REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 166/2020
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Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
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Kryetar
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Në mbledhjen e datës 13.05.2020 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Procedurë e hapur”, me objekt ”Implementimi i një sistemi
Backup dhe Disaster Recovery”, me nr. REF-55112-03-27-2020,
me fond limit 11,440,000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 22.04.2020, nga autoriteti kontraktor, Operatori i
Sistemit të Transmetimit.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Advanced Business Solutions - ABS” sh.p.k.
Adresa: Rr. “Papa Gjon Pali II”, P.11/1, H.1, Ap.19, Tiranë.

Autoriteti kontraktor:

Operatori i Sistemit të Transmetimit
Adresa: Autostrada Tiranë – Durrës, Km. 9, Kashar, 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 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, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga ankimuesi dhe
autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se, mbështetur në pikën 1 të nenit
63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ankimuesi ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
në lidhje me të.
I.2. Ankimuesi 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
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ankimuesi 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 objektet e ankesës të
ankimuesit.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 30.03.2020 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt ”Implementimi i një sistemi Backup dhe
Disaster Recovery”, me nr. REF-55112-03-27-2020, me fond limit 11,440,000 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 22.04.2020, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit
të Transmetimit.
II.2. Në datën 06.04.2020, operatori ekonomik ankimues “Advanced Business Solutions - ABS”
sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e
dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit, me argumentin si më poshtë vijon:
“[...]ANKESE 1
AK kerkon te beje implementimin e nje sistemi backup dhe disaster recovery qe sipas qellimit te
percaktuar ne dokumentat standarte te tenderit perfshin:
Ne seksionin e Shtojcës 10 për Specifikimet teknike, ne piken 2.2 Qëllimi, është cituar :“Sa me
siper kërkohet që të gjithë pajisjet që do të blihen, instalohen dhe konfigurohen në ambientet e
OST dhe të sigurohet transferimi i të dhënave nga magazinat (storage) ekzistuese në të rejat që
do te instalohen. Në përfundim të këtij projekti OST do të ketë transferuar të gjitha
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sistemet/platformat në pajisjet e reja dhe do të ketë mundësinë të zhvillojë sisteme/programe
sipas zhvillimeve më të reja teknologjike.” Referuar qellimit te mesiperm ju keni kerkuar dhe
stafin perkates e certifikimet si me poshte:
2.3.7 Operatori ekonomik ofertues për te bere te mundur kryerjen e këtij projekti duhet te
provoje se ka ne stafin e tij kapacitetet teknike dhe profesionale si me poshte vijon:
-Nje Menaxher Projekti i cili duhet të jetë i diplomuar në nivel master për Shkenca
Elektronike/Kompjuterike/Informatike/Telekomunikacion i certifikuar ne PMP ose Prince2, .
Punonjesi duhet të ketë jo më pak se 3 vite eksperience pune në fushën IT.
-Per te garantuar sigurine dhe disponueshmerine e integrimit te sistemit backup me platformat
ekzituese Microsoft, operatori ekonomik duhet te kete te pakten nje punonjës ekspert të
kualifikuar për (MCSE) per Productivity ose ekuivalente. Punonjesi duhet të ketë jo me pak se 3
vite eksperience pune në IT.
-Per te garantuar menaxhimin sistemeve informatike Microsoft ekzistuese ne OST operatori
ekonomik duhet te kete te pakten nje punonjës të kualifikuar Microsoft Certified Server
Administration (MSCA). Punonjesi duhet të ketë jo me pak se 3 vite eksperience pune në IT.
-Per te mundësuar replikimin dhe kalimin e makinave virtuale ekzistuese, operatori ekonomik
duhet te kete te punesuar nje punonjes te certifikuar per Virtualizim ne Server me HyperV ose
VMware.
-Per te garantuar sigurinë, integrimin dhe implementimin e zgjerueshmerise sipas kërkesave
teknike, me platformat cloud, operatori ekonomik duhet te kete te pakten nje punonjës të
kualifikuar për MCSE: Cloud Platform and Infrastructure.
Duke ju referuar çfarë po kërkohet ne ketë projekt, ajo çfarë do realizohet është një migrim i te
dhënave, i makinave virtuale me sakte, nga infrastruktura e vjetër tek infrastruktura e re. Pra
nuk do te ketë zhvillime te mëtejshme ne infrastrukturën se AK-se duke qene se dhe zhvillimet e
mëtejshme, te cilën ju e keni specifikuar shume qarte, do te ndodhin pas përfundimit te këtij
projekti. Nga sa me sipër kërkesa për 1 punonjës ekspert të kualifikuar për (MCSE) për
Productivity ose ekuivalente, me jo me pak se 3 vite eksperience pune në IT, është e ekzagjeruar,
jo e lidhur me qëllimin dhe objektin e prokurimit dhe nuk i shërben kërkesave funksionale të
parashtruara në zgjidhjen teknike. Procesin e kalimit në makina virtuale dhe realizimin e
qëllimit të kërkuar nga AK-ia mund ta beje mjaft mire dhe një person i certifikuar ne nivel
MCSA, i cili ka te gjithë formimin teknik dhe profesional për të bërë të mundur këtë proces.
Sipas faqes zyrtare https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/mcse-productivitycertification të Microsoft, krijuesit dhe certifikuesit te Certifikates MSCE Productivity, kjo
certifikatë jepet për kualifikimin që kërkon përveç se te kesh njohuritë ne nivelin MCSA, qe janë
te mjaftueshme ne qëllimin e realizimit te këtij projekti, duhet kesh një kualifikim shtese edhe për
një nga provimet si me poshtë:
70-333: Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015
70-334: Core Solutions of Mcrosoft Skype for Business
70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016
70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
Asnjë nga certifikatat me sipër nuk përmbush qëllimin e projektit. Pra nuk shtohet asnjë vlere te
pasurit një certifikate shtese si me sipër, përpos certifikatës MSCA për Microsoft Server
Administration, të cilën AK-ja e ka ndërkohë kriter kualifikimi, ne kuadër te konfigurimeve dhe
instalimeve për këtë projekt përveçse kryen rolin e kriterit diskriminues dhe qe ul ne mënyrë te
ndjeshme konkurrencën midis operatoreve ekonomik. Në projekt përmendet qe AK-ja ka
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infrastrukture ekzistuese Exchange server, por OE-se referuar dokumenteve standarde te
tenderit nuk i kërkohet të beje asnjë proces Dizenjim Deployment në lidhje me Microsoft
Exchange Server pasi ai tashmë është i dizenjuar dhe plotësisht operativ sipas informacionit në
DT. Por edhe sikur të supozonim që AK-ja nuk do të kishte fare Microsoft Exchange Server dhe
do & përfshinte këtë në objektin e tenderit, çdo inxhinjer me certifikatë MSCA që do të jepte
provimin 70-333 ose 70-334 të Microsoft, provime që kanë lidhje me përdorimin e programit
SKYPE do të kishte një Certinate MSCE Productivity pa e u kualifikuar dhe certifikuar për
Designing md Deploying Microsoft Exchange Server 2016 (certifikimi Microsoft me kod 70345). Kjo do te thotë se kriteri i kualifikimit për këtë tender nuk qëndron dhe mbi te gjitha është
diskriminues, duke përjashtuar mundësinë e pjesëmarrjes ne tender te operatoreve qe kane aftësi
teknike pët te realizuar projektin. Për sa me sipër duke qene se nga ana juaj është kërkuar
punonjësi i certifikuar ne nivel Microsoft Certified Server Administration (MSCA), dhe pjesa e
kualifikimit të MSCE Productivity që ka lidhje me objektin e këtij projekti është asgjë më tepër se
certifikate MCSA, kriteri i certifikimit MSCE Productivity, është një kërkesë diskriminuese për të
penguar konkurrencën, jo transparente, dhe që bie jashtë objektit të prokurimit.
1.2 Persa i përket kerkeses suaj per certifikimit : “Per te garantuar sigurinë, integrimin dhe
implementimin e zgjerueshmerise sipas kërkesave teknike, me platformat cloud, operatori
ekonomik duhet te kete te pakten nje punonjës të kualifikuar për MCSE: Cloud Platform and
Infrastructure llogjika eshte pothuajse e njejte si me siper. Duke ju referuar çfarë po kërkohet ne
ketë projekt, ajo çfarë do realizohet është një migrim i te dhënave, i makinave virtuale me sakte,
nga infrastruktura e vjetër tek infrastruktura e re. Pra nuk do te ketë zhvillime te mëtejshme ne
infrastrukturën e AK-se duke qene se dhe zhvillimet e mëtejshme, te cilat AK-ja i ka specifikuar
shume qarte, do te ndodhin pas përfundimit te këtij projekti. Nga sa me siper kërkesa për 1
punonjës ekspert të kualiiikuax për MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, është e
ekzagjeruar dhe jo funskionale dhe si e tillë klasifikohet si një kërkesë diskriminuese për të
penguar konkurrencën, jo transparente, dhe që bie jashtë objektit të prokudmit. Per me tepër,
prej dates 31 Dhjetor 2018, certifikimi MCSE: Cloud Platform and Infrastructure qe nuk jepet
me. Po citojmë përkufizimin nga website zyrtar i Microsoft per certifikaten MCSE Cloud
Platform and Infrastructure: This certification has retired. You ëill no longer be able to earn this
cerification. Nisur nga kjo lihet te kuptohet qe nuk eshte bere nje studim i sakte i kritereve
perpara publikimit ne kete DST, per te mos argumentuar me tej akoma qe kriteret mund te jene
menduar vetem per ata operatore ekonomike ne treg qe e kane nje certifikate te tille te marre
perpara dates 31 Dhjetor 2018. ”Per me tepër ky lloj kualifikimi eshte teper i avancuar per te
marre pjese ne kete tender, per qellimet qe ky projekt ka. E fundit por jo me pak e rendesishmja,
meqenëse eshte percaktuar ne kriter specifikisht certifikaten e Microsoft MCSE Cloud Platform
and Infrastructure si reference, per cloud te Microsoft (Azure), certifikimet nuk jane me ne
nivelin MCSA apo MCSE por kategorizohen thjesht si:
1. Microsoft Certified Fundamentals
2. Microsoft Certified Associate
3. Microsoft Certified Expert
Kjo përforcon edhe nje here faktin qe nuk eshte bere nje studim i mire i kritereve perpara
publikimit te tyre. Per arsyet e argumentuara me siper kualifikimi MCSE ne Cloud Platform and
Infrastructure jo vetem qe nuk qendron por eshte trefish diskriminues duke hequr mundesine e
konkurences ne kete prokutorim publik. Ne projekt permendet qe AK-ja ka infrastrukture
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ekzistuese Cloud, por OE-se referuar dokumentave standarte te tenderit nuk i kerkohet te beje
asnje instalim ose konfigurim ne lidhje me te.
KERKESE 1
Të hiqen nga kriteret e kualifikimit kerkesat per certifikimet Microsoft MCSE Productivity dhe
MCSE: Cloud Platform and Infrastructure. Si rrjedhoje kriteri te ndryshohet si me poshtë:
ISHTE
2.3.7 Operatori ekonomik ofertues për te bere te mundur kryerjen e këtij projekti duhet te
provoje se ka ne stafin e tij kapacitetet teknike dhe profesionale si me poshte vijon:
-Nje Menaxher Projekti i cili duhet të jetë i diplomuar në nivel master për Shkenca
Elektronike/Kompjuterike/Informatike/Telekomunikacion i certifikuar ne PMP ose Prince2, .
Punonjesi duhet të ketë jo më pak se 3 vite eksperience pune në fushën IT.
-Per te garantuar sigurine dhe disponueshmerine e integrimit te sistemit backup me platformat
ekzituese Microsoft, operatori ekonomik duhet te kete te pakten nje punonjës ekspert të
kualifikuar për (MCSE) per Productivity ose ekuivalente. Punonjesi duhet të ketë jo me pak se 3
vite eksperience pune në IT.
-Per te garantuar menaxhimin sistemeve informatike Microsoft ekzistuese ne OST operatori
ekonomik duhet te kete te pakten nje punonjës të kualifikuar Microsoft Certified Server
Administration (MSCA). Punonjesi duhet të ketë jo me pak se 3 vite eksperience pune në IT.
-Per te mundësuar replikimin dhe kalimin e makinave virtuale ekzistuese, operatori ekonomik
duhet te kete te punesuar nje punonjes te certifikuar per Virtualizim ne Server me HyperV ose
VMware.
-Per te garantuar sigurinë, integrimin dhe implementimin e zgjerueshmerise sipas kërkesave
teknike, me platformat cloud, operatori ekonomik duhet te kete te pakten nje punonjës të
kualifikuar për MCSE: Cloud Platform and Infrastructure
BEHET
2.3.7 Operatori ekonomik ofertues për te bere te mundur kryerjen e këtij projekti duhet te
provoje se ka ne stafin e tij kapacitetet teknike dhe profesionale si me poshte vijon:
-Nje Menaxher Projekti i cili duhet të jetë i diplomuar në nivel master për Shkenca
Elektronike/Kompjuterike/Informatike/Telekomunikacion i certifikuar ne PMP ose Prince2, .
Punonjesi duhet të ketë jo më pak se 3 vite eksperience pune në fushën IT.
-Per te garantuar menaxhimin sistemeve informatike Microsoft ekzistuese ne OST operatori
ekonomik duhet te kete te pakten nje punonjës të kualifikuar Microsoft Certified Server
Administration (MSCA). Punonjesi duhet të ketë jo me pak se 3 vite eksperience pune në IT.
-Per te mundësuar replikimin dhe kalimin e makinave virtuale ekzistuese, operatori ekonomik
duhet te kete te punesuar nje punonjes te certifikuar per Virtualizim ne Server me HyperV ose
VMware.
ANKESE 2
Ne dokumentat standarte te tenderit tek pjesa e afatit te kerkuar per realizimine e projektit ju
keni percaktuar qe afati eshte 2 muaj ose 60 dite nderkohe tek specifikimet teknike keni cituar:
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Afati realizimi te ketij projekti eshte 50 dite. Projekti duhet te zhvillohet nga operatori ekonomik
me celesa ne dore. Duke qene se kjo mund te jete nje lapsus i juaj por duke dashur te mos
krijohen keqkuptime dhe keqinterpretime ju kekrojme te precizoni se cili do te jete afati i
realizimit te kontartes.
KERKESE 2
Kërokjme të përcaktohet afati i sakte i zbatimit te projektit, dhe ky afat te jete i unifikuar ne te
gjitha seksionet dhe shtojcat e dokumentave te tenderit.
ANKESE 3
Ne piken 4. KERKESAT TEKNIKE TE PERGJITHSHME TE ZGJIDHJES BACKUP te këtij
dokuementi ju kërkoni : Nevojat e kompanise jane te levize te dhenat te cilat do te aksesohen
shpesh ose ndryshe te dhenat e nxehta dhe te dhenat te cilat do te aksesohen ne menyre jo
frekuente ose ndryshe te dhenat e ftohta nga hapesira ruajtese ne arkitekturen e softëare-ve
moderne duke i shkarkuar keto te dhena nga hapesira ruajtese”
Ne specifikimet e tenderit eshte totalisht e paqarte cfare kerkohet te realizohet. AK ka kerkuar
nje infrastrukture converged, e cila ne vetvete perbehet si nga kapacitet procesimi ashtu edhe
nga kapaciteti storage. Sipas, specifikimeve teknike AK kerkon te beje migrimin e te gjithe
sherbimeve nga infrastruktura e vjeter ne infrastrukturen e re. Sipas titullit te projektit, AK
kerkon te realizoje “Implementimin e nje sistemi backup dhe Disaster Recovery”, nderkohe qe
ne asnje pike te dokumentit nuk ka sqaruar cfare zgjidhje kerkoni te realizoni, a do te behet
back-up e ku do behet backupi dhe cila eshte infrastruktura qe do te sherbej si disaster recovery.
Pasi AK kerkon qe te behet migrimi te dhenave ne infrastrukturen e te, duket qarte qe
infrastruktura e re do te sherbej si site primare. Cila do te jete infrastruktura sekondare qe AK
kerkon te krijone? A do te mbeten pjese e ketij sistemi pajisjet ekzistuese edhe cfare roli do te
luajne ato? AK ka kerkuar nje sistem softuer backup me disa karakteristika, por qe nuk ka nese
te dhenat kerkohet te behen backup edhe ku do te behen backup. Menyra se si eshte pershkruar
zgjidhja eshte shume siperfaqesore edhe ka paqartesi teknike me qellimin qe kërkon te arrije ky
prokurim.
KERKESE 3
Te sqarohet sakte qëllimet teknike qe kërkon te arrije ky projekt duke i dhene përgjigje shteruese
dhe pa ekuivokë dy pyetjeve te mëposhtme:
1. A eshte në qëllimin e projektit krijimi i nje infrastrukture te re per te migruar te gjitha
sherbimet ekzistuese, pra qe do te sillet si site primar?
2. A eshte në qëllimin e projektit krijimi i infrastruktures qe do te shërbejë si site sekondar dhe
DCR (disaster recovery center) dhe/ ose zgjidhje per back-up te te dhënave ?
ANKESE 4
AK kerkon qe : “Zgjidhja duhet te jete e unifikuar nga nje prodhues i vetem, produktet fizike si
dhe zgjidhja backup qe ofrohet.”. AK duhet te mare ne konsiderate faktin, qe zgjidhje si kjo e
kerkuar, jane zgjidhje te kombinuar hardëare dhe softëare. Ne zgjidhje te tilla, pjesa e hardëare
eshte infrastrukture e kompozuar e quajtur converged infrastructure, e cila mund te ofrohet nga
prodhuesit me te medhenje hardëare ne treg si Dell, HPE, IBM, Fujitsu etj. Kushti që harduer
dhe softuer të jenë të të njëjtit prodhues jo vetëm qe eshte diskriminues dhe largon konkurrencën,
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por duke qene qe eshte nje “zgjidhje” qe shkon kur praktikave me te suksesshme mbareboterore
qe perdoren nga mbi 90% te institucioneve private dhe publike, dhe qe eshte harduerët blihen tek
prodhuesit e harduerëve dhe softuerët tek prodhuesit e softureve duke garantuar si zgjidhje
teknike cilesore dhe kosto projekti me te ulta. Ne boten e sotme TIK ku platformat dhe
protokollet janë te gjitha te integruara praktika bliji te gjitha ne nje prodhues” eshte primiteve, e
shtrenjte dhe jo cilesore dhe ne rastin konkret behet per te lene vetëm nje ose dy prodhues ne loje
dhe per te hequr qafe konkurrencën. AK nuk është mjaftuar me faktin qe po kërkon harduer dhe
softuer nga nje prodhues por ka shkuar ne nivel bllokimi tenderi total, vetëm per nje marke te
caktuar. Nisur nga specifikimet teknike te cilat jane copy-paste te nje prodhuesi te vetem, eshte e
qarte qe zgjidhja qe ju kerkoni te implementoni eshte e kufizuar edhe e mbyllur ne nje prodhues
te vetem, qe eshte Cohesity. Ne kete menyre AK-ja nuk e lejon fare konkurencen e lire midis
prodhuesve te ndryshem. Ne baze te ligjit dhe rregullores se prokurimeve publike specifikimet
teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i veçantë,
patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve
kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të
kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent’’ të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.
Neni 23 Specifikimet teknike
Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i
veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç
rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të
kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.
KERKESE 4
Te perpilohen specifikime te tilla per te lejuar konkurencen e lire midis prodhuesve dhe
zgjidhjeve te ndryshme qe realizojnë qellimin e projektit. Të hiqet nga specifikimet teknike
kërkesa qe Zgjidhja duhet te jete e unifikuar nga nje prodhues i vetem, produktet fizike si dhe
zgjidhja backup qe ofrohet.”.
ANKESE 5
Ne seksionin 5.1 Kerkesat teknike te Sistemit Backup HW ju keni paraqitur kërkesat teknike per
hardware. Kerkesat tuaja per Sitemin Backup HW, janë te bazuara tek Prodhuesi COHESITY
dhe janë copy paste i datasheetit : https: www.cohesity.com/resource-assets/datasheets/CohesityC4000-Datasheet.pdf
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Ne baze te ligjit dhe rregullores se prokurimeve publike specifikimet teknike nuk duhet të kenë
asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip,
origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një
mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët
“ose ekuivalent’’ të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.
Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i
veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç
rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të
kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent’’ të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.
KERKESE 5
Ju lutemi kërkojmë ndryshimin e specifikimeve per zërin “5.1 Kerkesat teknike te Sistemit
Backup HW“ ne menyre qe te jene te hapura per te lejuar konkurrencën e lire te brandeve,
minimalisht tre prodhuesve te tjerë, ne menyre qe te mos pengohet konkurenca e lire.
ANKESE 6
Persa i përket kërkesave teknike ne seksionin “5.2 Kerkesat teknike te Sistemi Backup SW” te
gjitha karakteristikat e përmendura, qe kërkohen per softin e backup-t janë pjese e produktit
Cohesity SmartFiles si u përmend dhe më sipër. Ne linkun : www.cohesity.com/resource-assets
solution-brief/Cohesity-SmartFiles-Solution-Brief.pdf mund te gjeni te gjitha te dhënat qe ju
nevojiten, sic po i paraqesim dhe me poshte.
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Ne baze te ligjit dhe rregullores se prokurimeve publike specifikimet teknike nuk duhet të kenë
asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip,
origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një
mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët
“ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.
Neni 23 Specifikimet teknike
Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emëri
veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç
rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të
kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.
KERKESE 6: Ju lutemi kërkojmë ndryshimin e specifikimeve per zërin “5.2 Kerkesat teknike te
Sistemi Backup SW ne menyre qe te jene te hapura per te lejuar konkurrencën e lire te brandeve,
minimalisht tte prodhuesve te tjerë, ne meyre qe te mos pengohet konkurenca e lire.
ANKESE 7
Ne specifikimet e tenderit, ju keni percaktuar infrastrukturen ekzistuese te perbere nga:
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Blade server HP Proliant BL 460 C Gen8 (cluster 1 High Availability)
3 cope
Cpu Cores
8 CPU x 2.399 Hz
Procesor
Intel® Xeon® CPU E5-2609 @ 2.40GHz
Type
Memory
64 GB
RAM
HDD
2 x 146
DELL PowerEdge R 430 Rack Mount
2 cope
CPU Cores
8 CPU x 2.399 Hz
Processor
Intel® Xeon® CPU E5-2609 v3 @ 1.90GHz
Type
Memory
64 GB
RAM
HDD
5 x 500
Sotrage DELL PowerVault 3820f
1 cope
Modeli I
SAS, NL-SAS, SSD,
HDD
Hard disc
5x 1.92TB Solid State Drive (RAID 5 ; 7 TB )
SSD
Hard disc
5 x 1.8TB 10K RPM SAS ( RAID 5 ; 6 TB)
NLSAS
5x 1TB NLSAS 7.2K ( RAID 5 ; 3.7 TB)
Backup Storage te DELL PowerVault
Hard disc
12x 300GB 10K RPM SAS ( RAID 6 ; 2 TB)
NLSAS
5x 1TB NLSAS 7.2K ( RAID 5 ; 3.7 TB)
● CLUSTER NR.1
Infrastrukture virtuale e ngritur mbi teknologjine VMware (ESXi 5.5) perbehet nga VM :
- Webserver
- System financiar Oracle EBS
- System Raportimi BI
- Domain Controller 1
- Antivirus Server
- Sistemi i menaxhimit te Arkives Dixhitale
- Document Management System DMS
- ESA –Email Security
- Web Proxy
- File Server
- VCenter
- Access Control
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● CLUSTER NR.2
Infrastrukture virtuale e ngritur teknologjine Hyper-V:
- Exchange Server 2016
- Domain Controller 2
- Sistemi i GPS
- Sistemi i qenderzuar i Printimit
- Application Server
- FTP Server
- System Center
AK nuk ka dhene asnje informacion lidhur me pajisjet ekzistuese hardware nese ato kane qene
apo jane aktualisht ne mirembajtje apo suport. AK eshte i detyruar te japi informacion te
detajuar lidhur me gjendje e pajisjve edhe te dhena per sherbimet qe ato mbajne. Nuk mund te
ngelet ne pergjegjesine e operatorit ekonomik nese infrastruktura nuk eshte ne gjendje optimale
per te realizuar levizjen e sherbimeve aktuale apo nese ka ndonje inkompatibilitet midis
hardëare te ri edhe sherbimeve ekzistuese.
KERKESE 7
7.1 AK-ja tu paraqes Operatorve Ekonomik informacion i detajuar mbi gjendjen e
infrastruktures aktuale (mirembajtja, suporti, pajisje EOL etj) dhe mbi sherbimet e
implementuara (versione, suporti etj ) qe kerkohet migrohen.
7.2 AK-ja të deklarojë në dokumentet e tenderit se se infrastruktura eksiztuese eshte ne gjendje
optimale per te realizuar levizjen e sherbimeve aktuale dhe se ka kompatibilitet te plote midis
specifikimeve teknike te harduerit te ri qe po prokurohet edhe sherbimeve ekzistuese. Çdo
problem i papritur qe mund te lindi ne lidhje me sa me sipër do te mbetet ne pergjegjesine e AKse perfshire edhe kostot eventuale per korrigjimin e tij.
ANKESE 8
Ne specifikimet teknike te sistemeve harduer ka disa paqartësi teknike qe cilat i kemi listuar me
poshtë dhe kerkojme nga AK-ja sqaronim e plote te tyre.
Kerkese 8.1:
Blade server HP Proliant BL 460 C Gen8 (cluster 1 High Availability)
3 cope
Cpu Cores
Procesor
Type
Memory
RAM
HDD

