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Në mbledhjen e datës 06.04.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me objekt: “Sistemi elektronik për
menaxhimin e funksionaliteteve dhe implementimi i ‘High
Availability’ për infrastrukturën qëndrore të sistemeve IT në
Ministrinë e Drejtësisë” me nr. REF-67059-02-08-2017, me fond
limit 27.904.267 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 06.03.2017, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Drejtësisë”.

Ankimues:

“BNT Electronics” sh.p.k.
Blv. “Zhan D’ark”, Kulla III-të, Kati II-të, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Drejtësisë
Blv. “Zog i I-rë”, 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 miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 09.02.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen
zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me
objekt: “Sistemi elektronik për menaxhimin e funksionaliteteve dhe implementimi i ‘High
Availability’ për infrastrukturën qëndrore të sistemeve IT në Ministrinë e Drejtësisë” me nr.
REF-67059-02-08-2017, me fond limit 27.904.267 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 15.02.2017, operatori ekonomik ankimues “BNT Electronics” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e kualifikimit e konkretisht:
[...]
Pasi u njohëm me dokumentat standarte të tenderit konstatuam se tek kërkesat e veçanta për
kualifikim kërkohet:
Në DST, pikën 2.3.3 (Kapaciteti teknik) është kërkuar:
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3. Operatori ekonomik duhet të ketë status partneriteti minimumi niveli Gold për zhvillim
aplikacionesh, për Data Platform si dhe për Gold Learning. Ky kriter të provohet
nëpërmjet dokumentacionit të lëshuar nga prodhuesi në emër të operatorit ekonomik.
Në bazë të eksperiencës tonë në fushën e IT – së, software për “High Availability” janë standart,
nuk janë software që ndërtohen nga fillimi. Mundet të konsultoheni edhe me AKSHI për këtë
temë, por zgjidhjet software të kësaj natyre duke marrë parasysh sensivitetin dhe
interoperabilitetin me vendorë të ndryshëm, si dhe rëndësinë e incidenteve janë, janë standart të
prodhuara vetëm nga disa kompani leader në botë. Për këtë arsye kjo kërkesë është e
ekzagjeruar. Partneriteti Gold në Zhvillim aplikacionesh dhe Data platform është e
pajustifikuar. Kompetenca Gold në Learning nuk ka asnjë lidhje me këtë procedurë për
infrastrukturë hardëare.
Në DST, pikën 2.3.4 (Kapaciteti teknik) është kërkuar:
4. Operatori ekonomik të zotërojë kompetencë Server Virtualization ose ekuivalente me të
për softëare dhe teknologjinë që do të aplikohet. Të paraqitet çertifikata e kompetencës
ose adresa ëeb në të cilën mund të verifikohet.
Duke u bazuar në termat teknike të projektit në lidhje me virtualizimin, përmendet vetëm suporti
për virtualizim i pajisjeve në specifikimet teknike, por në asnjë moment kryerja e virtualizimit të
infrastrukturës. Ju lutem të na sqaroni pse operatori ekonomik duhet të zotërojë këtë kompetencë
dhe si ka lidhje me punën që do të kryhet. Përsëri ky kriter në bazë të DST nuk ka lidhje me
objektin e procedurës dhe kërkojmë që të hiqet.
Në DST, pikën 2.3.6 (Kapaciteti teknik) është kërkuar:
6. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 2 (dy) punonjës/specialist të
çertifikuar për zhvillim aplikacionesh MCSD Web Application (ose ekuivalent) në
teknologjinë e zhvillimit të platformës së ofruar.
Duke u bazuar në faqen zyrtare të Microsoft, vemë re se kjo çertifikatë qartazi pengon
konkurencën pasi nuk lidhet aspak me objektin e këtij prokurimi. Kërkojmë heqjen e tij.
Në DST, pikën 2.3.7 (Kapaciteti teknik) është kërkuar:
7. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 2 (dy) punonjës/specialist të
çertifikuar për zhvillim aplikacionesh MCPD (ose ekuivalent) në teknologjinë
e zhvillimit të platformës së ofruar.
Duke u bazuar në faqen zyrtare të Microsoft: Në radhë të parë kjo çertifikatë nuk suportohet më
nga Microsoft. Së dyti, kjo çertifikatë është për Visual Studio 2010. Visual Studio nuk përmendet
në asnjë rast në DST. Ju lutem të hiqet kjo kërkesë pasi nuk është aspak e lidhur as me objektin
as me termat tuaja të referencës.
Në DST, pikën 2.3.8 (Kapaciteti teknik) është kërkuar:
8. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 5 (pesë) punonjës/specialist të
çertifikuar për zhvillim aplikacionesh MCTS.NET Frameëork 4 (ose ekuivalent) në
teknologjinë e zhvillimit të platformës së ofruar.
Duke u bazuar në faqen zyrtare të Microsoft: Në radhë të parë kjo çertifikatë nuk suportohet më
nga Microsoft. Së dyti, kjo çertifikatë është për Visual Studio 2010. Visual Studio nuk përmendet
në asnjë rast në DST. Ju lutem të hiqet kjo kërkesë pasi nuk është aspak e lidhur as me objektin
as me termat tuaja të referencës.
3

