REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 386/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 12.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i Dokumentave të Tenderit për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Krijimi i dy dhomave
server (server room) për infrastrukturën e IT të OST sh.a”, me
fond limit 20.914.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar
nё datё 20.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit
të Transmetimit, OST sh.a.

Ankimues:

“B 360” sh.p.k.
Rruga “Papa Gjon Pali II”, Pall. 11/1, Ap. 11, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.)
Bulevardi “Bajram Curri”, Rr. “Viktor Eftemiu”, 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”, 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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 kërkesë 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 percaktuara 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 22.04.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Krijimi i dy dhomave server (server room) për
infrastrukturën e IT të OST sh.a”, me fond limit 20.914.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për tu
zhvilluar nё datё 20.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të Transmetimit,
OST sh.a.
II.2. Në datën 29.04.2015 operatori ekonomik “B 360” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e Dokumentave të Tenderit si dhe ka paraqitur
një sërë kërkesash për sqarim në lidhje me specifikimet teknike.
II.3. Në datën 04.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 2507/4 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e pranuar pjesërisht ankesën dhe duke sqaruar se
do të hartojë dhe publikojë shtojcën mbi modifikimin e dokumentave të tenderit.
II.4. Në datën 08.05.2015 operatori ekonomik “B 360” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar:
1. Publikimin nga ana e autoritetit kontraktor, të përgjigjes që ky i fundit i ka kthyer
opëratorit ekonomik ankimues, në lidhje me ankesën e dorëzuar prej tij;
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2. Lidhur me kërkesën e përcaktuar në pikën 2.3.b., të pasqyrohet përgjigja e autoritetit
kontraktor mbi mënyrën se si do të vërtetohet autorizimi i distributorit të autorizuar;
3. Paraqitjen e planimetrive të dhomave të serverave në gjendjen ekzistuese;
4. Vënia në dispozicion e skemës së Paneleve Elektrike në dhomat e serverave dhe kryerja e
saktësimeve në Dokumentat e Tenderit, tek Sistemet Elektrike;
5. Dhënia e informacionit të nevojshëm mbi Kabllimin;
II.5. Në datën 21.05.2015 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
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 “B 360” sh.p.k. ku kërkon publikimin nga
ana e autoritetit kontraktor, të përgjigjes që ky i fundit i ka kthyer opëratorit ekonomik ankimues,
në lidhje me ankesën e dorëzuar prej tij, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor si dhe
informacionit të siguruar nga sistemi elektronik i prokurimeve rezulton se, autoriteti kontraktor
ka marrë në shqyrtim pretendiment e operatorit ekonomik ankimues lidhur me modifikimin e
kritereve të kualifikimit dhe disa sqarime në lidhje me specifikimet teknike dhe në përfundim ka
pranuar pretendimet e ankimuesit mbi disa prej kritereve si dhe e ka sqaruar atë në lidhje me
specifikimet teknike për të cilat ankimuesi ishte i paqartë. Këto kritere dhe sqarime autoriteti
kontraktor i ka pasqyruar në shtojcën e publikuar sistemin elektronik lidhur me këtë procedurë
prokurimi, duke shtyrë dhe afatin përfundimtar të dorëzimit të ofertave me 5 (pesë) ditë.
III.1.2. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 42, pika 1,
përcaktohet “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.”
Po në këtë nen, pikat 2 dhe 2/1 përcaktohet “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
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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.”
III.1.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor ka vepruar në përputhje me
dispozitat ligjore të sipërcituara, duke kryer modifikimet përkatëse në Dokumentat e Tenderit,
duke publikuar shtojcën me kriteret e modifikuara dhe duke shtyrë afatin përfundimtar të
dorëzimit të dokumentave të tenderit sipas përcaktimeve ligjore. Pretendimi i ankimuesit se
autoriteti kontraktor duhet të publikojë kthimpërgjigjen që i është dërguar shoqërisë së tij nuk
qendron, pasi autoriteti kontrakto nuk mund të publikoj çdo informacion apo pretendim të ngritur
prej operatorëve ekonomikë ankimues por, ai publikon ato pretendime të cilat qendrojnë, duke i
modifikuar ato dhe duke i bërë të dituar dhe detyruese për të gjitha shoqëritë të cilat kanë interes
për procedurën në fjalë të prokurimit.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “B 360” sh.p.k. nuk qendron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “B 360” sh.p.k. mbi kërkesën e përcaktuar
në pikën 2.3.b., ku të pasqyrohet përgjigja e autoritetit kontraktor mbi mënyrën se si do të
vërtetohet autorizimi i distributorit të autorizuar, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 8, pika 2 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”,
Kapaciteti teknik, gërma b. kërkohet: “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë
autorizimin e prodhuesit/ve ose distributorëve të autorizuar per mallrat objekt prokurimi (përveç
aksesorëve të tyre). Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax,
e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.”