8 CPU x 2.399 Hz
Intel® Xeon® CPU E5-2609 @ 2.40GHz
64 GB
2 x 146
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Per pjesën e HDD, eshte dhene 2 x 146. Ju lutem mund te jepni karakteristikat e HDD. Eshte
146 GB? Cila eshte shpejtësia e kërkuar e HDD-se ? A eshte HDD e llojit SATA, SAS apo ndonjë
lloj tjetër?
Kerkese 8.2:
DELL PowerEdge R 430 Rack Mount
2 cope
CPU Cores
8 CPU x 2.399 Hz
Processor
Intel® Xeon® CPU E5-2609 v3 @ 1.90GHz
Type
Memory
64 GB
RAM
HDD
5 x 500
Per pjesën e HDD, eshte kërkuat parametri 5 x 500. Cilat janë karakteristikat e HDD? A eshte
madhësia e kërkuar 500 GB? Cfare shpejtësie te HDD kërkohen ? A eshte HDD e llojit SATA,
SAS apo ndonjë lloj tjetër?
Kerkese 8.2:
Ne specifikimet e pajisjeve hardëare AK ka kerkuar
Kapaciteti Flash/modul

Minimalisht 1,6 TB raw

Ju lutem sqaroni: Çfare nënkuptoni me memorje flash? A do te konsiderohet zgjidhje e vlefshme
SSD? A do te konsiderohet zgjidhje e vlefshme NVME? [...]”
II.3. Referuar dokumentacionit të administruar pranë KPP, në funksion të hetimit administrativ
për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, konstatohet se autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje lidhur me ankesën, operatorit ekonomik ankimues “Advanced Business Solutions ABS” sh.p.k., me anë të shkresës nr.2201/4prot., datë 08.04.2020, duke e pranuar pjesërisht atë,
me arsyetimin si më poshtë vijon:
“[...]Argumentet ne pergjigje te ankese 1/kerkese 1
Bazuar në LPP Nr. 9643 datë 20.11.2006 dhe VKM Nr.914, datë 29.12.2014, neni 46 pika 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; Theksojme se stafi i ofertuesit/kandidatët duhet të kenë njohuri teknike të nevojshme
për zbatimin me sukses të kontratës objekt prokurimi.
Referuar edhe faqes zyrtare te Microsoft shpjegimet per secilin nga certifikimet e kerkuara jane
si më poshtë vijon: Për të garantuar sigurinë dhe disponueshmerine e integrimit te sistemit
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backup me platformat ekzituese Microsoft, operatori ekonomik duhet te kete te pakten nje
punonjës ekspert të kualifikuar për (MCSE) per Productivity ose ekuivalente. Punonjesi duhet të
ketë jo me pak se 3 vite eksperience pune në IT.
MCSE Productivit Solutions Expert
The globally recognized standard for IT professionals
This certification validates that you have the skills needed to move your company to the cloud
increase user productivity and flexibility, reduce data loss, and improve data security for your
organization. Earning an MCSE: Productivity certification qualifies you for a position in netëork
and computer systems administration.”
Faqja
zyrtare
Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-us/learning/mcse-productivitycertification.aspx
Kualifikimi ekspert MCSE sic duket qarte nga shpjegimi ne faqen zyrarte te Microsoft provon
nivelin e ekspertizes se nje specialisti per te administruar sistemet operative Microsoft te
instaluara ne serverat e nje qendre te dhenash. Kualifikimi kerkuar vërteton se stafi OE ka
aftësitë e nevojshme, për të rritur produktivitetin e përdoruesit dhe fleksibilitetin, për të
zvogëluar humbjen e të dhënave dhe për të përmirësuar sigurinë e të dhënave për organizatën
tuaj. Theksojme se ne specifikimet teknike te kerkuara ne DST perkatesisht citojme: 2.2 Qëllimi
Me anë të këtij projekti OST synon të përmirësojë sigurine dhe disponueshmerine e te dhenave,
pajisjet dhe infrastukturën e saj për të përballuar zhvillimet teknologjike të kohës. Qellimi eshte
qe te implementohet nje zgjidhje sipas praktikave me te mira e menaxhimit sistemeve per
Backup/Restore/Monitoring ne platforma teresisht te sigurta per ruajtjen e disponueshmerise te
sherbimeve dhe te te dhenave gjithashtu, per aparat qendror dhe per perdoruesit e tjere te
sherbimeve ne OST. Zgjidhje e dedikuar me platforma virtuale eshte nje nga teknologjite qe ka
aftesine per te permiresuar proceset e kryerjes se puneve dhe sherbimeve si dhe efikasitetin duke
ofruar disponueshmeri me te madhe. Duket qarte nga sa me siper qe kualifikimi kerkuar eshte
plotesisht ne perputhje me specifikimet teknike te kerkuara ne DST. AK ne kerkesen e saj ka
specifikuar qe mund te paraqitet nga OE kjo certifikate ose “ekuvalenti” Bazuar ne sa me siper
ju bejme me dije se kualifikimet e kerkuara jane plotesisht ne perputhje me objektin e prokurimit
sipas kerkesave ne DST. Ne raport me volumin e punes se kerkuar ky kriter eshte minimalist.
Persa me siper kerkesa juaj nuk merret parasysh.
Ne lidhje me kriterin: Per te garantuar sigurinë, integrimin dhe implementimin e
zgjerueshmerise sipas kërkesave teknike, me platformat cloud, operatori ekonomik duhet te kete
te pakten nje punonjës të kualifikuar për MCSE: Cloud Platform and Infrastructure. Faqja
zyrtare:
Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-us/learning/mcse-cloud-platforminfrastructure.aspx
Shpjegimi sipas faqes Microsoft me poshte:
“This certification validates that you have the skills needed to run a highly efficient and modern
data center, ëith expertise in cloud technologies, identity management, systems management,
virtualization, storage, and netëorking. Earning an MCSE: Cloud Platform and Infrastructure
certification qualifies you for such jobs as cloud administrator, cloud architect, computer
support specialist, and information security analyst.”
Shpjegimi i shprehur qarte me siper ne faqen zyrarte te prodhuesit Microsoft provon nivelin e
ekspertizes se nje specialisti me kete kualifikim i cili zoteron afiësite teknike të nevojshme për të
menaxhuar një datacenter, menaxhimin e sistemeve, majtjen e te dhenave, virtualizim,
13

