KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 714/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:

Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 13.11.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të proçedurës së prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me Nr. REF-33583-08-15-2019, me objekt: “Mirëmbajtje
dhe zhvillim i procesit e-processing (sistemeve te menaxhimit te
proceseve te AKEP)”, me fond limit 1,270,000.00 lekë pa TVSH,
parashikuar për t’u zhvilluar me datë 26-08-2019, nga autoriteti
kontraktor, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare.

Ankimues:

“Kreatx” shpk
Rr.”Sami Frashëri”, nr.39, kati II, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Rr. “Reshit Çollaku”, 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”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim dhe
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar
në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve,
që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të
Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes.
II.1. Në datën 16.08.2019 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim”,me Nr. REF-33583-08-15-2019, me objekt: “Mirëmbajtje dhe
zhvillim i procesit e-processing (sistemeve te menaxhimit te proceseve te AKEP)”, me fond limit
1,270,000.00 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar me datë 26-08-2019, nga autoriteti
kontraktor, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare.
II.2. Në datën 20.08.2019, operatori ekonomik “Kreatx” sh.pk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të proçedurës së mësipërme të prokurimit. duke
kundërshtuar kërkesat e dokumentave të tenderit, si më poshtë vijon:
“Ne date 16.08.2019 eshte shpallur nga Autoriteti Kontraktor "Autoriteti i Komunikimeve Elektronik e
dhe Postare", procedura "Kerkese per Propozim", me objekt: "Mirembajtje dhe zhvillim i procesit eprocessing (sistemeve te menaxhimit te proceseve te AKEP" dhe me fond Limit: 1,270,000 (nje milion e
dyqind e shtatedhjete mije) leke pa T.V.SH.

