri në 6 Megapixel në regjistrim.
Dalje HDMI dhe VGA me rezolucion deri në 1920x1080P.
Mund të lidhen Kamera rrjeti me 32 kanale me bandëidth në hyrje 160M.
Deri në 4 ndërfaqe SATA
Plug & Play deri në 16 ndërfaqe rrjeti të pavarura PoE .
Suporton dedektim në rrjet,vonesën në rrjet, humbje paketë,etj.

Hyrjet Video/Audio
Hyrjet IP video

|

32-kanale

Hyrjet audio dy
drejtimshe

|

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Kapaciteti në Hyrje

|

160Mbps

Kapaciteti në Dalje

|

80Mbps

Lidhja në distancë
(remote)

|

128

Rjeti
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Dalje Video/Audio
Dalje HDMI/VGA

|

1-kanal , rezolucioni:
1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,
1024 × 768 /60Hz

Rezolucioni në Regjistrim

|

6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Shkalla e Frame-ve:

|

Kryesore: 50 fps (P) / 60 fps (N)
Sekondare: 50 fps (P) / 60 fps (N)

Dalje Audio

|

1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)

Playback në sinkron

|

16-ch

Pamje reale / Playback:

|

6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Kapciteti

|

16-ch@4CIF, 12-ch@720P,
6-ch@1080P

SATA

|

4 ndërfaqe SATA për 2 HDDs + 1 DVD-R/Ë (default), ose 4HDDs

Kapaciteti

|

Deri në 6TB kapacitet për secilin HDD

Kartë rrjeti

|

1RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface

USB Interface

|

2 × USB 2.0 në panelin ballor
1 × USB 3.0 në panelin mbrapa

Alarm në hyrje

|

16-ch

Alarm në dalje

|

4-ch

|

16 ndërfaqe rrjeti të pavarura 100 Mbps PoE

Dekodimi

Hard Disk

Ndërfaqe të Jashteme

POE
Ndërfaqe
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Fuqia Max

|

200Ë

Standarti i Suportueshëm

|

AF dhe AT

Burimi Ushqimit

|

100~240VAC

Konsumon (pa hard disk
dhe POE)

|

≤ 20Ë

Temperatura e Operimit

|

-10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF)

Lagështia (gjatë punës)

|

Të Përgjithshme

10 % ~ 90 %

3. F.VKamerat e Jashtme IP

Kamera
Ndriçimi Min

|

0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.028Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux ëith IR

Koha e Shkrepjes

|

1/3 s ~ 1/100,000 s

Hapja e Ngadaltë

|

E Suportueshme

Lentet

|

4mm @F2.0 Këndi i pamjes: 83°(4mm

Montimi Lentes

|

M12
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Gjerësia e
Shkallës Dinamike

|

120 dB

Reduktimi digital i
zhurmave

|

3D DNR

Standarti i Kompresimit
Profili i Kodit
H.264:

|

Profili Kryesor

Shkalla Frame

|

50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720)
60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)

Përmirësimi
Imazheve

|

BLC/3D DNR/ROI

Çelësi i Ditë /Natë

|

Auto/I Skeduluar /Trigeruar nga Alarmi Hyrës

|

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, QoS, IPv6, Bonjour

Kushtet e
Operimit:

|

-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Lagshtia 95% ose më pak (pa-kondensim)

Konsumi
Energjisë

|

Max. 9Ë;

Imazhi

Rrjeti
Protokollet:

Nderfaqe

Të Përgjithshme

40 metra

Shkalla IR
Mbrojtja nga
kushtet
Atmosferike

|

IP67

4. F.VKamera IP të brendshme
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Kamera
Sistemi i Sinjalit

|

PAL/NTSC

Ndriçimi Min.

|

Me ngjyra : 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux me IR

Koha e Shkrepjes

|

1/3 s to 1/100,000 s

Shkrepje e Ngadaltë

|

E Suportueshme

Lentet

|

2.8 mm, me pamje te fushes horizontale: 80°
ose
4 mm, me pamje te fushes horizontale: 63.5°