kapacitetet si dhe analizen e sigurise se informacionit. Po sjellim ne vemendjen tuaj serish DST,
perkatesisht specifikimet teknike/pika 2.2 Qellimi ku citojme: Qellimi eshte qe te implementohet
nje zgjidhje sipas praktikave me te mira e menaxhimit sistemeve per Backup/Restore/Monitoring
ne platforma teresisht te sigurta per ruajtjen e disponueshmerise te sherbimeve dhe te te dhenave
gjithashtu, per aparat qendror dhe per perdoruesit e tjere te sherbimeve ne OST. Zgjidhje e
dedikuar me platforma virtuale eshte nje nga teknologjite qe ka aftesine per te permiresuar
proceset e kryerjes se puneve dhe sherbimeve si dhe efikasitetin duke ofruar disponueshmeri me
te madhe. Sistemi i automatizuar dhe shkallezuar i backup eshte nje nevoje e domosdoshme per
tu pergjigjur nevojave te sotme qe ka OST per sherbimet, sigurine e informacionit si dhe per
perdoruesit e sherbimeve te kompanise.
Sa me siper kërkohet që të gjithë pajisjet të do të blihen instalohen dhe konfigurohen në
ambientet e OST dhe të sigurohet transferimi i të dhënave nga magazinat storage ekzistuese në të
rejat që do te instalohen. Në përfundim të këtij projekti OST do të ketë transferuar të gjitha
sistemet/platformat në pajisjet e reja dhe do të ketë mundësinë të Zhvillojë sisteme/programe
sizas zhvillimeve më të reja teknologjike. Afati realizimi te ketij projekti eshte 60 dite. Projekti
duhet te zhvillohet ma oleratori ekonomik me celesa ne dore.
Nga kerkesat e AK ne specifikime teknike shprehet shume qarte se kjo kontrate objekt prokurimi
permban me detaje secilin nga proceset qe mbulon ky kualifikim. Po citojme se stafi kualifikuar
duhet te kete njohuri ne magazinat (storage), sigurine e informacionit, administrimin e pajisjeve
te datacenter te cilat do te transferohet e magazinat (storage) qe do te instalohen ne baze te
kesaj kontrate. AK veren se OE ne ankesen e tij pretendon se AK nuk ka kerkuar instalimin apo
konfigurimin e pajisjeve pasi ka aktualisht infrastrukture cloud. Sjellim ne vemendjen e OE se si
dhe kerkohet shume qarte kjo kontrate duhet te zhvillohet nga OE me “celesa ne dore”. Eshte
detyrim i OE te kryeje ne infrastrukturen e AK instalimet dhe konfiguret e nevojshme per
realizimin e plote te kontrates. Per kete arsye AK ka shprehur qarte ne DST cfare kerkohet nga
ky projekt dhe cfare ka aktualisht ne infrastrukturen ekzistuese. Theksojme se AK eshte shprehur
shume qarte ne kerkesat e saj se OE ofertues duhet te kene kualifikimet e duhura dhe te provojne
qe mundesojne realizimin e kontrates me ane te nje stafi te kualifikuar ne infrastrukturen e nje
intitucioni i cili eshte nje “objekt te rendesise se vecante” ne infrastrukturen energjitike te
vendit. Bazuar ne LPP Nr. 9643 datë 20.11.2006 i ndryshuar dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014,
Neni 46 pika 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. Bazuar sa me siper ju bejme me dije se kualifikimet e kerkuara jane
plotesisht ne perputhje me objektin e prokurimit sipas kerkesave ne DST. Ne raport me volumin e
punes se kerkuar ky kriter eshte minimalist. Ne lidhje me statusin e kualifikimit qe OE pretendon
se eshte terhequr. Sqarojme se kualifikimi kerkuar eshte aktiv dhe i vlefshem. AK nuk kerkon te
beje asnje diskriminim duke kerkuar kualifikimi te nje stadardi global te dhenat e te cilave jane
publike ne faqe zyrtare. Cdo kualifikim i tille ose ekuivalent i ofurar nga OE eshte ne perputhje
me kerkesat e DST, per kete arsye AK do te shtoje togefjaleshin ose ekuivalent tek pika 2.3.7 e
kapacitetit teknik.
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Argumentet ne pergjigje te ankese 2/kerkese 2
Ne lidhje me percaktimin e afateve ju lutem referojuni shtojces nr.10, pika 5.3 si dhe shtojces 12.
Afati i levrimit do do te jete 60 dite. Per kete pike, AK do te publikoje edhe nje Shtojce per
modifikimin e dokumenteve te tenderit, per te korrigjuar kete lapsus.
Argumentet ne pergjigje te ankese3/kerkese 3
Ne lidhje me kerkesen 3 te OE ne formularin e ankeses sqarojme se AK ka qene shteruese ne
dokumentat e DST per realizimi e kesaj kontrate objekt prokurimi.
2.2 Qëllimi Me anë të ketij projekti OST synon të përmirësojë sigurine dhe disponueshmerine e
te dhenave, pajisjet dhe infrastukturën e saj për të përballuar zhvillimet teknologjike të kohës.
Qellimi eshte qe te implementohet nje zgjidhje sipas praktikave me te mira e menaxhimit
sistemeve per Backup/Restore/Monitoring ne platforma teresisht te sigurta per ruajtjen e
disponueshmerise te sherbimeve dhe te te dhenave gjithashtu, per aparat qendror dhe per
perdoruesit e tjere te sherbimeve ne OST. Zgjidhje e dedikuar me platforma virtuale eshte nje
nga teknologjite qe ka aftesine per te permiresuar proceset e kryerjes se puneve dhe sherbimeve
si dhe efikasitetin duke ofruar disponueshmeri me te madhe. Sistemi i automatizuar dhe
shkallezuar i backup eshte nje nevoje e domosdoshme per tu pergjigjur nevojave te sotme qe ka
OST per sherbimet, sigurine e informacionit si dhe per perdoruesit e sherbimeve te kompanise.
Sa me siper kërkohet që të gjithë pajisjet të do të blihen instalohen dhe konfigurohen në
ambientet e OST dhe të sigurohet transferimi i të dhënave nga magazinat storage ekzistuese në të
rejat që do te instalohen. Në përfundim të këtij projekti OST do të ketë transferuar të gjitha
sistemet/platformat në pajisjet e reja dhe do të ketë mundësinë të Zhvillojë sisteme/programe
sizas zhvillimeve më të reja teknologjike. Afati realizimi te ketij projekti eshte 60 dite. Projekti
duhet te zhvillohet ma oleratori ekonomik me celesa ne dore. Ne kerkesat e AK shprehet qarte
qellimi per ndertimin e nje infrastrukture per majtjen e te dhenave. AK ne dokumentin teknik ka
bere nje pasqyre te sakte te infraruktures ekzituese duke qartesuar per cdo OE ofertues se cilat
jane qellimet konkrete te realizimi tek kesaj kontrate objekt prokurimi.
Ne paragrafin e meposhtem te pikes 2.2 tek specifikime teknike shprehet qarte citojme: Sa me si
ner kërkohet që të githë pajisjet që do të blihen instalohen dhe konfigurohen në ambientet e OST
dhe të sigurohet transferimi i të dhënave nga magazinat storage ekzistuese në të rejat që do te
instalohen. AK ne dokumentin teknik te paraqitur ne DST sqaron ne menyre shteruese se cila
eshte infrastruktura ekzistuese dhe cilat jane detyrimet qe OE do te kete ne zbatim te kesaj
kontrate objekt prokurimi. Persa me siper kerkesa juaj nuk merret parasysh.
Argumentet ne pergjigje te ankese 4/kerkese 4
Ne lidhje me ankesen nr 4 te paraqitur nga OE ne formularin e ankese per kete procedure objekt
prokurimi sjellin ne vemendjen e OE se ne DST shprehet shume qarte qellimi i kesaj kontrate:
2.2 Qëllimi Me anë të ketij projekti OST synon të përmirësojë sigurine dhe disponueshmerine e
te dhenave, pajisjet dhe infrastukturën e saj për të përballuar zhvillimet teknologjike të kohës.
Qellimi eshte qe te implementohet nje zgjidhje sipas praktikave me te mira e menaxhimit
sistemeve per Backup/Restore/Monitoring ne platforma teresisht te sigurta per ruajtjen e
disponueshmerise te sherbimeve dhe te te dhenave gjithashtu, per aparat qendror dhe per
perdoruesit e tjere te sherbimeve ne OST. Nje zgjidhje sipas praktikave me te mira nenkupton per
AK nje zgjidhje funksionale, me kosto sa me te ulet jo vetem blerje por edhe mirembajtje dhe
operimi.
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Zgjidhja qe AK kerkon e unifikuar nga nje prodhues mundeson nje mirembajtje me kosto me te
ulet dhe te centralizuar per sistemin e ri qe do te vendoset. Eshte pikerisht per arsye se zgjidhjet
e vjetra te ofruara ne menyre te copetuar nga prodhues te ndryshem po rrisin ndjeshem koston
dhe krijojne pamundesine e mbajtjes ne gjendje aktive te pajisjeve dhe licensave.
Ju bëjmë me dije se sistemet Backup/Restore/Monitoring jane sisteme homogjene të së njëjtës
natyrë dhe kryejnë të njëjtin funksion pavarsisht nga marka që kanë. Për të ruajtur nje standard
se me te larte AK thekson se cilëndo nga markat e ofruara nga OE ofertues ne kete procedure do
te sjelle dhe mirembajtjen e sistemit në gjendje optimale pune me nje kosto me te ulet. Theksojme
se AK ka përcaktuar në mënyrë të qartë ne DST produktet dhe sherbimet që kërkohen, së bashku
me përshkrimet e tyre, duke përcaktuar kështu në mënyrë të dukshme edhe qellimin e kesaj
kontrate objekt prokurimi. AK veren se OE ankimues, në lidhje me piken 4 ngre pretendime të
përgjithshme duke cituar marka pajisjesh te ndryshme dhe duke paraqitur te dhena
kontradiktore. Ne 2 paragrafet e pare te ankeses nr 4 OE shprehet se keto ofrohen nga
prodhuesit e medhenj nderkombetar te cilet ofrojne keto zgjidhje ne intitucione private dhe
shteterore. Ne paragraiin e dyte te ankeses numer 4 OE citojme shprehet se: “Ne boten e sotme
TIK ku plaformat dhe protokollet jane te gjithe te integruara bliji te gjitha ne nje vend eshte
primitive dhe e shtrenjte” AK konstaton se ankesa eshte plotesisht e pabazuar dhe permban
shpjegime aspak te qarta, pa ofruar asnje fakt ne mbeshtetje te pretendimit fillestar te ankeses.
AK veren se OE paraqet mungese argumentash dhe te dhena kontradiktore ne hartimin e ankeses
se mesiperme. Persa me siper kerkesa juaj nuk merret parasysh.
Argumentet ne pergjigje te ankese 5/kerkese 5
OE ka paraqitur kerkese per ndryshimin e specifikimeve teknike pika 5.1 Kerkesat teknike te
Sistemi Backup HW. Per hartimin e specifikimeve teknike AK ka përshkruar minimumin ose
teresine 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 ihnksionet e
kërkuara, parashikuar edhe 16 nga neni 27, pika 1 e VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. AK ne hartimin e specifikimeve
teknike eshte referuar ne kerkesat funksonale, kjo ne reference te standarteve ndërkombetare dhe
plotesisht ne pajtueshmeri me kerkesat funksionale te realizimit te kesaj kontate objekt
prokurimi. OE ne parashtrimin e tij ka paraqitur nje tabele me te dhenat e nje pajisje nga nje
prodhues i caktuar duke u mjaftuar si fakt per ndryshimin e specifikimeve teknike. OE citon
nenin 23 te LPP ne lidhje me hartimin e specifikimeve teknike pa dhene asnje argument se cili
eshte kriteri diskiminues ne keto specifikime dhe cilat jane elementet qe duhet ndryshuar sipas
OE ne keto specifikime. AK thekson se specifikimet teknike te cituara nga OE nuk kane asnje
kriter diskriminues, ne to nuk permendet marke, origjine, emertim, patente apo vizatim apo nje
prodhues i caktuar qe te favorizohet ne kete procedure. Ne dijeni te AK kerkesat funksionale dhe
specifikimet teknike te kerkuara realizohen edhe nga kompani apo prodhues te tjere si psh:
“Nakivo”, “Rubrik”, etj. Pavarësisht sa më sipër AK ka respektuar edhe detyrimet e nenit 23/5
te LPP-se ne te gjitha rastet kur permendet “marke” perfshihet termi “ekuivalente”.
Argumentet ne pergjigje te ankese 6/kerkese 6
OE ka paraqitur kerkese per ndryshimin e specifikimeve teknike pika 5.2 Kerkesat teknike te
Sistemi Backup SW.
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Per hartimin e specifikimeve teknike AK ka përshkruar minimumin ose teresine e elementeve më
të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP dhe
që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, parashikuar edhe 16 nga neni
27, pika 1 e VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar. AK ne hartimin e specifikimeve teknike eshte referuar ne kerkesat funksonale, kjo ne
reference te standarteve ndërkombetare dhe plotesisht ne pajtueshmeri me kerkesat funksionale
te reazlimit te kesaj kontate objekt prokurimi. OE ne parashtrimin e tij ka paraqitur vetem nje
tabele me te dhenat e nje pajisje nga nje prodhues i caktuar duke u mjaftuar si fakt per
ndryshimin e specifikimeve teknike. OE citon nenin 23 te LPP ne lidhje me hartimin e
specifikimeve teknike pa dhene asnje argument se cili eshte kriteri diskiminues ne keto
specifikime dhe cilat jane elementet qe duhet ndryshuar sipas OE ne keto specifikime. AK
thekson se specifikimet teknike te cituara nga OE nuk kane asnje kriter diskriminues, ne to nuk
permendet marke, origjine, emertim, patente apo vizatim apo nje prodhues i caktuar qe te
favorizohet ne kete procedure. Persa me siper kerkesa juaj nuk merret parasysh.
Argumentet ne pergjigie te ankese 7/kerkese 7
AK ne dokumentin e specifikimeve teknike ka bere nje pasqyre te sakte te infrastruktures
ekzituese. Theksojme se AK eshte shprehur shume qarte qarte te dhenat teknike te pajisjeve
hardëare qe ka ne perdorim. Te dhenat e tyre jane pjese e specifikimeve teknike ne DST shtojca
numer 10. Infrastrukrua eshte e bazuar mbi nje sistem virtualizim Vmware Esxi 5.5 per Cluster 1