2

Nga shqyrtimi i DST dhe i kerkesave te paraqitura ne DST, konstatojme se disa prej kritere jane
ne kundershtim me ligjeslacionin ne fuqi.
Referuar Ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 "Per Prokurimin Publik, i ndryshuar, Neni 2 parimet e
perzgjedhjes percaktohet se te gjithe operatoret ekonomik duhet te jene ne kushte mosdiskriminimi
dhe kandidatet duhet te trajtohen ne menyre te barabarte.
Gjithashtu, referuar Nenit 20 te LLP "Mosdiskriminimi - "Autoritetet kontraktore duhet te shmangin
cdo kriter, kerkese apo procedure, qe lidhet me kualifikimin e operatoreve ekonomike, qe perben
diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktoreve ose ndaj kategorive te tyre.
Ne perputhje me VKM Nr. 914, date 27.12.2014 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik",
Neni
28 "Kontratat e Sherbimeve", autoriteti kontraktor mund te kerkoje si me poshte:
1.
Natyra e sherbimeve duhet te shprehet qarte ne termat e references, ku perfshihen objekti,
qellimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore te sherbimit qe do te kryhet.
2.
Kerkesat e vecanta te kualifikimit duhet te perfshijne te gjitha kriteret specifike, ne perputhje me
nenin 46 te LPP. Kriteret duhet te jene ne perpjesetim dhe te lidhura ngushte me aftesine
zbatuese, natyren dhe vleren e kontrates.
Kompania jone nuk eshte dakord me piken 2.3 Per kapacitetin teknik, ne Kriteret e vecanta te
kualifikimit, konkretisht me kriteret 4 dhe 5:
4.
Operatori ekonomik duhet te jete i autorizuar nga prodhuesi i zgjidhjes soft ekzistuese
ose distributori i autorizuar prej prodhuesit per shitjen dhe ofrimin e suportit per territorin e
Shqiperise (te dorezoje MAF perkates). Autorizimi duhet te jete i dedikuar per objektin e prokurimit
dhe te permbaje kontaktet e nevojshme per te verifikuar autenticitetin e tij.
5.
Operatori ekonomik duhet te kete ne stafin e tij te pakten tre punonjes te certifikuar nga
prodhuesi ose distributori i autorizuar prej prodhuesit per zgjidhjen soft ekzistuese ne AKEP dhe duhet
te dorezoje certifikatat perkatese te tyre.
a)
Bazuar ne Shtojcen 8 "Specifikimet Teknike", ne faqen 29 te saj, ku thuhet: "Platforma eshte e
ngritur mbi platformen RevZone e cila eshte nje sistem i tipit "Service Oriented Architecture" (SOA)
dhe baze te dhenash ne MS SQL", vihet re qe permendet emri i platformes RevZone por nuk permendet
asnje detaj rreth prodhuesit te saj dhe detaje te tjera zyrtare qe te tregojne qe kjo platforme eshte e
regjistruar konform praktikave ligjore shqiptare dhe qe ky regjistrim eshte kryer perpara ofertimit ne
proceduren fillestare kur kjo platforme eshte implementuar per here te pare ne AKEP.
b) Bazuar ne kriterin 5 te permendur me siper, si pale e interesuar per te marre pjese ne kete
procedure prokurimi, ne kerkuam ne internet se cili eshte autoriteti/ kompania qe ofron kete platforme
dhe leshon kete certifikate. Nga kerkimi yne rezultoi qe kompania e cila ka kete platforme ne Shqiperi
quhet "RevZone Solutions" sh.p.k me NIPT L11415003K, objekt aktiviteti "Zhvillim Produktesh Soft;
Shitje, dhenie me qera dhe licensimin e soft; Soft si sherbime (SAAS); Integrime sistemesh soft;
Perpunime dhe analizime te dhenash; Sherbime import/eksport te te dhenave; Konsulence teknike per
implementime sistemesh soft; Menaxhim i projekteve te implementimit te sistemeve soft; Suportim &
mbarevajtje sistemesh soft; Trainim per perdorim soft; Sherbime hostimi te informacionit elektronik,
etj." dhe adrese site http://.revzonesolutions.com. Kjo shoqeri nuk kane objektin e asaj e saj Trajnime
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dhe certifikime teknike per pale te treta dhe ne QKB nuk ka asnje licence aktive per formim
profesional. Pra eshte e pamundur ligjerisht per nje kompani tjeter konkurrente ose per nje individ te
pajiset me certifikimin teknik per platformen "RevZone". Duke u bazuar ne keto fakte i vetmi subjekt qe
disponon kete lloj certifikate eshte shoqeria "RevZone Solutions" sh.p.k.
Ne vleresojme se nepermjet ketij kriteri Autoriteti Kontraktor, eshte duke diskriminuar dukshem te
gjithe operatoret ekonomik qe mund te mirembajne dhe zhvillojne me se miri sistemin informatik te
kerkuar prej kesaj procedure, duke disponuar burime njerezore dhe certifikata te ngjashme me ate te
kerkuar ne kete kriter. Mungesa e marrjes parasysh te certifikatave ekuivalente eshte ne kundershtim te
plote me ligjin dhe shkakton dukshem diskriminim te te gjithe operatoreve ekonomik qe zoterojne
kapacitet per ta kryer kete sherbim te kerkuar ne kete procedure, por qe kane te punesuar specialist me
certifikata ekuivalente me ate qe kerkohet. Ne Specifikimet teknike te tenderit eshte e percaktuar qarte
cilat jane gjuhet e programimit dhe database qe perdoret nga sistemi, pra per te provuar aftesine e
stafit te operatoreve te tjere ekonomike mjafton qe te kerkohen certifikime ne keto fusha.
Gjithashtu nuk permendet nese ne kontraten qe AKEP ka lidhur me operatorin ekonomik i cili ka
implementuar kete platforme, ne proceduren e meparshme ne te cilen eshte kerkuar implementimi i
kesaj ka patur nje nen apo nje paragraf te ngjashem me ate qe ndodhet ne kete DST, ne faqen 43 dhe
ne Nenin 6 Prona Intelektuale, ku ne piken 6.1 thuhet:
"Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe ne kontrate, te gjitha te drejtat e prones
intelektuale te siguruara nga Kontraktuesi gjate Kontrates do t'i perkasin Autoritetit Kontraktues i cili
mund t'i perdore ato sipas gjykimit te tij."
dhe ne piken 6.2 thuhet:
"Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe ne kontrate, Furnizuesi, pas perfundimit te
kontrates, duhet t'i dorezoje Autoriteti Kontraktues te gjitha raportet dhe te dhenat si hartat,
diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbeshtetes ose materialet
e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjate kontrates. Kontraktuesi mund te mbaje
kopje te ketyre dokumentave dhe te dhenave, por nuk duhet t'i perdori per qellime qe s'kane lidhje me
kontraten pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues dhe pervec ketyre te kete patur
parashikime ndryshe nga 6.1 dhe 6.2 te permendura me siper.
Bazuar faktet dhe ne arsyetimet tona te mesiperme, Autoriteti Kontraktues eshte duke shkelur
haptazi ligjin dhe duke u perpjekur te favorizoje ne menyre te njeanshme nje ose disa operatore
ekonomike dhe duke cenuar parimin e konkurrences se ndershme.
Ne faqen e internetit
lehtesisht
informacioni si ne vijim:

te ISHMT

(http://ishmt.gov.al/e-drejta-e-autorit/)

mund

te gjendet

E DREJTA E AUTORIT TË PROGRAMIT KOMPJUTERIK
1. Autori i programit kompjuterik, sipas dispozitave të kreut III, seksioni 2 të ligjit për të drejtat e
autorit, gëzon të drejtën ekskluzive të ndalojë ose të autorizojë:
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a) riprodhimin e përhershëm ose të përkohshëm të një programi kompjuterik me çdo mjet dhe në çdo
formë, pjesërisht ose tërësisht; kjo përfshin ngarkimin, ekspozimin, funksionimin, transmetimin ose
ruajtjen e një programi kompjuterik, i cili kërkon riprodhimin e tij;
b) përkthimin, përshtatjen, rregullimin dhe çdo ndryshim tjetër të një programi kompjuterik dhe
riprodhimin e rezultateve të tij, pa cenuar të drejtat e personit, i cili ndryshon programin;
c) çdo formë të shpërndarjes në publik të origjinalit ose kopjeve të një programi kompjuterik, duke
përfshirë dhënien me qira të origjinalit apo kopjeve të tij.
2. Dispozitat e neneve 24, 31 dhe 72, të ligjit për të drejtat e autorit, nuk do të zbatohen për programet
kompjuterike.
Programet kompjuterike nuk do të jenë subjekt i huadhënies publike, përveçse nëse është
parashikuar në kontratë.
3. Dispozitat e nenit 27, të ligjit për të drejtat e autorit, për shuarjen e së drejtës së shpërndarjes, do të
zbatohen me ndryshimet e nevojshme për programet kompjuterike.
PËRJASHTIMET
1. Në mungesë të dispozitave specifike kontraktuale për veprimet e përmendura në shkronjat “a” dhe
“b”, të pikës 1, të nenit 90, të ligjit për të drejtat e autorit, përfshirë edhe korrigjimet e gabimeve,
nuk do të kërkohet autorizim nga mbajtësi i së drejtës, kur përdorimi i programit kompjuterik është i
nevojshëm për blerësin e ligjshëm, në përputhje me qëllimin.
2. Bërja e një kopjeje rezervë nga një person që zotëron të drejtën e përdorimit të programit
kompjuterik nuk mund të pengohet nga një kontratë për aq sa është e nevojshme për atë përdorim.
3. Personi që ka të drejtën për të përdorur një kopje të një programi kompjuterik gëzon të drejtën për
të vëzhguar, studiuar ose testuar funksionimin e programit, për të përcaktuar idetë dhe parimet që
përbëjnë bazën e cilitdo elementi të programit, pa autorizimin e autorit, nëse ai e bën këtë gjatë
kryerjes së ndonjë prej veprimeve të vendosjes, ekspozimit, funksionimit, transmetimit ose deponimit
të programit.
4. Çdo parashikim kontraktor, në kundërshtim me pikat 2 dhe 3, të këtij neni, do të jetë i pavlefshëm.
ZBËRTHIMI I KODIT
1. Nëse riprodhimi i kodit dhe përkthimi i formës së tij, sipas parashikimeve të pikave 1 dhe 2, të nenit
90, të ligjit për të drejtat e autorit, janë të domosdoshëm për të marrë informacion të nevojshëm për
të arritur ndërveprimin e një programi të krijuar në mënyrë të pavarur me programe të tjera,
autorizimi i mbajtësit të së drejtës nuk do të jetë i nevojshëm, me kusht që:
a) këto veprime të kryhen me autorizim për përdorim ose nga një person tjetër, i cili ka të drejtë të
përdorë një kopje të programit ose në emër të tij, nga një person i autorizuar për të kryer këtë
veprim;
b) informacioni i nevojshëm për të arritur ndërveprimin nuk ka qenë më parë në dispozicion të
personave të përmendur në shkronjën “a” të kësaj pike;
c) këto veprime kufizohen vetëm për ato pjesë të programit origjinal, të cilat janë të nevojshme për
arritjen e ndërveprimit.
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2. Informacioni i marrë nëpërmjet aplikimit të parashikimeve të pikës 1, nuk mund:
a) të përdoret për qëllime të tjera, përveçse për të arritur ndërveprimin e programit kompjuterik të
krijuar në mënyrë të pavarur;
b) t’u transferohet personave të tjerë, përveçse kur është e nevojshme për arritjen e ndërveprimit të
programit të krijuar në mënyrë të pavarur;
c) të përdoret për prodhimin, zhvillimin ose marketingun e një programi tjetër kryesisht të
ngjashëm në thelbin e tij ose për çdo veprim tjetër që cenon të drejtën e autorit.
3. Pikat e mësipërme nuk duhet të interpretohen në atë mënyrë që zbatimi i tyre të cenojë interesat e
ligjshëm të mbajtësve të të drejtave mbi veprën ose të cenojë shfrytëzimin normal të programit
kompjuterik.
4. Çdo parashikim kontraktor, në kundërshtim me parashikimet e këtyre pikave, është i pavlefshëm”.
Pra shkurtimisht Ligji i njeh te drejtat e autorit per programet kompjuterike, por gjithashtu e autorizon
bleresin, ne rastin konkret AKEP, per te kryer disa veprime pa autorizimin e shprehur te autorit”.
II.3. Nëpërmjet shkresës nr. prot. 1728/19, datë 23.08.2019 autoritetit kontraktor i kthen përgjigje
operatorit ekonomik “Kreatx” shpk, ku ka vendosur mospranim të ankesës, duke argumentuar, si më
poshtë:
Referuar kritereve te vecanta per kualifikim pika 4, platforma aktuale eshte e ndertuar mbi platformen