Montimi i Lenteve

|

M12

Shkalla e Përshtatjes

|

Rrafsh: 0° to 355°, Anesor: 0° to 75°, Ne rotullim
: 0° to 355°

Shkalla e gjerësisë dinamike :

|

120 dB

Reduktimi i zhurmës digitale:

|

3D DNR

Standarti
Kompresimit

Imazhi
Shkalla e Frameve

| 50Hz: 20 fps (2560 × 1920), 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 ×720)
60Hz: 20 fps (2560 × 1920), 30 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 ×720)

Rryma Kryesore

| 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288)
60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)

Rryma e Tretë

| 50Hz: 25fps (1280 ×720, 640 × 360, 352 × 288)
60Hz: 30fps (1280 ×720, 640 × 360, 352 × 240)

31

Përmirësimi
Imazhit

| BLC/3D DNR

Prerje Rajonale:

| E Suportueshme

ROI

| Suporton 1 rajon fix për secilën stream dhe gjurmim dinamik të fytyrës

Çelës për kalimin
Ditë /Natë

| Auto/I Skeduluar

Rrjeti
Protokollet

| TCP/IP, UDP,, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6

Nderfaqe

Me vendosje të
cilësive
Inteligjente
Dedektimi
Përgjatë Linjës

| Përgjatë vijës virtual të paracaktuar .

Dedektimi i
Ndërhyrjes

| Fut dhe vendos një rajon virtual të paracaktuar .

Bagazh të
paqëllimshëm

| Objekte të lena në rajon të paracaktuar si bagazhe, çante dore, materiale të rezikshme.

Heqja e Objektit

| Objekte të heqshme nga rajone të paracaktuara,të tilla si ekspozimeve në ekran.

Të përgjithshme
Kushtet e
Operimit:

| -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Lagështia 95% ose me pak (pa-condensim)

Konsumimi
Ushqimit

| 12 VDC ± 25%, 6.2 Ë
PoE(802.3af, class 3), 9 Ë

Mbrojtja nga
ndikimet

| IK10
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Mbrojtja nga Moti

5.

| IP67

F.V Kamerat IP SMART të brendshme














1/1.8” skanim progresiv CMOS
2560 × 1440 @ 30fps
Ngjyra: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)
H.265, H.265+, H.264+, H.264
120dB ËDR
3D DNR
IR deri në 30m
6 analiza sjellje, 3 dedektime të kapshme, dedektimi fytyrës, dhe numërues.
5 strime të caktuara dhe deri në 5 strime të suportueshme (sipas nevojës)
Hardisku në Bord deri në 256 GB
IP67, IK10
Kundër reflektimit IR

Kamera
Sistemi i
Sinjalit

| PAL/NTSC

Min.
ndriçimit

| Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux ëith IR

Koha e
mbylljes

| 1 s to 1/100,000 s

Shkrepje e
ngadaltë

| Yes

Lentet

| 2.8-12mm

Shkalla e
përshtatjes

| Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°
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Reduktimi i
zhurmës
digitale

| 3D DNR

Standarti Kompresimit
Profili Kodit
H.264

| Profili bazë / Profili kryesor / Profili i lartë

Shkalla e
zërit audio

| 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/128768Kbps(PCM)

Imazhi
Shkalla e
Frame-ve:

| 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Rryma
Kryesore:

| 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480)
60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480)

Rrjedha e
tretë

| 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)
60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)

Zgjerimin e
Imazhit

| BLC, HLC, Defog, EIS

Kontrolli
automatik i
perforcimit

| E suportueshme

Balancimi
automatik i
ngjyres së
bardhë

| E suportueshme

HLC

| E suportueshme

Smart Defog

| E suportueshme

EIS

| E suportueshme

3D DNR

| E suportueshme

34

Mbishkrimi i
fotos

| LOGO picture can be overlaid on video ëith 128 × 128 24bit bmp format

Çelës i
kalimit
Ditë/Natë

| Auto/i Skeduluar /Ditë/Natë/Aktivizuar nga Alarmi Hyrës

Rrjeti
Protokollet

| TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, , SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, Qo
S, IPv6, UDP, Bonjour

Ndërfaqe
Alarmi

| 1-kanal në hyrje, 1-kanal ne dalje (deri ne 24 VDC 1A ose 110 VAC 500 mA)