dhe Hyper -V Windows server 2012 R2 per Cluster 2.
Sistemet e operimit ne perdorim jane: MS windows server 2008, 2012, 2016 dhe Linux Centos 7,
Linux redhat. Te gjitha pajisjet hardëare me te dhenat qe jane aktive dhe ne operimi pershkruar
nuk kane as nje suport aktiv nga prodhuesit e tyre respektiv.
Argumentet ne pergjigje te ankese 8/kerkese 8
AK ne dokumentin e specifikimeve teknike ka bere nje pasqyre te sakte te infrastruktures
ekzituese. Te dhenat e tyre jane pjese e specifikimeve teknike ne DST shtojca numer 10. Ne
pergjigje te pyetjeve tuaja, gjeni si me poshte:
Kerkesa 8.1
1-keto jane pajisje ekzistuese dhe ne perdorim nga AK.
Madhesia e HDD eshte 146 GB njeri prej HDD. Te dy HDD jane te konfiguruar ne Raid 1 dhe
jane te llojit SAS. Sqarojme se keto jane pajisje ekzistuese te infrastruktures aktuale ne OST sh.a.
dhe nuk kerkohet te ofrohen nga OE.
Kerkesa 8.2 AK ju sqaron si me poshte: 1-Keto jane pajisje ekzistuese dhe ne perdorim nga AK.
Madhesia e HDD eshte 500 GB njeri prej HDD. HDD jane te konfiguruar ne raid 5 dhe jane te
llojit SAS. Sqarojme se keto jane pajisje ekzistuese te infrastruktures aktuale ne OST sh.a. dhe
nuk kerkohet te ofrohen nga OE.
Madhesisa e HDD eshte 500 GB dhe jane 5 hdd te konfiguruar ne RADI 5 te llojit SAS.[...]”
II.4.Në datën 15.04.2020, operatori ekonomik ankimues “Advanced Business Solutions - ABS”
sh.p.k. 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, duke
argumentuar si më poshtë vijon:
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“[…]AK-ja është përgjigjur për këtë pikë të ankesës
Faqja zyrtare: Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/learning/mcse-cloud-platforminfrastructure.aspx
Shpjegimi sipas faqes Microsoft me poshte:
“This certification validates that you have the skills needed to run a highly efficient and modern
data center, with expertise in cloud technologies, identity management, systems management,
virtualization, storage, and networking. Earning an MCSE: Cloud Platform and Infrastructure
certification qualifies you for such jobs as cloud administrator, cloud architect, computer
support specialist, and information security analyst.”
Shpjegimi i shprehur qarte me siper ne faqen zyrarte te prodhuesit Microsoft provon nivelin e
ekspertizes se nje specialisti me kete kualifikim i cili zoteron afiësite teknike të nevojshme për të
menaxhuar një datacenter, menaxhimin e sistemeve, majtjen e te dhenave, virtualizim,
kapacitetet si dhe analizen e sigurise se informacionit.
Ky citim i faqes zyrtare të Microsoft, provon pikërisht thelbin e ankesës sonë, që një pjesë e
njohurive që mbulon kio certifikatë janë të domosdoshme për zbatimin e këtij projekti, por
ndërkohë kurikula e certifikatës shkon përtej njohurive që kërkon ky projekt. Fjala vjen që
elementi i parë që citon Microsoft për këtë certifikatë është “the skills needed to run a highly
efficient and modern data center, ëith expertise in cloud Technologies”. Por në këtë prokurim
nuk po kërkohet operimi i një data-centeri tepër efecient dhe modern, sepse AK-ja nuk e ka një
data-center në këto parametra kaq të larta dhe operimi i data-centerit që kanë në çfarëdo niveli
modernizimi është detyrë e AK-së dhe jo e Operatorëve Ekonomik që sipas ligjit duhet të
ofertojnë dhe zbatojnë vetëm shërbimet që po prokurohen. Kërkesa është disproporcionale me
listën e shërbimeve që po prokurohen. E njëjta gjë edhe për teknologjitë cloud ku në dokumentet
e tenderit bëhet e qartë që integrimi në cloud do të bëhet në të ardhmen. Në faqen 40 të DT,
citohet: “Sistemi duhet te suportoje integrimin ne cloud me qellim te jete i afte te arkivoje te
dhenat ne cloud publik per nje kohe te gjate nese do te kerkohet ne te ardhmen.” Suporton apo jo
sistemi integrimin në cloud në të ardhmen është një cilësi (features) e prodhuesit të sistemit dhe
këtu AK-ja ka plotësisht të drejtë ta kërkojë nga sistemi që do të ofrohet këtë cilësi, dhe këtu
mbaron e gjithë historia sepse asnjë cloud deployment (ekzekutim i sistemeve në re) nuk do të
bëhet në këtë projekt rrjedhimisht kërkesat për ekspertizë të certifikuar në ekzekutimin e
teknologjive të resë (cloud) është disproporcionale dhe diskriminuese.
AK-ja vazhdon në argumentimin e kësaj pike: Po sjellim ne vemendjen tuaj serish DST,
perkatesisht specifikimet teknike/pika 2.2 Qellimi ku citojme: Qellimi eshte qe te implementohet
nje zgjidhje sipas praktikave me te mira e menaxhimit sistemeve per Backup/Restore/Monitoring
ne platforma teresisht te sigurta per majtjen e disponueshmerise te sherbimeve dhe te te dhenave
gjithashtu, per aparat qendror dhe per perdoruesit e tjere te sherbimeve ne OST. Zgjidhje e
dedikuar me platforma virtuale eshte nje nga teknologjite qe ka aftesine per te permiresuar
proceset e kryerjes se puneve dhe sherbimeve si dhe efikasitetin duke ofruar disponueshmeri me
te madhe. Sistemi i automatizuar dhe shkallezuar i backup eshte nje nevoje e domosdoshme per
tu pergjigjur nevojave te sotme qe ka OST per sherbimet, sigurine e informacionit si dhe per
perdoruesit e sherbimeve te kompanise. Sa me siper kërkohet që të gjithë pajisjet të do të blihen
instalohen dhe konfigurohen në ambientet e OST dhe të sigurohet transferimi i të dhënave nga
magazinat storage ekzistuese në të rejat që do te instalohen. Në përfundim të këtij projekti OST
do të ketë transferuar të gjitha sistemet/platformat në pajisjet e reja dhe do të ketë mundësinë të
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Zhvillojë sisteme/programe sizas zhvillimeve më të reja teknologjike. Afati realizimi te ketij
projekti eshte 60 dite. Projekti duhet te zhvillohet ma oleratori ekonomik me celesa ne dore.
Jemi 100% dakord me kete paragraf të përgjigjes e AKsë. Këto funksionalitete kërkohen në DT
dhe rrjedhimisht edhe certifikimi i njohurive për detyra mund dhe duhet të kërkohet si kriter
kualifikimi nga AK-ja. Problemi qëndron qe Micmsoft ka certifikata njohurish të kombinuara ose
njohurish specifike (exams card) per të gjitha detyrt e specifikuara. Ajo që jemi kunder është qe
mos te kerkoje certifikata që shkojne përtej ketyre detyrave.
AK-ja vazhdon në argumentimin e kësaj pike: Nga kerkesat e AK ne specifikime teknike shprehet
shume qarte se kjo kontrate objekt prokurimi permban me detaje secilin nga proceset qe mbulon
ky kualifikim. Po citojme se stafi kualifikuar duhet te kete njohuri ne magazinat (storage),
sigurine e informacionit, administrimin e pajisjeve te datacenter te cilat do te transferohet e
magazinat (storage) qe do te instalohen ne baze te kesaj kontrate. Kjo nuk është aspak e vërtetë.
Nuk është kërkuar në asnjë vend në Dokumentet e Tenderit “administrimin e pajisjeve të
datacenter”. Nuk përmendet as direkt dhe as indirekt në DT që një funksionalitet i tillë do të jetë
detyrë zbatimi e OE fitues. Madje as termi datacenter (shqip apo anlgisht qoftë) nuk ekziston në
DT. Nuk mund të justifikojë AK-ja një shkelje të ligjit me sajesa apo gënjeshtra.
AK-ja vazhdon në argumentimin e kësaj pike: AK veren se OE ne ankesen e tij pretendon se AK
nuk ka kerkuar instalimin apo konfigurimin e pajisjeve pasi ka aktualisht infrastrukture cloud. As
kjo nuk është e vërtetë. Ne si operator kemi theksuar që AK nuk ka kerkuar instalimin apo
konfigurirmin në lidhje me infrastrukturën cloud. Nuk kemi cituar asnjë shkak pse AK-se e bën
këtë pasi është vendim që i takon AK-së, dhe për më tepër e kemi argumentuar që AK-ja me
cloud ekzistues, nënkupton që cloud që sot ekziston vetëm në mendjen e AK-se dhe do ta instalojë
në të ardhmen.
AK-ja vazhdon në argumentimin e kësaj pike: Sjellim ne vemendjen e OE se si dhe kerkohet
shume qarte kjo kontrate duhet te zhvillohet nga OE me "celesa ne dore". Eshte detyrim i OE te
kryeje ne infrastrukturen e AK instalimet dhe konfiguret e nevojshme per realizimin e plote te
kontrates. Per kete arsye AK ka shprehur qarte ne DST cfare kerkohet nga ky projekt dhe cfare
ka aktualisht ne infrastrukturen ekzistuese. Theksojme se AK eshte shprehur shume qarte ne
kerkesat e saj se OE ofertues duhet te kene kualifikimet e duhura dhe te provoj ne qe mundesojne
realizimin e kontrates me ane te nje stati te kualifikuar ne infrastrukturen e nje institucioni i cili
eshte nje "objekt te rendesise se vecante" ne infrastrukturen energjitike te vendit. Bazuar ne LPP
Nr. 9643 date 20.11.2006 i ndryshuar dhe VKM nr. 914, date 29.12.2014, Neni 46 pika b) aftesia
teknike: operatoret ekonomike vertetojne se zoterojne kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makinerite, pajisjet e asete te tjera fizike, aftesite
organizative, reputacionin dhe besueshmerine, pervojen e duhur, si dhe personelin e nevojshem,
per te zbatuar kontraten, sic eshte pershkruar nga autoriteti kontraktor ne njoftimin e objektit te
kontrates,
Jemi 100% dakord, edhe me këtë paragraf të përgjigjes e AK-së. Ligji i mundëson AK-së të
kërkojë njohuritë teknike të nevojshme nga operatori, por ndërkohë shtojmë se LPP e pengon
AK-në të kërkojë njohuri teknike që nuk kanë lidhje me mallrat dhe shërbimet dhe funksionet që
po prokurohen.
AK-ja vazhdon në argumentimin e kësaj pike: Bazuar sa me siper ju bejme me dije se
kualifikimet e kerkuara jane plotesisht ne perputhje me objektin e prokurimit sipas kerkesave ne
DST. Ne raport me volumin e punes se kerkuar ky kriter eshte minimalist. Argumentet e
renditura më sipër provojnë se kualifikimet e kërkuara NUK janë plotësisht në përputhje me
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objektin e prokurimit sipas kërkesave ne DST. Në raport me volumin e punës së kërkuar ky kriter
mund të jetë i pamjaftueshëm, pasi ka njohuritë që nevojiten për të finalizuar këtë projekt për të
cilat nuk është kërkuar certifikatë profesionale. Kjo është një provë shtesë që AK-ja indirekt e
pohon me gojën e saj që kriteret e kualifikimit profesional nuk i ka ndërtuar sipas nevojave të
projektit por ndoshta sipas inventarit të certifikatave të një operatori ekonomik të caktuar.
AK-ja vazhdon në argumentimin e kësaj pike: Ne lidhje me statusin e kualifikimit qe OE
pretendon se eshte terhequr. Sqarojme se kualifikimi kerkuar eshte aktiv dhe i vlefshem. AK nuk
kerkon te beje asnje diskriminim duke kerkuar kualifikimi te nje standardi global te dhenat e te
cilave jane publike ne faqe zyrtare. Konstatimi i OE-së që kjo certifikatë është hequr nga sistemi
i certifikimit të Microsoft që në Vitin 2018, është 100% i vërtetë dhe lehtësisht i verifikueshëm në
linkun
zyrtar:
https://www.microsoft.com/en-us/learning/mcse-cloud-platforminfrastructure.aspx
Kjo nuk do të thotë që certifikata MCSE në Cloud Platform and Infrastructure është e
pavlefshme. Certifikatat Microsoft nuk skadojnë kurrë. Mund të kesh një certifikatë për sistemet
Microsoft të Vitit 1995, askush nuk ta mohon që njohuritë për atë sistem i ke marrë, por sot më
2020 nuk e merr dot një certifikatë të tillë sepse është e vjetëruar dhe zëvendësuar me njohuri më
moderne. Por edhe sikur njohuritë profesionale të MCSE në Cloud Platform and Infrastructure
të jenë shumë të vlefshme dhe aktive, fakti që operatorëve ekonomik prej 18 muajsh u privohet e
drejta për ta përfituar këtë njohuri, për një sistem specifik të një prodhuesi specifik (kujdes LPP
është kundër specifikimeve dhe kritereve që të çojnë në një prodhues të vjetër) është diskriminim
ndaj operatorëve ekonomik dhe vret konkurrencën në tender. Cdo kualifikim i tille ose ekuivalent
i ofurar nga OE eshte ne perputhje me kerkesat e DST, per kete arsye AK do te shtojë
togefjaleshin ose ekuivalent tek pika 2.3.7 e kapacitetit teknik. Së pari, AK-ja ndonëse ka kaluar
1 javë nga kthimi i përgjigjes ndaj ankesës së operatorit ekonomik, ABS shpk, nuk e ka publikuar
ende një shtojcë ku të reflektohet ky ndryshim, dhe këtu është në shkelje të LPP-së. Së dyti, jemi
në një situatë shkelje të shumëfishtë të Rregullores së Prokurimeve Publike. 1. kjo është një
certifikatë e specializuar vetëm dhe vetëm për teknologjitë e prodhuesit Microsoft (pra një
prodhues i vetëm). 2. kjo certifikatë është hequr nga lista e certifikimeve të Microsoft që prej vitit
2018 (pra e pamundur të merret edhe sikur ti zotërosh shkëlqyeshëm njohuritë respektive). 3.
Microsoft nuk ka bërë konvertim apo upgrade të kësaj certifikate në një certifikate tjetër dhe si
rrjedhim deklaron që MCSE: Cloud Platform and Infrastructure nuk është ekuivalente me asnjë
certifikate tjetër specifike te Microsoft. Është demontuar si certifikatë dhe provimet ekuivalente
të provimeve përbërëse të kësaj certifikata kanë kaluar në certifikime të tjera përzier me element