Në DST, pikën 2.3.9 (Kapaciteti teknik) është kërkuar:
9. Operatori duhet të ketë minimumi 2 (dy) specialist te certifikuar per zgjidhjen “Server
Virtualization” per te implementuar dhe suportuar zgjidhjen e ofertuar.
Duke u bazuar në termat teknike të projektit në lidhje me virtualizimin, përmendet vetëm suporti
për virtualizim i pajisjeve në specifikimet teknike, por në asnjë moment kryerja e virtualizimit të
infrastrukturës. Ju lutem të na qartësoni pse operatori ekonomik duhet të zotërojë këtë
kompetencë dhe si ka lidhje me punën që do të kryhet. Përsëri ky kriter në bazë të DST nuk ka
lidhje me objektin e procedurës dhe kërkojmë që të hiqet.
Në DST, pikën 2.3.10 (Kapaciteti teknik) është kërkuar:
10. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij 1 (një) punonjës/specialist të
çertifikuar në Microsoft Most Valuable Person for SQL Server (ose ekuivalent), sipas
platformës së ofruar.
Çertifikimi si Most Valuable Person nuk dëshmon aspak njohuri më të mirë se sa çertifikimet e
tjera në SQL server. Kërkojmë unifikimin e kërkesave pasi duket hapur se kërkesat janë bërë për
një operator ekonomik të caktuar, duke përshkruar çdo çertifikim apo kompetencë të operatorit
ekonomik dhe stafit të operatorit ekonomik megjithëse nuk janë të lidhur aspak me termat teknik
apo objektin e prokurimit. Kërkojmë heqjen e kërkesës së çertifikimit “Most Valuable Person”
pasi është dhe një lloj çertifikimi që MD në DST e saj nuk e ka kërkuar asnjëherë dhe për më
shumë është në disraport me objektin e prokurimit. Është një zë për sistem incidentesh dhe 6 zëra
për infrastrukturën hardëare. Ndërkohë 9/18 kriteret e veçanta janë për softëare i cili as nuk
ndërtohet nga fillimi duke marrë parasysh rëndësinë dhe sigurinë që ka MD.
Në DST, pikën 2.3.11 (Kapaciteti teknik) është kërkuar:
11. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktë 4 (katër) punonjës/specialist të
çertifikuar MCSE (niveli ekspert) (ose ekuivalent) në të cilën ofrohet zgjidhja.
Objekti i kësaj procedure është prokurimi i infrastrukturës High Availability. Kërkesa për 4
MSCE, përsëri kërkesë jo e kërkuar nga prokurime të tjera të MD, nuk lidhet aspak me objektin e
prokurimit.
Në DST, pikën 2.3.12 (Kapaciteti teknik) është kërkuar:
12. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktë 3 (tre) punonjës/specialist të
çertifikuar për administrimin e bazës së të dhënave MCSA (niveli associate) (ose
ekuivalent) në të cilën ofrohet zgjidhja.
Objekti i kësaj procedure është prokurimi i infrastrukturës High Availability. Kërkesa për 3
MCSA, përsëri kërkesë jo e kërkuar nga prokurime të tjera të MD, nuk lidhet aspak me objektin e
prokurimit.
Në DST, pikën 2.3.15 (Kapaciteti teknik) është kërkuar:
15. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij 2 (dy) punonjës/specialist
të çertifikuar si trajner MCT (ose ekuivalent) sipas platformës së ofruar.
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Kjo kërkesë është përsëri diskriminuese pasi referohet Microsoft Certified Trainer dhe jo e
bazuar në softin që do të ofrohet. Kërkojmë heqjen e saj.
Në DST, pikën 2.3.16 (Kapaciteti teknik) është kërkuar:
16. Operatori ekonomik duhet të paraqesi Autorizim prodhuesi për produktet e mëposhtme:
a. Server
b. Storage
c. Tape library
Duke parë kërkesat e larta të lartpërmendura është e pakonceptueshme se si kërkohet autorizim
prodhuesi vetëm për 3/6 zerat. Kërkojmë vënien e MAF për të gjitha zërat nga 1 – 6 pasi
kërkohet shumë çertifikata për zërin 1, 3, 5, 6 dhe jo autorizim nga vetë prodhuesi për ta ofruar.
Kërkojmë unifikimin e kërkesave pasi tapë library, i cili do të ruajë informacion të klasifikuar
dhe blade server, i cili do të inkorporohet në infrastrukturën egzistuese duhet patjetër të jetë i
autorizuar nga prodhuesi për të siguruar suksesin dhe mbarëvajtjen e kontratës, e cila ka dhe 48
muaj mirëmbajtje.
Në DST, pikën 2.3.17 (Kapaciteti teknik) është kërkuar:
17. Operatori ekonomik duhet të paraqesi Çertifikatatë të Cilësisë (CE) dhe Çertifikatë të
Origjinës për produktet e mëposhtme:
a. Server
b. Storage
c. Tape library
Për të njëjtën arsye si më lartë është e pakonceptueshme se si kërkohet çertifikatë cilësie vetëm
për 3/6 zërat. Kërkojmë vënien e CE dhe çertifikatë origjine për të gjithë zërat nga 2-6 pasi
kërkohet shumë çertifikata për zërin 3, 5, 6 dhe jo sigurimi i cilësisë dhe vendit të origjinës mbi
vetë mallin e ofruar. Kërkojmë unifikimin e kërkesave pasi Tape Library i cili do të ruajë
informacionin të klasifikuar dhe Blade Server, i cili do të inkorporohet në infrastrukturën
egzistuese duhet patjetër të jetë i të njëjtës cilësi si zërat e tjerë për të siguruar suksesin dhe
mbarëvajtjen e kontratës ë cila ka edhe 48 muaj mirëmbajtje.
Vëmë re se draftimi i kësaj DST ka mangësira dhe keqkonceptim të objektit. MD është duke
prokuruar infrastrukturë hardëare për High Availability dhe jo softëare. Gjithashtu ka paqartësi
dhe informacion jo të saktë teknikisht dhe ligjërisht, ju paraqesim disa nga ato më poshtë:
a) ALBIS është sistemi i menaxhimit të cështjeve përmbarimore. Ky sistem ka filluar punë në
janar të vitit 2011. Platforma softëare është ndërtuar mbi teknologjinë IBM, IBM FileNet
BPM dhe IBM Websphere Portal.
Vihet re duke u bazuar në prokurimet e APP, se ky sistem është duke u prokuruar ridizajnimi i
tij, pra informacioni i dhënë në këtë DST është i rremë. Sistemi nuk duhet të jetë ndërtuar akoma.
b) Administratori, në ndërfaqen e tij duhet të ketë mundësi të: Aplikacioni me një nga
gjuhet e programimit Ëeb-Base.
Ju lutem sqaroni çfarë është thënë më sipër pasi duket sikur është përkthyer keq nga gjuha
angleze.
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c) Në specifikimet e pajisjes storage që prokurohet, duke marrë parasysh se për të kryer me
sukses High Availability me infrastrukturën ekzistuese, më konkretisht storage ekzistues
do të duhet të replikojë dhe komunikojë në nivel hardëare (pasi nuk po prokurohet
virtualizim), ju lutem të na sqaroni me kë pajisje do të replikojë kjo.
Për sa argumentuam edhe më sipër, duke u mbështetur edhe tek dispozitat ligjore të Ligjit për
Prokurimin Publik, kërkojmë:
1. Heqjen e kërkesës për kualifikim të sipërshënuar në pikën 3, e cila kërkon minimalisht
nivelin Gold për zhvillim aplikacionesh, për Data Platform si dhe për Gold Learning.
2. Heqjen e kërkesës së sipërshënuar në pikën 4, e cila kërkon që operatori ekonomik të
zotërojë kompetencë Server Virtualization ose ekuivalent me të për softëare dhe
teknologjinë që do të aplikohet.
3. Heqjen e kërkesës së sipërshënuar në pikën 6, e cila kërkon që operatori ekonomik duhet
të ketë në stafin e tij të paktën 2 (dy) punonjës/specialist të çertifikuar për zhvillim
aplikacionesh MCSD Web Aplication (ose ekuivalent) në teknologjinë e zhvillimit të
platformës së ofruar.
4. Të hiqet kërkesa e sipërshënuar në pikën 7, e cila kërkon që operatori ekonomik duhet të
ketë në stafin e tij të paktën 2 (dy) punonjës/specialist të çertifikuar për zhvillim
aplikacionesh MCPD (ose ekuivalent) në teknologjinë e zhvillimit të platformës së ofruar.
5. Të hiqet kërkesa e sipërshënuar në pikën 8, e cila kërkon që operatori ekonomik duhet të
ketë në stafin e tij të paktën 5 (pesë) punonjës/specialist të çertifikuar për zhvillim
aplikacionesh MCTS.Net Frameëork 4 (ose ekuivalent) në teknologjinë e zhvillimit të
platformës së ofruar.
6. Të hiqet kërkesa e sipërshënuar në pikën 9, e cila kërkon që operatori duhet të ketë
minimum 2 (dy) specialist të çertifikuar për zgjidhjen “Server Virtualization”, për të
implementuar dhe suportuar zgjidhjen e ofertuar.
7. Heqjen e kërkesës së sipërshënuar në pikën 10.
8. Heqjen e kërkesës së sipërshënuar në pikën 11.
9. Heqjen e kërkesës së sipërshënuar në pikën 12.
10. Heqjen e kërkesës së sipërshënuar në pikën 15.
11. Rishikimin e kërkesës së sipërshënuar në pikën 16.
12. Rishikimin e kërkesës së sipërshënuar në pikën 17.
13. Kërkojmë të rishikoni dhe të na qartësoni lidhur me pikat a), b), c) të sipërshënuara.
II.3. Në datën 17.02.2017, nëpërmjet shkresës nr. 1153/2 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën e paraqitur.
