VENDIM
K.P.P 643/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 02.10.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-72712-05-312018 me objekt: “Blerje paisje sigurie (kamera për
automjetet, pajisje gps/gprs, sistem alarmi, sistem vëzhgimi
dvr/nvr 4 kamera, sistem vëzhgimi dvr/nvr 8 kamera, sistem
vëzhgimi dvr/nvr 16 kamera......etj)”; me fond limit
18,726,854 lekë pa tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar në
datën 26.06.2018, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare
sha.

Ankimues:

Advanced Business Solution (ABS) shpk
Rruga Papa Gjon Pali II-të, Godina 11, H.1, Ap.19 Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Posta Shqiptare sh.a.
Rruga “Reshit Ҫollaku” Nr. 4, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave Nr.914 datë 29.12.2014 “Për Rregullat e
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të
Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për
miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”.
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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 01.06.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-72712-05-31-2018 me objekt: “Blerje paisje sigurie
(kamera për automjetet, pajisje gps/gprs, sistem alarmi, sistem vëzhgimi dvr/nvr 4 kamera, sistem
vëzhgimi dvr/nvr 8 kamera, sistem vëzhgimi dvr/nvr 16 kamera......etj)”; me fond limit 18,726,854
lekë pa tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar në datën 26.06.2018, nga autoriteti kontraktor, Posta
Shqiptare sha.
II.2. Në datën 07.06.2018 operatori ekonomik “ABS” 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 AK ka kërkuar:
1) 1 (nje) Inxhinier elektronik, per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen perkatese
ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes.
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2) 1 (një) Inxhinier elektrik per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen perkatese ose
vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes.
3) 1 (nje) informaticient per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen perkatese ose
vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes.
4) 1 (nje) TIK (Teknologji Informacioni dhe Komunikimi) per të cilin operatori ekonomik të
paraqesi diplomen perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes.
5) 1 (nje) Inxhinier Telekomunikacioni per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen
perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes.
Ka një konfuzion në titujt e inxhinierëvë që kërkohen. Termi informaticien në të gjithë botën
përkthehet në Computer Scientist dhe lidhet me pjesën e teknologjive TIK që nuk i përket
Telekomunikacionit dhe Elektronikës. Po ti shtosh këtu faktin që kërkohet dhe 1 inxhinier
elektronik dhe 1 inxhinier telekomunikacioni pra plotësohet e gjithë gama e inxhiniervë dhe
programistëve të TIK cfarë kuptimi ka kërkesa 1 TIK (Teknologji Infomacioni dhe Komunikimi).
Është një nocion me shumë kuptim dhe i dublikuar tashmë nga kërkesat e tjera. Për më tepër
kriteri nuk specifikon se cili nivel diplomimi kërkohet për TIK: teknik, i mesëm, bachelor, master,
inxhinier etj. Kërkojmë saktësimin dhe qartësimin e plotë ose heqjen nga kriteret e vecanta të
kualifikimit : 1 (nje) TIK (Teknologji Informacioni dhe Komunikimi) per të cilin operatori
ekonomik të paraqesi diplomen perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale
te punes.
2. Në kërkesat e kualifikimit paragrafi 2.3.4 pika 6 keni kërkuar: 1 (nje) person te certifikuar ITIL
Foundation Certificate in IT Service Managment.per të cilin operatori ekonomik të paraqesi
diplomen perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes.
Në asnjë pikë pikë të DST nuk është specifikuar ndonjë kërkesë për service menagment dhe
ndërkohë kërkohet certifikatë ITIL për service menagment. Nuk e kuptojmë cfarë kërkon AK ne
kërkesa të tilla dke shkelur hapur një ndër parimet e ligjit. Kërkojmë të hiqet kriteri 2.3.4 pika 6. 1
(nje) person te certifikuar ITIL Foundation Certificate in IT Service Managment.per të cilin
operatori ekonomik të paraqesi diplomen perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten
individuale te punes.

3. Në kritert e vecanta të kualifikimit pika 2.3.4 AK ka kërkuar: 2.3.4 Operatori Ekonomik duhet
te paraqese vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhen
Janar -Prill 2018, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore(formularët E-sig 025 a) për
këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore, ne te cilen te perfshihen jo me pak se: 1(nje)
inxhinier te pajisur me liçense profesionale per kategorite e meposhtme:
4C – Linja e rrjeta elektrike – telefonike – radiotelefoni – citofoni – sistem alarmi – televizim etj,
per objekte civile, industriale, turistike. 4D – Sisteme komplekse te telekomunikacionit.
Këto licenca 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 pasi: Në këtë rast
kemi të bëjmë me një procedurë të hapur mallrash ku detyra e operatorit ekonomik do të jetë
vetëm ajo e lëvrimit dhe instalimit të sistemit të kamerave, alarmit dhe GPS. 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
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autoritetit kontraktor. Licencat e lëshuara në emër të shoqërisë të kategorive NS 13A dhe NS 14 B
dhe NP 11 A të kërkuara nga ana juaj në pikën 2.3.3 janë më se të mjaftueshme për të përmbushur
këtë kërkesë pasi e përmbush shqetësimin që mund të ketë AK në nivel kompanie pra në nivelin
shumë më të lartë se një punonjës i vetëm. Duke qenë se ju si AK keni kërkuar që OE duhet të
jenë të pajisur me Licencë NS 13A impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni dhe NS 14A
impiante të brendshme elektrike telefonike radiotelefonike dhe sipas fakteve të cituara më sipër
duke qenë se shoqëria duhet të jetë e pajisur me këto licenca dhe këto licenca janë në emër të
Drejtuesit Teknik që ka plotësuar kriteret për këto pajisje me këto licenca kërkojmë si rrjedhojë
heqjen e kriterit: 1(nje) inxhinier te pajisur me liçense profesionale: 4C – Linja e rrjeta elektrike
– telefonike – radiotelefoni – citofoni – sistem alarmi – televizim etj, per objekte civile, industriale,
turistike. 4D – Sisteme komplekse te telekomunikacionit.

4. 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
14001:2015 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 ISO 17025:2005 Ose ekuivalente.
Disa nga certifikimet ISO të kërkuara nga ana juaj nuk kanë asnjë lidhje me natyrën dhe objektin e
procedurës.
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.
ISO/IEC 17025 –mbulon procedurat që kryhen për testimet dhe kalibrimet laboratorike. Në këtë
DST nu është kërkuar asnjë shërbim testim apo kalibrimi si rrjedhojë kërkesa për këtë ISO është
pa lidhje me objektin e prokurimit.
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 .
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5. Në kriteret e kualifikimit pika 2.3.4/12 kërkohet: 2.3.4/12 AK ka kërkuar: Operatori Ekonomik
duhet te paraqese vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për
periudhen Janar -Prill 2018, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore(formularët E-sig
025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore, ne te cilen te perfshihen jo me pak
se: 5 (pese) punonjes si montues pajisjeve elektronike.
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 5 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 te paraqese vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për
periudhen Janar -Prill 2018, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore(formularët E-sig
025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore, ne te cilen te perfshihen jo me pak
se: 5 punonjës (inxhinierë ose teknik) me profil të fushës TIK dhe elektronike.

6. Në kriteret e vecanta AK ka kërkuar: 2.3.8 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 ku prodhuesi te marri persiper qe jep mbeshtetjen 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 një shpikje e re në Shqipëri e shfaqur vetëm në tre tendera të tre të
shpallur 10 ditët e fundit dhe për koincidencë kanë si specifikime teknike katalogët e prodhuesit
kinez HIKVISION dhe nuk ekziston asnjë brand në botë që ti arrijë të gjitha specifikimet e
kërkuara. 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.

7. Në kriteret e kualifikimit AK ka kërkuar: 2.3.10 Konfirmimi i kompatibilitetit te zgjidhjes e
ofruar me sistemet ekzistues. Per kete, operatori duhet te paraqese vertetim (deklarate) te
prodhuesit qe produktet e ofertuara (Kamera, DVR,Sisteme Alarmi dhe GPS) jane plotesisht te
integrueshme me Pajisjet ekzistuese te instaluara. Sistemet ekzistuese jane : Kamerat Hikvision,
Sistemet e Alarmit Messer GPRS dhe Radio, Sistemet GPS Meitrack. Vertetimi duhet gjithashtu te
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mbeshtetet ne dokumentacion teknik standarde te prodhuesit, perkatesisht te sistemeve si me
poshte:
-Sistemet e CCTV ,-Sistemet e alarmit dhe Sistemet GPS.
Gjithashtu platformat qe perdor Posta Shqiptare per menaxhimin e ketyre sistemeve jane :
-Platforma per menaxhimin e sistemeve te kamerave te sigurise eshte : IVMS 4200
-Platforma per menaxhimin e sistemeve te alarmit eshte KRONOS.
-Platforma per menaxhimin e sistemeve GPS eshte MS02.
Operatori Ekonomik duhet te marri persiper qe produktet e ofertuara mund te integrohen ne keto
platforma nepermjet nje deklarate.
Operatori Ekonimik duhet te paraqesi dhe nje deklarate nga kompania qe prodhon ose ka te drejta
per programin ku te jene te dhenat e kompanise dhe nqs eshte distributor te behet lidhja midis
distributorit dhe prodhuesit.
Fjalia e Fundit e kësaj kërkese është fare e paqartë. Cfarë nënkupton kompania që ka të drejta për
programin??? Cili është programi?? Për cfarë të drejtash bëhet fjalë????. Kjo është një kërkesë
e paqratë dhe e qëllimtë. Por edhe sikur të sqarohet kërkesa për deklaratën nga kompania
prodhuese për përdormin e ndonjë programi në pajisjet e tyre është e tepruar. Posta Shqiptare po
kërkon një tufë shumë të madhe me vërtetime nga prodhuesi një pjesë jashtë norave që përdor
bota. Kërkojmë të hiqet fjalia e fundit e kërkesës 2.3.10 citojmë : Operatori Ekonomik duhet te
paraqesi dhe nje deklarate nga kompania qe prodhon ose ka te drejta per programin ku te jene te
dhenat e kompanise dhe nqs eshte distributor te behet lidhja midis distributorit dhe prodhuesit.

8. Specifikimet teknike të kërkuara janë të gjitha copy paste të markave HIKVISION për CCTV,
MEITRAC për GPS dhe MESSER për sisteme alarmi dhe plotësohen në bllok vetëm nga produktet
e këtyre firmave. Madje edhe vetëm një nënbllok të konsiderosh psh CCTV nuk ka ansjë markë në
botë me përjashtim të HIKVISION që i plotëson të gjitha kriteret teknike 100% njëkohësisht. Jemi
shumë të sigurtë që brandet Hikvision, meisser, Meitrack kanë të nëjtin distributor në Shqipëri.
Kërkojmë ndryshimin e specifikimeve teknike dhe hartimin e tyre në përputhje me LPP dhe
rregullat e prokurimit publik në lidhje me të gjitha pajisjet e listuara në formularin e cmimit duke
lejuar që specifikimet teknike të mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura
ndërkombëtare.

9 . Tek shtojca 12 Sasia dhe Grafiku i Lëvrimit është vënë një shënim mbyllës. Shenim: Ne
momentin e lidhjes se kontrates mes paleve, Autoriteti Kontraktor do ti vendosi ne dispozicion
Operatorit Fitues, plan shperndarjen e artikujve te sipercituar sipas Filialeve te Posta Shqiptare
sh.a. Përderisa AK e paska plan shpërndarjen dhe do ja vërë në dispozicion operatorit ekonomik
fitues për të punuar përse nuk e ka paraqitur në DT këtë informacion tepër të rëndësishëm për të
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llogaritur kostot e transportit dhe kosto të tjera logjistike. Edhe nëse Ak nuk do e kishte këtë plan
në bazë të rregullores së prokurimit publik do të ishte e detyruar ta përgatiste dhe ta publikonte si
pjesë integrale për DT. Kërkojmë publikimin e plan shpërndarjes së artikujve të sipërcituar sipas
Filialeve te Posta Shqiptare sha si infomacion i domosdoshëm për llogaritjen e kostove të
transportit dhe të logjistikës për përgatitjen e ofertave nga operatorët ekonomikë që kanë interes.