të tjerë jashtë skopit të certifikimit në fjalë. Si konkluzion AK-ja ka vendosur si kriter kualifikimi
një certifikatë profesionale që bie pjesërisht jashtë objektit të tenderit, e cila është e një
prodhuesi të vetëm dhe për të cilën nuk ekziston asnjë certifikim ekuivalent, dhe si e tillë duhet
hequr nga kriteret kualifikuese të këtij prokurimi publik. Kjo bie në kundërshtim me Nenin 28,
pika 2, të VKM 914 dhe me Nenin 23 të LPP. Neni 28 Kontratat e shërbimeve 2. 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.
Sjellim në vëmendje të Komisionit të Prokurimit Publik, se AK-ja është duke bërë manovra të
pandershme për të shpikur kinse ekzistencën e certifikatave ekuivalente me MCSE: Cloud
Platform and Infrastructure. Këtë e provon dhe një sqarim për operatorët ekonomik të shpallur
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më datë 12.04.2020, disa ditë pas përgjigjes që AK-ja ka bërë ndaj ankesës së operatorit ABS
shpk). Në këtë sqarim AK-ja thotë në lidhje me certifikatën MCSE: Cloud Platform and
Infrastructure, për të cilën është bërë kërkesë për sqarim nga një OE, se (citojmë): Per sa i takon
pikes qe kjo eshte hequr nga lista e certifikimeve te Microsoft, cdo certifikate e cila mbulon
kompetencat dhe aftesite e kerkuara si: data center, teknologjite cloud, virtualizim,
administrimin e sistemeve, storage dhe njetin do te jete ekuivalente apo e pranueshme per A.K.
Nuk ka asnjë certifikatë Microsoft që mbulon njëkohësisht të gjitha këto njohuritë e kërkuara nga
AK-ja. Madje nuk ka certifikata të tilla për asnjë prodhues softuerësh dhe platformash Cloud. Që
ta demaskojmë deri në fund këtë maskim të shkeljes së ligjit nga AK-ja le të shpjegojmë se si
është i ndërtuar sistemi i certifikimit Microsoft dhe në veçanti certifikata MCSE: Cloud Platform
and Infrastructure. Certifikimi i njohurive Microsoft është i bazuar në provimet e specializuara
(Exams) kombinime të ndryshme të disa “exams” prodhojnë certifikata të niveleve më të larta.
Për tu certifikuar me MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, kërkohet të ndiqet kjo rrugë
(path në gjuhën e Microsoft): httpss://ëëë.microsoft.com/en-us/learning/mcse-cloud-platforminfrastructure.aspx
MCSE: Cloud Platform and Infrastructure = MCSA Ëindoës Server 2016 2012 + 1 prej
provimeve të mëposhtme
Kodi provimit
Klasa e provimeve “Cloud Platform and Infrastructure”
Exam 70-532
Developing Microsoft Azure Solutions
Exam 70-533
Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
Exam 70-535
Architecting Microsoft Azure Solutions
Exam 70-473
Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions
Exam 70-475
Designing and Implementing Big Data Analytics Solutions
Exam 70-744
Securing Windows Server 2016
Exam 70-745
Implementing a Software-Defined Datacenter
Exam 70-413
Designing and Implementing a Server Infrastructure
Exam 70-414
Implementing an Advanced Server Infrastructure
Exam 70-537
Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack
Pra ekuivalentja e certifikatës MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, ka qenë dhe është për
Microsoft certifikata e MCSA Windows Server 2016 2012 + një nga 10 provimet plotësuese në
listë. Si rrjedhim nëse do flisnim për konceptin e certificates equivalente do nënkuptonim
zotërimin e njëkohëshëm të dy certifikatave nga një ekspert i vetëm sipas formulës që përcaktuar
nga Microsoft dhe që është MCSA Server 2016 2012 + një prej provimeve të grupit “Cloud
Platform and Infrastructure. Pra certifikata ekuivalente duhet të ishte për njërin nga
teknologjitë: data center, teknologjite cloud, virtualizim, administrimin e sistemeve, storage dhe
rrjetin dhe jo për të gjitha menjëherë pasi nuk ka certfikatë që përzien kaq shumë njohuri në një
certifikatë të vetme.
Kërkesë 1.1
Kërkojmë nga heqjen nga pika 2.3.7 e kriterit për një ekspert të certifikuar MCSE: Cloud
Platform and Infrastructure sepse bie jashtë objektit të tenderit, është një prodhuesi të vetëm dhe
për të cilën nuk ekziston asnjë certifikim ekuivalent.
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Kërkesë 1.2 Në rastin se kërkesa 1.1 nuk pranohet nga KPP, atëherë AK-ja të shpalli me anë të
një shtojce ndryshimin e kriterit në AK-se ku: a. Të shtojë togfjalëshin ose ekuivalent tek pika
2.3.7 e kapacitetit teknik.
b. Të deklarojë qartë dhe në mënyrë eksplicite që certifikatë ekuivalente do të quhen skema e
certifikimit ekuivalent të deklaruar nga Miscrosoft ose më e lartë.
ANKESE 2
Ankesa 2, e operatorit ekonomik pranë e AK-së është pranuar si e drejtë nga AK-ja e cila ka
thënë se: argumentuar se Afati i levrimit do do te jete 60 dite. Per kete pike, AK do te publikoje
edhe nje Shtojce per modifikimin e dokumenteve te tenderit, per te korrigjuar kete lapsus. Por
ndërkohë nuk e ka publikuar këtë ndryshim në shtojcë.
Kërkesë 2 Kërkojmë që të publikohet një shtojcë që do të unifikojë në të gjithë dokumentet e
tenderit se : “afati i lëvrimit do te jete 60 ditë”.
ANKESE 3
Në ankesën 3, të operatorit ekonomik pranë e OE është argumentuar se në pikën 4, të zgjidhjes
teknike “4. KERKESAT TEKNIKE TE PERGJITHSHME TE ZGJIDHJES BACKUP” AK-ja ka
qënë totalisht e paqarte çfarë kërkohet te realizohet. AK ka kërkuar një infrastructure converged,
e cila në vetvete përbehet si nga kapacitet procesimi ashtu edhe nga kapaciteti storage. Sipas,
specifikimeve teknike AK kërkon te beje migrimin e te gjithë shërbimeve nga infrastruktura e
vjetër në infrastrukturën e re. Sipas titullit te projektit, AK kërkon të realizoje “Implementimin e
një sistemi backup dhe Disaster Recovery”, ndërkohë që në asnjë pikë të dokumentit nuk ka
sqaruar a do të bëhet backup e ku do bëhet backupi dhe cila është infrastruktura që do të shërbej
si disaster recovery. AK ka kërkuar një sistem softuer backup me disa karakteristika, por që nuk
ka sqaruar nëse te dhënat kërkohet të bëhen backup edhe ku do të bëhen backup. Mënyra se si
është përshkruar zgjidhja është shume sipërfaqësore edhe ka paqartësi teknike me qëllimin që
kërkon të arrijë ky prokurim. AK-ja është përgjigjur për këtë pikë të ankesës
Me anë të ketij projekti OST synon të përmirësojë sigurine dhe disponueshmerine e te dhenave,
pajisjet dhe infrastukturën e saj për të përballuar zhvillimet teknologjike të kohës. Qellimi eshte
qe te implementohet nje zgjidhje sipas praktikave me te mira e menaxhimit sistemeve per
Backup/Restore/Monitoring ne platforma teresisht te sigurta per ruajtjen e disponueshmerise te
sherbimeve dhe te te dhenave gjithashtu, per aparat qendror dhe per perdoruesit e tjere te
sherbimeve ne OST. Zgjidhje e dedikuar me platforma virtuale eshte nje nga teknologjite qe ka
aftesine per te permiresuar proceset e kryerjes se puneve dhe sherbimeve si dhe efikasitetin duke
ofruar disponueshmeri me te madhe. Sistemi i automatizuar dhe shkallezuar i backup eshte nje
nevoje e domosdoshme per tu pergjigjur nevojave te sotme qe ka OST per sherbimet, sigurine e
informacionit si dhe per perdoruesit e sherbimeve te kompanise.
Sa me siper kërkohet që të gjithë pajisjet të do të blihen instalohen dhe konfigurohen në
ambientet e OST dhe të sigurohet transferimi i të dhënave nga magazinat storage ekzistuese në të
rejat që do te instalohen. Në përfundim të këtij projekti OST do të ketë transferuar të gjitha
sistemet/platformat në pajisjet e reja dhe do të ketë mundësinë të Zhvillojë sisteme/programe
sizas zhvillimeve më të reja teknologjike. Afati realizimi te ketij projekti eshte 60 dite. Projekti
duhet te zhvillohet ma oleratori ekonomik me celesa ne dore.
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Ne kerkesat e AK shprehet qarte qellimi per ndertimin e nje infrastrukture per ruajtjen e te
dhenave. AK ne dokumentin teknik ka bere nje pasqyre te sakte te infraruktures ekzituese duke
qartesuar per cdo OE ofertues se cilat jane qellimet konkrete te realizimi tek kesaj kontrate
objekt prokurimi. Ne paragrafin e meposhtem te pikes 2.2 tek specifikime teknike shprehet qarte
citojme:
Sa me siper kërkohet që të gjithë pajisjet të do të blihen instalohen dhe konfigurohen në
ambientet e OST dhe të sigurohet transferimi i të dhënave nga magazinat storage ekzistuese në të
rejat që do te instalohen.
AK ne dokumentin teknik te paraqitur ne DST sqaron ne menyre shteruese se cila eshte
infrastruktura ekzistuese dhe cilat jane detyrimet qe OE do te kete ne zbatim te kesaj kontrate
objekt prokurimi.
Sikurse lexohet, në përgjigjen e saj AK-ja ka sqaruar vetëm pjesën e parë të kërkesës 3 të bërë
nga OE, pra ka sqaruar ku dhe si do të ndërtohet infrastruktura e re, por nuk i është përgjigjur
pyetjes së dytë të kërkesës 3: A eshte në qëllimin e projektit krijimi i infrastruktures qe do te
shërbejë si site sekondar dhe DCR (disaster recovery center) dhe/ ose zgjidhje per back-up te te
dhënave? AK në specifikime teknike nuk thotë as ku do ndodhet site sekondar dhe DCR dhe as a
do të integrohen në sistem pajisjet ekzistuese apo misioni i tyre mbaron pras transferimit të të
dhënave? Të sqarohet sakte dhe plotësisht qëllimet teknike qe kërkon te arrije ky projekt duke i
dhene përgjigje shteruese dhe pa ekuivokë dy pyetjes te mëposhtme: A është në qëllimin e
projektit krijimi i infrastruktures qe do te shërbejë si site sekondar dhe DCR (disaster recovery
center) dhe/ ose zgjidhje per back-up te te dhënave ? Nëse po, ku do të instalohet DCR.
ANKESE 4
Në ankesën 4, të operatorit ekonomik pranë AK-se është argumentuar se në pikën 4, të zgjidhjes
teknike: “Zgjidhja duhet te jete e unifikuar nga nje prodhues i vetem, produktet fizike si dhe
zgjidhja backup qe ofrohet.”. AK duhet te marrë në konsideratë faktin, që zgjidhje si kjo e
kërkuar, janë zgjidhje të kombinuara harduer dhe softuer. Në zgjidhje të tilla, pjesa e harduerit
është infrastrukture e kompozuar e quajtur converged infrastracture, e cila mund te ofrohet nga
prodhuesit më të mëdhenj harduer në treg si Dell, HPE, IBM, Fujitsu etj. Kushti që harduer dhe
softuer të jenë të të njëjtit prodhues jo vetëm që është diskriminues dhe largon konkurrencën, por
duke qenë se është një “zgjidhje” që shkon kundër praktikave më të suksesshme mbarë botërorë
të cilat sot përdoren nga mbi 90% te institucioneve private dhe publike, dhe që është harduerët
blihen tek prodhuesit e harduerëve dhe softuerët tek prodhuesit e softurëve duke garantuar si
zgjidhje teknike cilësorë dhe kosto projekti më të ulta. Në boten e sotme TIK ku platformat dhe
protokollet janë te gjitha te integruara praktika ‘bliji te gjitha të një prodhuesi” është primiteve,
e shtrenjte dhe jo cilësorë dhe në rastin konkret behet për të lënë vetëm një ose dy prodhues në
lojë dhe për te hequr qafe konkurrencën. AK nuk është mjaftuar me faktin qe po kërkon harduer
dhe softuer nga një prodhues I vetëm por ka shkuar në nivel bllokimi tenderi total, vetëm për një
marke të caktuar. Nisur nga specifikimet teknike të cilat janë copy-paste të një prodhuesi të
vetëm, është e qartë që zgjidhja që AK-ja kërkon të implementohet është e kufizuar edhe e
mbyllur në një prodhues të vetëm, që është Cohesity. Në këtë mënyrë AK-ja nuk e lejon fare
konkurrencën e lirë midis prodhuesve të ndryshëm. Në baze të ligjit dhe rregullores se
prokurimeve publike specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë
markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës
shërbimi. AK-ja është përgjigjur për këtë pikë të ankesës:
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Me anë të ketij projekti OST synon të përmirësojë sigurine dhe disponueshmerine e te dhenave,
pajisjet dhe infrastukturën e saj për të përballuar zhvillimet teknologjike të kohës. Qellimi eshte
qe te implementohet nje zgjidhje sipas praktikave me te mira e menaxhimit sistemeve per
Backup/Restore/Monitoring ne platforma teresisht te sigurta per ruajtjen e disponueshmerise te
sherbimeve dhe te te dhenave gjithashtu, per aparat qendror dhe per perdoruesit e tjere te
sherbimeve ne OST. Nje zgjidhje sipas praktikave me te mira nenkupton per AK nje zgjidhje
funksionale, me kosto sa me te ulet jo vetem blerje por edhe mirembajtje dhe operimi.
Zgjidhja qe AK kerkon e unifikuar nga nje prodhues mundeson nje mirembajtje me kosto me te
ulet dhe te centralizuar per sistemin e ri qe do te vendoset. Eshte pikerisht per arsye se zgjidhjet
e vjetra te ofruara ne menyre te copetuar nga prodhues te ndryshem po rrisin ndjeshem koston
dhe krijojne pamundesine e mbajtjes ne gjendje aktive te pajisjeve dhe licensave.
Ju bëjmë me dije se sistemet Backup/Restore/Monitoring jane sisteme homogjene të së njëjtës
natyrë dhe kryejnë të njëjtin funksion pavarsisht nga marka që kanë. Për të ruajtur nje standard