Butoni Reset

| Po

Audio
Filtri i
Zhurmës së
Mjedisit:

| E Suportueshme

Set i zgjuar i funksioneve
Zbulimi i
kalimit të
vijës

| Kalimi një vijë virtuale të paracaktuar

Zbulimi i
ndërhyrjes

| Fusni dhe shkoni në një rajon virtual të paracaktuar

Zona në
Hyrje

| Futni një rajon virtual të paracaktuar nga vendi i jashtëm

Zona në
Dalje

| Dalja nga një rajon virtual i paracaktuar

Bagazh pa
mbikëqyrje

| Objektet e mbetura në zone e paracaktuar siç janë bagazhet, çantat, materialet e
rrezikshme
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Heqja e
objektit

| Objektet e larguara nga rajoni i paracaktuar, siç janë ekspozitat në ekran.

Zbulimet e
përjashtimev
e

| Zbulimi i ndryshimit të skenës, zbulimi i papritur i rritjes / uljes së zërit,, zbulimi i
defokusit

Të dhëna
statistikore

| Numërimi i Objektit (Numri i objektit të Hyrjes dhe Daljes llogaritet dhe shfaqet
në ekran në kohë reale)

Të Përgjithshme
Konsumimi
sipas Fuqisë

| 12 VDC ± 20%: 0.7 A, max. 8.5 Ë, PoE (802.3at, class 3): 42.5 V to 57 V, 0.1 A t
o 0.2 A

Mbrojtja e
Ndikimit

| IK10

Qëndrueshm
ëria ndaj
motit

| IP67

6.

7.

F.VHDD 4 TB CCTV



Kapaciteti 4TB



Ndërfaqe Sata 6GB/S



Madhësia 3.5 inch



RPM Class 5400



Për CCTV

F.VKabëll Rrjeti Cat 6

Kategoria
Kategoria:

|

U/UTP CAT6-4P-PVC-CM
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Standardi i Testimit
|

ISO/IEC11801、TIA-568C.2 、YD/T1019

Materiali

|

Baker SOLID-zhveshur

Nom.O.D.(mm)

|

0.565 up +0.005 poshtë -0.005

Materiali

|

HDPE

Diametri

|

1.02±0.03mm

Trashësia

|

0.55±0.05 mm

O.D. e jashtme

|

6.2±0.4 mm

Sipërfaqe

|

Pastër, Mbushje, ngopje

Materiali

|

PVC (pajtushmeri RoHS),CM

Ngjyra

|

Shumëfish

Standardi i Testimit

Përcues

Izolimi

Mbështjellja

Sipërfaqja Printimi
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Lartësia e letrës

|

3.0±0.3mm

Printimi gabim & hapësirë

|

E Zezë

Printimi gabim & hapësirë

|

≤±0.5%，1m

|

1 Bardhe- Blu /Blu
2 Bardhe -Portokalli /Orange
3 Bardhe -Green /Jeshil
4 Bardhe - Kaf /Kaf

|

≥13.5

|

≥150

Aging Period (℃×hrs)

|

100°C×24h×10d

Pas rënies së fortësisë elastike (Mpa) (Mpa)

|

≥12.5

Zgjatimi (%):

|

≥125

Përkulje në të ftohtë

|

-20±2°C ×4h

1.0-250.0MHz rezistencë e plotë ((Ω)

|

100±15

1.0-250.0MHz Deformim në vonesë (ns/100m)

|

≤45

DC Rezistenca (Ω/100m) max

|

9.38

Ngjyra në bërthamë
Ngjyra në bërthamë

Mbështjella Fizike
Para rënies së fortësisë elastike (Mpa)

Zgjatimi (%)

Elektriciteti
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DC Çekuilibër i Rezistencës së percjellsit (%)
max:

|

5.0

|

-20°C - 75°C

Temperatura e Ambjentit
Temperatura e Ambjentit

8.

F.VKanalina 40/40

9.

F.VMonitor 22 CCTV PRO









10.