10. Në zgjidhjen teknike që është dhënë nuk ka asnjë përshkrim të përgjithshëm të projektit. Nuk ka
asnjë informacion për topologjinë e rrjetit. Asnjë infomacion se ku do të regjistrojnë kamerat e
vendosura në makina pasi kamerat e kërkuara janë pa cd card. Sa është minimumi dhe
maksimumi i kamerave në një makinë??? Në bazë të rregullores së prokurimit publik AK është e
detyruar të paraqesë informacionin teknik të nevojshëm për të kuptuar projektin dhe për ti dhënë
OE-ve shance të barabarta për përgatitjen e një oferte teknike –financiare. Kërkojmë publikimin e
projektit të plotë teknik. Në vecanti kërkojmë sqarimin e pyetjeve si më poshtë:
Përshkrim të përgjithshëm të projektit
Topologjia dhe protokollet e rrjetit që do të komunikojnë të gjitha pajsijet
Ku do të regjistrojnë kamerat e vendosura në makina
Sa është minimumi dhe maksimumi i kamerave në një makinë????.

11. Tek shtojca 12 Sasia dhe Grafiku i Lëvrimit është dhënë formulari i ofertës vënë një shënim
mbyllës.
EMERTIMI

NJESIA

SASIA

1

Pajisje GPS/GPRS

cope

13

2

Sistem Alarmi

cope

83

3

Sistem vëzhg. DVR/NVR 4

cope

91

4

Sistem vëzhg. DVR/NVR 8

cope

27

5

Sistem vëzhg. DVR/NVR 16

cope

10

6

Kamera per automjete

cope

43

Në formularin e ofertës mungojnë kamerat për të cilat janë dhënë specifikimet teknike dhe që janë
zëri me vlerën ekonomike më të lartë. Versioni i dhënë me grupime është i paplotë , i paqartë, dhe
krijon konfuzion për OE. Nga ana tjetër heq transparencën e cmimit në artikullin kryesor që po
tenderohet, kamerat e brendshme dhe të jashtme. Gjithashtu në formularin e ofertës nuk ëhstë
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vënë zëri i instalimit. Kujtojmë që asnjë nga produktet nuk ëhstë cilësuar me FV (furnizim,
vendosje). A janë mallrat vetëm për tu shitur dhe dorëzuar nga OE apo duhet bërë edhe instalimi i
tyre.??? Kërkohet trajnimi i stafit por nuk ka asnjë zë në formularin e ofertës për trajnimin.

Në specifikimet teknike është vendosur sqarimi i mëposhtëm (brenda pikës 5)
Sqarim
Cdo sistem vezhgimi perkatesisht :
Sistem vezhgimi DVR me 4 kanale do kete 3 kamera per Brenda dhe 1 kamera per jashtme me
specifikimet e kamerave simeposhte
Sistem vezhgimi DVR me 8 kanale do kete 6 kamera per Brenda dhe 2 kamera per jashtme me
specifikimet e kamerave simeposhte
Sistem vezhgimi DVR me 16 kanale do kete 12 kamera per Brenda dhe 4 kamera per jashtme me
specifikimet e kamerave simeposhte
Operatori ekonomik duhet te marri parasysh ne oferte instalimin e sistemit dhe te gjithe elementet
qe do duhen per realizimin me sukses te ketij sistemi survejimi.
Operatori ekonomik duhet të marri persiper dhe te Deklaroj periudhën e garancisë së artikujve
(jo më pak se 1 vit), gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë riparimin dhe mirëmbajtjen e tyre.

Ky sqarim mund të ndihmojë disi në llogaritjen e sasive të kamerave por përsëri e lë situatën
konfuze por nuk e shpëton AK nga detyrimi për të bërë transparencën e cmimeve për njësi dhe të
kërkojë kuotim të vecantë për cdo pajisje të përshkruar në specifikimet teknike.
E fundit por jo e parëndësishme në shënim kërkohet mirëmbajtje por ndërkohë në formularin e
ofertës zëri i mirëmbajtjes mungon.
Këkrojmë : Ndryshimin e formularit të ofertës që të reflektojë si zëra më vetë të gjitha zërat që
përmenden në specifikimet teknike . Në vecanti kamerat, trajnimin dhe mirëmbajtjen. Në rast se
kontrata nuk parashikon mirëmbajtje ajo të hiqet nga të gjitha paragrafet e DT ku kërkohet, në të
kundërt mirëmbajtja të ndahet si zë më vete në specifikimet teknike dhe të detajohet qartë se cfarë
ajo nënkupton.

II.3. Në datën 11.06.2018 me shkresën nr.1965/1 prot, autoriteti kontraktor ka vendosur
mospranimin e ankesës të operatorit ekonomik ankimues.
II.4. Në datën 20.06.2018 pala ankimuese “Advanced Busines Solution” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit
kontraktor.
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II.5. Nëpërmjet shkresës nr.2119/1 prot., datë 28.06.2018 protokolluar me tonën me nr.1152/2 datë
29.06.2018 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.
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 “ABS” shpk për modifikimin e
kriterit “1 (nje) Inxhinier elektronik, per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen
perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes; (një) Inxhinier elektrik
per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe
kontraten individuale te punes; 1 (nje) informaticien per të cilin operatori ekonomik të paraqesi
diplomen perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes; 1 (nje) TIK
(Teknologji Informacioni dhe Komunikimi) per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen
perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes; 1 (nje) Inxhinier
Telekomunikacioni per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen perkatese ose vertetim
diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes. Ka një konfuzion në titujt e inxhinierëvë që
kërkohen. Termi informaticien në të gjithë botën përkthehet në Computer Scientist dhe lidhet me
pjesën e teknologjive TIK që nuk i përket Telekomunikacionit dhe Elektronikës. Po ti shtosh këtu
faktin që kërkohet dhe 1 inxhinier elektronik dhe 1 inxhinier telekomunikacioni pra plotësohet e
gjithë gama e inxhiniervë dhe programistëve të TIK cfarë kuptimi ka kërkesa 1 TIK (Teknologji
Infomacioni dhe Komunikimi). Është një nocion me shumë kuptim dhe i dublikuar tashmë nga
kërkesat e tjera. Për më tepër kriteri nuk specifikon se cili nivel diplomimi kërkohet për TIK:
teknik, i mesëm, bachelor, master, inxhinier etj. Kërkojmë saktësimin dhe qartësimin e plotë ose
heqjen nga kriteret e vecanta të kualifikimit : 1 (nje) TIK (Teknologji Informacioni dhe
Komunikimi) per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen perkatese ose vertetim diplome,
CV-ne dhe kontraten individuale te punes”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3.4 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
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2.3.4 Operatori Ekonomik duhet te paraqese vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e
punonjësve të siguruar për periudhen Janar -Prill 2018, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve
shoqërore(formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore, ne te
cilen te perfshihen jo me pak se:
-

-

1 (nje) Inxhinier elektronik, per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen
perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes.
1 (një) Inxhinier elektrik per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen perkatese
ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes.
1 (nje) informaticien per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen perkatese ose
vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes.
1 (nje) TIK (Teknologji Informacioni dhe Komunikimi) per të cilin operatori ekonomik të
paraqesi diplomen perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te
punes.
1 (nje) Inxhinier Telekomunikacioni per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen
perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes.

III.1.2. Në shtojcën 10 “Specifikime Teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet si më poshtë:
-

Operatori ekonomik duhet te marri parasysh ne oferte instalimin e sistemit dhe te gjithe
elementet qe do duhen per realizimin me sukses te ketij sistemi survejimi.

III.1.3. Në shtojcën 12 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
Afatet e ekzekutimit:
Afati i dorëzimit dhe instalimin e sistemit dhe te gjithe elementet qe do duhen per realizimin me
sukses te ketij sistemi survejimi të “Blerje paisje sigurie (kamera për automjetet, pajisje gps/gprs,
sistem alarmi, sistem vëzhgimi dvr/nvr 4 kamera, sistem vëzhgimi dvr/nvr 8 kamera, sistem
vëzhgimi dvr/nvr 16 kamera......etj)”;është 60 (gjashtedhjete) ditë kalendarike nga data e
nënshkrimit të kontratës.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “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.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte 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.1.5. Referuar Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht se “Kontrata publike furnizimi” janë kontratat publike, që kanë objekt
10

blerjen, blerjen me pjesë ose me këste, qiranë me ose pa mundësi blerjeje të mallrave. Një kontratë
publike, që ka objekt furnizimin me mallra dhe që përfshin në mënyrë dytësore edhe vendosjen dhe
instalimin, vlerësohet si “kontratë publike furnizimi”, nëse vlera e mallrave e tejkalon vlerën e
vendosjes apo instalimit.
III.1.6. Në nenin 44 të LPP parashikohet shprehimisht se: Në rastet e kontratave publike për
shërbime apo punë, si dhe të kontratave publike të furnizimit për shërbime shtesë dhe/ose
veprimtari instalimi, autoritetet kontraktore mund t’u kërkojnë personave juridikë të paraqesin
në ofertë ose në kërkesën për pjesëmarrje emrat dhe kualifikimet profesionale përkatëse të
personelit përgjegjës për zbatimin e kontratës në fjalë.
III.1.7. Në interpretim literal të bazës ligjore të sipërcituar, Komisioni vlereson se kriteret e
kualifikimit duhet të jenë në përputhje me objektin e prokurimit, natyrën, aftësinë zbatuese, vlerën
si dhe përmasat/volumin e kontratës. Referuar specifikimeve teknike si dhe kërkesave të autoritetit
kontraktor në dokumentat e tenderit vërehet se ky i fundit kërkon të realizojë furnizimin me
kamera dhe instalimin e sistemit të tyre për një afat 60 ditor. Sa më sipër del qartë nevoja e
autoritetit kontraktor që përvec furnizimit me mallra kërkon edhe elementë të tjerë shtesë si
vendosje dhe instalim të kamerave (të gjithë sistemit) cka do të thotë që është e rëndësishme dhe
e nevojshme që operatorët ekonomikë të dëshmojnë përvec kapaciteteve finaciare teknike edhe
kapacitete profesionale mjaftueshëm për realizimin me sukses dhe ekzekutimin e kontratës
sikundër autoriteti kontraktor ka kërkuar në kriterin e kualifikimit të sipërcituar.
Referuar pretendimit të ankimuesit për saktësimin dhe qartësimin e kriterit 1 (nje) TIK (Teknologji
Informacioni dhe Komunikimi) per të cilin operatori ekonomik të paraqesi diplomen perkatese ose
vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes” me argumentin se kërkesa e
autoritetit kontraktor për një informaticien e përmbush më së miri synimin e autoritetit kontraktor
dhe është një kërkesë përsëritëse, KPP gjykon se është i drejtë. Autoriteti duhet të qartësojë
kriterin për një TIK (Teknologji Informacioni dhe Komunikimi duke përcaktuar shprehimisht
profilin e kërkuar pasi TIK është një nocion gjithpërfshirës i cili mund të përmbajë brenda tij një
gamë të madhe profesionesh.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “ABS” shpk për heqjen e kriterit
“Në kërkesat e kualifikimit paragrafi 2.3.4 pika 6 keni kërkuar: 1 (nje) person te certifikuar ITIL
Foundation Certificate in IT Service Managment.per të cilin operatori ekonomik të paraqesi
diplomen perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten individuale te punes.
Në asnjë pikë pikë të DST nuk është specifikuar ndonjë kërkesë për service menagment dhe
ndërkohë kërkohet certifikatë ITIL për service menagment. Nuk e kuptojmë cfarë kërkon AK ne
kërkesa të tilla dke shkelur hapur një ndër parimet e ligjit. Kërkojmë të hiqet kriteri 2.3.4 pika 6. 1
(nje) person te certifikuar ITIL Foundation Certificate in IT Service Managment.per të cilin
operatori ekonomik të paraqesi diplomen perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten
individuale te punes”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3.4/6 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
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-

1 (nje) person te certifikuar ITIL Foundation Certificate in IT Service Managment per të cilin
operatori ekonomik të paraqesi diplomen perkatese ose vertetim diplome, CV-ne dhe kontraten
individuale te punes.