RevZone. Kerkesa qe operatori te jete i autorizuar nga prodhuesi i zgjidhjes soft ekzistuese ose
distributori i autorizuar prej prodhuesit per shitjen dhe ofrimin e suportit per territorin e Shqiperise (te
dorezoje MAF perkates) garanton qe operatori ekonomik ka staf te trajnuar dhe te certifikuar ne nivel
ekspertesh si dhe ka eksperience te njohur dhe te konfirmuar nga prodhuesi RevZone per kryerjen e
sherbimeve te specializuara mbi kete platforme. Gjithashtu, Operatori duhet te kete marreveshje me
Prodhuesin qe te jete i afte te suportoje kerkesat e mundshme te AKEP per modifikime te programit
duke qene se vetem prodhuesi mund ti kryeje keto.
Referuar kritereve te vecanta per kualifikim pika 5, kerkohet qe Operatori ekonomik duhet te kete ne
stafin e tij te pakten tre punonjes te certifikuar nga prodhuesi ose distributori i autorizuar prej
prodhuesit per zgjidhjen soft ekzistuese ne AKEP dhe duhet te dorezoje certifikatat perkatese te tyre,
garanton qe specialistet kane njohurite e duhura per planifikimin, arkitektimin, disenjimin,
administrimin dhe operimin e sherbime te cilat jane objekt i ketij prokurimi. Mungesa e ketij certifikimi
do te thote qe Operatori nuk ka njohurite e mjaftueshme per te kryer sherbimet e nevojshme ne sistem.
Ne vijim te konkluzioneve te shprehura per te dyja pretendimet e ankuesit, AKEP bazuar dhe ne
percaktimet ligjore te shprehura ne dispozitat perkatese te Ligjit per prokurimin publik komisioni i
Shqyrtimit te Ankeses konstaton se specifikimet teknike te hartuara ne funksion te kryerjes te
procedures se prokurimit "Kerkese per Propozim" me objekt "Mirembajtje dhe zhvillim i procesit eprocessing (sistemeve te menaxhimit te proceseve te AKEP)", jane hartuar ne perputhje te plote me
percaktimet ligjore ne fuqi”.
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II.4. Në datën 30.08.2019, operatori ekonomik “Kreatx” shpk, ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar heqjen e kriterit
4 dhe modifikimin e kriterit 5 që ndodhen në Kriteret e vecanta të kualifikimit, në pikën 2.3 “Për
kapacitetin teknik”.
II.5. Në datën 16.09.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1453/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 1728/23 prot, datë 13.09.2019, bashkëngjitur informacioni dhe
dokumentacioni mbi hartimin e dokumentave të tenderit dhe trajtimin e ankesës.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe dokumentacionit
të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se “Kerkojme qe te hiqet nga DST
kriteri 4 qe ndodhet ne Kriteret e vecanta te kualifikimit, ne piken 2.3 Per kapacitetin teknik”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7/2 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik”, pika 4 të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
“Operatori ekonomik duhet të jetë i autorizuar nga prodhuesi i zgjidhjes soft ekzistuese ose distributori
i autorizuar prej prodhuesit për shitjen dhe ofrimin e suportit për territorin e Shqipërisë (të dorëzojë
MAF përkatës). Autorizimi duhet të jetë i dedikuar për objektin e prokurimit dhe të përmbajë kontaktet
e nevojshme për të verifikuar autenticitetin e tij”.
II.1.2. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike”, të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet si më poshtë:
“SPECIFIKIMET TEKNIKE
Qëllimi i Projektit.
AKEP ka implementuar një sistem për të automatizuar dhe dixhitalizuar proceset dhe procedurat e
brendshme por dhe aplikimet online që kryen nga sipërmarrësit etj. Qëllimi i këtij shërbimi është
Suporti, Mirëmbajtja dhe Zhvillimi i Platformës Soft e cila synon të sigurojë funksionimin normal dhe
të sigurtë të shërbimeve të sistemit. Platforma soft është e lokalizuar në ambientet e AKEP. Institucioni
aktualisht disponon Sistemin e Menaxhimit të Proceseve të AKEP i strukturuar në disa module si më
poshtë:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e-Protokoll, Praktika të brendshme me ose pa protokoll (Memo, Relacion, Raport etj.)
Moduli i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (Human Resources)
Moduli i Raportimeve të Brendshme në AKEP
Moduli i Blerjeve në AKEP
Moduli i “Vendimeve të Këshillit Drejtues”
Moduli i Inspektimeve / Monitorimeve
Moduli i Ankesave dhe Mosmarrëveshjeve
Moduli i Aplikimeve për AP, AI dhe Raportimeve
Autorizim i Përgjithshëm
Autorizim Individual
Raportim Interference
Licencë të Përgjithshme për Ofrimin e Shërbimeve Postare
Raportime/Ankesa
Licencë për Stacionet Radio të Anijes
Licencë për Stacionet Radio të Avionit
Licencë për Autoritetin e Llogarive Detare dhe Kod AAIC
Autorizim për Stacionet Radio bregdetarë
Certifikatë Operatori Radio detar
Licencë individuale/grup radioamatorë
Etj. (të cilat janë të publikuar në site të AKEP, .akep.al)