II.3.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...]Në dokumentet standarde të tenderit, shtojca 7, Kriteret e Veçanta për
kualifikim, kapaciteti teknik pika 3 është përcaktuar se “Operatori ekonomik duhet të ketë status
parnteriteti minimumi niveli Gold për zhvillim aplikacionesh për Data Platform si dhe Gold
Learning. Ky kriter të provohet nëpërmjet dokumentacionit të lëshuatr nga prodhuesi në emër të
operatorit ekonomik,. Operatori ekonomik pretendon se ky kriter nuk ka lidhje me këtë
procedurë prokurimi. Përsa më sipër vlerësojmë se, në objektivin e përgjithshëm, në Termat e
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Referencës, Shtojca 12 në DST shprehet qartë se Ministria e Drejtësisë synon që me anë të këtij
projekti të arrij të krijojë me sukses një sistem të centralizuar për trajtimin, gjurmimin dhe
kthimin e përgjigjes në kohë sa më të shkurtër të ankesave mbi mosfunksionimin e sistemeve
ekzistuese, si më poshtë cituar: “është krjimi i një sistemi të centralizuar për trajtimin,
gjurmimin dhe kthimin e përgjigjes në kohë sa më të shkurtër të ankesave mbi mosfunksionimin e
sistemeve dhe krijimi i një infrastrukture backupi për të bërë të mundur “high avaibility” të të
gjitha sistemeve aktuale e cila do të lajmërojë strukturën e posaçme në Ministrinë e Drejtësisë
mbi problematika të ndryshme.... Pra certifikata Gold kërkohet për të siguruar autoritetin
kontraktor për përfitimin e një shërbimi IT të një cilësie të lartë. Në dokumentet standarde të
tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta për kualifikim”, kapaciteti teknik në kriterin 2.3 pika 4,9
është përcaktuar “Operatori Ekonomik te zoteroje kompetence Server Virtualization ose
ekuivalente me të për softëare dhe teknologjine qe do te aplikohet. Të paraqitet certifikata e
kompetences ose adresa ëeb ne te cilen mund te verifikohet. 9. Operatori duhet të ketë minimumi
2 (dy) specialist te certifikuar per zgjidhjen “Server Virtualization” per te implementuar dhe
suportuar zgjidhjen e ofertuar. Për sa më sipër sqarojmë se objektiv tjetër I këtij projekti është
ngritja e një infrastrukture rezervë e cila do të jetë kopje identike e strukturës aktuale, meqënëse
se infrastruktura aktuale është e bazuar dhe ndërtuar mbi virtualizim dhe infrastruktura rezervë
duhet të bazohet dhe ndërtohet mbi virtualizimin. Pra, me paraqitjen e kompetencës Server
Virtualization, operatori ekonomik siguron autoritetin kontraktor për realizimin e suksesshëm të
këtij virtualizimi si dhe aftësitë e specialistëve që do të kryejnë atë. Në dokumentet standard të
tenderit, shtojca 7 kriteret e veçanta për kualifikim, kapaciteti teknik, në kriterin 2.3. pika
6,7,8,11,12 është përcaktuar që: 6. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 2
(dy) punonjës/specialist të çertifikuar për zhvillim aplikacionesh MCSD Ëeb Application (ose
ekuivalent) në teknologjinë e zhvillimit të platformës së ofruar. 7. Operatori ekonomik duhet të
ketë në stafin e tij të paktën 2 (dy) punonjës/specialist të çertifikuar
për
zhvillim
aplikacionesh MCPD (ose ekuivalent) në teknologjinë e zhvillimit të platformës së
ofruar.8. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 5 (pesë) punonjës/specialist të
çertifikuar për zhvillim aplikacionesh MCTS.NET Frameëork 4 (ose ekuivalent) në teknologjinë
e zhvillimit të platformës së ofruar. 11. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën
4 (katër) punonjës/specialist të çertifikuar MCSE (niveli ekspert) (ose ekuivalent) në të cilën
ofrohet zgjidhja. 12. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktë 3 (tre)
punonjës/specialist të çertifikuar për administrimin e bazës së të dhënave MCSA (niveli
associate) (ose ekuivalent) në të cilën ofrohet zgjidhja. Operatori ekonomik pretendon se
kriteret e mësipërme pengojnë konkurrencën. Për sa më sipër vlerësojmë se në Funksionalitetet
dhe bllokskemat në Termat e referencës shtojca 16 në DST përcaktohet qartë se zgjidhja e
kërkuar ( aplikacioni) duhet të bazohet në një nga gjuhët e programimit web-bazë dhe për tu
ofruar zgjidhja e mësipërme duhet që operatori ekonomik të ketë specialistë të certifikuar për
zhvillim aplikacionesh MCSD web application ose ekuivalente, Referuar rëndësisë dhe
kompleksitetit të projektit është kërkaur që si pjesë e stafit realizues të jenë programues të cilët
vërtetojnë aftësitë e tyre në programim me anë të paraqitjes së certifikatave të kërkaura. Përsa i
përket pretendimit se certifikatat MCPD dhe MCTS nuk suportohen më, sqarojmë se këto
certifikata nuk kanë datë skadimi dhe janë të vlefshme. Ndërsa mbi pretendimin se certifikatat
MSCE dhe MSCA se nuk janë objekt I kësaj procedurë, sqarojmë se pjesë shumë e rëndësishme
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është vetë sistemi që do të ndërtohet prandaj paraqitja e këtyre çertifikatave ose ekuivalente e
tyre siguron autoritetin kontraktor për realizimin me sukses të këtij projekti. Në dokumentet
standard të tenderit, shtojca 7 “Kriteret e veçanta për kualifikim” “Kapaciteti Teknik në kriterin
2.3. pika 10 është përcaktuar se “Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij 1 ( një)
punonjës/specialist të certifikuar në Microsoft Most Valuable Person for SQL Server ( ose
ekuivalent) sipas platformës së ofruar. Përsa më sipër vlerësojmë se certifikimi MVP referuar
faqes zyrtare në internetin vërteton se specialist me marrjen e kësaj certificate ka njohuri shumë
të thella në poduktet dhe shërbimet objekt i kësaj certificate. Duke qenë se në këtë sistem të ri që
do të krijohet do të ketë krijim, menaxhim dhe administrim database, operatori ekonomik duhet
të sigurojë autoriteti kontraktor që personat që do të punojnë me këto database të kenë aftësi të
larta në menaxhimin dhe administrimin database. Në dokumentat standard të tenderit, shtojca 7
kriteret e veçanta për kualifikim kapaciteti teknik, në kriterin 2.3. pika 15 është përcaktuar se
“Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij 2 (dy) punonjës specialist të certifikuar si
trajner MCT ose ekuivalent sipas platformës së kërkuar. Lidhur me pretendimin se ky kriter
është diskriminues, sqarojmë se për këtë certifikatë dhe për të gjitha certifikatat e tjera të
kërkuara në kriteret për kualifikim janë vendosur fjalët ose ekuivalent i cili siguron
mosdiskrimimin dhe gjithëpërfshirjen. Në dokumentet standard të tenderit, shtojca 7 “Kriteret e
veçanta për kualifikim”, kapaciteti teknik në kriterin 2.3. pika 16,17 është përcaktuar se: 16.
Operatori ekonomik duhet te paraqesi Autorizim prodhuesi per produktet e meposhtme:
•Server;•
Storage;•
Tapelibrary ;17. Operatori ekonomik duhet te paraqesi
Certifikatate te Cilesise (CE) dhe Certifikate te Origjines per produktet e meposhtme:
•Server;•Storage; Tape library. Përsa i përket pretendimit të operatorit ekonomik se duhet të
kërkojmë autorizim prodhuesi për të gjithë zërat e parashikuara në planifikimin e buxhetit për
dnërtimin e sistemit, vlerësojmë se zëri Zhvillim sistemit elektronik për meanxhimin e incidetënve
ka të bëjë me zhvillimin një sistemi të rid he nuk ka sesi të ketë autorizim prodhuesi për një
sistem që po ndërtohet i ri. Autorizimi I prodhueti është kërkuar për produktet të cilat janë të
rëndësishëm dhe esencialë për realizimin e këtij projekti….[….]
II.4. Në datën 27.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke pretenduar modifikimin e dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt shqyrtimi.
II.5. Në datën 03.03.2017, nëpërmjet shkresës me nr.1476/1 prot., datë 03.03.2017, me objekt:
“Informacion për procedurën e prokurimit me objekt “Sistemi elektronik për menaxhimin e
funksionaliteteve dhe implementimi i ‘High Availability’ për infrastrukturën qëndrore të
sistemeve IT në Ministrinë e Drejtësisë”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “BNT Electronics”
sh.p.k.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për modifikimin e dokumenteve të
tenderit me argumentin se “Operatori ekonomik duhet të ketë status partneriteti minimumi niveli
Gold për zhvillim aplikacionesh, për Data Platform si dhe për Gold Learning. Ky kriter të