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor si dhe
informacionit të siguruar nga sistemi elektronik i prokurimeve rezulton se, pretendimi mbi
kriterin e cipërcituar, i ngritur në ankesën e dorëzuar nga shoqëria “B 360” sh.p.k. pranë
autoritetit kontraktor, është pranuar nga autoriteti kontraktor dhe në lidhje më të është publikuar
edhe modifikimi përkatës si më poshtë:
b. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin e prodhuesit/ve ose
distributorëve të autorizuar për mallrat objekt prokurimi, minimalisht për sistemet e
mëposhtme:
Kabinete;
Sistem kondicionimi;
Sistem dedektim dhe shuarje zjarri;
Sistem i Monitorimit dhe njoftimeve;
Sistem UPS;
Sistem Akses Controll;
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Sistem Menaxhimi për Qendrat e të Dhënave;
Interkoneksion Kabinet me Kabinet;
Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail,
website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.
III.2.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor si dhe operatorit
ekonomik ankimues rezulton se, autoriteti e ka sqaruar ankimuesin se: “Distributori i autorizuar
që lëshon autorizimin, duhet të provojë lidhjen e tij me prodhuesin e mallrave të kërkuara në
këtë procedurë prokurimi, nëpërmjet një dokumenti ligjor të lëshuar nga ky i fundit.”
III.2.4. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 27 “Kontratat e mallrave”, pika 2 përcaktohet: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të
jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.”
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në çdo rast, autoriteti
kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë
për përmbushjen e këtyre kritereve.
Referuar sa më sipër, KPP gjykon se autoriteti kontraktor, ashtu sikundër ka përcaktuar qartë
kërkesën mbi autorizimin e prodhuesit, duhet të modifikojë kriterin e sipërcituar duke shtuar
edhe përcaktimin e dokumentacionit mbi distributorin e autorizuar, kërkesë kjo që i është bërë e
ditur vetëm operatorit ekonomik ankimues në përgjigjen e ankesës së tij por, që nuk është
reflektuar në shtojcën e publikuar me kriteret e modifikuara.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “B 360” sh.p.k. qendron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “B 360” sh.p.k. mbi vënien në dispozicion të
planimetrive të dhomave të serverave, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 10 “Specifikimet Teknike” është përcaktuar: “Dhoma e
serverave primarë lokalizohet në ambjentet e Operatorit të Sistemit të Transmetimit, OST.
Dhoma e serverave primare duhet të hostojë një minimum prej 3 kabinetesh. Hapësira në
shfrytëzim të dhomës së serverave është rreth 12 m² sipërfaqe. […];

5

Dhoma e serverave sekondarë lokalizohet në ambjentet e Operatorit të Sistemit të Transmetimit
OST. Dhoma e Serverave duhet të hostojë një minimum prej 3 kabinetesh. Hapësira në
shfrytëzim të Dhomës së Serverave është rreth 15 m² sipërfaqe. […];”
III.3.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor si dhe
informacionit të siguruar nga sistemi elektronik i prokurimeve rezulton se, pretendimi mbi
kriterin e cipërcituar, i ngritur në ankesën e dorëzuar nga shoqëria “B 360” sh.p.k. pranë
autoritetit kontraktor, është pranuar pjesërisht nga autoriteti kontraktor dhe në lidhje më të është
publikuar edhe modifikimi përkatës si më poshtë:
Planimetria
Kërkohet dizenjimi i të gjithë komponentëve të sistemit, planimetritë e vendosjes dhe pozicionimit
të komponentëve, të cilat duhet të bëhen nga OE, dhe për këtë është dhënë sipërfaqja e dhomave
të cilat janë të rregullta duke menduar se është e mjaftueshme për ofertuesit. Megjithatë
dimensionet e dhomave dhe punimet që do të kryhen në to, janë si më poshtë vijon:
DHOMA E SERVERAVE PRIMARE (gjatësi x gjerësi x lartësi) 3.50 m x 3.50 m x 3.00 m.
Mbyllje e dritares ekzistuese me karton për ambjente të jashtme 1.5 x 2 = 3 m2.