se me te larte AK thekson se cilëndo nga markat e ofruara nga OE ofertues ne kete procedure do
te sjelle dhe mirembajtjen e sistemit në gjendje optimale pune me nje kosto me te ulet. Theksojme
se AK ka përcaktuar në mënyrë të qartë ne DST produktet dhe sherbimet që kërkohen, së bashku
me përshkrimet e tyre, duke përcaktuar kështu në mënyrë të dukshme edhe qellimin e kesaj
kontrate objekt prokurimi. AK veren se OE ankimues, në lidhje me piken 4 ngre pretendime të
përgjithshme duke cituar marka pajisjesh te ndryshme dhe duke paraqitur te dhena
kontradiktore. Ne 2 paragrafet e pare te ankeses nr 4 OE shprehet se keto ofrohen nga
prodhuesit e medhenj nderkombetar te cilet ofrojne keto zgjidhje ne intitucione private dhe
shteterore. Ne paragrafin e dyte te ankeses numer 4 OE citojme shprehet se: “Ne boten e sotme
TIK ku plaformat dhe protokollet jane te gjithe te integruara bliji te gjitha ne nje vend eshte
primitive dhe e shtrenjte"
Po ndalemi tek paragrafi i fundit i cili është thelbi i gjithë ankesës së operatorit tonë ekonomik
dhe të cilën sikurse edhe në një rast më sipër OE-ja e citon të ndryshuar duke i devijuar nga
konteksti për të cilën është thënë. Ne si operator ekonomi jemi kundër prokurimit me komponentë
të zgjidhjes nga një prodhues i vetëm dhe jo në një vend i vetëm. Nga sa kuptojmë nga shpjegimi
i saktë që AK-ja ka dhënë në përgjigje të ankesës, AK-ja dhe ne si operator ekonomik kemi qasje
dhe argumente të njëjta për kriterin në fjalë dhe e gjithë mosmarrëveshja ka ardhur nga
formulimi jo shumë i qartë i kërkesës në specifikimet teknike. Ajo që ne kemi theksuar, është që
në praktikat botërore kompanitë e softuer ofrojnë zgjidhje me harduer të brandeve me të mira
harduer, por ku integrimi dhe optimizimi soft-hard si edhe suporti përditësimet dhe mirëmbajtja
merren përsipër 100 % nën garancinë e plotë profesionale të prodhuesit softuer i cili e shet
harduer dhe softuer bashkë si një paketë e integruar. Në mënyrë identike veprojnë edhe
kompanitë e harduerit duke integruar zgjidhjet softuer nën certifikimin dhe përgjegjësinë 100%
të tyre. P.sh një zgjidhje servera storage e HPE-së vjen nga fabrika e HPE-së me licenca dhe
konfigurime të sistemit të operimit Microsoft dhe sistemit të virtualizimit VMëare, dhe është
pikërisht HPE që e shet dhe suportin për të gjithë pjesën softuer dhe jo Microsoft dhe VMëare.
Në bazë të nenit 23, pika 1, të LPP, “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”
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Meqenëse jemi në një situatë, ku formulimi i specifikimit lë hapësirë për dykuptimshmëri duke
krijuar pengesa për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e
ofertuesve dhe ka nevojë që AK-ja ta shprehi më të plotë specifikimin ku të dali tërësisht e qartë
objektivi që kërkon AK-ja të arrijë.
Kërkesë 4
Kërkojmë që në specifikimet teknike, pika 4, KERKESAT TEKNIKE TE PERGJITHSHME TE
ZGJIDHJES BACKUP, specifikimi i kërkuar në paragrafin e fundit të shprehet më qartë dhe më
plotë:
ISHTE “Zgjidhja duhet te jete e unifikuar nga nje prodhues i vetem, produktet fizike si dhe
zgjdhja backup qe ofrohet. ”.
BEHET “Zgjdhja duhet te jete e integruar dhe ofruar si produkt i unifikuar nga nje prodhues i
vetem, produktet fizike si dhe zgjidhja backup qe ofrohet.”.
ANKESE 5
AK-ja është përgjigjur për këtë pikë të ankesës:
Per hartimin e specifikimeve teknike AK ka pershkruar minimumin ose teresine e elementeve me
te rendesishme perberese, qe garantojne cilesine e kerkuar, ne perputhje me nenin 23 te LPP dhe
qe i vlereson mallrat si te pranueshme per funksionet e kerkuara, parashikuar edhe 16 nga neni
27, pika 1 e VKM nr.914, date 29.12.2014 "Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik", i
ndryshuar. AK ne hartimin e specifikimeve teknike eshte referuar ne kerkesat funksonale, kjo ne
reference te standarteve nderkombetare dhe plotesisht ne pajtueshmeri me kerkesat funksionale
te realizimit te kesaj kontate objekt prokurimi. OE ne parashtrimin e tij ka paraqitur nje tabele
me te dhenat e nje pajisje nga nje prodhues i caktuar duke u mjaftuar si fakt per ndryshimin e
specifikimeve teknike. OE citon nenin 23 te LPP ne lidhje me hartimin e specifikimeve teknike pa
dhene asnje argument se cili eshte kriteri diskiminues ne keto specifikime dhe cilat jane
elementet qe duhet ndryshuar sipas OE ne keto specifikime. AK thekson se specifikimet teknike te
cituara nga OE nuk kane asnje kriter diskriminues, ne to nuk permendet marke, origjine,
emertim, patente apo vizatim apo nje prodhues i caktuar qe te favorizohet ne kete procedure. Ne
dijeni te AK kerkesat funksionale dhe specifikimet teknike te kerkuara realizohen edhe nga
kompani apo prodhues te tjere si psh: "Nakivo", "Rubrik", etj. Pavaresisht sa me siper AK ka
respektuar edhe detyrimet e nenit 23/5 te LPP-se ne te gjitha rastet kur permendet "marke"
perfshihet termi "ekuivalente".
Është e vërtetë që në specifikimet teknike nuk përmendet markë, origjine, emertim, patente apo
vizatim apo nje prodhues i caktuar qe te favorizohet, pasi kjo do ishte shumë naive nga ana e
AK-së. Kjo nuk e ndryshon faktin flagrant që specifikimet teknike janë copy-paste të prodhuesit
Cohesity, modeli C4300. Kriteri diskriminues, që AK-ja bën kinse sikur nuk e kupton qëndron në
faktin që në fushën TIK dhe jo vetëm, përdorimi 100% i specifikimeve të një brandi të caktuar
duke i fshirë vetëm etiketën, favorizon në mënyrë të pandershme këtë prodhues, në dy mënyra: e
para eleminon mbi 80% të prodhuesve të mëdhenj botëror që kanë zgjidhje dhe konfigurim tjetër
të ngjashëm por jo 100% të njëjtë (kuptimi i fjalës ekuivalent është 100% të njëjtë) dhe tek 20% i
mbetur duhet të hyjnë me seri më të larta dhe më të shtrenjtë për të arritur kombinacionin
perfekt kritereve të prodhuesit të parazgjedhur nga AK-ja.
Po e japim me një ilustrim të thjeshtëzuar. Nëse të gjithë prodhuesit e mëdhenj të Vinçave në
botë prodhojnë vinça derrick me kapacitete standarde 20 ton, 40 ton, 70 ton, etj., dhe një
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prodhues i vetëm e ka kapacitetin 22 ton, nëse në kriteret e një tenderi për të blerë vinç vendoset
kapaciteti minimal 22 ton, të gjithë prodhuesit do të vijnë me zgjidhje 40 ton, dhe do të jenë 50%
më të shtrenjtë. Tani imagjino në fushën TIK të kombinosh 10-12 parametra si ky i peshëmbajtjes
së vinçit, kjo automatikisht i rrit kostot për konkurrencën në dyfish. Pra në fushën TIK, marrje
copy-paste e specifikimeve nga një brand i caktuar i jep këtij brandi një avantazh të dyfishtë mbi
konkurrencën, çka bie ndesh me Nenin 23, pika 2 e LPP-së që kërkon që Specifikimet teknike
duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe me Nenin 23, pika 5, ku vërtetë
AK-ja nuk ka përdorur referencë të një marke të veçantë por ka përdorur kërkesat e plota të një
marke të veçantë.
Kërkesë 5
Kërkojmë ndryshimin e specifikimeve teknike për zërin 5.1 “Këkresat teknike te Sistemi Backup
HË” në mënyrë që të jenë të hapura për të lejuar konkurrencën e lirë të brandeve, minimalisht
tre prodhuesve të tjerë që i plotësojnë njëkohësisht si kërkesat harduer dhe ato softuer.
ANKESE 6
AK-ja është përgjigjur për këtë pikë të ankesës:
Per hartimin e specifikimeve teknike AK ka pershkruar minimumin ose teresine e elementeve me
te rendesishme perberese, qe garantojne cilesine e kerkuar, ne perputhje me nenin 23 te LPP dhe
qe i vlereson mallrat si te pranueshme per funksionet e kerkuara, parashikuar edhe 16 nga neni
27, pika 1 e VKM nr.914, date 29.12.2014 "Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik", i
ndryshuar. AK ne hartimin e specifikimeve teknike eshte referuar ne kerkesat funksonale, kjo ne
reference te standarteve nderkombetare dhe plotesisht ne pajtueshmeri me kerkesat funksionale
te realizimit te kesaj kontate objekt prokurimi. OE ne parashtrimin e tij ka paraqitur nje tabele
me te dhenat e nje pajisje nga nje prodhues i caktuar duke u mjaftuar si fakt per ndryshimin e
specifikimeve teknike. OE citon nenin 23 te LPP ne lidhje me hartimin e specifikimeve teknike pa
dhene asnje argument se cili eshte kriteri diskiminues ne keto specifikime dhe cilat jane
elementet qe duhet ndryshuar sipas OE ne keto specifikime. AK thekson se specifikimet teknike te
cituara nga OE nuk kane asnje kriter diskriminues, ne to nuk permendet marke, origjine,
emertim, patente apo vizatim apo nje prodhues i caktuar qe te favorizohet ne kete procedure
Është e vërtetë që në specifikimet teknike nuk përmendet markë, origjine, emertim, patente apo
vizatim apo nje prodhues i caktuar qe te favorizohet, pasi kjo do ishte shumë naive nga ana e
AK-së. Kjo nuk e ndryshon faktin flagrant që specifikimet teknike janë copy-paste të prodhuesit
Cohesity, modeli C4300. Kriteri diskriminues, që AK-ja bën kinse sikur nuk e kupton qëndron në
faktin që në fushën TIK dhe jo vetëm, përdorimi 100% i specifikimeve të një brandi të caktuar
duke i fshirë vetëm etiketën, favorizon në mënyrë të pandershme këtë prodhues, në dy mënyra: e
para eleminon mbi 80% të prodhuesve të mëdhenj botëror që kanë zgjidhje dhe konfigurim tjetër
të ngjashëm por jo 100% të njëjtë (kuptimi i fjalës ekuivalent është 100% të njëjtë) dhe tek 20% i
mbetur duhet të hyjnë me seri më të larta dhe më të shtrenjtë për të arritur kombinacionin
perfekt kritereve të prodhuesit të parazgjedhur nga AK-ja.
Po ti bashkosh këtu dy faktet e tjera që edhe specifikimet e harduerit janë copy-paste të
prodhuesit Cohesity, dhe zgjidhja kërkohet e gjithë, harduer dhe softuer, të ofrohet nga një
prodhues i vetëm atëherë gjithçka bëhet shumë-shumë e vështirë për të konkurruar me brande të
tjera që të mund të arrijnë 100% specifikimet teknike të ofruara me çmime konkurruese. Sikurse
argumentuam në Ankesën 5, në fushën TIK, marrje copy-paste e specifikimeve nga një brand i
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caktuar i jep këtij brandi një avantazh të dyfishtë mbi konkurrencën, çka bie ndesh me Nenin 23,
pika 2 e LPP-së që kërkon që Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të
gjithë kandidatët dhe me Nenin 23, pika 5, ku vërtetë AK-ja nuk ka përdorur referencë të një
marke të veçantë por ka përdorur kërkesat e plota të një marke të veçantë.
KËRKESË 6
Kërkojmë ndryshimin e specifikimeve teknike për zërin 5.1 “Këkresat teknike te Sistemi Backup
HË” në mënyrë që të jenë të hapura për të lejuar konkurrencën e lirë të brandeve, minimalisht
tre prodhuesve të tjerë.
ANKESË 7
AK-ia është përgjigjur për këtë pikë të ankesës: AK ne dokumentin e specifikimeve teknike ka
bere nje pasqyre te sakte te infrastruktures ekzituese. Theksojme se AK eshte shprehur shume
qarte qarte te dhenat teknike te pajisjeve hardëare qe ka ne perdorim. Te dhenat e tyre jane pjese
e specifikimeve teknike ne DST shtojca numer 10. Infrastrukrua eshte e bazuar mbi nje sistem
virtualizim Vmëare Esxi 5.5 per Cluster 1 dhe Hyper -V Windows server 2012 R2 per Cluster 2.
Sistemet e operimit ne perdorim jane: MS windows server 2008, 2012, 2016 dhe Linux Centos 7,
Linux redhat. Te gjitha pajisjet hardware me te dhenat qe jane aktive dhe ne operimi pershkruar
nuk kane as nje suport aktiv nga prodhuesit e tyre respektiv.
AK-ja i është përgjigjur pjesërisht kërkesës së operatorit ekonomik duke dhënë disa
informacione plotësuese por të pamjaftueshme. Më e rëndësishmja është që AK-ja deklaron se të
gjitha pajisjet harduer dhe sistemet e të dhënave aktive në to nuk kane asnjë suport aktiv nga
prodhuesit e tyre respektiv. Kjo e lë zbulur OE ndaj risqeve të mosfunksionimit siç duhet të
sistemeve ekzistuese gjatë procesit të emigrimit dhe pengimin e ecurisë së procesit si edhe riskun
e kostove eventuale shtesë. Gjithashtu AK-ja nuk është shprehur në lidhje me garantimin e
kompatibilitet të plotë midis sistemeve ekzistuese dhe sistemeve të reja që po prokurohen.
Kërkesë
Kërkojmë që AK-ja të deldarojë në dokumentet e tenderit se: Infrastruktura ekzistuese është në
gjendje optimale për të realizuar lëvizjen e shërbimeve aktuale dhe se ka kompatibilitet të plotë
midis specifikimeve teknike të harduerit te ri qe po prokurohet edhe shërbimeve ekzistuese. Çdo
problem i papritur qe mund të lindi në lidhje me sa më sipër do të mbetet në përgjegjësinë e AKse përfshirë edhe kostot eventuale për korrigjimin e tij.
ANKESE 8
Në ankesën 8, të operatorit ekonomik pranë AK-se janë bërë disa mini-kërkesa për të eliminuar
disa paqartësi teknike në lidhje me parametrat teknike të sistemeve. AK-ja nuk ka kthyer
përgjigje për vetëm njërën prej kërkesave, që ka lidhje me parametrin
Kapaciteti Flash/modul