provohet nëpërmjet dokumentacionit të lëshuar nga prodhuesi në emër të operatorit
ekonomik.Në bazë të eksperiencës tonë në fushën e IT – së, softëare për “High Availability” janë
standart, nuk janë softëare që ndërtohen nga fillimi. Mundet të konsultoheni edhe me AKSHI për
këtë temë, por zgjidhjet softëare të kësaj natyre duke marrë parasysh sensivitetin dhe
interoperabilitetin me vendorë të ndryshëm, si dhe rëndësinë e incidenteve janë, janë standart të
prodhuara vetëm nga disa kompani leader në botë. Për këtë arsye kjo kërkesë është e
ekzagjeruar. Partneriteti Gold në Zhvillim aplikacionesh dhe Data platform është e
pajustifikuar. Kompetenca Gold në Learning nuk ka asnjë lidhje me këtë procedurë për
infrastrukturë hardware” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti
Teknik” të dokumenteve të procedurës së prokurimit është kërkuar: “Operatori ekonomik
duhet të ketë status partneriteti minimumi niveli Gold për zhvillim aplikacionesh, për
Data Platform si dhe për Gold Learning. Ky kriter të provohet nëpërmjet dokumentacionit
të lëshuar nga prodhuesi në emër të Operatorit Ekonomik.”.
III.1.2. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi
modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, është me vend të ndalet në një test balancues të dy
elementëve kryesorë. Së pari, nëse kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit të
kërkuar dhe së dyti, nëse kërkesa në fjalë shkon përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për të
arritur synimin. Gjithashtu, në shqyrtimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, K.P.P. gjykon të
ndalet edhe në faktin nëse kriteri i mësipërm është në proprocion me natyrën dhe përmasat e
kontratës që do të prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “a” e dhe “b” e ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “1. 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: a)
kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo
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tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për
të cilat do të lidhet kontrata;
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;
III.1.4. Në lidhje me kërkimin e mësipërm të autoritetit kontraktor, mbi provueshmërinë e
disponimit të statusit partneriteti minimumi niveli Gold për zhvillim aplikacionesh, për Data
Platform si dhe për Gold Learning, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se Kompetenca
Gold në Platformën e të dhënave është niveli më i lartë i certifikimit lëshuar nga
prodhuesi/prodhuesit dhe drejtuar vetëm për kompanitë që kanë demonstruar ekspertizë në në
ndërtimin e zgjidhjeve të dhënave në të gjitha nivelet. Shoqëritë, të cilët arrijnë nivelin “Gold”
të kompetencës shfaqin nivelin më të lartë të ekspertizës së tyre. Gjithashtu, nga ana tjetër,
Referuar shtojcës 12 “Termat e Referencës”, seksioni 2.1. të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi, ndër të tjera parashikohet se “Për të siguruar punën e panderprere të
noterëve, përmbaruesve apo perdoruesve te tjerë te sistemeve informative qe hostohen ne
godinen e Ministrise nevojitet krijimi i një sistemi të centralizuar për trajtimin, gjyrmimin dhe
kthimin e përgjigjes në kohë sa më të shkurtër të ankesave mbi mosfunksionimin e sistemve
egzistuese dhe krijimi i një infrastrukture backupi për të bërë të mundur “high avaibility” të të
gjitha sistemeve aktuale, e cila do të lajmërojë strukturën e posaçme në Ministrinë e Drejtësisë
mbi problematika të ndryshme.” KPP konstaton se synimi bazë i autoritetit kontraktor lidhet
drejtpërdrejtë me krijimin e një sistemi të centralizuar për trajtimin dhe gjurmimin dhe kthimin e
përgjigjes në kohë sa më të shkurtër të ankesave mbi mosfunksionimin e sistemeve ekzistuese
dhe njëherazi krijimi i një infrastrukture back up. Gjithashtu, referuar termave të referenës së
projektit, KPP konstaton se autoriteti kontraktor ndër të tjera ka parashikuar se në fazën e IV të
projektit parashikohen ndër të tjera dhe zhvillimi i trajnimeve me qëllim familjarizimin e stafit
me sisitemin, për të cilët shfaqet njëherazi e nevojshme zotërimi i kompetencës Gold Learning.
Në përgjigje të testit të proporcionalitetit të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
referuar natyrës dhe objektit të procedurës së prokurimit, objektivit të përgjithshëm dhe synimit
të autoritetit kontraktor, niveli i sigurisë së cilës duhet të shfaqë sistemi dhe zbatimi me
përpikmëri i Vendimit Nr. 945, datë 02.11.2012 i Këshillit të Ministrave,Për miratimin e
rregullores “Administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore”, ndërlidhja njëherazi me
disa sisteme ekzistuese, risqet e mundshme të sistemit, natyrës dhe volumit të kontratës objekt
ankimi, KPP gjykon se kërkimi i mësipërm i autoritetit kontraktor është në proprocion me
natyrën dhe objektin e prokurimit dhe nuk shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme.
Sa më sipër, pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për modifikimin e dokumenteve të
tenderit me argumentin se “ Duke u bazuar në termat teknike të projektit në lidhje me
virtualizimin, përmendet vetëm suporti për virtualizim i pajisjeve në specifikimet teknike, por në
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asnjë moment kryerja e virtualizimit të infrastrukturës. Ju lutem të na qartësoni pse operatori
ekonomik duhet të zotërojë këtë kompetencë dhe si ka lidhje me punën që do të kryhet. Përsëri ky
kriter në bazë të DST nuk ka lidhje me objektin e procedurës dhe kërkojmë që të hiqet. ”
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti
Teknik” të dokumenteve të procedurës së prokurimit është kërkuar: “
4. Operatori Ekonomik te zoteroje kompetence Server Virtualization ose ekuivalente me të për
softëare dhe teknologjine qe do te aplikohet. Të paraqitet certifikata e kompetences ose adresa
ëeb ne te cilen mund te verifikohet.
5. Operatori duhet të ketë minimumi 2 (dy) specialist te certifikuar per zgjidhjen “Server
Virtualization” per te implementuar dhe suportuar zgjidhjen e ofertuar. “
III.2.2. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi
modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, është me vend të ndalet në një test balancues të dy
elementëve kryesorë. Së pari, nëse kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit të
kërkuar dhe së dyti, nëse kërkesa në fjalë shkon përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për të
arritur synimin. Gjithashtu, në shqyrtimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, K.P.P. gjykon të
ndalet edhe në faktin nëse kriteri i mësipërm është në proprocion me natyrën dhe përmasat e
kontratës që do të prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së.
III.2.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “a” e dhe “b” e ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “1. 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: a) kualifikimi profesional:
çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo tregtare, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për të cilat do të lidhet
kontrata;
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;
III.2.4. Në nenin 28 pika 5 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
Prokurimit Publik” të ndryshuar parashikohet se “Për të provuar kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
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b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose”
III.2.5. Në shtojcën 12 “Termat e Referencës” së procedurës së prokurimit objekt ankimi,
seksioni 14 “Kërkesat Teknike”, autoriteti kontraktor ka kërkuar ndër të tjera për produktet si më
poshtë vijon:
Blade Server 1 copë
Serveri Blade do te integrohet ne infrastrukturen ekzistuese Fujitsu PY BX900 S1 System me PN:
S26361-K1245-V200, per kete arsye ky server blade duhet te jete kompatibel me kete enclosure.
Form Factor
Procesor:
Memorja “RAM”:
Madhësia e Hard Diskut
“HDD Size”
“RAID Controller”:
“Netëork Controller”:
Operating Systems and
Virtualization Softëare
Support
Sistemi i operimit
GARANCIA (Periudha e
mbulimit të garancisë
“Ëarranty”)