Lyerje e të gjithë sipërfaqes së dhomës me bojë.
DHOMA E SERVERAVE SEKONDARE (gjatësi x gjerësi x lartësi) 3.50 m x 4.20 m x 5.00 m.
Mbyllje e derës ekzistuese 0.75 m3 mure tulle.
Suvatim i tavanit;
Suvatim i mureve;
Furnizim vendosje derë e jashtme e blinduar importi;
Lyerje me bojë;
III.3.3. Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23
“Specifikimet Teknike”, pika 4 përcaktohet “Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve
duhet të përmbajë specifikimet teknike, që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane,
vizatime, modele, makete etj. […].”
III.3.4. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 27 “Kontratat e mallrave”, pika 1 përcaktohet: “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.3.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor, ka detyrimin të përcaktojë
specifikime teknike të cilat përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të
rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, ku nga përshkrimi i punimeve apo
mallrave duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me
këtë punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Kërkesat duhet të jenë
të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në përgatitjen e ofertës. Pra,
autoriteti kontraktor duhet të vendosë në dispozicion të operatorëve ekonomikë të interesuar
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planimetritë e ambienteve për të cilat kërkohet realizimi i punimeve, ku të pasqyrohen
pozicionimi i dyerve, dritareve si dhe çdo informacion tjetër shtesë sqarues për tu ardhë në
ndihmë ofertuesve në përgatitjen e ofertave të tyre.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “B 360” sh.p.k. qendron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “B 360” sh.p.k. mbi vënien në dispozicion të
skemës së Paneleve Elektrike në dhomat e serverave dhe kryerja e saktësimeve në Dokumentat e
Tenderit, tek Sistemi Elektrik, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 10 “Specifikimet Teknike”, tek Sistemi Elektrik (si për
dhomën e serverave primarë edhe për atë të serverave sekondarë” është përcaktuar:
“[…] Cilësia dhe Kapaciteti: Dhoma duhet të ketë panel të dedikuar ushqimi për të gjitha
pajisjet që do të instalohen brenda saj. Sistemet elektrike dhe mekanike duhet të dizenjohen për
një përdorim afatgjatë (mos të kalojë 300 watt për metër kator).
Cilësia në ndërtimin e ushqimit duhet marrë parasysh për të përcaktuar nevojën për izolim të
transformatorëve, sistemit të UPS-ve dhe paisjeve të kondicionimit.
Për zgjerim të mëvonshëm, paisje të cilat gjenerojnë nxehtësi, nuk duhet të lokalizohen në
dhomën e Server-ave.
Sistemi elektrik duhet të dizenjohet për të siguruar një tokëzim të izoluar, neutër të dedikuar dhe
një rrjet të tokëzuar.
Paneli i shpërndarjes: Panelet e shpërndarjes së fuqisë lokale duhet të instalohen në dhomën e
Server-ave për të suportuar dhomën. Kablli kryesor i ushqimit duhet të lidhet dhe shtrihet nga
Paneli Kryesor i Godinës.
Shpërndarësit e ngarkesës së fuqisë në Kabinete duhet të furnizohen nga UPS-ja.
Përmasat e panelit elektrik në mm. Duhet të jenë: Lartësi=2000; Gjerësi=650+300;
Thellësi=400. […]”
III.4.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor si dhe
informacionit të siguruar nga sistemi elektronik i prokurimeve rezulton se, kërkesa për sqarimin
e spëcifikimeve mbi sistemin elektrik, e ngritur në ankesën e dorëzuar nga shoqëria “B 360”
sh.p.k. pranë autoritetit kontraktor, është pranuar pjesërisht nga autoriteti kontraktor, i cili ka
dhënë disa sqarime në lidhje me spëcifikimet mbi sistemet elektrike, të cilat i ka reflektuar në
shtojcën e publikuar si më poshtë:
“Sistemi elektrik: UPS-të do të lokalizohen brenda dhomës së serverave. Kapaciteti i sistemit
ftohës është llogaritur që të mbulojë nevojat e të gjithë paisjeve që lëshojnë nxehtësi duke
përfshirë Serverat, Paisje të Telekomunikacionit dhe UPS-të.
Sistemi Elektrik duhet të dizenjohet nga Operatori Ekonomik, duke pasur parasysh
implementimin e të gjitha paisjeve të kërkuara në dhomën e serverave, përfshirë kërkesën për
fuqi të secilit komponent, burimet e ushqimit për secilin komponent, panelin e shpërndarjes,
llojin e kabllove, automateve dhe aksesorëve që do të përdoren.
