REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 411/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 28.06.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit “Kërkesë
për propozim”, me objekt ”Realizim i shërbimeve data, sistemit të
sigurisë dhe sistemeve smart të UKD-së”, me nr. REF-21036-0508-2019, me fond limit 7,966,833.33 lekë (pa TVSH), parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 20.05.2019, nga autoriteti kontraktor,
Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Albtelecom” sh.a.
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km.7, Kashar, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a.
Adresa: Lagjia nr.17, Rr.”Dalip Peza”, Durrës.

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 Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti 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 09.05.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen zyrtare
të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt
”Realizim i shërbimeve data, sistemit të sigurisë dhe sistemeve smart të UKD-së”, me nr. REF21036-05-08-2019, me fond limit 7,966,833.33 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 20.05.2019, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a.
II.2.Në datën 14.05.2019, operatori ekonomik ankimues “Albtelecom” sh.a., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e kritereve të procedurës së mësipërme të
prokurimit, me argumentimin si vijon:
“[...]Ne dokumentat e tenderit Shtojca 8 Specifikimet Teknike eshte kerkuar: Pika II Shërbimi i
transmetimit te te dhenave:
1. Shërbimi i transmetimit të të dhënave do të realizohet me ane të fibres optike.
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2. Kapaciteti i ofruar për çdo pike duhet të jetë me bandë të dedikuar 30Mbit/s Download
/upload CIR 99 %
“Albtelecom” sha e konsideron kërkesën e mësipërme si të parasyeshme dhe jo proporcionale
me objektin e prokurimit për arsyet e mëposhtme: Fibra optike është vetëm një nga teknologjitë
me të cilat mund të ofrohet shërbimi që kërkohet nga AKja. Si e tillë kërkesa për të ofruar këtë
shërbim vetëm me fibër optike është një kriter kufizues. Vetëm për pikën 1 kapaciteti i kërkuar
100Mbps/100Mbps, justifikon kërkesën për fibër optike, duke qënë se nuk mund të jepet me
teknologji tjetër. Për të gjitha pikat e tjera kapacitet e kërkuara mund të jepen edhe me
teknologji të tjera duke mos kufizuar mundësitë për operatorët ekonomikë. Albtelecom sha ofron
cilësi shërbimi duke garantuar nivelet e SLA në përputhje me nivelet e kërkuara. Cilësia e
shërbimit nuk kufizohet nga teknologjia e Fibrës optike. Kapaciteti i kërkuar mund të ofrohet me
disa teknologji alternative, duke ju përmbajtur kushteve të cilësisë së kerkuar te shërbimit.
Kapciteti 30 Mbps, i kërkuar për pikat e tjera, mund të ofrohet me teknologji alternative duke
plotësuar të gjitha kushtet si: stabilitet, kohë komunikimi të ulët (PING), CIR 99.9%, JITTER në
nivele minimale. Referuar objektit të prokurimit, specifikimeve teknike, termave të referencës si
dhe shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit të parashikuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti
kontraktor, ALBtelecom vlereson se ofrimi nga ana e operatorëve ekonomikë vetëm me një nga
teknologjitë me të cilat mund të ofrohet shërbimi konkretisht në shtojcën 8 ”Specifikimet
teknike", “Shërbimi i transmetimit të të dhënave do të realizohet me ane të fibres optike”, si e
tillë nuk duhet të jenë kufizuese dhe përcaktuese drejt një teknologjie të vetme e cila kufizon
pjesëmarrjen e shoqërive në këtë procedurë prokurimi, duke referuar Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 "Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2 përcaktohet:
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
Albtelecom sh.a i kerkon autoritetit kontraktor të modifikojë kriterin në fjalë duke lejuar edhe
teknologji lidhje të tjera per të cilat përmbushin nevojat e autoritetit kontraktor për internet dhe
transmetim te dhenash. Referuar sa me siper ALBtelecom thekson dhe nje here se kerkesat Tuaja
jane kerkesa diferencuese dhe dikriminuese duke i krijuar hapesira dhe mundesi bashkepunimi
nje operatori te vetem.
ALBtelecom gjykon se autoriteti kontraktor në hartimin e specifikimeve teknike krahas
përshkrimit të saktë të nevojave të këtij të fundit duhet të kenë në vëmendje faktin se hartimi i
specifikimeve teknike duhet bërë në një mënyrë gjithpërfshirëse duke krijuar kushte për konkurim
të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve duke përshkruar sa më saktë
dhe në mënyrë të plotë karakteristikat e mallrave/shërbimeve/punëve dhe në përputhshmëri me
objektin e kontratës. ALBteIecom thekson se një ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurës
së prokurimit (parashikuar nga neni 2 gërma “b” dhe ”c” e LPP-së) janë ato të transparencës
dhe trajtimit të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në
procedurat e prokurimit publik. [...]”