Platforma është e ngritur mbi platformën RevZone e cila është një sistem i tipit "Service
Oriented Architecture" (SOA) dhe bazë të dhënash në MS SQL.
Është zhvilluar mbi Microsoft.NET platform, MS SQL Server backend, IIS, Active Directory, services,
ASP.NET, aplikacione native për Windows Desktop dhe forms universale (për përdorim në çdo
platformë tjetër).
Qëllimi i këtij shërbimi, është lidhja e kontratës për mirëmbajtjen, monitorimin dhe përmirësimin
(zhvillimin) e funksionaliteteve të platformës ekzistuese për një periudhë 12 muaj.
Objektivi
Objektivi kryesor i këtij shërbimi, është mirëmbajtja dhe përmirësimi i funksionaliteteve të platformës
ekzistuese, për të gjithë komponentët e tij infrastrukturorë dhe ato të aplikacionit, me qëllimi sigurimin
e vazhdimësisë së punës në të gjithë komponentët dhe shërbimet e ofruara, e detajuar sipas pikave të
mëposhtëm:
Kërkesat dhe përgjegjësitë për Mirëmbajtje dhe zhvillim i procesit e-processing(sistemeve të
menaxhimit të proceseve të AKEP janë absolute në termat dhe komponentët e mëposhtëm:
1.