Për të dy dhomat e serverave nuk ka gjenerator.
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Dera do të hapet nga jashtë.
Dyshemeja tekonologjike do të jetë 40 cm e përfunduar.
Nuk ka nevojë për nivelim.
Lyerje me bojë. […]”
III.4.3. Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23
“Specifikimet Teknike”, pika 4 përcaktohet “Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve
duhet të përmbajë specifikimet teknike, që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane,
vizatime, modele, makete etj. Në rast të përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit,
specifikimet teknike duhet të përshkruajnë në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve
për njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga
përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe
kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe
funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e ofertave për kërkesat e objektit të kontratës,
për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit dhe të funksionit duhet të jenë
të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në përgatitjen e ofertës. Në
përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe specifikimet për furnizimin e
mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin.”
III.4.4. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 27 “Kontratat e mallrave”, pika 1 përcaktohet: “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.4.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor, ka detyrimin të përcaktojë
specifikime teknike të cilat përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të
rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, ku nga përshkrimi i punimeve apo
mallrave duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me
këtë punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Kërkesat duhet të jenë
të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në përgatitjen e ofertës.
Referuar rastit konkret, autoriteti kontraktor duhet të vendosë në dispozicion të operatorëve
ekonomikë të interesuar planimetritë e dhomave të serverave ku të pasqyrohen skema e panelit
elektrik, burimi i energjisë i cili do të furnizojë këto dhoma, përcaktimin nëse linja e burimit të
energjisë është eksiztuese apo do të realizohet gjatë punimeve gjë që kërkon specifikime teknike
shtesë (distanca nga dhomat e serverave deri tek automati hyrës kryesor, fuqia etj.), si dhe çdo
informacion tjetër shtesë sqarues për tu ardhë në ndihmë ofertuesve në përgatitjen e ofertave të
tyre.
Lidhur me kërkesën e autoritetit kontraktor “Sistemet elektrike dhe mekanike duhet të dizenjohen
për një përdorim afatgjatë (mos të kalojë 300 watt për metër kator)”, KPP konstaton se dhoma e
serverave primare, e cila ka një sipërfaqe 12.25 m2 dhe përbëhet nga 2 UPS 24 KW, e tejkalon
këtë kusht disa herë. Rrjedhimisht autoriteti kontraktor duhet të kryejë saktësimet përkatëse në
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kërkesat e përcaktuara për Sistemet Elektrike, duke i bërë këto specifikime sa më të sakta për
ofertuesit.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “B 360” sh.p.k. qendron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “B 360” sh.p.k. mbi vënien në dispozicion të
informacionit të nevojshëm mbi Kabllimin, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 10 “Specifikimet Teknike”, tek Kabllimi (si për dhomën
e serverave primarë edhe për atë të serverave sekondarë” është përcaktuar: “Kabllimi
Sistemi i Kabllimit të Dhomës së Serverave duhet të jetë në përputhje me standartet ISO/IEC
24764, TIA 942.A dhe EN50173-5. Komponentët e Kabllimit Ethernet duhet të jenë kategoria 6A
dhe të suportojnë një kapacitet transmetimi deri në 10 Gbps, kurse të gjithë komponentët e
Fibrës janë Multimode Fiber OM3 dhe suportojnë një kapacitet transmetimi deri në 40 Gbps. Në
Dhomën e Serverave do të instalohen nga 1 patchpanele Fiber me 24 porta LC dhe 1 Patchpanel
për Kabllo bakri me 24 porta për secilin kabinet, në total 3 kabinete. Skema e shpërndarjes dhe
lidhjes së kabineteve do të jetë sipas skemës së mëposhtme, ku një kabinet do të shërbejë si Cross
Connection Kabinet, ku do të mblidhen të gjitha patchpanelet e kabineteve të tjera.
Kabllimi Fibër dhe Kabllimi bakër do të bazohet në teknologjinë trunk Cables, ku kabllot së
bashku me konektorët duhet të vijnë të parapërgatitura, në një kabëll të vetëm, të testuara dhe të
certifikuara direkt nga prodhuesi me 25 vjet garanci, kurse patchpanelet duhet të jenë gati për
“plug and play” të kabllove trunk. Gjatësitë e secilit prej kabllove të parapergatitur duhet të
jenë në përputhje me gjatësitë e duhura sipas vendodhjes së Kabineteve Onsite. Kompania
ofertuese duhet të jetë e certifikuar nga prodhuesi përkatës për instalime dhe dizenjime të
rrjetave kompjuterike si dhe duhet të disponojë paisjet përkatëse të testimit dhe ngjitjes së fibrës,
e shoqëruar me faturën përkatëse të blerjes dhe certifikatë kalibrimi.