III.2.2. Referuar kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor lidhur me vendosjen e këtj kriteri
sqarohet se: Theksojmë se certifikata ITIL është e domosdoshme dhe i kërkohet OE për
menaxhimin e shërbimeve IT të sistemit. Duke parë që projekti ka në brendësi tepër nevojë për një
menaxhim të saktë të IT inxhininieri do të ofrojë menaxhim dhe suport ndaj AK. Personi që do të
ketë këtë certifikatë do bëjë menaxhimin e të gjitha burimeve IT të këtij sistemi survejimi. Me anë
të kësaj certifikate AK siguron që OE do të shfrytëzojë në maksimum produktet e kërkuara.
III.2.3. Referuar Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht se “Kontrata publike furnizimi” janë kontratat publike, që kanë objekt
blerjen, blerjen me pjesë ose me këste, qiranë me ose pa mundësi blerjeje të mallrave. Një kontratë
publike, që ka objekt furnizimin me mallra dhe që përfshin në mënyrë dytësore edhe vendosjen dhe
instalimin, vlerësohet si “kontratë publike furnizimi”, nëse vlera e mallrave e tejkalon vlerën e
vendosjes apo instalimit.
III.2.4. Në nenin 44 të LPP parashikohet shprehimisht se: Në rastet e kontratave publike për
shërbime apo punë, si dhe të kontratave publike të furnizimit për shërbime shtesë dhe/ose
veprimtari instalimi, autoritetet kontraktore mund t’u kërkojnë personave juridikë të paraqesin në
ofertë ose në kërkesën për pjesëmarrje emrat dhe kualifikimet profesionale përkatëse të personelit
përgjegjës për zbatimin e kontratës në fjalë.
III.2.5. Në interpretim literal të bazës ligjore të sipërcituar, Komisioni vlereson se kriteret e
kualifikimit duhet të jenë në përputhje me objektin e prokurimit, natyrën, aftësinë zbatuese, vlerën
si dhe përmasat/volumin e kontratës. Referuar specifikimeve teknike si dhe kërkesave të autoritetit
kontraktor në dokumentat e tenderit vërehet se ky i fundit kërkon të realizojë furnizimin me
kamera dhe instalimin e sistemit të tyre për një afat 60 ditor. Sa më sipër del qartë nevoja e
autoritetit kontraktor që përvec furnizimit me mallra kërkon edhe elementë të tjerë shtesë si
vendosje dhe instalim të kamerave (të gjithë sistemit) cka do të thotë që është e rëndësishme dhe
e nevojshme që operatorët ekonomikë të dëshmojnë përvec kapaciteteve finaciare teknike edhe
kapacitete profesionale mjaftueshëm për realizimin me sukses dhe ekzekutimin e kontratës
sikundër autoriteti kontraktor ka kërkuar në kriterin e kualifikimit të sipërcituar. 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.
III.2.6. 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 realizimin e objektit
në përputhje me kohëzgjatjen e parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit dhe
njëherazi në përputhje me cilësinë e kërkuar. Referuar argumentave të ankimuesit si dhe
argumentave të autoritetit kontraktor në kthim përgjigje KPP gjykon se kërkesa e autoritetit
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kontraktor lidhur me një person të certifikuar ITIL Foundation Certificate in IT Service
Managment në rastin konkret nuk është e ekzagjeruar. KPP gjykon se kërkesa është proporcionale
me objektin e prokurimit pasi sikundër analizuar më sipër nuk jemi në rastin klasik të një kontrate
furnizimi me mallrave pasi në këtë kontratë do të kryhet procesi i vendosjes dhe instalimit të të
gjithë sistemit i cili ka nevojë për një menaxhim të saktë të të gjithë procesit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “ABS” shpk për modifikimin e
kriterit: 2.3.4 Operatori Ekonomik duhet te paraqese vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për
numrin e punonjësve të siguruar për periudhen Janar -Prill 2018, shoqëruar me listë pagesat e
sigurimeve shoqërore(formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet
tatimore, ne te cilen te perfshihen jo me pak se: 1(nje) inxhinier te pajisur me liçense profesionale
per kategorite e meposhtme:
4C – Linja e rrjeta elektrike – telefonike – radiotelefoni – citofoni – sistem alarmi – televizim etj,
per objekte civile, industriale, turistike.
4D – Sisteme komplekse te telekomunikacionit.
Këto licenca 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 pasi: Në këtë rast
kemi të bëjmë me një procedurë të hapur mallrash ku detyra e operatorit ekonomik do të jetë
vetëm ajo e lëvrimit dhe instalimit të sistemit të kamerave, alarmit dhe GPS. 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
autoritetit kontraktor. Licencat e lëshuara në emër të shoqërisë të kategorive NS 13A dhe NS 14 B
dhe NP 11 A të kërkuara nga ana juaj në pikën 2.3.3 janë më se të mjaftueshme për të përmbushur
këtë kërkesë pasi e përmbush shqetësimin që mund të ketë AK në nivel kompanie pra në nivelin
shumë më të lartë se një punonjës i vetëm. Duke qenë se ju si AK keni kërkuar që OE duhet të
jenë të pajisur me Licencë NS 13A impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni dhe NS 14A
impiante të brendshme elektrike telefonike radiotelefonike dhe sipas fakteve të cituara më sipër
duke qenë se shoqëria duhet të jetë e pajisur me këto licenca dhe këto licenca janë në emër të
Drejtuesit Teknik që ka plotësuar kriteret për këto pajisje me këto licenca kërkojmë si rrjedhojë
heqjen e kriterit: 1(nje) inxhinier te pajisur me liçense profesionale: 4C – Linja e rrjeta elektrike
– telefonike – radiotelefoni – citofoni – sistem alarmi – televizim etj, per objekte civile, industriale,
turistike. 4D – Sisteme komplekse te telekomunikacionit.
III.3.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3.4/7 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
7. 1 (nje) inxhinier te pajisur me liçense profesionale per kategorite e meposhtme:
-

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

-

4D – Sisteme komplekse te telekomunikacionit.

III.3.2. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3.3 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
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2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet te jete i pajisur me liçense profesionale te shoqerise e
cila duhet te permbaje kategorite e meposhtme:
NS – 13 A
NS – 14 B
NP – 11 A
III.3.3. Referuar kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor lidhur me vendosjen e këtij kriteri
argumentohet se: Kjo licencë kërkohet për të paktën një inxhinier të OE për menaxhimin,
mbikqyrjen dhe kualidimin e pajisjeve që do të jenë objekti për furnizimin dhe vendosjen. Kjo
licencë siguron AK për finalizimin me sukses të projektit dhe vazhdimësisë së tij ndër vite. Gjatë
realizimit të projektit për sistemin e kamerave , alarmit dhe GPS implementimin e tij me sistemet
ekzistuese të Postës Shqiptare sha kërkojnë një projektim gjatë rrugës të elementëve të caktuar.
Inxhinieri me kategorinë 4C dhe 4 D në përfundim të projektit do të dorëzojë të gjithë
dokumentacionin e nevojshëm që u realizua ky projekt. Shtrirja e projektit është e gjërë dhe
kërkon një inxhinier të kualifikuar me licencat 4 c dhe 4d për projektimin e sistemit gjatë
problematikave që dalin dhe mbikqyrjen e kompanisë nga një person i brendshëm për raportet
finale dhe bashkëpunimin me stafin e AK. Gjithashtu licenca e kërkuar profesionale ndihmon që
ky projekt të realizohet me sukses pasi me anë të këtij inxhinieri AK do të marri dhe informacionin
e duhur për mbikqyrjen e projektit.
III.3.3. Referuar argumentave të ankimuesit si dhe argumentave të autoritetit kontraktor në kthim
përgjigje 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. Autoriteti kontraktor në vendosjen e kritereve
duhet të mbajë prasysh se ndodhet përpara një kontrate furnizimi e cila pavarësisht se përfshin dhe
veprimtari instalimi nuk mund të kërkohen në mënyrë të tepruar certifikime të tilla të ekzagjeruara,
të stafit të cilat nuk i shërbejnë qëllimit për realizimit me sukses të kontratës pasi argumenta të tilla
që një person i tillë duhet për të mbikqyrur mbikqyrjen dhe kualidimin e pajisjeve në fund të
kontratës apo për projektimin e sistemit gjatë problematikave që dalin dhe mbikqyrjen e
kompanisë nga një person i brendshëm për raportet finale dhe bashkëpunimin me stafin e AK janë
të pabazuara dhe jo në përputhje me natyrën e kontratës.
Gjithashtu KPP gjykon se Licencat NS - 13 Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni
(Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave telefonike të jashtme dhe impiante
të telekomunikacionit me frekuencë të lartë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të
kompletuara me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për tu realizuar, të
ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e
përgjithshme) dhe N.S- 14 Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV
(Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni
e TV, si edhe të linjave të transmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur
me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t'u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera
që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme) në emër të shoqërisë të
kërkuara nga ana e AK në pikën pikën 2.3.3 të kritereve kualifikuese të dokumentave të
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procedurës së prokurimtit objekt ankimi janë më se të mjaftueshme për të krijuar bindjen e
autoritetetit se shoqëria disponon kapacitet 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.
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.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “ABS” shpk për modifikimin e
kriterit: 4. 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
14001:2015 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 ISO 17025:2005 Ose ekuivalente. Disa nga certifikimet ISO të kërkuara nga ana juaj
nuk kanë asnjë lidhje me natyrën dhe objektin e procedurës.
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
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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.
ISO/IEC 17025 –mbulon procedurat që kryhen për testimet dhe kalibrimet laboratorike. Në këtë
DST nu është kërkuar asnjë shërbim testim apo kalibrimi si rrjedhojë kërkesa për këtë ISO është
pa lidhje me objektin e prokurimit.
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 “,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3.5 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
2.3.5 Operatori Ekonomik duhet te paraqes nga kompania prodhuese e kamerave certifikatat si
me poshte:
ISO 9001 : 2008 Ose ekuivalente
ISO 14001:2015 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
ISO 17025:2005 Ose ekuivalente
III.4.2. 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.[…]”
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III.4.3. 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.4.4. 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.4.5. 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.