Teknologji LED me rezolucion të plotë HD 1920×1080
Kendi i pamjes: 170°(H)/160°(V)
Procesimi i imazhit: 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D ulje zhurme
Shumë porta hyrje: HDMI, VGA, BNC, hyrje audio
Shumë porta dalje: BNC, dalje audio
Artopolant i inkorporuar
Shikimi i videos jashtë nëpërmjet portës USB
Komponentet e besueshmërisë së lartë për punë 7×24
F.VSëitch 16 Porta POE

Portat
Port e Rrjetit

|

18

Porta PoE

|

16, 10/100Mbps RJ45 ports

Porta Uplink

|

2, 1000M Combo Port

|

IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at

Standarti
Protokolli Rrjetit
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Performanca
Kapaciteti Kalimit:

|

7.2Gbps

Max. Shkalla e përcjelljes:

|

5.36Mpps

Portat me Prioritet të Lartë

|

Portat 1-8

Modaliteti i përcjelljes

|

Ruar-dhe –Percjell

Tabela “MAC Address”

|

4k

Kontrolli i rrjedhjes

|

IEEE802.3x dyfish të plotë

Standarti PoE

|

IEEE802.3af, IEEE802.3at

Përmbledhje e Energjia PoE

|

230Ë

Mënyra e punës

|

Me Zgjatje :250m,10M,CAT 5e
Pa zgjatje:100m

Furnizim me energji elektrike

|

100-240V AC, 50/60Hz

Konsumi Energjisë

|

≤250Ë

Mbrojtja e mbitensionit

|

4KV

POE (Poëer Over Ethernet)

Të Përgjithshme
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Tempertura e Operimit

|

Temperatura: 0°C -40°C

Lagështia e punës

|

Lageshtia : 10%-90% , non-condensing

Temperatura e magazinimit së të dhenave
“Storage”

|

Temperatura : -40°C -70°C

11.

F.VMbajtëse për kamerat

Të jenë të përshtatshme për tavan dhe për kamerat e ofertuara .
12.

Programi i monitorimit



Me optimizim të bandëidth me kalim automatic midis rrymës kryesore dhe asaj nën/kryesore



Pamje deri në 256 kamera në kontrollin e klientit me mënyrën e Pamjes Reale



Me ndarje dhe pamje të kamerave me shumë kuadrate deri në 3 pamje të jashtme për previeë



Përdor imazhin për ta levizur në boshtin e kohës për të gjetur rastin e kërkuar



Me kthim mbrapa dhe shpejtësi të ndryshme



Server video i integruar që bën analizën (VCA) duke siguruar kërkim video, analizë lëvizje dhe
dedektim rastesh



Me modul menaxhimi në distancë për menaxhim qëndror të të gjitha burimeve, të drejtave të
aksesit,alarmeve etj.



Hik Central është në gjendje të menaxhojë projekte të medha deri në 1,024 servera dhe 100,000
kamera.



Bllokim dhe mbrojtje të gjurmeve video nga mbivendosja



Zgjedh videost për ndarje dhe kërkim



Kripton dhe eksporton gjurmët video për ndarjet e ruajtur



Menaxhim qendror të autorizuar përdoruesi Central për të gjithë systemet



Shfaq dhe monitoron gjendjen e të dhënave të sistemit.
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Lëviz poshtë në serverat individuale dhe bën lidhjen për zgjidhjen e problemit



Mirëmbajtje dhe shërbim të thjeshtë për projekte të një shkalle të madhe



Hartë E-MAP interactive për identifikim të shpejtë të alarmit



Ndërfaqe intuitive të shpejtë të alarmeve

13.

Instalimi dhe shërbimi (Garancia 2 Vjet)