Half Height
Te perfshije 2 CPUs me minimum 10,000 pike, sipas
http://ëëë.cpubenchmark.net
32GB
2 x 300GB SAS
Po / 1GB cache
1/10Gb
Microsoft Ëindoës Server, Linux, etj
Vmëare, etj
Ëindoës 2012 R2 Standart
3 vjet

Storage 1 copë
Centralized Storage System.
Storage System
Form Factor

No Single Point of Failure

Architecture & Processing Poëer

 Enterprise Class Tier 1 Storage
System.
 Rack-Mount Storage System, Rack
mounting Kit should be included.
 Storage Array shall be configured in a
No Single Point of Failure
configuration including Controllers (at
least 2), Cache memory, Poëer supplies
(at least 2) FANs, etc.
 Controllers shall be true active-active
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Centralized Storage System.

Cache




Host Connectivity





Disk Drive, Raid & Virtualization
Support






Capacity & Scalability





Data Protection

so that a single logical unit can be
shared across all offered controllers in
symmetrical fashion, ëhile supporting
all the major functionalities like Thin
Provisioning, Data Tiering etc.
Storage Systems must have a minimum
of 32GB cache per system offered.
Storage System shall have a minimum
of 4 FC host ports for connectivity to
hosts running at min. 8Gbps speed.
Storage Array shall have possibility for
additional 4 iSCSI/FCoE ports running
at 10Gbps speed.
Storage System shall support 6Gbps
dual-port Hot-Pluggable Enterprise
SAS Hard Drives, SSD Hard Drives
and NL SAS high-capacity Hard
Drives.
Offered Storage Subsystem shall
support RAID 0, 1, 1+0, 5 and RAID 6.
Offered storage array shall have native
virtualization support.
The Storage Array shall be offered
ëith:
~20TB Raë Capacity using 600GB or
900GB 6G 10K SAS 2.5in HDDs.
~24TB Raë Capacity using 2TB 6G
7.2K NL SAS 3.5in HDDs.
Storage Array shall be upgradable up
to 400TB Raë Capacity.
In case of Poëer failure, Storage array
shall have de-stage feature to avoid any
data loss.

III.2.6. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses
të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat
e prokurimit publik. Në lidhje me kërkimin e mësipërm mbi ndryshimin e kritereve të veçanta të
kualifikimit mbi zotërimin e kompetencave të Server Virtuaization provuar kjo me certifikatat
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dhe dëshmitë përkatëse si edhe njëherazi zotërimi i stafit teknik të kualifikuar mbi
implementimin e Server Virtualization mbi suportin e kërkuar, Komisioni i Prokurimit Publik e
gjykon të drejtë kërkesën e autoritetit kontraktor mbi kërkimin e dëshmive se shoqëria disponon
njëherazi kompetencat e kërkuara si edhe njëherazi stafin teknik të kualifikuar, si një kriter në
përputhje me parashikimet e nenit 28 pika 5 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar. Në lidhje me kërkimin e operatorit ekonomik se
kriteret e mësipërme nuk janë në përputhje me natyrën dhe objektin e prokurimit, Komisioni i
Prokurimit Publik, nga shqyrtimi i dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi,
konstaton se në Termat e Referencës së procedurës së mësipërme, në seksionin Kërkesat
Teknike të pasijeve të kërkuara, autoriteti kontraktor ka kërkuar ndër të tjera, që për Serveri
Blade dhe Storage, operatori ekonomik të ofrojë njëherazi edhe Virtualization Support .
Gjithashtu, referuar Termave të Referncës, konstatohet se ndër të tjera autoriteti kontraktor ka
kërkuar që ndër të tjera autoriteti kontraktor të ofrojë edhe mirëmbajtjen e sistemit. Pjesë e të
cilave është njëherazi edhe ofrimi i Virtualization Support. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se për sa kohë që autoriteti kontraktor, referuar Termave të Referencës së
procedurës së prokurimit objekt ankimi ka parashikuar ndër të tjera edhe ofrimin e supportit për
server virtualization, kërkimi i këtij të fundit mbi dëshminë e kompetencave për server
virtualization dhe njëhërazi stafit të kualifikuar është në proprcion me natyrën dhe objektin e
procedurës së prokurimit objekt ankimi. Sa më sipër, KPP gjykon se në përgjigje të testit të
proporcionalitetit të mësipërm, referuar natyrës dhe objektit të procedurës së prokurimit dhe nuk
shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme.
Sa më sipër, pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për modifikimin e dokumenteve të
tenderit me argumentin se “ kriteret e veçanta të kualifikimit, kapaciteti teknik, pika 6,7,8,11,12
pasi nuk janë në përputhje me natyën dhe objektin e prokurimit” Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.3.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti
Teknik” të dokumenteve të procedurës së prokurimit është kërkuar: “
6. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 2 (dy) punonjës/specialist të
çertifikuar për zhvillim aplikacionesh MCSD Ëeb Application (ose ekuivalent) në teknologjinë e
zhvillimit të platformës së ofruar.
7. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 2 (dy) punonjës/specialist të
çertifikuar për zhvillim aplikacionesh MCPD (ose ekuivalent) në teknologjinë e
zhvillimit të platformës së ofruar.
8. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 5 (pesë) punonjës/specialist të
çertifikuar për zhvillim aplikacionesh MCTS.NET Frameëork 4 (ose ekuivalent) në teknologjinë
e zhvillimit të platformës së ofruar.
11. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktë 4 (katër) punonjës/specialist të
çertifikuar MCSE (niveli ekspert) (ose ekuivalent) në të cilën ofrohet zgjidhja.
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12. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktë 3 (tre) punonjës/specialist të
çertifikuar për administrimin e bazës së të dhënave MCSA (niveli associate) (ose
ekuivalent) në të cilën ofrohet zgjidhja.
III.3.2. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi
modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, është me vend të ndalet në një test balancues të dy
elementëve kryesorë. Së pari, nëse kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit të
kërkuar dhe së dyti, nëse kërkesa në fjalë shkon përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për të
arritur synimin. Gjithashtu, në shqyrtimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, K.P.P. gjykon të
ndalet edhe në faktin nëse kriteri i mësipërm është në proprocion me natyrën dhe përmasat e
kontratës që do të prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së.
III.3.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “a” e dhe “b” e ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “1. 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: a) kualifikimi profesional:
çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo tregtare, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për të cilat do të lidhet
kontrata;
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;
III.3.4. Në nenin 28 pika 5 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
Prokurimit Publik” të ndryshuar parashikohet se “Për të provuar kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose”
III.3.5. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses
të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim.
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Nga verifikimet e kryera mbi kompetencat e specialistëve të certifikuar nga MCSD Ëeb
Application 'Microsoft Certified Solution Developer KPP konstaton se lidhet ngushtësisht me
nivelin e ekspertizës në developer ose web administrator.
Nga verifikimet e kryera mbi kompetencat e specialistëve të certifikuar nga MCPD, Microsoft
Certified Professional Developer KPP konstaton se lidhet ngushtësisht me nivelin e ekspertizës
në Hartimin dhe zhvillimin e aplikacioneve Windoës duke përdorur Microsoft .NET Frameëork
4.
Nga verifikimet e kryera mbi kompetencat e specialistëve të certifikuar nga MCTS.NET
Frameëork 4 “Microsoft Certified Technology Specialist” KPP konstaton se lidhet ngushtësisht
me nivelin e ekspertizës në aftësinë e një web developer për të krijuar një kërkesë ASP.NET
përdorur NET Frameëork 4 dhe Visual Studio 2010.
Nga verifikimet e kryera mbi kompetencat e specialistëve të certifikuar nga MCSE KPP
konstaton se lidhet ngushtësisht me nivelin e ekspertizës zotërimin e aftësive teknike, ekspertizën
dhe njohuritë e nevojshme për të kryer role komplekse duke përdorur teknologjitë e Microsoft.
Nga verifikimet e kryera mbi kompetencat e specialistëve të certifikuar nga MCSA Microsoft
Certified Solutions Associate KPP konstaton se lidhet ngushtësisht me nivelin e ekspertizës në IT
(Teknologjia e informacionit) Certifikimi MCSA është njëherazi një parakusht për më shumë
çertifikatat avancuara Microsoft.
III.3.6. Nga shqyrtimi i kërkesave të autoritetit kontraktor, parë në këndvështrim dhe raportin me
objektin dhe volumin e procedurës së prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton se autoriteti kontraktor, në kërkimin e nivelit të ekspertëve të kërkuar, ka parashikuar
njëherazi dorëzimin e certifikatave ekuivalente, duke mos iu referuar certifikimit të specialistëve
vetëm nga ackademia Microsoft. Gjithashtu, në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të
operatorit ekonomik ankimues se stafi i kualifikuar me kompetencat e mësipërme nuk është në
përputhje me natyrën dhe objektin e procedurës së prokurimit KPP konstaton se në kriteret e
veçanta të kualifikimit, autoriteti kontraktor ka kërkuar dëshminë e ekspertëve MCPD, Microsoft
Certified Professional Developer të cilët shfaqin me nivelin e ekspertizës në Hartimin dhe
zhvillimin e aplikacioneve Windows duke përdorur Microsoft .NET Framevork 4 si edhe të
MCTS.NET Framework 4 “Microsoft Certified Technology Specialist të cilët shfaqin aftësinë e
një ëeb developer për të krijuar një kërkesë ASP.NET përdorur NET Framework 4 dhe Visual
Studio 2010. Në seksionin 13, “kërkesat Funksionale” të Shtojcës 12 “Termat e Referencës” së
procedurës së prokurimit objekt ankimi është parashikuar ndë të tjera se “ Mbështetur në
analizën e gjendjes aktuale të Ministrisë së Drejtësisë në drejtim të administrimit të ankesave
mbi funksionalitetin e sistemeve të RNSH, ICMIS, ALBIS, SEMD Ministria e Drejtësisë synon të
ndërtojë një sistem administrimi per incidentet e krijuara, nga një bazë të dhënash i cili do të
njësojë të gjitha informacionet ekzistuese dhe të integroje sistemet qe do të ofrojnë një shërbim të
saktë dhë të shpejtë, brenda afateve ligjore. Këto sisteme janë të ndertuara si me poshtë:
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Sistemi RNSH ka filluar funksionimin nga shtatori i vitit 2012. Ky sistem u shërben noterëve si
sistem menaxhimi të akteve të ndryshme noteriale. Eshtë ndërtuar mbi platformen .Net
Framework MVC dhe Database Oracle 11g. Sistemet e operimit të serverave janë Ëindoës
Server 2008 R2. ICMIS është sistemi i menaxhimit të cështjeve gjyqësore. Ky sistem ka filluar
punë në prill të vitit 2010. Eshtë ndërtuar mbi platformen .Net Framework WebForms dhe
Microsoft SQL. Sistemet e operimit të severave janë Windows Server 2008 R2. ALBIS është
sistemi i menaxhimit të cështjeve përmbarimore. Ky sistem ka filluar punë në janar të vitit 2011.
Platforma software është ndërtuar mbi teknologjinë IBM, IBM FileNet BPM dhe IBM Ëebsphere
Portal. Sistemi SEMD është sistemi i printimit të certifikates gjyqesore. Eshtë ndërtuar mbi
platformen .Net Frameëork WebForms dhe Microsoft SQL. Sistemet e operimit të severave janë
Windows Server. Gjithashtu, në seksionin 2.1 të Termave të Referencës, autoriteti kontraktor ka
parashikuar ndër të tjera se :” Për të siguruar punën e panderprere të noterëve, përmbaruesve
apo perdoruesve te tjerë te sistemeve informative qe hostohen ne godinen e Ministrise nevojitet
krijimi i një sistemi të centralizuar për trajtimin, gjyrmimin dhe kthimin e përgjigjes në kohë sa
më të shkurtër të ankesave mbi mosfunksionimin e sistemve egzistuese dhe krijimi i një
infrastrukture backupi për të bërë të mundur “high avaibility” të të gjitha sistemeve aktuale, e
cila do të lajmërojë strukturën e posaçme në Ministrinë e Drejtësisë mbi problematika të
ndryshme.” Sa më sipër, në analizim të kërkesave të autoritetit kontraktor, KPP konstaton se
synimi bazë i autoritetit kontraktor është krijimi i një sistemi të cetralizuar për trajtimin,
gjyrmimin dhe kthimin e përgjigjes në kohë sa më të shkurtër të ankesave mbi mosfunksionimin
e sistemve egzistuese dhe krijimi i një infrastrukture backupi për të bërë të mundur “high
avaibility” të të gjitha sistemeve aktuale. Gjtihashtu, KPP konstaton se sistemet aktuale janë
ndërtuar mbi plaftormën Net Frameëork. Sa më sipër, KPP e gjykon të drejtë kërkimin e
autoritetit kontraktor mbi disponueshmërinë e stafit të mësipërm të kualifkuar, për sa kohë që
certifikimet e mësipërme shfaqin ekspertizë në platformat Net Framework. Gjithashtu, në lidhje
me kërkimin e stafit të kualfikuar në MCSD Web Application 'Microsoft Certified Solution
Developer i cili shfaq njëherazi në developer ose web administrator, KPP konstaton se sistemi i
projektit objekt prokurimi do të jetë një aplikim në Web, i cili, referuar Termave të Referencës
do të implementojë standartet më të mira kryesisht dhe veçanërisht ato të sigurisë. Gjithashtu,
KPP konstaton se referuar termave të referencës së procedurës së prokurimit objekt ankimi,
natyrës dhe objektit të saj, shërbimeve të kërkuara nga ana e autoritetit kontraktor,detyrat
specifikime të ofruesit të shërbimit të ndarë në faza në përputhje me implementimin e projektit,
shfaqet e nevojshme zotërimi i stafit me kompetencat MCSE dhe MCSA. Në përgjigje të testit të
proporcionalitetit të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se referuar natyrës dhe
objektit të procedurës së prokurimit, objektivit të përgjithshëm dhe synimit të autoritetit
kontraktor, niveli i sigurisë së cilës duhet të shfaqë sistemi natyrës, volumit dhe kompleksitetit të
kontratës objekt ankimi, KPP gjykon se kërkimi i mësipërm i autoritetit kontraktor mbi
disponueshmërinë e stafit sa më sipër kërkuar është në proprocion me natyrën dhe objektin e
prokurimit dhe nuk shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme.
Sa më sipër, pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.