ISO/IEC 17025: mbulon procedurat që kryhen për testimet dhe kalibrimet laboratorike.
Reefruar përkufizimeve sa më sipër lidhur me dokumentacionin e sipërcituar, Komisioni i
Prokurimit Publik, gjykon se kërkesat e autoritetit kontraktor për certifikata, ISO/IEC 200001:201, ISO/IEC 17025:2005 janë të ekzagjeruara dhe jo në përpjesëtim të drejtë me objektin e
prokurimit, pasi në përshkrimin e tyre nuk gjendet 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;
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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.
Lidhur me certifikatën ISO/TS 16949:2009 KPP referuar përkufizimit sa më sipër i cili ka të bëjë
me dizenjimin, zhvillimin, prodhimin, si dhe instalimin dhe shërbimin e produkteve që lidhen me
mjetet automobilistike si dhe referuar objektit të prokurimit i cili ka të bëjë me instalimin e
kamerave për automjete gjykon se është një kërkesë proporionale me natyrën e kontratës dhe
jodiskriminuese.
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 “ABS” shpk për modifikimin e
kriterit 5. Në kriteret e kualifikimit pika 2.3.4/12 kërkohet: 2.3.4/12 AK ka kërkuar: Operatori
Ekonomik duhet te paraqese vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të
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siguruar për periudhen Janar -Prill 2018, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve
shoqërore(formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore, ne te
cilen te perfshihen jo me pak se: 5 (pese) punonjes si montues pajisjeve elektronike.
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 5 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 te paraqese vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për
periudhen Janar -Prill 2018, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore(formularët E-sig
025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore, ne te cilen te perfshihen jo me pak
se: 5 punonjës (inxhinierë ose teknik) me profil të fushës TIK dhe elektronike.
III.5.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3.4/12 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
2.3.4 Operatori Ekonomik duhet te paraqese vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e
punonjësve të siguruar për periudhen Janar -Prill 2018, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve
shoqërore(formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore, ne te
cilen te perfshihen jo me pak se: 5 (pese) punonjes si montues pajisjeve elektronike.
III.5.2. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “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.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte 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. Referuar Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht se “Kontrata publike furnizimi” janë kontratat publike, që kanë objekt
blerjen, blerjen me pjesë ose me këste, qiranë me ose pa mundësi blerjeje të mallrave. Një kontratë
publike, që ka objekt furnizimin me mallra dhe që përfshin në mënyrë dytësore edhe vendosjen dhe
instalimin, vlerësohet si “kontratë publike furnizimi”, nëse vlera e mallrave e tejkalon vlerën e
vendosjes apo instalimit.
III.5.4. Në nenin 44 të LPP parashikohet shprehimisht se: Në rastet e kontratave publike për
shërbime apo punë, si dhe të kontratave publike të furnizimit për shërbime shtesë dhe/ose
veprimtari instalimi, autoritetet kontraktore mund t’u kërkojnë personave juridikë të paraqesin në
19

ofertë ose në kërkesën për pjesëmarrje emrat dhe kualifikimet profesionale përkatëse të personelit
përgjegjës për zbatimin e kontratës në fjalë.
III.5.5. 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, 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 kualifkuese.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron pjesërisht.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “ABS” shpk për modifikimin e
kriterit: 2.3.8 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 ku prodhuesi te marri
persiper qe jep mbeshtetjen 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 një
shpikje e re në Shqipëri e shfaqur vetëm në tre tendera të tre të shpallur 10 ditët e fundit dhe për
koincidencë kanë si specifikime teknike katalogët e prodhuesit kinez HIKVISION dhe nuk ekziston
asnjë brand në botë që ti arrijë të gjitha specifikimet e kërkuara. 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 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3.8 “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 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 ku
prodhuesi te marri persiper qe jep mbeshtetjen per kete projekt.
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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. Neni 27 i VKM Nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar parashikon shprehimisht se:
Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se
ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:
a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat duhet të
trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit kontraktor.
Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas nënshkrimit të kontratës, me kusht
që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur
procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30
(tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose
b) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet
teknike;dhe/ose
c) dëshmipër rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.
III.6.5. Referuar pretendimit sa më sipër, KPP gjykon se kriteri i sipërcituar nuk është hartuar në
përputhje me LPP. Konkretisht 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
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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 “ABS” shpk për modifikimin e
kriterit 7. Në kriteret e kualifikimit AK ka kërkuar: 2.3.10 Konfirmimi i kompatibilitetit te zgjidhjes
e ofruar me sistemet ekzistues. Per kete, operatori duhet te paraqese vertetim (deklarate) te
prodhuesit qe produktet e ofertuara (Kamera, DVR,Sisteme Alarmi dhe GPS) jane plotesisht te
integrueshme me Pajisjet ekzistuese te instaluara. Sistemet ekzistuese jane : Kamerat Hikvision,
Sistemet e Alarmit Messer GPRS dhe Radio, Sistemet GPS Meitrack. Vertetimi duhet gjithashtu te
mbeshtetet ne dokumentacion teknik standarde te prodhuesit, perkatesisht te sistemeve si me
poshte:
-Sistemet e CCTV ,-Sistemet e alarmit dhe Sistemet GPS.
Gjithashtu platformat qe perdor Posta Shqiptare per menaxhimin e ketyre sistemeve jane :
-Platforma per menaxhimin e sistemeve te kamerave te sigurise eshte : IVMS 4200
-Platforma per menaxhimin e sistemeve te alarmit eshte KRONOS.
-Platforma per menaxhimin e sistemeve GPS eshte MS02.
Operatori Ekonomik duhet te marri persiper qe produktet e ofertuara mund te integrohen ne keto
platforma nepermjet nje deklarate.
Operatori Ekonimik duhet te paraqesi dhe nje deklarate nga kompania qe prodhon ose ka te drejta
per programin ku te jene te dhenat e kompanise dhe nqs eshte distributor te behet lidhja midis
distributorit dhe prodhuesit.
Fjalia e Fundit e kësaj kërkese është fare e paqartë. Cfarë nënkupton kompania që ka të drejta për
programin??? Cili është programi?? Për cfarë të drejtash bëhet fjalë????. Kjo është një kërkesë
e paqartë dhe e qëllimtë. Por edhe sikur të sqarohet kërkesa për deklaratën nga kompania
prodhuese për përdormin e ndonjë programi në pajisjet e tyre është e tepruar. Posta Shqiptare po
kërkon një tufë shumë të madhe me vërtetime nga prodhuesi një pjesë jashtë norave që përdor
bota. Kërkojmë të hiqet fjalia e fundit e kërkesës 2.3.10 citojmë : Operatori Ekonomik duhet te
paraqesi dhe nje deklarate nga kompania qe prodhon ose ka te drejta per programin ku te jene te
dhenat e kompanise dhe nqs eshte distributor te behet lidhja midis distributorit dhe prodhuesit.”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.7.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3.10 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
- 2.3.10 Konfirmimi i kompatibilitetit te zgjidhjes e ofruar me sistemet ekzistues. Per kete,
operatori duhet te paraqese vertetim (deklarate) te prodhuesit qe produktet e ofertuara (Kamera,
DVR,Sisteme Alarmi dhe GPS) jane plotesisht te integrueshme me Pajisjet ekzistuese te
instaluara. Sistemet ekzistuese jane : Kamerat Hikvision, Sistemet e Alarmit Messer GPRS dhe
Radio, Sistemet GPS Meitrack. Vertetimi duhet gjithashtu te mbeshtetet ne dokumentacion teknik
standarde te prodhuesit, perkatesisht te sistemeve si me poshte:
-Sistemet e CCTV ,-Sistemet e alarmit dhe Sistemet GPS.
Gjithashtu platformat qe perdor Posta Shqiptare per menaxhimin e ketyre sistemeve jane :
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-Platforma per menaxhimin e sistemeve te kamerave te sigurise eshte : IVMS 4200
-Platforma per menaxhimin e sistemeve te alarmit eshte KRONOS.
-Platforma per menaxhimin e sistemeve GPS eshte MS02.
Operatori Ekonomik duhet te marri persiper qe produketet e ofertuara mund te integrohen ne
keto platforma nepermjet nje deklarate.
Operatori Ekonimik duhet te paraqesi dhe nje deklarate nga kompania qe prodhon ose ka te
drejta per programin ku te jene te dhenat e kompanise dhe nqs eshte distributor te behet lidhja
midis distributorit dhe prodhuesit.
III.7.2. Referuar parashtrimeve në ankesën drejtuar KPP konstatohet se ankimuesi nuk ka ngritur
pretendime lidhur me heqjen e fjalisë së fundit të kriterit kërkesës 2.3.10 citojmë : Operatori
Ekonomik duhet te paraqesi dhe nje deklarate nga kompania qe prodhon ose ka te drejta per
programin ku te jene te dhenat e kompanise dhe nqs eshte distributor te behet lidhja midis
distributorit dhe prodhuesit, por ka ngritur pretendime të reja të cilat nuk i ka parashtruan në
ankesën drejtuar AK të tilla si të qartësohet nga ana teknike integrimi. Cfarë do të integrohet??
Cfarë do të arrihet nga ky integrim?? Cilat pasjisje (modelt e sakta dhe sasitë e tyre) do të
komunikojnë me njëra tjetrën??? Në cilat protokolle do të komunikojnë?? Në rastet ku komunikimi
do të bëhet në porta të paracaktuara nga sistemi i vjetër të listohen numrat e këtyre portave. Të
paraqitet tipologjia e sistemit të integruar ku të jenë ndarë cila pjesë në topologji është ekzistuese
dhe cila po prokurohet??.
Lidhur me sa më sipër KPP gjykon se në kushtet kur ankimuesi nuk e ka ringritur pretendimin për
heqjen e pikës së fundit të kriterit 2.3.10 do të thotë që ka hequr dorë nga ky kërkim e rrjedhimisht
nuk mund të merret në shqyrtim nga Komisioni. Ndërkohë sa i takon pretendimeve të reja të
ngritura rishtazi në KPP sqarojmë se nuk merren në shqyrtim pasi nuk kanë respektuar rrugën e
ezaurimit të ankimimit në autoritetin kontraktor në kuptim të nenit 63 të LPP.
Sa më sipër pretendimet nuk merren në shqyrtim.
III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “ABS” shpk ‘8. Specifikimet teknike
të kërkuara janë të gjitha copy paste të markave HIKVISION për CCTV, MEITRAC për GPS dhe
MESSER për sisteme alarmi dhe plotësohen në bllok vetëm nga produktet e këtyre firmave. Madje
edhe vetëm një nënbllok të konsiderosh psh CCTV nuk ka ansjë markë në botë me përjashtim të
HIKVISION që i plotëson të gjitha kriteret teknike 100% njëkohësisht. Jemi shumë të sigurtë që
brandet Hikvision, meisser, Meitrack kanë të nëjtin distributor në Shqipëri. Kërkojmë ndryshimin e
specifikimeve teknike dhe hartimin e tyre në përputhje me LPP dhe rregullat e prokurimit publik
në lidhje me të gjitha pajisjet e listuara në formularin e cmimit duke lejuar që specifikimet teknike
të mund të plotësohen nga të paktën tre brande të njohura ndërkombëtare”, Komisioni i
prokurimti Publik vëren se,
III.8.1. Referuar kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor drejtuar ankimuesit lidhur me këtë
pretendim sqarohet se: Në lidhje me pretendimet tuaja për specifikimet teknike të pajisjeve që janë
të kopjuara nga brende unike kjo kërkesë nuk qëndron. Sqarojmë se: Sistemet e kamerave që janë
kërkuar plotësohen nga më shumë se 5 kompani lider në botë. Ankesa juaj nuk ka asnjë element
teknik ku të sqarojë një pikë ose një presje të specifikimeve teknike që e plotëson vetëm një
kompani në botë kjo për shkakun se nuk ekziston. Janë specifikime të mbështetura në ligj që të
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marrin pjesë sa më shumë OE. Sqarojmë se elementët kryesorë të pajisjeve të kamerave plotësohen
nga më shumë se 5 kompani prodhuese të sistemit të kamerave. Në lidhje me pretendimin tuaj për
brandet që kanë një distributor kjo nuk është e vërtetë pasi kompanitë që përmendni në ankimimin
tuaj kanë një shtrirje të gjerë në RSH me kompani të ndryshme por gjithashtu ju sqarojmë se nuk
janë të vetmet kompani që mund të garojnë pasi ka dhe kompani të tjera që i plotësojnë dhe i
tejkalojnë këto specifikime.
III.8.2. Në shtojcën 10 ‘Specifikime Teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet si më poshtë:
1. Pajisjet qendrore te sistemit – Digital Video Recorder profesional, softëare i administrimit të
sistemit, ruajtjes së administrimit të imazheve
Pajisja qëndrore e regjistrimit dhe administrimit të imazheve dhe vetë sistemit, do të jetë një
pajisje “e gjitha në një” e cila inkorporon:
 Softëarin e nevojshëm për administrim të imazheve
 Softëarin e nevojshëm për administrimin e vetë sistemit dhe të kamerave
 Hardëarin e nevojshëm për rregjistrimin e imazheve
Kapaciteti minimal me të cilin duhet të furnizohen pajisjet është - 1 muaj.
Specifikimet teknike minimale të domosdoshme
Zgjidhja e propozuar duhet, minimalisht, të plotësojë kërkesat dhe funksionet e mëposhtme
:

•

Regjistrim në cilësi të lartë H.265+,MPEG-4,M-JPEG dhe MxPEG.