Kanalinat e kabllove duhet të përmbushin kërkesat e mëposhtme:
Kanalinat Mesh-Wired duhet të instalohen në të gjitha vendet ku kabllot do të kalojnë jashtë
mureve dhe pllaka-ve. Organizuesit vertikal duhet të përdoren për sistemimin vertikal të tyre.
Ato nuk duhet të paraqesin rrezikshmëri për prerjen apo gërvishtjen e veshjes së kabllove.
Kanalinat duhet të jenë prej çeliku të galvanizuar. Kanalinat e kabllimit duhet të instalohen si
një sistem i kompletuar dhe të instalohen poshtë dyshemesë teknologjike. Insalimi i sistemit të
kanalinave duhet bërë para instalimit të kabllimit.
Duhet të përdoren të gjithë aksesorët e nevojshëm për një sistem sa më të sigurtë dhe komod për
kalimin e kabllove. Ato duhet të jenë të aksesueshme. Kur dy sisteme kabllimi të ndryshëm
përdoren, atëherë duhet të instalohen në dy sisteme të pavarura kanalinash. Sistemi i tyre duhet
të jetë i tokëzuar gjatë gjithë gjatësisë së saj. […]”
III.5.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor si dhe
informacionit të siguruar nga sistemi elektronik i prokurimeve rezulton se, kërkesa për sqarimin
e specifikimeve mbi Kabllimin, e ngritur në ankesën e dorëzuar nga shoqëria “B 360” sh.p.k.
pranë autoritetit kontraktor, nuk është marrë në konsideratë nga autoriteti kontraktor, i cili sqaron
si më poshtë:
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“Në dokumentin e tenderit, faqe 52, Kabllimi, paragrafi 5, shprehet qartë numri i paisjeve të
Kabllimit.
Në dokumentin e tenderit, faqe 53, Kabllimi, paragrafi 4, shprehet qartë rruga e kalimit të
kabllove.”
III.5.3. Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23
“Specifikimet Teknike”, pika 4 përcaktohet “Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve
duhet të përmbajë specifikimet teknike, që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane,
vizatime, modele, makete etj. Në rast të përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit,
specifikimet teknike duhet të përshkruajnë në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve
për njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga
përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe
kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe
funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e ofertave për kërkesat e objektit të kontratës,
për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit dhe të funksionit duhet të jenë
të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në përgatitjen e ofertës. Në
përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe specifikimet për furnizimin e
mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin.”
III.5.4. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 27 “Kontratat e mallrave”, pika 1 përcaktohet: “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.5.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor, ka detyrimin të përcaktojë
specifikime teknike të cilat përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të
rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar. Kërkesat duhet të jenë të sakta për t’u
dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në përgatitjen e ofertës.
Referuar rastit konkret, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë Rak-un e netëorkut, sasinë e
kabllove fibër dhe bakër për secilin Tak, sasinë e kabllove të parafabrikuara fibër dhe bakër që
nisen nga Rak-u i netëorkut drejt Rak-eve të tjerë, pozicjonimin e kanelinave në raport me Rak-et
si dhe çdo informacion tjetër shtesë sqarues për këto kabllo, për tu ardhë në ndihmë ofertuesve
në përgatitjen e ofertave të tyre.
Rrjedhimisht autoriteti kontraktor duhet të kryejë saktësimet përkatëse në kërkesat e përcaktuara
për Kabllimin, duke i bërë këto specifikime sa më të sakta për ofertuesit.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “B 360” sh.p.k. qendron.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
qartë zërat përbërës të punimeve civile, sasitë dhe specifikimet përkatëse, në mënyrë që
ofertuesit të jenë të qartë në përllogaritjen e ofertave të tyre.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik njëzëri,

Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “B 360” sh.p.k. për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Krijimi i dy dhomave server (server room)
për infrastrukturën e IT të OST sh.a”, me fond limit 20.914.000 lekë (pa TVSH),
parashikuar për tu zhvilluar nё datё 20.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Operatori i
Sistemit të Transmetimit, OST sh.a.
2. Autoriteti kontraktor tё korrigjojë shkeljet, duke kryer modifikimet përkatëse në
Dokumentat e Tenderit, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё 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 “B 360” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 898 Protokolli; Datë 14.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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