Pajisjet NVR,kamerat,kabëlli i rrjetit dhe sëich-et të jenë të të njejtit brand për arsye që sistemi të
jetë sa më kompatibël.
Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to
- Për mallrat e lëvruara, operatori ekonomik, që do të shpallet fitues do të lëshojë një deklaratë
garancie për mallin e ofertuar për një periudhë jo më pak se dy vite.
- Operatori ekonomik që do të shpallet fitues, do të realizojë me mjetet e tij furnizimin e
vendosjen e objekt prokurimi ne godinat e Autoritetit Kontraktor.
- Operatori ekonomik duhet te realizoj instalimin dhe venien ne pune te sistemit te kamerave me
çelësa në dorë.
III.8.2. Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46, pika 1,
gërma “b”, parashikohet si më poshtë:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi
të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme,
për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet
dhe jodiskriminuese.
III.8.3. Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23, pikat 1,
2 dhe 3 thuhet si më poshtë:
“Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të
prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e
prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë
kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë
të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit
dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor, duke iu
referuar:
a) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike
ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të
tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk
ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve
teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve apo
përdorimin e produkteve;
b) kërkesave në terma funksionalë, kur një gjë e tillë kërkon t’u referohesh standardeve kombëtare
ose ndërkombëtare, si mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale;
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c) të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 3 të këtij neni për mallra,
shërbime apo punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të
shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj.”
III.8.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 27, pika 1, thuhet se:
“Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të
rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP dhe që i
vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara.”
III.8.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoritetet kontraktore, në hartimin e
specifikimeve teknike, krahas përshkrimit të saktë të nevojave të këtij të fundit, duhet të kenë në
vëmendje faktin se hartimi i specifikimeve teknike duhet bërë në një mënyrë gjithpërfshirëse duke
krijuar kushte për konkurim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve
duke përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë karakteristikat e mallrave/shërbimeve/punëve
dhe në përputhshmëri me objektin e kontratës. KPP thekson se një ndër parimet kryesore të
zhvillimit të procedurës së prokurimit (parashikuar nga neni 2 gërma “b” dhe “c” e LPP-së) janë
ato të transparencës dhe trajtimit të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik. Specifikimet teknike duhet të ofrojnë akses të
barabartë për ofertuesit dhe nuk duhet të kenë efektin e krijimit të pengesave të pajustifikuara për
hapjen e prokurimit publik ndaj konkurencës. Në respekt të parimit të mësipërm, specifikimet
teknike në asnjë rast nuk duhet të diskriminojnë/përjashtojnë nga konkurimi operatorët ekonomikë
ofertues dhe/ose prodhuesit qofshin këta kombëtar apo ndërkombëtar. Në hartimin e specifikimeve
teknike autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo formë diskriminimi qoftë ato të dukshme
qoftë ato të fshehta të cilat kanë të njëjtin efekt. Në asnjë rast specifikimet teknike nuk duhet të
hartohen në mënyrë që të drejtojnë drejt një produkti/mall/shërbim që ofrohen nga një operator i
vetëm ekonomik ose nga një prodhues i vetëm.
Në hartimin e specifikimeve teknike autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në vëmendje faktin se
specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme
përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP dhe që i vlerëson
mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, parashikuar edhe nga neni 27, pika 1 e VKM
nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Gjithashtu
duke u ndalur në pikën 3 të nenit 23 të LPP-së, KPP gjykon se ligjvënësi ka parashikuar tre metoda
kryesore në hartimin e specifikimeve teknike. Konkretisht metoda e parë ka të bëjë me referimin e
standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare,
specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të
referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato
u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike
kombëtare, që lidhen me projektimin, përllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve apo përdorimin e
produkteve.
Metoda e dytë ka të bëjë me referimin e kërkesave në terma funksionalë, kur një gjë e tillë kërkon