Minimalisht 1,6 TB raw

Çfare nënkuptoni me memorje flash? A do te konsiderohet zgjidhje e vlefshme SSD? A do te
konsiderohet zgjidhje e vlefshme NVME?Meqenëse LPP, detyron autoritetin kontraktor të japi
përgjigje për çdo pyetje, atëherë kërkojmë kthim-pérgjigje edhe për këtë pyetje teknike të
kapërcyer. […]”
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II.5.Në datë 24.04.2020, nëpërmjet shkresës me nr.2389/1prot., datë 22.04.2020, është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik, informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
ankesën e operatorit ekonomik ankimues.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, informacionit dhe dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor,

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Advanced Business Solutions ABS” sh.p.k. për modifikimin e dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt
shqyrtimi, me argumentin: “Kërkesë 1.1 Kërkojmë nga heqjen nga pika 2.3.7 e kriterit për një
ekspert të certifikuar MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sepse bie jashtë objektit të
tenderit, është një prodhuesi të vetëm dhe për të cilën nuk ekziston asnjë certifikim ekuivalent.
Kërkesë 1.2 Në rastin se kërkesa 1.1 nuk pranohet nga KPP, atëherë AK-ja të shpalli me anë të
një shtojce ndryshimin e kriterit në AK-se ku: a. Të shtojë togfjalëshin ose ekuivalent tek pika
2.3.7 e kapacitetit teknik. b. Të deklarojë qartë dhe në mënyrë eksplicite që certifikatë
ekuivalente do të quhen skema e certifikimit ekuivalent të deklaruar nga Miscrosoft ose më e
lartë”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën nr.9, pika 2.3.7 “Kapaciteti teknik”, të dokumentave të tenderit të procedurës
së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar, si më poshtë vijon:
“Operatori ekonomik ofertues për te bere te mundur kryerjen e këtij projekti duhet te provoje se
ka ne stafin e tij kapacitetet teknike dhe profesionale si me poshte vijon:
-Nje Menaxher Projekti i cili duhet të jetë i diplomuar në nivel master për Shkenca
Elektronike/Kompjuterike/Informatike/Telekomunikacion i certifikuar ne PMP ose Prince2, .
Punonjesi duhet të ketë jo më pak se 3 vite eksperience pune në fushën IT.
-Per te garantuar sigurine dhe disponueshmerine e integrimit te sistemit backup me platformat
ekzituese Microsoft, operatori ekonomik duhet te kete te pakten nje punonjës ekspert të
kualifikuar për (MCSE) per Productivity ose ekuivalente. Punonjesi duhet të ketë jo me pak se 3
vite eksperience pune në IT.
-Per te garantuar menaxhimin sistemeve informatike Microsoft ekzistuese ne OST operatori
ekonomik duhet te kete te pakten nje punonjës të kualifikuar Microsoft Certified Server
Administration (MSCA). Punonjesi duhet të ketë jo me pak se 3 vite eksperience pune në IT.
-Per te mundësuar replikimin dhe kalimin e makinave virtuale ekzistuese, operatori ekonomik
duhet te kete te punesuar nje punonjes te certifikuar per Virtualizim ne Server me HyperV ose
VMware.
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-Per te garantuar sigurinë, integrimin dhe implementimin e zgjerueshmerise sipas kërkesave
teknike, me platformat cloud, operatori ekonomik duhet te kete te pakten nje punonjës të
kualifikuar për MCSE: Cloud Platform and Infrastructure”
III.1.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të 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.1.3. Neni 28, pika 5, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikon shprehimisht se : “Për të
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
d) Në rastin e procedurës së prokurimit “Shërbim konsulence”, stafi i angazhuar të paraqesë
deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve që ka marrë përsipër të realizojë.”.
III.1.4. 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 këtë kuptim, për
autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet
teknike (personelin), në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumentat e tenderit. Nga
verifikimet e kryera rezulton se Certtifikimi i Platformës Cloud dhe Infrastrukturës kualifikon
personat për punë të tilla si administrator i cloud, arkitekt i cloud, specialist i ndihmës
kompjuterike dhe analisti i sigurisë së informacionit. Në rastin konkret, bazuar në objektin e
prokurimit, si dhe specifikimet teknike të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, në të cilat
përcaktohen edhe shërbimet që duhet të kryhen nga kontraktuesi për të zbatuar kontratën,
Komisioni gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për disponimin e një punonjësi të
kualifikuar në platformat Cloud është në përputhje me objektin e kontratës dhe me volumin e saj.
Por, përcaktimi në mënyrë shteruese i certifikatës, si dhe i nivelit të saj, bie në kundërshtim me
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përcaktimet ligjore dhe nënligjore në fuqi për prokurimin publik, pasi kërkimi i një certifikate
konkrete, si dhe në nivelin më të lartë të mundshëm, shkakton diskriminim dhe kufizim të
panevojshëm në pjesëmarrjen e operatorëve të ndryshëm ekonomik, kur zgjidhja teknike që
kërkohet te kryhet për zbatimin e kontratës, nuk është e një niveli të tillë. Komisioni gjykon se,
shtimi i fjalës ekuivalent në këtë kriter nuk e zhbën kufizimin dhe diskriminimin e panevojshëm,
pasi certifikimet në platformat Cloud, kanë kurrikula dhe nivele të ndryshme, duke e bërë të
pamundur dhe tepër të vështirë vlerësimin e ekuivalencës së tyre. Në këto kushte, autoriteti
kontraktor duhet të modifikojë kriterin e mësipërm duke mospërcaktuar certifikatën me emërtim
konkret, si dhe nivelin e saj.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Advanced Business Solutions - ABS”
sh.p.k. qëndron pjesërisht.
III.2. Në lidhje me pretendimin e ankimuesit ”Ankesa 2, e operatorit ekonomik pranë e AK-së
është pranuar si e drejtë nga AK-ja e cila ka thënë se: argumentuar se Afati i levrimit do do te
jete 60 dite. Per kete pike, AK do te publikoje edhe nje Shtojce per modifikimin e dokumenteve te
tenderit, per te korrigjuar kete lapsus. Por ndërkohë nuk e ka publikuar këtë ndryshim në
shtojcë. Kërkesë 2 Kërkojmë që të publikohet një shtojcë që do të unifikojë në të gjithë
dokumentet e tenderit se : “afati i lëvrimit do te jete 60 ditë” Komisioni konstaton se, komisioni
i shqyrtimit të ankesave e ka pranuar këtë pretendim duke u shprehur se ky pretendim qëndron,
por nuk ka publikuar shtojcën përkatëse për të pasqyruar ndryshimet e kryera. Megjithatë,
Komisioni i Prokurimit Publik nuk mund të anashkalojë faktin se pretendimi i mësipërm është
pranuar nga ana e autoritetit kontraktor dhe në lidhje me këtë të fundit nuk ka më objekt ankimi
pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Gjithësesi në zbatimin e këtij vendimi të Komisionit të
Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor, krahas konstatimeve të vendimarrjes së K.P.P. duhet të
pasqyrojë njëherazi edhe ndryshimet e dokumenteve të procedurës së prokurimit për aq sa është
pranuar prej autoritetit kontraktor.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Advanced Business Solutions - ABS”
sh.p.k. nuk merret në shqyrtim.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Advanced Business Solutions ABS” sh.p.k. për modifikimin e dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt
shqyrtimi, me argumentin: “Kërkesë 4
Kërkojmë që në specifikimet teknike, pika 4, KERKESAT TEKNIKE TE PERGJITHSHME TE
ZGJIDHJES BACKUP, specifikimi i kërkuar në paragrafin e fundit të shprehet më qartë dhe më
plotë:
ISHTE “Zgjidhja duhet te jete e unifikuar nga nje prodhues i vetem, produktet fizike si dhe
zgjdhja backup qe ofrohet. ”.
BEHET “Zgjdhja duhet te jete e integruar dhe ofruar si produkt i unifikuar nga nje prodhues i
vetem, produktet fizike si dhe zgjidhja backup qe ofrohet.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.3.1. Në shtojcën nr.10, pika 4 “Specifikime teknike”, të dokumentave të tenderit të procedurës
së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar, si më poshtë vijon:
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“4. KERKESAT TEKNIKE TE PERGJITHSHME TE ZGJIDHJES BACKUP
Nevojat e kompanise jane te levize te dhenat te cilat do te aksesohen shpesh ose ndryshe te
dhenat e nxehta dhe te dhenat te cilat do te aksesohen ne menyre jo frekuente ose ndryshe te
dhenat e ftohta nga hapesira ruajtese ne arkitekturen e softëare-ve moderne duke i shkarkuar
keto te dhena nga hapesira ruajtese.
Oferta duhet te perfshije kostot totale si dhe garancine e pajisjeve per nje vit (HË, Licensat,
Suportin, Kontraten).
Zgjidhja duhet te jete e unifikuar nga nje prodhues i vetem, produktet fizike si dhe zgjidhja
backup qe ofrohet”
III.3.2. Me anë të shkresës nr.2201/4prot., datë 08.04.2020, komisioni i shqyrtimit të ankesave ka
argumentuar si më poshtë vijon:
“Zgjidhja qe AK kerkon e unifikuar nga nje prodhues mundeson nje mirembajtje me kosto me te
ulet dhe te centralizuar per sistemin e ri qe do te vendoset. Eshte pikerisht per arsye se zgjidhjet
e vjetra te ofruara ne menyre te copetuar nga prodhues te ndryshem po rrisin ndjeshem koston
dhe krijojne pamundesine e mbajtjes ne gjendje aktive te pajisjeve dhe licensave.
Ju bëjmë me dije se sistemet Backup/Restore/Monitoring jane sisteme homogjene të së njëjtës
natyrë dhe kryejnë të njëjtin funksion pavarsisht nga marka që kanë. Për të ruajtur nje standard
se me te larte AK thekson se cilëndo nga markat e ofruara nga OE ofertues ne kete procedure do
te sjelle dhe mirembajtjen e sistemit në gjendje optimale pune me nje kosto me te ulet. Theksojme
se AK ka përcaktuar në mënyrë të qartë ne DST produktet dhe sherbimet që kërkohen, së bashku
me përshkrimet e tyre, duke përcaktuar kështu në mënyrë të dukshme edhe qellimin e kesaj
kontrate objekt prokurimi. AK veren se OE ankimues, në lidhje me piken 4 ngre pretendime të
përgjithshme duke cituar marka pajisjesh te ndryshme dhe duke paraqitur te dhena
kontradiktore. Ne 2 paragrafet e pare te ankeses nr 4 OE shprehet se keto ofrohen nga
prodhuesit e medhenj nderkombetar te cilet ofrojne keto zgjidhje ne intitucione private dhe
shteterore. Ne paragraiin e dyte te ankeses numer 4 OE citojme shprehet se: “Ne boten e sotme
TIK ku plaformat dhe protokollet jane te gjithe te integruara bliji te gjitha ne nje vend eshte
primitive dhe e shtrenjte” AK konstaton se ankesa eshte plotesisht e pabazuar dhe permban
shpjegime aspak te qarta, pa ofruar asnje fakt ne mbeshtetje te pretendimit fillestar te ankeses.
AK veren se OE paraqet mungese argumentash dhe te dhena kontradiktore ne hartimin e ankeses
se mesiperme. Persa me siper kerkesa juaj nuk merret parasysh”
III.3.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 28/2 të VKM 914/2014 përcakohet se: “2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të
jenënë 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.”
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III.3.4. Komisioni i Prokurimit Publik thekson se, autoriteti kontraktor është organi përgjegjës
për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi. Në
këtë kuadër, përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim është lënë nën përgjegjësinë e
autoritetit kontraktor, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me objektin e natyrën e kontratës objekt
prokurimi, si dhe aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi që lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë me
kriterin e vecantë të vendosur. Lidhur me kërkesën e autoritetit kontraktor se zgjidhja duhet të
jetë e unifikuar nga një prodhues i vetëm, produktet fizike si dhe zgjidhja backup që ofrohet,
konstatohet se në formulimin e këtij kriteri, autoriteti kontraktor ka lënë vend për konfuzion dhe
paqartësi, duke e lënë evaziv këtë kriter, në kundërshtim me nenin 26/5 të VKM 914/2014, pasi
nuk është përcaktuar qartësisht nëse kërkohet që produktet fizike dhe zgjidhja backup të jenë të
prodhuara nga i njëjti prodhues, apo kërkohet që produktet fizike dhe zgjidhja backup të jenë të
integruar nga njëjti prodhues, pavarësisht nga marka apo kush i ka prodhuar ato. Ky konfuzion
pasqyrohet edhe në arsyetimin e komisionit të shqyrtimit të ankesës.
Komisioni gjykon se, në rast se do të ishim në kushtet e kërkesës se, produktet fizike dhe
zgjidhja backup duhet të jenë të prodhuara nga i njëjti prodhues, autoriteti kontraktor do të
kufizonte në mënyrë të panevojshme konkurrencën, duke bërë diskriminim, për sa kohë
produktet fizike dhe zgjidhjet backup mund të prodhohen nga prodhues të ndryshëm dhe mund të
jenë shumë mirë të përputhshëm me njëra tjetrën, duke ofruar të njëjtën cilësi, apo cilësi më të
mirë se në rastet e prodhimit të tyre nga i njëjti prodhues. Në këto kushte, autoriteti kontraktor
duhet të modifikojë përcaktimin e mësipërm në specifikimet teknike, duke e hartuar sa më të
qartë atë, si dhe duke mos kufizuar konkurrencën duke kërkuar produktet nga i njëjti prodhues.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Advanced Business Solutions - ABS”
sh.p.k. qëndron.