17

III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për modifikimin e dokumenteve të
tenderit me argumentin se “ kriteret e veçanta të kualifikimit, kapaciteti teknik, pika 10,15 pasi
nuk janë në përputhje me natyën dhe objektin e prokurimit” Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti
Teknik” të dokumenteve të procedurës së prokurimit është kërkuar: “
Operatori Ekonomik duhet të ketë në stafin e tij 1 (një) punonjës/specialist të
çertifikuar në Microsoft Most Valuable Person for SQL Server (ose ekuivalent), sipas platformës
së ofruar.
Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij 2 (dy) punonjës/specialist të
çertifikuar si trajner MCT (ose ekuivalent) sipas platformës së ofruar do të jetë një aplikim në
Ëeb do të implementojë standartet më të mira
III.4.2. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi
modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, është me vend të ndalet në një test balancues të dy
elementëve kryesorë. Së pari, nëse kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit të
kërkuar dhe së dyti, nëse kërkesa në fjalë shkon përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për të
arritur synimin. Gjithashtu, në shqyrtimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, K.P.P. gjykon të
ndalet edhe në faktin nëse kriteri i mësipërm është në proprocion me natyrën dhe përmasat e
kontratës që do të prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së.
III.4.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “a” e dhe “b” e ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “1. 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: a) kualifikimi profesional:
çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo tregtare, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për të cilat do të lidhet
kontrata;
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;
III.4.4. Në nenin 28 pika 5 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
Prokurimit Publik” të ndryshuar parashikohet se “Për të provuar kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
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b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose”
III.4.5. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses
të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim.
Nga verifikimet e kryera mbi kompetencat e specialistëve të certifikuar nga Microsoft Most
Valuable Person for SQL Server (ose ekuivalent), sipas platformës së ofruar, me anë të së cilës,
vlerësohen ekspertë me aftësi teknik në ofrimin e shërbimeve për SQL Server.
Nga verifikimet e kryera mbi kompetencat e specialistëve të certifikuar nga MCT “Microsoft
Certified Trainers” KPP konstaton se lidhet ngushtësisht me nivelin e ekspertizës në nivelin
teknik të trajnuesve të plaftormave Microsoft.
III.4.6. Nga shqyrtimi i kërkesave të autoritetit kontraktor, parë në këndvështrim dhe raportin me
objektin dhe volumin e procedurës së prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton se autoriteti kontraktor, në kërkimin e nivelit të ekspertëve të kërkuar, ka parashikuar
njëherazi dorëzimin e certifikatave ekuivalente, duke mos i’u referuar certifikimit të specialistëve
vetëm nga academia Microsoft. Gjithashtu, në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit
ekonomik ankimues se stafi i kualifikuar me kompetencat e mësipërme nuk është në përputhje
me natyrën dhe objektin e procedurës së prokurimit KPP konstaton se në kriteret e veçanta të
kualifikimit, autoriteti kontraktor ka kërkuar dëshminë e ekspertëve Microsoft Most Valuable
Person for SQL Server (ose ekuivalent), sipas platformës së ofruar. Në seksionin 13, “kërkesat
Funksionale” të Shtojcës 12 “Termat e Referencës” së procedurës së prokurimit objekt ankimi
është parashikuar ndë të tjera se “Gjurmimi i veprimeve, detektimi dhe parandalimi i
ndërhyrjeve, auditimi Sistemi duhet të regjistrojë në mënyrë automatike veprimet tentativë për
manipulime. Manipulim do të quhet dhënia e vlerave te përdorura per injektime te SQL apo RFI
apo XSS fushave të formularëve.” Në seksionin 13, “kërkesat Funksionale” të Shtojcës 12
“Termat e Referencës” së procedurës së prokurimit objekt ankimi është parashikuar ndë të tjera
se “ Mbështetur në analizën e gjendjes aktuale të Ministrisë së Drejtësisë në drejtim të
administrimit të ankesave mbi funksionalitetin e sistemeve të RNSH, ICMIS, ALBIS, SEMD
Ministria e Drejtësisë synon të ndërtojë një sistem administrimi per incidentet e krijuara, nga një
bazë të dhënash i cili do të njësojë të gjitha informacionet ekzistuese dhe të integroje sistemet qe
do të ofrojnë një shërbim të saktë dhë të shpejtë, brenda afateve ligjore. Këto sisteme janë të
ndertuara si me poshtë:
Sistemi RNSH ka filluar funksionimin nga shtatori i vitit 2012. Ky sistem u shërben noterëve si
sistem menaxhimi të akteve të ndryshme noteriale. Eshtë ndërtuar mbi platformen .Net
Frameëork MVC dhe Database Oracle 11g. Sistemet e operimit të serverave janë Ëindoës Server
2008 R2. ICMIS është sistemi i menaxhimit të cështjeve gjyqësore. Ky sistem ka filluar punë në
prill të vitit 2010. Eshtë ndërtuar mbi platformen .Net Frameëork WebForms dhe Microsoft SQL.
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Sistemet e operimit të severave janë Windows Server 2008 R2. ALBIS është sistemi i menaxhimit
të cështjeve përmbarimore. Ky sistem ka filluar punë në janar të vitit 2011. Platforma softëare
është ndërtuar mbi teknologjinë IBM, IBM FileNet BPM dhe IBM Websphere Portal. Sistemi
SEMD është sistemi i printimit të certifikates gjyqesore. Eshtë ndërtuar mbi platformen .Net
Framework WebForms dhe Microsoft SQL. Sistemet e operimit të severave janë Windows
Server. Gjithashtu, në seksionin 2.1 të Termave të Referencës, autoriteti kontraktor ka
parashikuar ndër të tjera se :” Për të siguruar punën e panderprere të noterëve, përmbaruesve
apo perdoruesve te tjerë te sistemeve informative qe hostohen ne godinen e Ministrise nevojitet
krijimi i një sistemi të centralizuar për trajtimin, gjyrmimin dhe kthimin e përgjigjes në kohë sa
më të shkurtër të ankesave mbi mosfunksionimin e sistemve egzistuese dhe krijimi i një
infrastrukture backupi për të bërë të mundur “high avaibility” të të gjitha sistemeve aktuale, e
cila do të lajmërojë strukturën e posaçme në Ministrinë e Drejtësisë mbi problematika të
ndryshme.” Sa më sipër, në analizim të kërkesave të autoritetit kontraktor, KPP konstaton se
synimi bazë i autoritetit kontraktor është krijimi i një sistemi të cetralizuar për trajtimin,
gjurmimin dhe kthimin e përgjigjes në kohë sa më të shkurtër të ankesave mbi mosfunksionimin
e sistemve egzistuese dhe krijimi i një infrastrukture backupi për të bërë të mundur “high
avaibility” të të gjitha sistemeve aktuale. Gjtihashtu, KPP konstaton se sistemet aktuale janë
ndërtuar mbi plaftormën Microsoft SQL. Sa më sipër, KPP gjykon se, kërkimi i autoritetit
kontraktor i stafit teknik të kualifikuar Microsoft Most Valuable Person for SQL Server (ose
ekuivalent), sipas platformës së ofruar, është në përputhje dhe proporcion me natyrën dhe
objektin e procedurës së prokurimit objekt ankimi. Në lidhje me MCT “Microsoft Certified
Trainers”. KPP konstaton se autoriteti kontraktor ndër të tjera ka parashikuar se në fazën e IV të
projektit parashikohen ndër të tjera dhe zhvillimi i trajnimeve me qëllim familjarizimin e stafit me
sisitemin, për të cilët shfaqet njëherazi e nevojshme zotërimi i kompetencës së trajnuesve të
kualifikuar. Gjithashtu, referuar seksionit 2.3. të Termave të Referencës së procedurës së
prokurimit objekt ankimi, KPP konstaton se autoriteti kontraktor, ndër të tjera, në rezultatet që
duhet të arrihen nga kontraktori ka kërkuar që “Rezultatet që Duhet të Arrihen nga Kontraktori
 Krijimi i sistemit elektronik për menaxhimin e incidenteve;
 Gjenerimi dhe printimi i raporteve;
 Trajnimi për përdoruesit e sistemit;
 Përditësim i të dhënave në ambjentin e backupit
 Levrimin e pajisjeve fizike
 Mirembajtjen e sistemit pas marrjes ne dorezim”
Sa më sipër, analizuar, në përgjigje të testit të proporcionalitetit të mësipërm, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se referuar natyrës dhe objektit të procedurës së prokurimit, objektivit
të përgjithshëm dhe synimit të autoritetit kontraktor, niveli i sigurisë së cilës duhet të shfaqë
sistemi natyrës, volumit dhe kompleksitetit të kontratës objekt ankimi, KPP gjykon se kërkimi i
mësipërm i autoritetit kontraktor mbi disponueshmërinë e stafit sa më sipër kërkuar është në
proprocion me natyrën dhe objektin e prokurimit dhe nuk shkon përtej asaj se çfarë është e
nevojshme.
Sa më sipër, pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
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III.5. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik për shtimin e kritereve të veçanta të
kualifikimit në drejtim të shtimit të kërkesës për Formatin e Autorizimit të Prodhuesit për zërat
1-6 dhe unfikimin e kërkesave për Type Library, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;
III.5.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7 Kriteret e Veçanta të Kualifikimit,. Kapaciteti teknik,
është përcaktuar kriteri: “16. Operatori ekonomik duhet te paraqesi Autorizim prodhuesi per
produktet e meposhtme:
•
Server
•
Storage
•
Tapelibrary
17. Operatori ekonomik duhet te paraqesi Certifikatate te Cilesise (CE) dhe Certifikate te
Origjines per produktet e meposhtme:
•
•
•