•

Regjistrim në megapixel-të paktën deri 30 fps në format 1080P në të gjithë kanalet
njëherësh.

•

Të suportojë kamerat panoramike 360 gradë

•

Konfigurimi : Nga ëeb.

•

Monitorim në distance : Nga ëeb.

•

Karakteristika të plota regjistrimi : regjistrim manual, i vazhduar ose i skeduluar.
Aftësi planifikimi për regjistrimin e alarmeve.

•

Aftësi monitorimi për disa sisteme survejimi në LAN ose ËAN nëpërmjet një
motori.

•

Hapësirë në memorie për imazhet e gjeneruara nga regjistrimet e alarmeve,
hapësirë për regjistrim para dhe pas këtyre regjistrimeve të paktën deri në 300
sekonda.
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•

Regjistrim audio për kamerat.

•

Aftësi për backup të të dhënave në një pajisje tjetër në rrjet.

•

Aftësi gjenerimi raportesh për : Probleme në sistem, probleme me hard disqet,
shkëputje të rrjetit, gjendja e UPS, etj.

•

Aftësi për të t’i vendosur pamjeve një shenjues digital si p.sh. ëatermark për të
konfirmuar vërtetësinë e tyre.

Gjatë monitorimit lokal sistemi duhet të jape mundësinë e kontrollit të regjistrimeve ( të
paktën nëpërmjet datës dhe orës së regjistrimeve ), si edhe kontroll të regjistrimeve :
•

Luaj (play)

•

Pushim

•

Ndalim

•

Para/mbrapa

•

Ndryshimi i shpejtësisë së shfaqjes së regjistrimeve me shpejtësi normale dhe të
shpejtë deri në 1 x16 dhe shpejtësi të reduktuar deri në 1/16.

Monitorim dhe regjistrim remote ( duke aksesuar sistemin nga rrjeti ) ku të mund të
shfaqen të paktën 256 kanale, të shfaqen kanalet në mënyrë sekuenciale ose në mënyrë të
kombinuar.

Për kontrollin e regjistrimeve sistemi duhet të bëjë playback për të paktën 12 kanale në të
njëjtën kohë, të mund të bëjë kontrolle në regjistrime nëpërmjet datës/orës,te kamerave në
rrjet të cilat kanë dalë nga fokusi ). Njëlloj si në monitorimin lokal duhet të bëjë
menaxhimin e regjistrimeve :
•

Luaj (play)

•

Pushim

•

Ndalim

•

Para/mbrapa

•

Ndryshimi i shpejtësisë së shfaqjes së regjistrimeve me shpejtesi normale dhe te
shpejte deri në 1 x16 dhe shpejtësi të reduktuar deri në 1/16.

Sistemi duhet të bëjë kërkim dhe analizë të videos në mënyrë inteligjente sipas : Datës dhe
orës,
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sipas vijës së kohës, sipas ngjarjeve.
Analiza inteligjente e videos që duhet të jetë e përfshirë në sistemin bazë duhet të ketë
aftësitë që
të dallojë kamerat që nuk janë të fokusuara, të dallojë kamerat që ju bllokohet pamja , te
kete mundesine e fokusimit ne objekte te vecanta.
•
Konvertimi në format të përshtatshëm për PC i videos dhe shkarkimi nga serveri i
regjistrimit.

Menaxhimi i ngjarjeve

Sistemi duhet të ofrojë mundësinë e konfigurimit të ngjarjeve si :
•

Dedektimi i lëvizjeve.

•

Alarm input.

•

Probleme në lidhjen fizike ( netëork .)

•

Probleme në regjistrim.

Për këto ngjarje përdoruesit duhet të njoftohen nëpërmjet :

•

Gjenerimit të videove dhe njoftimeve për to.

•

Nëpërmjet e-mail, drejtuar përdoruesve të përcaktuar.

•

Buzzer ( njoftim akustik ).

•

Alarm output

•

Nëpërmjet mesazheve tekst.

Kontrolli i përdoruesve

Sistemi duhet t’i ofrojë administratorit :

•

Mundësinë e krijimit të përdoruesve të ndryshëm, me të drejta të ndryshme aksesi.
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•

Kontrollin e përdoruesve që kanë të drejta aksesi, ose jo, në sistem.

•

Aftësinë për të gjeneruar një listë me përdoruesit që janë online në sistem.

1.Pajisje GPS 13 COPE








Geo-Fences
3G netëork
GPS login
Rezident ndaj ujit IP67
Alarm per frenimet e fort
FIkje motorit
S.O.S. Button

Pesha
Ushqimi
Bateria backup
Konsumi
Kushtet
e
temperatura
Lageshtia
Oret e punes
Dritat shenuse
Butona shtese
Memorja

Jo me shume se 190g
DC 11–36 V/1.5 A
400 mAh/3.7 V
Current in standby mode: 65 mA
punes

Sensoret
Frekuencat Bandat
Sensiviteti I GPS
Gabimi ne poziciionim
Sensor
Certifikime

-35°C deri ne 80°C
5% to 95%
61 ore ne stand by
Te kete drita per sinjalin GSM dhe GPS
1 buton per fikje ndezje,1 buton per emergjence
8 MB
3-axis accelerometer (perdoret kur paisja fillon leviz dhe gps sillet ne
gjendje pune)
GSM/ËCDMA 850/900/1800/1900/2100 MHz
-165 dB
2.5m
3-axis
CE FC IP67
2 hyrje dixhitale

2
1dalje
Hyrjet
dhe
daljet
1 RS232 port
Portat dixhitale/analoge

hyrje

1
1-Ëire®
1-Ëire® temperature

detektimi

analoge

USB
iButton
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2. Sistem Alarmi 83 COPE
Menyrat e transmetimit
-GPRS
-SMS
_CLIP
Menyrat e menaxhimit ne distance:
SMS ose TCP/IP

Është gjithashtu e mundur të dërgoni mesazh SMS në stacionin e monitorimit vetëm në rast të
mungesës së shërbimit GPRS ose të marrjes së IP-së të korruptuar (të programuar në të njëjtën
kohë të dy opsionet "Send Event @ GPRS" dhe "Send Event @@ SMS1").
Pavarësisht nga komunikimi me serverin e Qendrës së Sigurisë, transmetuesi mund të dërgojë
informacionin e zgjedhur (alarmet) tek shefi I sigurise se postes të mbrojtur (SMS2) që përmban
përshkrim të qartë të situatës.

Gjithashtu në rast se mesazhi CLIP, transmetuesi mund të dërgojë një mesazh me tekst për
Specialisti I sigurise te objektit (njëkohësisht të programuar të dyja opsionet "Send Event @
CLIP" dhe "Send Event @@ SMS1").
Nëse transmetuesi nuk mund të krijojë lidhjen me adresën kryesore të serverit ("Server IP1") për
të dërguar atje një mesazh, atëherë përpiqet ta bëjë atë në adresën e serverit rezervë ("Server
IP2"). Nëse është ende e pamundur, transmetuesi dërgon një mesazh mbi formularin e SMS (vetëm
nëse është caktuar një opsion "Dërgo mesazh @ GPPRS"). Nëse Qendra e Sigurisë nuk ka IP
server rezervë atëherë të dyja adresat duhet të programohen të njëjta. IP adresat ndoshta
programohen si shifra (si 19x.155.12.1: 7551) ose si emrat DNS
Te ekzistojnë disa metoda se si të marrin mesazhet nga transmetuesit Por në çdo rast pjesa
kryesore e sistemit të marrjes është një softuer me funksionalitet të TCP / IP Server dhe adresa IP
konstante duhet të sigurohet.
- metoda më e thjeshtë te jete përdorimi i softuerit të automatizuar të pajisur
TIPARET HARDËARE
Transmetuesi te je te i pajisur me 8 hyrje alarmi dhe tre dalje të programueshme, të kontrolluara
në distancë. Te kete nje hyrje te 9 rezerve per te ardhmen
Hyrjet e alarmit kanë shumë opsione operative: NO / NC, menjëherë (24h), vonuar (hyrje / dalje),
ndjekës (korridor), qëndrim (natën), lejuar apo jo të anashkaluar dhe on / off (të destinuara për të
Arm / Disarm ndërtuar në sistemin e alarmit). Ky panel i alarmit të brendshëm është di
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Cdo sistem alarmi do kete te perfshire 2 sensore me parametrat e meposhtme :

Sensor pyroelektrik me element të dyfishtë
• 15m mbulim volumetrik zbulimi
• Rezistorë EOL (End Of Line) të zgjedhshëm
• Teknologjia Blue Ëave
• Funksioni i ndjeshmërisë automatike
• Kompensimi i temperaturës digjitale
• Kllapat e provës
• Optika e mbyllur
• Plastika ABS
Te paraqiten nga OE deklaratat e konfromitetit per standartet :
EN50131-1, EN 50130-4, EN 50131-1, EN 50131-2-4 , ETSI EN 301 489 , ETSI EN 300 440-1
Karakteristikat teknike te sensorit
Rezja maksimale
Mbulim volumetrik
Shpejtesia e detektimit
Kendi mbulim
Detektimi I zonave numer
Detektimi I paketave
Mbrojtja e zones nen sensor
Filtrat e drites
Mbrojtja
Lentja
Opike
Lloji I detektimit

15m
Yes
0.3- 3.0m/s
85 degree
60
7
Yes
6500 Lux
Ultraviolet light filter
3 dimensional
Sealed optics
Loë noise dual element pyroelectric sensor

Montimi
Montim ne mur
Montim tavanor
Distanca per gjatesi
Monitimi I certifikuar

Mbajtesja e perfshire
Mbajtesja e perfshire
1.8 - 2.4m
2.4m
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Kushtet e punes
Temperatura ambientit
Temperatura e certifikuar

-40C to 80C
-10C to 40C

Certifications and ëarranty
Konfromiteti

CE
EN50131-2-2:2008 | EN50130-4:2011 | EN501305:2011 | PD6662:2010
IMQ
CA12.01171
II
2 vjet
Grade 2

Certifikimet EN
Lloji I certifikates
Nr I certifikates
Nr klasifikimit
Garancia
Grada e sigurise

3 SISTEME VEZHGIMI DVR 4 Kanale 91 COPE

DVR 4 KANALE 91 COPE
Video/Audio Input

Hyrje AUDIO:

1-ch

Komrpesimi Vidio:

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Hyrje per kamerat:

4ch,BNC nderfaqe (1.0Vp-p, 75 Ω)connection

Lloji I suportit te kamerave

Support:HDTVIinput:3MP,1080P/25Hz,1080P/30Hz,720P/25Hz,
720P/30Hz,720P/50Hz,720P/60Hz,
Support.AHD.input:1080P/25Hz,1080P/30Hz,720P/25Hz,720P/30Hz
Support.CVI.input:1080P/25Hz,1080P/30Hz,720P/25Hz.720P/30Hz
Support CVBS input

Nderfaqe :

BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)

Kompresimi audios:

G.711u
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Nderfaqe audio :

RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)

Transmetim audio:

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (using the 1st channel of audio input)

Video/Audio Output

Dalja CVBS:

1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704x576,NTSC:704x480

Dalja HDMI/VGA:

1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 H

Regjistrimi:

1080p.Lite.modenotenabled:3MP/1080p/720p/VGA/ËD1/4CIF/CIF;
1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p lite/VGA/ËD1/4CIF/CIF

Foto per sekonde:

Main stream:
1080pLite mode not enabled:
For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/ËD1/4CIF/CIF@15fps
For 1080p stream access: 1080p/720p@15fps; VGA/ËD1/4CIF/CIF@25fps (P)/3
For 720p stream access: 720p/VGA/ËD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
1080p Lite mode enabled:
3 MP@15fps
1080p lite/720p lite/VGA/ËD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Sub-stream:
ËD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)

Bitrate I videos :

32 Kbps-6 Mbps

Lloji I transmetit :

Video/Video&Audio

Audio:

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input)

Dalja:

1-ch RCA(Linear, 1kΩ)

Bitrate:

64kbps

Transmetim 2 kanale:

Support

Playback regjistrim:

3 MP/1080p/720p/VGA/ËD1/4CIF/CIF
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Sinkronizimi:

4-ch

Menaxhimi I rrjetit

Lidhjet
jashte nr:

nga

Protokollet
rrjetit:

e

128

TCP/IP, PPPoE, DHCP, Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, U
HTTPS,ONVIF

Hard Disk

Nderfaqaj:

1 SATA Nderfaqe

Kapaciteti:

Te kete te perfshire 1 cope HDD 1 TB te dedikuar per sistemet CCTV

Nderfaqje te tjera

Netëork
Nderfaqe:

1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet nderfaqe

USB Nderfaqe:

2 USB 2.0 Nderfaqes

Serial Nderfaqe:

1; standard RS-485 serial nderfaqe, half-duplex

Te pergjithshme

Ushqimi:

12 VDC

KOnsumi:

≤ 7.5Ë(ëithout hard disks)

Temperaturat
punes
Lageshtia:

e

-10 oC to +55 oC (14 oF to 131 oF)

10% to 90%
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4.SISTEME VEZHGIMI DVR 8 KANALE 27 COPE

DVR 8 KANALE 27 COPE

Video/Audio Input

Hyrje AUDIO:

1-ch

Komrpesimi Vidio:

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Hyrje per kamerat:

8-ch,BNC nderfaqe (1.0Vp-p, 75 Ω)connection

Lloji I suportit te kamerave

Support:HDTVIinput:3MP,1080P/25Hz,1080P/30Hz,720P/25Hz,
720P/30Hz,720P/50Hz,720P/60Hz,
Support.AHD.input:1080P/25Hz,1080P/30Hz,720P/25Hz,720P/30Hz
Support.CVI.input:1080P/25Hz,1080P/30Hz,720P/25Hz.720P/30Hz
Support CVBS input

Nderfaqe :

BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)

Kompresimi audios:

G.711u

Nderfaqe audio :

RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)

Transmetim audio:

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (using the 1st channel of audio input)

Video/Audio Output

Dalja CVBS:

1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704x576,NTSC:704x480

Dalja HDMI/VGA:

1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz,
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Regjistrimi:

1080p.Lite.modenotenabled:3MP/1080p/720p/VGA/ËD1/4CIF/CIF;
1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p lite/VGA/ËD1/4CIF/CIF

Foto per sekonde:

Main stream:
1080p Lite mode not enabled:
For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/ËD1/4CIF/CIF@15fps
For 1080p stream access: 1080p/720p@15fps; VGA/ËD1/4CIF/CIF@25fps (P)/3
For 720p stream access: 720p/VGA/ËD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
1080p Lite mode enabled:
3 MP@15fps
1080p lite/720p lite/VGA/ËD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Sub-stream:
ËD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)

Bitrate I videos :

32 Kbps-6 Mbps

Lloji I transmetit :

Video/Video&Audio

Audio:

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input)

Dalja:

1-ch RCA(Linear, 1kΩ)

Bitrate:

64kbps

Transmetim 2 kanale:

Support

Playback regjistrim:

3 MP/1080p/720p/VGA/ËD1/4CIF/CIF

Sinkronizimi:

8-ch

Menaxhimi I rrjetit

Lidhjet nga
jashte nr:

128

Protokollet e
rrjetit:

TCP/IP, PPPoE, DHCP, Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?,
HTTPS,ONVIF
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Hard Disk

Nderfaqaj:

1 SATA Nderfaqe

Kapaciteti:

Te kete te perfshire 1 cope HDD 2 TB te dedikuar per sistemet CCTV

Nderfaqje te tjera

Netëork
Nderfaqe:

1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet nderfaqe

USB Nderfaqe:

2 USB 2.0 Nderfaqes

Serial Nderfaqe:

1; standard RS-485 serial nderfaqe, half-duplex

Te pergjithshme

Ushqimi:

12 VDC

KOnsumi:

≤ 7.5Ë(ëithout hard disks)

Temperaturat e
punes

-10 oC to +55 oC (14 oF to 131 oF)

Lageshtia:

10% to 90%

5 .SISTEME VEZHGIMI DVR 16 KANALE 10 COPE

DVR 16 KANALE 10 COPE
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Hyrje Video/Audio

Hyrje Audio:

1-ch

Kompresimi
Video:

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Hyrje Analoge
dhe HD

16-ch,BNC nderfaqe (1.0Vp-p, 75 Ω)connection

Llojet e hyrjeve
qe suporton
paisja

Support HDTVI input: 3MP,1080P/25Hz, 1080P/30Hz,720P/25Hz, 720P/30Hz, 720P/50H
720P/60Hz,
Support AHD input: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz
Support CVI input: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz
Support CVBS input

Nderfaqe Video :

BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)

Kompresim
audio:

G.711u

Nderfaqe audio

RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)

Audio hyrje dalje

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (using the 1st channel of audio input)

Dalje Video/Audio

CVBS Dalje:

1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704x576,NTSC:704x480

HDMI/VGA
Dalje:

VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280
1024/60Hz,

Rezolucioni ne
rregjistrim

Ëhen 1080p Lite mode not enabled: 3 MP/1080p/720p/VGA/ËD1/4CIF/CIF;
Ëhen 1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p lite/VGA/ËD1/4CIF/CIF

Foto per

Main stream:
Ëhen 1080p Lite mode not enabled:
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sekonde:

For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/ËD1/4CIF/CIF@15fps
For 1080p stream access: 1080p/720p@15fps; VGA/ËD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N
For 720p stream access: 720p/VGA/ËD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Ëhen 1080p Lite mode enabled:
3 MP@15fps
1080p lite/720p lite/VGA/ËD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Sub-stream:
ËD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)

Bitrate I videos

32 Kbps-6 Mbps

Lloji I
regjistrimit

Video/Video&Audio

Audio

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input)

DAlje audio:

1-ch RCA(Linear, 1kΩ)

Bitrate audios

64kbps

Dy lloje
transmetimi

Support

Rezolucioni ne
playback

3 MP/1080p/720p/VGA/ËD1/4CIF/CIF

Sinkronizimi I
regjistrimit

16-ch

Menaxhimi I rrjetit

Lidhje nga jashte

128

Protokollet e
rrjetiti

TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, H
ONVIF

Hard Disk Driver
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Nderfaqe Type:

2 SATA Nderfaqes

Kapaciteti:

Te kete te perfshire 1 cope HDD 4 TB te dedikuar per sistemet CCTV

Nderfaqe te tjera

Nderfaqia e
rrjetit

1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet nderfaqe

Nderfaqe USB

1 USB 2.0 Nderfaqe& 1 USB 3.0 Nderfaqe

Nderfaqe Rs232

1; standard RS-485 serial nderfaqe, half-duplex

Te pergjithsme

Ushqimi

12 VDC

Konsumi:

≤ 25Ë(ëithout hard disks)

Temperature:

-10 oC to +55 oC (14 oF to 131 oF)

Lageshtia

10% to 90%

Sqarim:
Cdo
sistem
vezhgimi
perkatesisht
:
Sistem vezhgimi DVR me 4 kanale do kete 3 kamera per Brenda dhe 1 kamera per jashtme me
specifikimet e kamerave simeposhte
Sistem vezhgimi DVR me 8 kanale do kete 6 kamera per Brenda dhe 2 kamera per jashtme me
specifikimet e kamerave simeposhte
Sistem vezhgimi DVR me 16 kanale do kete 12 kamera per Brenda dhe 4 kamera per jashtme me
specifikimet e kamerave simeposhte
Operatori ekonomik duhet te marri parasysh ne oferte instalimin e sistemit dhe te gjithe elementet
qe do duhen per realizimin me sukses te ketij sistemi survejimi.
Operatori ekonomik duhet të marri persiper dhe te Deklaroj periudhën e garancisë së artikujve
(jo më pak se 1 vit), gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë riparimin dhe mirëmbajtjen e tyre.
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KAMERA PER BRENDA
Kamera

Sensori I imaxhit

2MP CMOS Image Sensor

Lloji I sinjalit

PAL/NTSC

Pikselat eficent

1920(H) × 1080(V)

Min.
Illumination:

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

Shutter Time:

1/25(1/30) s to 1/50,000 s

Lentja:

2.8mm, 3.6mm, 6mm optional

Montimi ilentes

M12

Adjustment
Range:

Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°

Dite dhe nate

IR cut filter ëith auto sëitch

Fotot e videos

1080p@25fps/1080p@30fps

Dalja HD

1 Analog HD output

Sinkronizimi:

Internal Synchronization

S/N Ratio:

More than 62 dB

Up the Coax:

Support

Menu
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Anti-flicker:

On/ Off

Te pergjithsme

Kushtet e punes

-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)
Lageshti 90% ose me pak

Ushqimi

12 VDC±15%

Konsumimi I
fuqise

Max. 4Ë

Detektim gjate
nates

Deri ne 20 m

KAMERA PER JASHTE
Kamera

Sensori I imazhit

2MP CMOS Image Sensor

Sinjali I sistemit

PAL/NTSC

Piksela eficente

1920(H)*1080(V)

Min.
Illumination:

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

Shutter Time:

1/25(1/30) s to 1/50,000 s

Lentja:

2.8mm, 3.6mm, 6mm optional

Lentja

M12

Kendet e
montimit

Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 180°, Rotation: 0 - 360°
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Dite dhe nate

IR cut filter ëith auto sëitch

Foto per sekonde
ne video

1080p@25fps/1080p@30fps

Dalja HD e
videos

1 Analog HD output

Sinkronizimi:

Internal Synchronization

S/N Ratio:

More than 62 dB

General

Kushtet e punes

-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)
Humidity 90% or less (non-condensing)

Tensioni

12 VDC±15%

Konsumi I
energjis

Max. 4Ë

Kushtet e jashtme

IP66

Pamja naten

Deri ne 20 metra

6.KAMERA PER AUTOMJETET 43 COPE
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Kamera