III.4. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Advanced Business Solutions ABS” sh.p.k. për modifikimin e dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt
shqyrtimi, me argumentin: “ANKESE 5 AK-ja është përgjigjur për këtë pikë të ankesës: Per
hartimin e specifikimeve teknike AK ka pershkruar minimumin ose teresine e elementeve me te
rendesishme perberese, qe garantojne cilesine e kerkuar, ne perputhje me nenin 23 te LPP dhe
qe i vlereson mallrat si te pranueshme per funksionet e kerkuara, parashikuar edhe 16 nga neni
27, pika 1 e VKM nr.914, date 29.12.2014 "Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik", i
ndryshuar. AK ne hartimin e specifikimeve teknike eshte referuar ne kerkesat funksonale, kjo ne
reference te standarteve nderkombetare dhe plotesisht ne pajtueshmeri me kerkesat funksionale
te realizimit te kesaj kontate objekt prokurimi. OE ne parashtrimin e tij ka paraqitur nje tabele
me te dhenat e nje pajisje nga nje prodhues i caktuar duke u mjaftuar si fakt per ndryshimin e
specifikimeve teknike. OE citon nenin 23 te LPP ne lidhje me hartimin e specifikimeve teknike pa
dhene asnje argument se cili eshte kriteri diskiminues ne keto specifikime dhe cilat jane
elementet qe duhet ndryshuar sipas OE ne keto specifikime. AK thekson se specifikimet teknike te
cituara nga OE nuk kane asnje kriter diskriminues, ne to nuk permendet marke, origjine,
emertim, patente apo vizatim apo nje prodhues i caktuar qe te favorizohet ne kete procedure. Ne
dijeni te AK kerkesat funksionale dhe specifikimet teknike te kerkuara realizohen edhe nga
kompani apo prodhues te tjere si psh: "Nakivo", "Rubrik", etj. Pavaresisht sa me siper AK ka
respektuar edhe detyrimet e nenit 23/5 te LPP-se ne te gjitha rastet kur permendet "marke"
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perfshihet termi "ekuivalente". Është e vërtetë që në specifikimet teknike nuk përmendet markë,
origjine, emertim, patente apo vizatim apo nje prodhues i caktuar qe te favorizohet, pasi kjo do
ishte shumë naive nga ana e AK-së. Kjo nuk e ndryshon faktin flagrant që specifikimet teknike
janë copy-paste të prodhuesit Cohesity, modeli C4300. Kriteri diskriminues, që AK-ja bën kinse
sikur nuk e kupton qëndron në faktin që në fushën TIK dhe jo vetëm, përdorimi 100% i
specifikimeve të një brandi të caktuar duke i fshirë vetëm etiketën, favorizon në mënyrë të
pandershme këtë prodhues, në dy mënyra: e para eleminon mbi 80% të prodhuesve të mëdhenj
botëror që kanë zgjidhje dhe konfigurim tjetër të ngjashëm por jo 100% të njëjtë (kuptimi i fjalës
ekuivalent është 100% të njëjtë) dhe tek 20% i mbetur duhet të hyjnë me seri më të larta dhe më
të shtrenjtë për të arritur kombinacionin perfekt kritereve të prodhuesit të parazgjedhur nga AKja. Po e japim me një ilustrim të thjeshtëzuar. Nëse të gjithë prodhuesit e mëdhenj të Vinçave në
botë prodhojnë vinça derrick me kapacitete standarde 20 ton, 40 ton, 70 ton, etj., dhe një
prodhues i vetëm e ka kapacitetin 22 ton, nëse në kriteret e një tenderi për të blerë vinç vendoset
kapaciteti minimal 22 ton, të gjithë prodhuesit do të vijnë me zgjidhje 40 ton, dhe do të jenë 50%
më të shtrenjtë. Tani imagjino në fushën TIK të kombinosh 10-12 parametra si ky i peshëmbajtjes
së vinçit, kjo automatikisht i rrit kostot për konkurrencën në dyfish. Pra në fushën TIK, marrje
copy-paste e specifikimeve nga një brand i caktuar i jep këtij brandi një avantazh të dyfishtë mbi
konkurrencën, çka bie ndesh me Nenin 23, pika 2 e LPP-së që kërkon që Specifikimet teknike
duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe me Nenin 23, pika 5, ku vërtetë
AK-ja nuk ka përdorur referencë të një marke të veçantë por ka përdorur kërkesat e plota të një
marke të veçantë.
Kërkesë 5
Kërkojmë ndryshimin e specifikimeve teknike për zërin 5.1 “Këkresat teknike te Sistemi Backup
HË” në mënyrë që të jenë të hapura për të lejuar konkurrencën e lirë të brandeve, minimalisht
tre prodhuesve të tjerë që i plotësojnë njëkohësisht si kërkesat harduer dhe ato softuer.
ANKESE 6 AK-ja është përgjigjur për këtë pikë të ankesës: Per hartimin e specifikimeve teknike
AK ka pershkruar minimumin ose teresine e elementeve me te rendesishme perberese, qe
garantojne cilesine e kerkuar, ne perputhje me nenin 23 te LPP dhe qe i vlereson mallrat si te
pranueshme per funksionet e kerkuara, parashikuar edhe 16 nga neni 27, pika 1 e VKM nr.914,
date 29.12.2014 "Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik", i ndryshuar. AK ne hartimin
e specifikimeve teknike eshte referuar ne kerkesat funksonale, kjo ne reference te standarteve
nderkombetare dhe plotesisht ne pajtueshmeri me kerkesat funksionale te realizimit te kesaj
kontate objekt prokurimi. OE ne parashtrimin e tij ka paraqitur nje tabele me te dhenat e nje
pajisje nga nje prodhues i caktuar duke u mjaftuar si fakt per ndryshimin e specifikimeve teknike.
OE citon nenin 23 te LPP ne lidhje me hartimin e specifikimeve teknike pa dhene asnje argument
se cili eshte kriteri diskiminues ne keto specifikime dhe cilat jane elementet qe duhet ndryshuar
sipas OE ne keto specifikime. AK thekson se specifikimet teknike te cituara nga OE nuk kane
asnje kriter diskriminues, ne to nuk permendet marke, origjine, emertim, patente apo vizatim apo
nje prodhues i caktuar qe te favorizohet ne kete procedure. Është e vërtetë që në specifikimet
teknike nuk përmendet markë, origjine, emertim, patente apo vizatim apo nje prodhues i caktuar
qe te favorizohet, pasi kjo do ishte shumë naive nga ana e AK-së. Kjo nuk e ndryshon faktin
flagrant që specifikimet teknike janë copy-paste të prodhuesit Cohesity, modeli C4300. Kriteri
diskriminues, që AK-ja bën kinse sikur nuk e kupton qëndron në faktin që në fushën TIK dhe jo
vetëm, përdorimi 100% i specifikimeve të një brandi të caktuar duke i fshirë vetëm etiketën,
favorizon në mënyrë të pandershme këtë prodhues, në dy mënyra: e para eleminon mbi 80% të
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prodhuesve të mëdhenj botëror që kanë zgjidhje dhe konfigurim tjetër të ngjashëm por jo 100%
të njëjtë (kuptimi i fjalës ekuivalent është 100% të njëjtë) dhe tek 20% i mbetur duhet të hyjnë me
seri më të larta dhe më të shtrenjtë për të arritur kombinacionin perfekt kritereve të prodhuesit të
parazgjedhur nga AK-ja. Po ti bashkosh këtu dy faktet e tjera që edhe specifikimet e harduerit
janë copy-paste të prodhuesit Cohesity, dhe zgjidhja kërkohet e gjithë, harduer dhe softuer, të
ofrohet nga një prodhues i vetëm atëherë gjithçka bëhet shumë-shumë e vështirë për të
konkurruar me brande të tjera që të mund të arrijnë 100% specifikimet teknike të ofruara me
çmime konkurruese. Sikurse argumentuam në Ankesën 5, në fushën TIK, marrje copy-paste e
specifikimeve nga një brand i caktuar i jep këtij brandi një avantazh të dyfishtë mbi
konkurrencën, çka bie ndesh me Nenin 23, pika 2 e LPP-së që kërkon që Specifikimet teknike
duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe me Nenin 23, pika 5, ku vërtetë
AK-ja nuk ka përdorur referencë të një marke të veçantë por ka përdorur kërkesat e plota të një
marke të veçantë.
KËRKESË 6 Kërkojmë ndryshimin e specifikimeve teknike për zërin 5.1 “Këkresat teknike te
Sistemi Backup HË” në mënyrë që të jenë të hapura për të lejuar konkurrencën e lirë të
brandeve, minimalisht tre prodhuesve të tjerë.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në shtojcën nr.10, pika 5 “Specifikime teknike”, të dokumentave të tenderit të procedurës
së prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar, si më poshtë vijon:
“5. PAJISJE HARDËARE
Më poshtë do të listohen modulet dhe parametrat teknike të cilat janë të domosdoshme për
rritjen e kapaciteteve teknike dhe sigurise të ofruara për qendrën e të dhënave që ndodhet në
ambjentet e OST:
5.1 Kerkesat teknike te Sistemit Backup HW
Tipi Pajisjes

Modulare

Sasia e Moduleve (nyje)

Minimalisht 3

CPU / Modul

Minimalisht 2

CPU Type

Intel
Xeon
Bronze
3106
1.7GHz 8-Core CPUs ose me lart

Kapaciteti HDD /modul

Minimalisht 12 TB raw

Kapaciteti Flash/modul

Minimalisht 1,6 TB raw

Kapaciteti boot SSD/modul

Minimalisht 240 Gb

Memorja Ram/Modul

64 Gb

Data Resiliency (aftesia e rikuperimi te
Faktor replikimi 2,3
dhenave)
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Prokollet

NFSv3, SMB 2.1, SMB 3.0 ,S3
REST API etc

Kodimi te dhenave

AES256

Power Supply

2 x Redundant (1+1) PSUs with
Pmbus

Power Cords

C13 to C14 (5-6m) Power Cord,

Networking Interface / Modul

(4) 10GbE
(1) IPMI

Data Resiliency (aftesia e rikuperimi te
Faktor replikimi 2,3
dhenave)
Sizing / Modul

Form factor: Rack (2U)

Garancia

1 vit

5.2 Kerkesat teknike te Sistemi Backup SW
Zgjidhja duhet te jete e bazuar ne teknologjine SDS te avancuar dhe minimalisht duhet te kete
kapacitet neto (tre here me te madhe se kapaciteti aktual ne platformat teknologjike te OST e cila
eshte 12TB) 36TB hard disk.
Kapaciteti totalit e dhenave te sistemit duhet te jete te pakten 36TB.
Sistemi duhet te perfshije te gjithe softëaret e nevojshem per depozitim per te depozituar
minimalisht 28 TB te dhena.
Sistemi backup per efekt uljen e rrezik duhet te jete redundant duke u vendosur ne te pakten 3
nyje per te siguruar kodimin e fshirjes (EC) ne menyre qe te mbroje secilen nyje individuale nga
deshtimi.
Sistemi i ofruar duhet te siguroje akses shume protokollesh ne te njejtat te dhena per te
suportuar aplikacionet pergjate te gjithe sistemit kryesor operativ te ndermarjes.
Sistemi i ofruar duhet te siguroje mbeshtetje te ruajtjes se objekteve me API REST ne nivel
aplikacioni minimalisht S3 duke bere te mundur keshtu integrim te lehte me sherbimet ekzistuese.
Perditesimet e sistemit nuk duhet te jene te demshme per sistemin ose per te dhenat, per ta
realizuar kete duhet qe shkallezimi te parashikohet te pakten ne sasine prej 5 TB.
Sistemi duhet te mbeshtese dedublikim global me konsistence strikte. Nese te dhenat ndryshohen
ne pjesen kryesore, nevojitet ndryshim i automatizuar ne site primar dhe backup.
Sistemi duhet te suportoje hidratim te plote te imazheve dhe te ruaje imazhet e klonuara per
rikthim te shpejte.
Kompresimi i te dhenave duhet te jete te pakten 2-fish.
RPO (Objektivi i Rikuperimit te te Dhenave) per 100 VM (makina virtuale) duhet te jete shume i
shpejte (me pak se 5 minuta) nga depozitimi i te dhenave ne site primar te backup.
Sistemi duhet te kete sherbime te replikimit te integruara, granulare dhe te sigurta per
redundance.
Metadatat e objekteve duhet te indeksohen ne menyre qe te mundesojne kerkim ne te gjitha
objektet ne nje grup.
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Sistemi duhet te kete regulla per kualitetin e sherbimit (QoS) ne menyre qe te permiresoje
performancen per tipe te ndryshme ngarkesash.
Sistemi duhet te suportoje enkriptim bazuar ne algoritmin AES 256-bit per te dhenat qe jane jo
aktive dhe per te dhenat qe jane ne perdorim. Platforma duhet te jete ne perputhje me FIPS-2.
Duhet te suportoje mbeshtetje te gjate per te dhenat e ruajtura.
Sistemi duhet te suportoje integrimin ne cloud me qellim te jete i afte te arkivoje te dhenat ne
cloud publik per nje kohe te gjate nese do te kerkohet ne te ardhmen.
Sistemi duhet te mundesoje shfrytezimin e burimeve ne cloud per zgjerueshmerine e kapacitetit
nese do nevojitet. Duhet te depozitoje te dhenat ne cloud me qellim rikuperim ne rastin e
fatkeqesive.”
III.4.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të 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.4.3. Në nenin 23 pika 1, 2, 3 dhe 5 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.
3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor, duke iu
referuar: a) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike
ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve
të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur
këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose
specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përllogaritjen dhe ekzekutimin e
punëve apo përdorimin e produkteve; b) kërkesave në terma funksionalë, kur një gjë e tillë
kërkon t’u referohesh standardeve kombëtare ose ndërkombëtare, si mënyrë që nënkupton
pajtueshmëri me kërkesat funksionale; c) të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe
“b” të pikës 3 të këtij neni për mallra, shërbime apo punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin
objekt kontrate. Çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj.
5. Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i
veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç
rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të
kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime”
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III.4.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor në cilësinë e organit
përgjegjës të mirëmenaxhimit të fondeve publik (në zbatim të nenit 12 të LPP-së) është njëherazi
përgjegjës për ndjekjen e të gjithë hapave të procedurës së prokurimit duke përfshirë edhe
hartimin e specifikimeve teknike. Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se autoriteti
kontraktor, gjatë hartimit të specifikimimeve teknike, ka përshkruar minimumin e kërkesave që
duhet të kenë produktet që kërkon të furnizohet me anë të kësaj procedure prokurimi, duke mos
përcaktuar në mënyrë të hollësishme kapacitete dhe parametra fikse për objektet të cilat
prokurohen, por ka përcaktuar parametrat minimal ose maksimal që duhet të disponojnë këto
objekte, duke lënë një diapazon të gjërë. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në hartimin e
specifikimeve teknike autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në vemendje faktin se specifikimet
teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme
përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP. Përcaktimi në
mënyrë të detajuar i specifikave që nuk ndikojnë në funkionalitetin apo nuk vërtetojnë cilësinë e
pajisjeve objekt prokurimi, duke i përcaktuar në mënyrë eksplicite ato, do të kufizonte
pjesëmarrjen në këtë procedurë prokurimi e për pasojë do të kufizonte konkurrencën, cka nuk
është bërë në rastin konkret. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori
ekonomik ankimues, në ankesën e tij, nuk identifikon asnjë specifikim apo të dhënë konkrete për
të bazuar pretendimin e tij, apo të orientojë në mënyrë konkrete se cili parametër drejton në një
produkt të vetëm. Komisioni gjykon se operatoët ekonomik duhet të mbështesin me fakte dhe
prova konkrete pretendimet e tyre, si dhe duhet ta bëjën të identifikueshme shkeljen e pretenduar.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Advanced Business Solutions - ABS”
sh.p.k. qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Advanced Business Solutions ABS” sh.p.k. në pikat 3, 7 dhe 8 të ankesës, lidhur me kërkesën për sqarimin e dokumentave të
tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
autoriteti kontraktor nuk ka kthyer përgjigje për të gjitha pyetjet e ngritura nga operatori
ekonomik ankimues. Në rastet kur paraqitet një kërkesë për sqarim nga operatorët ekonomik,
Komisioni gjykon se, autoriteti kontraktor duhet të sqarojë cdo paqartësi/pyetje në mënyrë të
shtjelluar dhe të argumentuar. Në këtë kuadër KPP gjykon se autoriteti kontraktor në përputhje
me nenin 42 të LPP i cili parashikon shprehimisht se: “Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë
sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese
për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa
të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti
kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të
mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e
kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë
tërhequr dokumentet e tenderit […]”Autoriteti kontraktor, në çdo kohë, përpara mbarimit të
afatit të fundit për dorëzimin e ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me
kërkesë për sqarim nga një operator ekonomik, mund të bëjë ndryshime në dokumentet e
tenderit, përmes hartimit të një shtojce. Çdo shtojcë u komunikohet menjëherë të gjithë
operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit dhe bëhet detyruese për ta.
Shtojca vihet në dispozicion edhe në rrugë elektronike. 2/1. Në çdo rast, kur ndryshohen
dokumentet e tenderit, autoriteti kontraktor zgjat afatin kohor për dorëzimin e ofertës me 5 ditë,
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ndërsa për prokurimet mbi kufijtë e lartë monetarë me 10 ditë., duhet të japë sqarimet e
nevojshme për të gjitha paqartësitë/pyetjet në mënyrë të shtjelluar dhe të argumentuar për
operatorin ekonomik ankimues dhe këto sqarime në zbatim të nenit 42 pika 2 të L.P.P-së duhet
t’i publikojë në Sistemin e Prokurimeve Elektronike.

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 pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Advanced Business
Solutions - ABS” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt
”Implementimi i një sistemi Backup dhe Disaster Recovery”, me nr. REF-55112-03-272020, me fond limit 11,440,000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
22.04.2020, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të Transmetimit.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Advanced Business Solutions - ABS” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 345 Protokolli, Datë 15.04.2020;
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