t’u referohesh standardeve kombëtare ose ndërkombëtare, si mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me
kërkesat funksionale. Gjithashtu edhe metoda e tretë e cila është një ndërthurje e dy metodave të
mësipërme, por çdoreferencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”. Autoritet
kontraktore janë të detyruara të zbatojnë me përpikmëri dispozitën e mësipërme të LPP-së në
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hartimin e specifikimeve teknike dhe kjo duhet pasqyruar edhe në dokumentet e tenderit. KPP
gjykon se nga interpretimi teleologjikarrijmë në përfundim se e rëndësishme është që përmes
specifikimeve teknike autoriteti kontraktor të mundësojë një konkurim të drejtë, të hapur dhe
gjithëpërfshirës, të barabartë dhe jo diskriminuese për të gjithë operatorët ekonomikë si edhe të mos
drejtohen drejt një produkti të vetëm të ofruar nga një operator i vetëm ose nga një numër i kufizuar
operatorësh ekonomikë.
III.8.6. Referuar asistencës së dhënë nga eksperti i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit, nga verifikimet e kryera sipas specifikimeve dhe parametrave të përcaktuara në
dokumentat e tenderit për produktet regjistrues, kamera, konstatohet se specifikime teknike të
dhëna në dokumentat e tenderit në tërësi , i përkasin një prodhuesi të caktuar dhe konkretisht
prodhuesit të cilit i referohet edhe vetë ankimuesi në ankesë HIKVISON. Nga verifikimi i katalogut
të këtij prodhuesi në bazë të një kërkimi të thjeshtë në faqen e prodhuesit në Web rezulton se edhe
renditja e parametrave është e njëtë dhe ekzaktësisht sikundër në shtojcën 9 të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi.
III.8.7. KPP gjykon se pretendimi i ankimuesit lidhur me parametrat 128 lidhje në distancë në të
nëjtën kohë dhe 80Mbp/s janë të drejta pasi këto të dhëna orjentojnë drejt një prodhuesi të caktuar.
Gjithashtu kërkesa e autoritetit kontraktor për 128 lidhje në distancë në të njëtën kohë është tejet e
ekzagjeruar pasi nuk respekton testin e proporcionalitetit dhe kërkesat minimale që duhet të
përmbushin specifikimet teknike në cdo rast.
III.8.8. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Temperatura e operimit e kërkuar në lidhje me sëitch
është -40 -70. Temperatura e NVR dhe kamerave të brendshme janë -10 -55. Duke qenë se këto
pajijse do të instalohen në të njëjtin ambjent me të njëjtën temperature ambjenti përse kërkohet që
këto pajisje të suportojnë tempratura të ndryshme operimi” KPP e gjen të drejtë këtë pretendim.
Sipas mendimit të ekspertit të fushës temperatura lidhet gjithmonë me ambjentin dhe jo me pajisjet
në vecanti. Temperatura -40 është tejet e ekzagjeruar ndaj autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
një temperaturë minimale sikundër është përcaktuar për NVR -10+55 për të gjitha ambjentet në
funksion të hapjes së konkurencës ndërmjet operatorëve ekonomikë.
III.8.9. Lidhur me programin e monitorimit për të cilin ankimuesi pretendon se është përmendur
emri specifik i produktit duke ju referuar Hik Central është në gjendje të menaxhojë projekte të
medha deri në 1,024 servera dhe 100,000 kamera”, KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të
shmangë emra produktesh në specifikimet teknike të cilat cojnë automatikisht drejt një prodhuesi
sikundër në rastin konkret tek prodhuesi HIKVISION.
III.8.10. Gjithashtu nga shqyrtimi në tërësi i specifikimeve teknike të mësipërme për të gjitha
produktet për të cilat ka ngritur pretendime ankimuesi, K.P.P. gjykon se autoriteti kontraktor nuk ka
zbatur drejt parashikimet ligjore të nenit 23 të LPP-së, pasi specifikimet teknike të përcaktuara për
produktet e mësipërme, orjentojnë drejt një prodhues të vetëm duke kufizuar konkurrencën dhe
pjesëmarrjen e gjerë. Ndaj autoriteti kontraktor duhet të rishikojë specifikimet teknike të
mësipërme dhe duhet të bëjë modifikimet përkatëse duke hequr të dhënat që cojnë drejt një
prodhuesi të vetëm dhe duke përcaktuar të dhëna minimale të produktit/produkteve për të mos
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kufizuar konkurrencën dhe diskriminuar operatorët ekonomikë të interesuar për procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të
Prokurimin Publik”, të ndryshuar
596/2018, datë 12.09.2018 “Për
Komisionit të Prokurimit Publik”,

nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos

1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “B360” sh.p.k për procedurёn
e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-71196-05-24-2018 me objekt: “Instalim rrjeti
dhe vendosje kamera sigurie në godinat e UE”, me fond limit 10,759,650 lekë pa tvsh, e
parashikuar për tu zhvilluar në datën 18.06.2018 nga autoriteti kontraktor, Universiteti
“Aleksandër Xhuvani” Elbasan.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “B360” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1114 Protokolli, Datë 13.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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