Sensori I imazhit

2MP CMOS Image Sensor

Sinjali I sistemit

PAL/NTSC

Piksela eficente

1920(H)*1080(V)

Min.
Illumination:

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

Shutter Time:

1/25(1/30) s to 1/50,000 s

Lentja:

2.8mm, 3.6mm, 6mm optional

Lentja

M12

Kendet e
montimit

Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 180°, Rotation: 0 - 360°

Dite dhe nate

IR cut filter ëith auto sëitch

Foto per sekonde
ne video

1080p@25fps/1080p@30fps

Dalja HD e
videos

1 Analog HD output

Sinkronizimi:

Internal Synchronization

S/N Ratio:

More than 62 dB

General

Kushtet e punes

-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)
Humidity 90% or less (non-condensing)
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Tensioni

12 VDC±15%

Konsumi I
energjis

Max. 4Ë

Kushtet e jashtme

IP66

Pamja naten

Deri ne 20 metra

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:
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”
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 vemendje 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 të gjitha produktet, 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 10 të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi. Eksperti mendon se janë vendosur kërkesa maksimale.
Specifikimet e vendosura nga autoriteti janë shumë të detajuara dhe cojnë automatikisht drejt një
prodhuesi. Mjafton vetëm kombinimi i dy elementë të specifikimeve të kërkuara me njëra tjetrën
për të shkuar drejt një produkti të caktuar.
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, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se këto kërkesa nuk duhet të jenë
kufizuese dhe përcaktuese drejt një prodhuesi të caktuar, por duhet të lejojnë kapacitet mbi një
minimum të caktuar, pra të jepen të dhëna në vlera minimale duke iu shmangur parametrave
përcaktues të detajuar cilët kufizojnë pjesëmarrjen e shoqërive.
III.8.7. Nga shqyrtimi i specifikimeve teknike të mësipërme, K.P.P. gjykon se autoriteti kontraktor
nuk ka zbatur drejt parashikimet ligjore të nenit 23 të LPP-së, pasi me specifikimet teknike të
përcaktuara për produktet e mësipërme, është përcaktuar një prodhues i vetëm duke kufizuar
konkurrencën dhe pjesëmarrjen e gjerë.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues janë të drejta, ndaj autoriteti kontraktor
duhet të bëjë modifikimet përkatëse duke hequr të dhënat e një prodhuesi të vetëm dhe duke
përcaktuar të dhënat minimale të produktit për të mos kufizuar konkurrencën dhe diskriminuar
operatorët ekonomikë të interesuar për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.9. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “ABS” shpk 9 . Tek shtojca 12 Sasia
dhe Grafiku i Lëvrimit është vënë një shënim mbyllës. Shenim: Ne momentin e lidhjes se kontrates
mes paleve, Autoriteti Kontraktor do ti vendosi ne dispozicion Operatorit Fitues, plan
shperndarjen e artikujve te sipercituar sipas Filialeve te Posta Shqiptare sh.a. Përderisa AK e
paska plan shpërndarjen dhe do ja vërë në dispozicion operatorit ekonomik fitues për të punuar
përse nuk e ka paraqitur në DT këtë informacion tepër të rëndësishëm për të llogaritur kostot e
transportit dhe kosto të tjera logjistike. Edhe nëse Ak nuk do e kishte këtë plan në bazë të
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rregullores së prokurimit publik do të ishte e detyruar ta përgatiste dhe ta publikonte si pjesë
integrale për DT. Kërkojmë publikimin e plan shpërndarjes së artikujve të sipërcituar sipas
Filialeve te Posta Shqiptare sha si infomacion i domosdoshëm për llogaritjen e kostove të
transportit dhe të logjistikës për përgatitjen e ofertave nga operatorët ekonomikë që kanë interes,
Komisioni i prokurimti Publik vëren se,
III.9.1. Në shtojcën 12 “Sasia dhe Grafiku i Lëvrimit” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
EMERTIMI

NJESIA

SASIA

1

Pajisje GPS/GPRS

cope

13

2

Sistem Alarmi

cope

83

3

Sistem vëzhg. DVR/NVR 4

cope

91

4

Sistem vëzhg. DVR/NVR 8

cope

27

5

Sistem vëzhg. DVR/NVR 16

cope

10

6

Kamera per automjete

cope
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Afatet e ekzekutimit:
Afati i dorëzimit dhe instalimin e sistemit dhe te gjithe elementet qe do duhen per realizimin me
sukses te ketij sistemi survejimi të “Blerje paisje sigurie (kamera për automjetet, pajisje gps/gprs,
sistem alarmi, sistem vëzhgimi dvr/nvr 4 kamera, sistem vëzhgimi dvr/nvr 8 kamera, sistem
vëzhgimi dvr/nvr 16 kamera......etj)”;është 60 (gjashtedhjete) ditë kalendarike nga data e
nënshkrimit të kontratës.
Dorezimi i Mallit: Malli do te dorezohet ne magazine e Drejtorise se Posta Shqiptare sh.a. dhe
neper zyrat e filialeve konform dokumentacionit ligjor dhe teknik te kërkuar nga autoriteti
kontraktor dhe te marre persiper ne oferte nga ofertuesi.
Shenim: Ne momentin e lidhjes se kontrates mes paleve, Autoriteti Kontraktor do ti vendosi ne
dispozicion Operatorit Fitues, plan shperndarjen e artikujve te sipercituar sipas Filialeve te Posta
Shqiptare sh.a.
III.9.2. Referuar kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor drejtuar ankimuesit lidhur me këtë
pretendim sqarohet se: Në lidhje me pretendimin tuaj për një plan shpërndarje të sistemeve ju
informojmë që AK nuk mund ta japi këtë informacion publik dhe të ketë akses cdo operator
ekonomik apo nëpunës. Sqarojmë se ky informacion për arsye sigurie është një informacion
konfidencial që do jepet OE fitues dhe do lidhi kontratën.Gjithashtu informacionin për këtë
planvendosje e ka vetëm Drejtoria e Sigurisë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Postave. Mund
tju sqarojmë se shpërndarja e pajisjeve dhe instalimi i tyre do të jetë në të gjitha filialet e Postës
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Shqiptare në cdo qark të RSH. Kjo bën që OE ofertues të marri parasysh instalimin e këtyre
sistemeve në cdo qark të RSH.
III.9.3. Lidhur me pretendimin sa më sipër KPP gjykon se pretendimi i ankimuesit për një orentim
mbi planin e shpërndarjes së artikujve është i drejtë. Operatorët ekonomikë në përllogaritjen e
ofertave të tyre do të përfshijnë të gjitha kostot përfshirë këtu edhe ato logjistike apo të transportit.
Në këtë kuptim KPP gjykon se atoriteti kontraktor duhet të publikojë listën e vendeve në të cilat do
të kryhet shpërndarja dhe instalimi i mallrave objekt prokurimi në mënyrë që të gjithë operatorët
ekonomikë të mund të vihen në pozita barazie dhe transparence mbi cdo element të procedurës së
prokurimit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.10. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “ABS” shpk “10. Në zgjidhjen
teknike që është dhënë nuk ka asnjë përshkrim të përgjithshëm të projektit. Nuk ka asnjë
informacion për topologjinë e rrjetit. Asnjë infomacion se ku do të regjistrojnë kamerat e
vendosura në makina pasi kamerat e kërkuara janë pa cd card. Sa është minimumi dhe
maksimumi i kamerave në një makinë??? Në bazë të rregullores së prokurimit publik AK është e
detyruar të paraqesë informacionin teknik të nevojshëm për të kuptuar projektin dhe për ti dhënë
OE-ve shance të barabarta për përgatitjen e një oferte teknike –financiare. Kërkojmë publikimin e
projektit të plotë teknik. Në vecanti kërkojmë sqarimin e pyetjeve si më poshtë: Përshkrim të
përgjithshëm të projektit Topologjia dhe protokollet e rrjetit që do të komunikojnë të gjitha
pajsijet Ku do të regjistrojnë kamerat e vendosura në makina .Sa është minimumi dhe maksimumi i
kamerave në një makinë????. Komisioni i Prokurimti Publik vëren se,
III.10.1. Referuar kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor drejtuar ankimuesit lidhur me këtë
pretendim sqarohet se: Sic është sqaruar edhe më sipër sistemi do implementohet me ekzistuesin
dhe kërkesa jonë është më se e qartë. Gjithashtu edhe sasia dhe grafiku i lëvrimit është dhënë në
formularin e ofertës dhe është i qartë me emërtime, njësi dhe sasi. Në formularin e ofertës
pretendoni se mungojnë kamerat ndërkohë që e keni më se të sqaruar me një sqarim me gërma
kapitale që Sistemi i Vëzhgimit që është në zërat 3,4,5 janë sisteme të përbërë dhe janë sqaruar.
OE ofertues duhet të marri parasysh të gjithë elementët e kërkuar si kamera , instalim, kabllo,
aksesorë ndihmës dhe trajnimin dhe të japi kosto për këtë sistem vëzhgimi. Janë zëra qe do të
bëhet edhe instalimi i tye në filialet e postës shqiptare dhe në automjetet e tyre. Gjithashtu është
kërkuar edhe garancia për këto produkte që do të merret parasysh.
III.10.2 Në shtojcën 10 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:

Sqarim:
Cdo sistem vezhgimi perkatesisht :
Sistem vezhgimi DVR me 4 kanale do kete 3 kamera per Brenda dhe 1 kamera per jashtme me
specifikimet e kamerave si meposhte:

47

Sistem vezhgimi DVR me 8 kanale do kete 6 kamera per Brenda dhe 2 kamera per jashtme me
specifikimet e kamerave simeposhte
Sistem vezhgimi DVR me 16 kanale do kete 12 kamera per Brenda dhe 4 kamera per jashtme me
specifikimet e kamerave simeposhte
Operatori ekonomik duhet te marri parasysh ne oferte instalimin e sistemit dhe te gjithe elementet
qe do duhen per realizimin me sukses te ketij sistemi survejimi.
Operatori ekonomik duhet të marri persiper dhe te Deklaroj periudhën e garancisë së artikujve
(jo më pak se 1 vit), gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë riparimin dhe mirëmbajtjen e tyre.
III.10.3. Në shtojcën 12 “Sasia dhe Grafiku i Lëvrimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
EMERTIMI