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II.3. Referuar dokumentacionit të administruar pranë KPP, në funksion të hetimit administrativ
për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka trajtuar ankesën dhe i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues nëpërmjet shkresës nr. 946/1 prot., datë
16.05.2019, duke mos e pranuar atë, me arsyetimin si më poshtë vijon:
“[...]"Autoriteti kontraktor në DST-të ka kerkuar qe realizimi i trasmetimit te te dhenave te
realizohet me ane te fibres optike. Eshte perzgjedhur teknologjia me fiber optike pasi ne
krahasim me teknologji te tjera (ADSL, COAX) lejon nje trasmetim shume me te shpejte dhe me
te madh te te dhenave. Avantazhi i Fibres optike qendron ne faktin sepse trasmeton sinjale me
shpejtesine e drites. Gjithashtu kjo tekonologji nuk ndikohet nga asnje faktor i jashtem apo
atmosferik gje qe siguron nje komunikim te persosur per nje sherbim sensitive qe ka si natyre
Shoqeria UKD sha. Gjithashtu referuar faqes zyrtare te AKEP, verehet se sherbimin e
trasmetimit me fiber optike e ushtrojne shume Operatore Ekonomik, ku nje nder to eshte Oe
“Albtelecom sha". E theksojme kete fakt pasi ne rast se te drejten e trasmetimit te te dhenave me
fiber optike do ta kishte nje ose dy Operatore, vendosja e ketij kriteri do te ishte diskriminues per
Oe qe shprehin interes per pjesemarrje ne tender. Por duke qene se numri i Operatoreve qe e
ofrojne trasmetimin e te dhenave me fiberf optike eshte i madh, kriteri i vendosur ne DST eshte
jodiskriminues dhe krijon kushte per konkurrim te paanshem dhe te hapur per te gjithe OE qe
kane interes per pjesemarrje ne tender [...]”
II.4.Në datën 23.05.2019 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor, për
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.5.Në datën 31.05.2019, nëpërmjet shkresës me nr.1085prot., datë 30.05.2019, është depozituar
në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e
operatorit ekonomik “Albtelecom” sh.a.
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 “Albtelecom” sh.a. për
modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit me argumentin: “[…]Albtelecom sh.a i
kerkon autoritetit kontraktor të modifikojë kriterin në fjalë duke lejuar edhe teknologji lidhje të
tjera per të cilat përmbushin nevojat e autoritetit kontraktor për internet dhe transmetim te
dhenash. Referuar sa me siper ALBtelecom thekson dhe nje here se kerkesat Tuaja jane kerkesa
diferencuese dhe dikriminuese duke i krijuar hapesira dhe mundesi bashkepunimi nje operatori
te vetem [...]” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.1.1.Në dokumentat e tenderit, shtojca 8, pika II, “Specifikimet teknike”, autoriteti kontraktor
ka përcaktuar:
“II.Shërbimi i transmetimit te te dhenave
1.Shërbimi i transmetimit të të dhënave do të realizohet me ane të fibres optike .
2.Kapaciteti i ofruar për cdo pike duhet të jetë me bandë të dedikuar 30Mbit/s Download /upload
CIR 99 %”
III.1.2. Në nenin 23 pika 1, 2, “Specifikimet teknike” të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikohet se:
1. Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do
të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin
e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë
kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në
mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe
ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” i 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: 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.Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën
e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Autoriteti kontraktor është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me
dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi ndaj dhe përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim
është lënë nën përgjegjësinë e autoritetit kontraktor. Në rastin konkret, Komisioni gjykon se,
është në të drejtën e autoritetit të përcaktoj specifikimet teknike për teknologjinë që do të
përdoret, për marrjen e një shërbimi sa më cilësor, si dhe realizimin me sukeses të kontratës, për
sa kohë këto specifikime teknike nuk janë diskriminuese, nuk kufizojnë garën duke derivuar
drejtë një ofertuesi të vetëm, si dhe janë në përputhje e përpjestim me objektin e natyrën e
kontratës së prokurimit.
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Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi modifikimin e
kërkesës mbi përcaktimin e autoritetit kontraktor se të dhënat do të transmetohen me fibër optike,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, ky përcaktim nuk pengon pjesëmarrjen të tender të
operatorëve ekonomik, pasi kjo teknologji transmetimi (fibra optike) ofrohet nga nga një sërë
subjektesh që operojnë në fushën objekt prokurimi. Nga ana tjetër, teknologjia e transmetimit të
të dhënave me fibër optike, është e vetmja teknologji që garanton transmetimin në vazhdimësi në
kapacitetin e dedikuar 30 Mbit/s download / upload CIR 99%.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albtelecom” sh.a. për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt ”Realizim i shërbimeve
data, sistemit të sigurisë dhe sistemeve smart të UKD-së”, me nr. REF-21036-05-082019, me fond limit 7,966,833.33 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
20.05.2019, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures 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. 920 Protokolli, Datë 23.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Nënkryetar
Enkeleda Bega
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