Server
Storage
Tape library

III.5.2. Në nenin 12 pika 1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar parashikohet se: “Autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin e fondeve
publike, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore, të nxjerra në zbatim të
tij”
III.5.3. Në nenin 19/1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar
parashikohet se: “Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këtë ligj”
III.5.4. Në nenin 63 pika 1 dhe 1.1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar parashikohet se:
Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose
rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë
ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.
Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë
autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në
internet të Agjencisë së Prokurimit Publik.
III.5.5. Në nenin 64 pika 3 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar parashikohet se:
Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një
vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji,
ka të drejtë:
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a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e
ankesës;
b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë
në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime
teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;
c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën
e prokurimit të kontratës;
ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.
III.5.6. Në nenin 28 pika 1 dhe 2 të Vendimit nr. 184, datë 17.03.2010 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar” parashikohet se :
1. Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar:
a) Pushimin e procedimit administrativ për shkak se veprimet e treguara në ankesë nuk përbëjnë
shkelje të legjislacionit mbi prokurimin publik apo kur pretendimet e ankuesit rezultojnë të
paprovuara; ose
b)Ndalimin e autoritetit kontraktor të vazhdojë veprimet e paligjshme, duke i caktuar një afat
kohor.
2. Nëse Komisioni vendos sipas pikës 1 shkronjës “b” të këtij neni me arsyetimin se një vendim
apo veprim i autoritetit kontraktor është në kundërshtim me ligjin 9643/2006, dhe kontrata e
prokurimit ende nuk është lidhur, atëherë Komisioni ka të drejtë:
a) Të interpretojë rregullat ose parimet ligjore që duhet të zbatohen për objektin e ankesës, duke
udhëzuar autoritetin kontraktor të veprojë sipas këtij interpretimi në vazhdimin e procedurës së
prokurimit;
b) Të anulojë plotësisht ose pjesërisht vendimin ose veprimin e autoritetit kontraktor të nxjerrë
në kundërshtim me ligjin, si dhe të udhëzojë vazhdimin e procedurës së prokurimit në përputhje
me ligjin, duke treguar veprimet që duhet të kryhen në vijim;
c) Të konstatojë shkeljen ligjore konkrete dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor mbi korrigjimin
e tyre, si dhe për vazhdimin e procedurës së prokurimit;
d) Të anulojë procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor
për rifillimin e procedurës së prokurimit.
III.5.7.Në nenin 57 pika 2 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se : “ Njësia e prokurimit është përgjegjëse për:
- sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe përgatitjen e
regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit publik;
- përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti);
- përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
- hartimin e urdhrit të prokurimit;
- përgatitjen e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që u
bashkëlidhen atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe specifikimet
teknike, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
- hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore;
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- administrimin e të gjitha procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument tjetër,
që lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit, duke përfshirë edhe procesverbalet e
mbledhjeve, kur është rasti;
- llogaritjen e çmimeve të shitjes së dokumenteve të tenderit që u jepen operatorëve ekonomikë
me kërkesë të tyre, kur është rasti.”
III.5.8. Referuar metodës së intepretimit sistematik (domethenjen e drejtë të normës juridike
duke e vënë në lidhmëri mer normat e tjera brenda sisitemit juridik), Komsioni i Prokurimit
Publik gjykon se ka një ndarje të qartë mes rolit të tij të paraparë nga ligji si organi më i lartë i
shqyrtimit të ankesave në fushën e prokurimeve publike ( neni 19/1 e vijues i LPP-së) dhe
autoriteteve kontraktore si organ përgjegjës i zhvillimit të procedurave të prokurimit ( neni 12 i
LPP-së) dhe njëherazi përgjegjës për hartimin e kritereve të veçanta të kualifikimit për
pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik. Në nenin 63 pika 1.1. të LPP-së, parashikohet se
“Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë
autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në
internet të Agjencisë së Prokurimit Publik.” KPP gjykon se, që të justifikohet ligjërisht kërkimi
për njohjen ose rivendosjen e një të drejte të shkelur ose të mohuar duhet që të bëhet vetëm prej
atij që i përket, sipas ligjit, e drejta e mohuar ose e shkelur prej një të treti dhe vetëm kundër atij
që me faktin ose me veprën e tij mohon ose shkel të drejtën e kërkuesin (legjitimimi pasiv), duke
justifikuar me këtë fakt ose veprim ndërhyrjen e organit administrativ për të ndaluar ose për të
zhdukur dëmin e rrjedhur nga ky fakt, ose veprimeve (legitimation ad causam), pra operatori
ekonomik ankimues duhet të provojë se interesi i tij i ligjshëm është cënuar nga vendime dhe
veprime konkrete ( reale) të autoritetit kontraktor. Në rastin konkret, KPP gjykon se kuadri
ligjor në fuqi ka parashikuar mekanizmat ligjorë për kundërshtimin e kritereve të veçanta të
kualifikimit pranë këtij të fundit, duke dhënë garanci të plota operatorëve ekonomikë ankimues
se procedurave për fitimin e kontratave publike, do ti nënshtrohet kushteve specifike (kritereve të
veçanta të kualifikimit), të cilat duhet të përmbushin parakushtin sine qua non të parashikuar nga
neni 46 i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, duke qenë në
përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese. Në
rastin konkret, KPP gjykon se njësia e prokurimit pranë autoritetit kontraktor ka parashikuar
kriteret minimale kualifikuese, të gjykuar të nevojshëm për vërtetimin e plotësimit të kapacitetit
teknik të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës për realizimin me sukses të kontratës objekt
prokurimi. Kuadri ligjor në fuqi, ka paraparë pozitën juridike të Komisionit të Prokurimit Publik,
si organ i shqyrtimit të ankesave kundër vendimeve të shprehura me akte administrative (
dokumentet e procedurës së prokurimit) duke i dhënë të drejtën ligjore të shprehet mbi kriteret
kualifikuese dhe specifikimet teknike në rast se këto të fundit janë hartuar në përputhje me ligjin
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe kuadrin ligjor sektorial në
fuqi që rregullon kontratën objekt prokurimi. Kompentenca e mësipërme është shprehur në disa
drejtime në ligjin për prokurimin publik në fuqi, ku nën nenin 63 pika 4 gërma “b” të lex
specialis parashikohet se ndër kompetencat e Komisionit të Prokurimit Publik janë ato të
anulimit, plotësisht ose pjesërisht, një veprimi ose vendimi të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në
kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike
ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj. Në rastin konkret, KPP gjykon se
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objekti i ankesës së operatorit ekonomik ankimues nuk lidhet me kundërshtimin e një vendimi të
shprehur nga ana e autoritetit kontraktor ( verifikimin ligjor në rast se kriteret kualifikuese janë
në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës, apo në rast se specifikimet teknik janë
hartuar në formën e kërkuar nga ligji), por mbi shtimin e kritereve kualifikuese në një procedurë
prokurimi. Sa më sipër, KPP gjykon se kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar se është në të drejtën
e plotë të autoritetit kontraktor të parashikojë kriteret minimale kualifikuese në një procedurë
prokurimi dhe në rast se këto të fundit, ( vetëm kriteret e shprehura dhe jo ato hipotetike të
kërkuara) nuk janë në përputhje me rregullimet ligjore në fuqi, jepet garancia proceduriale e
paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik. KPP në asnjë rast nuk mund të
marrë kompetencat e autoritetit kontraktor ( njësisë së prokurimit) të shtojë kritere të tjera
kualifikuese për marrjen pjesë në procedurat e prokurimit publik.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.6. Gjithashtu, referuar, informacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit
administrative, KPP konstaton se në ankesën dorëzuar pranë autoritetit kontraktor dhe më pas
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, operatori ekonomik ankimues, ndër të tjera ka ngritur
pretendime në lidhje me paqartësi mbi sqarimin mbi Termat e Referencës të procedurës së
prokurimit objekt ankimi.
III.6.1. Në nenin 42, pika 2 të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se :“[...]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
njëoperator 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. […]”
III.6.2. Në lidhje me kërkimin e mësipërm të operatorit ekonomik ankimues nga shqyrtimi i
ankesës dhe dokumentacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrative,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në rastin konkret ndodhemi para kërkesës mbi sqarime
mbi dokumentet e procedurës së prokurimit objekt ankimi nga ana e autoritetit kontraktor.
III.6.3.. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është detyrë e autoritetit kontraktor në respekt
të parimit të mosdiskriminimit ,transparencës dhe trajtimit të barabartë të operatorëve
ekonomikë, si tre ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurës së prokurimit, të sqarojë
operatorët ekonomikë mbi kërkimin e mësipërm të operatorit ekonomik ankimues. Sa më sipër,
K.P.P. gjykon se autoriteti kontraktor në zbatim të nenit 42 pika 2 të L.P.P-së duhet të sqarojë në
Sistemin e Prokurimeve Elektronike mbi konstatimet e mësipërme.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
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rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “BNT Electronics” sh.p.k.
për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt: “Sistemi elektronik për
menaxhimin e funksionaliteteve dhe implementimi i ‘High Availability’ për
infrastrukturën qëndrore të sistemeve IT në Ministrinë e Drejtësisë” me nr. REF-6705902-08-2017, me fond limit 27.904.267 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 06.03.2017, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Drejtësisë”.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtjeshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 304 Protokolli,
Datë 27.02.2017
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