NJESIA

SASIA

1

Pajisje GPS/GPRS

cope

13

2

Sistem Alarmi

cope

83

3

Sistem vëzhg. DVR/NVR 4

cope

91

4

Sistem vëzhg. DVR/NVR 8

cope

27

5

Sistem vëzhg. DVR/NVR 16

cope

10

6

Kamera per automjete

cope

43

Afatet e ekzekutimit:
Afati i dorëzimit dhe instalimin e sistemit dhe te gjithe elementet qe do duhen per realizimin me
sukses te ketij sistemi survejimi të “Blerje paisje sigurie (kamera për automjetet, pajisje gps/gprs,
sistem alarmi, sistem vëzhgimi dvr/nvr 4 kamera, sistem vëzhgimi dvr/nvr 8 kamera, sistem
vëzhgimi dvr/nvr 16 kamera......etj)”;është 60 (gjashtedhjete) ditë kalendarike nga data e
nënshkrimit të kontratës.
Dorezimi i Mallit: Malli do te dorezohet ne magazine e Drejtorise se Posta Shqiptare sh.a. dhe
neper zyrat e filialeve konform dokumentacionit ligjor dhe teknik te kërkuar nga autoriteti
kontraktor dhe te marre persiper ne oferte nga ofertuesi.
Shenim: Ne momentin e lidhjes se kontrates mes paleve, Autoriteti Kontraktor do ti vendosi ne
dispozicion Operatorit Fitues, plan shperndarjen e artikujve te sipercituar sipas Filialeve te Posta
Shqiptare sh.a.
III.10.4. Në kthim përgjigjen e dhënë nga autoriteti kontraktor rezulton se nuk është dhënë një
skemë orientuese për vendosjen e pajisjeve. KPP i gjen në tërësi të drejta pretendimet e ankimuesit
për këtë arsye gjykon se autoriteti kontraktor duhet të sqarojë teknikisht ankimuesin për të gjitha
kërkesat e lartpërmendura. KPP e ka të pamundur të shprehet mbi elementë teknike të projektit të
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tilla si Përshkrim të përgjithshëm të projektit Topologjia dhe protokollet e rrjetit që do të
komunikojnë të gjitha pajisjet.Ku do të regjistrojnë kamerat e vendosura në makina, Sa është
minimumi dhe maksimumi i kamerave në një makinë, sikundër me të drejtë ka kërkuar informacion
ankimuesi, pasi përcaktimi i këtyre të dhenave i takon autoritetit kontraktor. Në shtojcën 12 është
dhënë vetëm sasia totale e kamerave pa specifikuar numrin e kamerave që do të ketë një automjet.
Nëse autoriteti kontraktor kërkon përvec furnizimin me mallra dhe instalimin e tyre është detyrë e
këtij të fundit për të dhënë një skemë të detajuar dhe orjenuese mbi të gjithë elementët e instalimit.
Është në të drejtën e autoritetit kontraktor hartimi i specifikimeve teknike gjithmonë duke
respektuar kushtet e qartësisë së tyre në mënyrë që operatorët ekonomikë të jenë tërësisht të qartë
në momentin e hartimit të ofertës së tyre akoma më tepër kur elementë të tillë ndikojnë
drejtpërdrejtë në ofertën ekonomike të operatorëve ekonomikë. KPP gjykon se është e nevojshme
që autoriteti kontraktor të rishikojë elementët e sipërcituar duke sqaruar ankimuesin për të gjitha
paqartësitë e ngritura në ankesë 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.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.11. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “ABS” shpk11. Tek shtojca 12
Sasia dhe Grafiku i Lëvrimit është dhënë formulari i ofertës vënë një shënim mbyllës.
EMERTIMI

NJESIA

SASIA

1

Pajisje GPS/GPRS

cope

13

2

Sistem Alarmi

cope

83

3

Sistem vëzhg. DVR/NVR 4

cope

91

4

Sistem vëzhg. DVR/NVR 8

cope

27

5

Sistem vëzhg. DVR/NVR 16

cope

10

6

Kamera per automjete

cope

43

Në formularin e ofertës mungojnë kamerat për të cilat janë dhënë specifikimet teknike dhe që janë
zëri me vlerën ekonomike më të lartë. Versioni i dhënë me grupime është i paplotë , i paqartë, dhe
krijon konfuzion për OE. Nga ana tjetër heq transparencën e cmimit në artikullin kryesor që po
tenderohet, kamerat e brendshme dhe të jashtme. Gjithashtu në formularin e ofertës nuk është
vënë zëri i instalimit. Kujtojmë që asnjë nga produktet nuk ëhstë cilësuar me FV (furnizim,
vendosje). A janë mallrat vetëm për tu shitur dhe dorëzuar nga OE apo duhet bërë edhe instalimi i
tyre.??? Kërkohet trajnimi i stafit por nuk ka asnjë zë në formularin e ofertës për trajnimin.
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Në specifikimet teknike është vendosur sqarimi i mëposhtëm (brenda pikës 5)
Sqarim
Cdo
sistem
vezhgimi
perkatesisht
:
Sistem vezhgimi DVR me 4 kanale do kete 3 kamera per Brenda dhe 1 kamera per jashte me
specifikimet e kamerave si meposhte
Sistem vezhgimi DVR me 8 kanale do kete 6 kamera per Brenda dhe 2 kamera per jashtme me
specifikimet e kamerave simeposhte
Sistem vezhgimi DVR me 16 kanale do kete 12 kamera per Brenda dhe 4 kamera per jashtme me
specifikimet e kamerave simeposhte
Operatori ekonomik duhet te marri parasysh ne oferte instalimin e sistemit dhe te gjithe elementet
qe do duhen per realizimin me sukses te ketij sistemi survejimi.
Operatori ekonomik duhet të marri persiper dhe te Deklaroj periudhën e garancisë së artikujve
(jo më pak se 1 vit), gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë riparimin dhe mirëmbajtjen e tyre.
Ky sqarim mund të ndihmojë disi në llogaritjen e sasive të kamerave por përsëri e lë situatën
konfuze por nuk e shpëton AK nga detyrimi për të bërë transparencën e cmimeve për njësi dhe të
kërkojë kuotim të vecantë për cdo pajisje të përshkruar në specifikimet teknike.
E fundit por jo e parëndësishme në shënim kërkohet mirëmbajtje por ndërkohë në formularin e
ofertës zëri i mirëmbajtjes mungon.
Këkrojmë : Ndryshimin e formularit të ofertës që të reflektojë si zëra më vetë të gjitha zërat që
përmenden në specifikimet teknike . Në vecanti kamerat, trajnimin dhe mirëmbajtjen. Në rast se
kontrata nuk parashikon mirëmbajtje ajo të hiqet nga të gjitha paragrafet e DT ku kërkohet, në të
kundërt mirëmbajtja të ndahet si zë më vete në specifikimet teknike dhe të detajohet qartë se cfarë
ajo nënkupton. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.11.1. Referuar kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor drejtuar ankimuesit lidhur me këtë
pretendim sqarohet se: Sic është sqaruar edhe më sipër sistemi do implementohet me ekzistuesin
dhe kërkesa jonë është më se e qartë. Gjithashtu edhe sasia dhe grafiku i lëvrimit është dhënë në
formularin e ofertës dhe është i qartë me emërtime, njësi dhe sasi. Në formularin e ofertës
pretendoni se mungojnë kamerat ndërkohë që e keni më se të sqaruar me një sqarim me gërma
kapitale që Sistemi i Vëzhgimit që është në zërat 3,4,5 janë sisteme të përbërë dhe janë sqaruar.
OE ofertues duhet të marri parasysh të gjithë elementët e kërkuar si kamera , instalim, kabllo,
aksesorë ndihmës dhe trajnimin dhe të japi kosto për këtë sistem vëzhgimi. Mbështetur në DST e
publikuara nga AK ju sqarojmë se formulari i ofertës është shtojca 1 e DST dhe jo shtojca 12 të
cilës ju i referoheni “Sasia dhe Grafiku i Lëvrimit”.
III.11.2. Referuar pretendimeve të ankimuesit dhe argumentave të autoritetit kontraktor KPP
gjykon se ankimuesi ka të drejtë sa i takon mungesës së elementëve që do të përbëjnë ofertën
ekonomikë të operatorëve ekonomikë pjesmarrës. Së pari KPP gjykon se në shtojcën Formulari i
ofertës të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi nuk janë specifikuar
zërat/elementet konkretë për të cilën do të ofertohet. Kjo mungesë e elementëve konkretë të ofertës
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sjell konfuzion në rradhët e operatorëve ekonomikë pasi në rastin konkret të ndodhur përpara një
kontrate furnizimi e cila ka në brendësi të saj edhe instalimin do të duhet të specifikohet
shprehimisht në këtë shtojcë për cdo zë në mënyrë të vecantë të dy elementët pra edhe furnizimi
pwr cdo artikull edhe vendosja (instalimi). Gjithashtu shtojca 12 nuk është e plotë dhe e qartë pasi
në të është përcaktuar vetëm sasia pa përshkruar në asnjë moment elementi i instalimit. Në këtë
kuptim KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e shtojcave duke
reflektuar në to të gjitha elementët/zërat furnizim/instalim si dhe trajnim nëse ka, dhe për të cilat
do të ofertohet.
Gjithashtu, KPP e gjen të drejtë pretendimin e ankimuesit për zërin mirëmbajtje i cili është cituar
në shtojcën 10 “Specifikime Teknike” citojmë Operatori ekonomik duhet të marri persiper dhe te
Deklaroj periudhën e garancisë së artikujve (jo më pak se 1 vit), gjatë së cilës ofertuesi do të
sigurojë riparimin dhe mirëmbajtjen e tyre. KPP vëren se në shtojcën 1 dhe 12 të DT nuk është
parashikuar asnjë zë me emërtimin mirëmbajtje.
Përcaktimi i autoritetit kontraktor, që gjatë një viti, operatori ekonomik duhet të lëshojë një
deklaratë për garancinë e pajisjeve, gjatë së cilës, ofertuesi do të sigurojë mirëmbajtjen dhe
shërbimin e saj konform specifikimeve teknike,ështënjë përcaktim i pasaktë dhe konfuze, pasi, nga
njëra anë, periudha e garancisë së pajisjeve është një përcaktim i ligjshëm nga autoriteti kontraktor
për të garantuar dhe siguruar funksionalitetin normal të mallrave/produkteve për një periudhë një
vjeçare nga difekte që lidhen me prodhimin.Nga ana tjetër, autoriteti kontraktor, kërkon gjatë kësaj
periudhe garancie, mirëmbajtjen e këtyre pajisje, kërkesë kjo krejt e kundërt nga kërkesa për
garancinë, pasi mirëmbajtja ka të bëjë me shërbimin periodik të mallrave/produkteve, shërbim ky i
cili nuk ka të bëjë me periudhën e garancisë së mallrave, dhe akoma më tëj që ka një kosto të
caktuar dhe rrjedhimisht duhet të ketë një zë më vetë në formularin e ofertës, si edhe duhet të jetë
përllogaritur në fondin limit të publikuar nga autoriteti kontraktor. Autoriteti kontraktor është në të
drejtën e tij që të kërkojë një periudhë të caktuar garancie për mallrat/produktet e ofruara, por nuk
mund të tejkalojë dhe ekzagjerojë kërkesat e tij, duke përfshirë një zë si mirëmbajtja, e cila ka një
kosto të caktuar në vetvete, që normalisht duhet të përfshihet në përllogaritjen e fondit limit nga
ana e autoritetit kontraktor, si edhe të shprehet e citohet në formularin e çmimit të ofertës si edhe
në specifikimet teknike, nëse në këtë kontratë do të përfshihet edhe shërbimi i mirëmbajtjes.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor në përcaktimin e
kritereve dhe kërkesave për kualifikim duhet të jetë i qartë dhe i saktë në mënyrë që të mos krijojë
konfuzion dhe paqartësi tek operatorët ekonomikë gjatë hartimit dhe përgatitjes së ofertave, si
edhe tek komisioni i vlerësimit të ofertave gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave. Sa më sipër,
KPP gjykon se pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron dhe autoriteti kontraktor duhet
të bëjë modifikimet përkatëse lidhur me shtojcat 1 dhe 12 si dhe duke hequr kriterin e mësipërm në
lidhje me mirëmbajtjen duke u kufizuar vetëm në periudhën e garancisë së mallrave.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “ABS” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-72712-05-31-2018 me objekt:
“Blerje paisje sigurie (kamera për automjetet, pajisje gps/gprs, sistem alarmi, sistem
vëzhgimi dvr/nvr 4 kamera, sistem vëzhgimi dvr/nvr 8 kamera, sistem vëzhgimi dvr/nvr 16
kamera......etj)”; me fond limit 18,726,854 lekë pa tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar në
datën 26.06.2018, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sha.
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 “ABS” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1152 Protokolli, Datë 20.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
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