Sigurimin e licencave për përdorues të brendshëm në varësi të kërkesave.
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2.
Sigurimin e vazhdimësisë së punës së sistemit soft. Kryerjen e inspektimeve dhe optimizimeve
periodike përgjatë gjithë kohës së mbulimit me suport dhe mirëmbajtje, të kodit, funksionaliteteve dhe
komponentëve të tjerë përbërës soft të sistemit RevZoneTM.
3.
Lëvrimin e versionit më të fundit të soft-ve, upgrade dhe patch-e (service pack-eve) të ndryshme
të publikuara zyrtarisht nga prodhuesi gjatë periudhës së vlefshmërisë së mbulimit nga kontrata e
mirëmbajtjes.
4.
Monitorimin periodik dhe të rregullt të roleve dhe aktivitetit të përdoruesve të sistemit
RevZoneTM . Raportim mbi rezultatet e monitorimit.
5.

Monitorimin dhe raportimin e vazhdueshëm të performancës së sistemit soft.

6.
Vlerësimin e raporteve të monitorimit dhe përpilimin e rekomandimeve për përmirësimin e
sistemit, pa përjashtuar edhe sugjerimet në adresë të infrastrukturës.
7.
Izolimin dhe diagnostikimin e çdo lloj problemi që ndikon sistemin. Përgatitjen e raportit dhe
sugjerimet përkatëse për zgjidhjen e problemit.
8.

Suporti në rast se një faktor i brendshëm apo i jashtëm ndikon sistemin.

9.
Suporti dhe mirëmbajtja duhet të jenë të disponueshme gjatë orarit standard të punës nga e
Hëna deri të Premten, nga ora 8:00 deri në orën 16:00.
10.
Gjatë periudhës së vlefshmërisë së mbulimit të suportit dhe mirëmbajtjes, përdoruesi duhet të
ketë mundësi asistence nëpërmjet linjës së parë të helpdeskut e cila mund të aksesohet nëpërmjet email, telefonit, remote desktop dhe fizikisht ne ambientet e AKEP.
11.
•
•
•
•
•
•

Paketa suport dhe mirëmbajtje duhet të përfshijë:
Linja e parë – Helpdesk.
Linja e dytë - Suport teknik.
Linja e tretë – Suport nga prodhuesi.
Ndjekje, monitorim dhe raportim në bazë kërkese i incidenteve.
Asistencë në zgjidhjen e problemeve, erroreve të funksionimit të sistemit RevZoneTM.
Lëvrim i patcheve të disponueshme.

12.
Kontakte për suport dhe mirëmbajtje: Të gjitha kërkesat e përdoruesit për suport dhe
mirëmbajtje gjatë periudhës së vlefshmërisë duhet të kalojnë nëpërmjet sistemit të raportimit të
problemeve të ofruesit të suportit dhe mirëmbajtjes.
Ky sistem duhet të përfshijë linjat e mëposhtme të komunikimit:
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•
•
•

E-mail.
Numër telefoni.
Adresa e zyrës së përfaqësisë së ofruesit të suportit e vendosur në Tiranë.

18.
Suport për rikonfigurimin dhe dokumentimin e procedurës së backup të sistemit (ruajtja në tape
duke përdorur tape drive).
19.

Monitorim i vazhdueshëm i mbarëvajtjes së procesit të backup.

Modulet që do të suportohen dhe afati i shtrirjes së suportit janë paraqitur në tabelën më poshtë:
Nr. Shërbimet
Njësia
Shërbimet Soft
(në vjet)
1
Suport License Case Management
1 vjet
2
Suport License Business Processes
1 vjet
3
Suport License Business Intelligence
1 vjet
4
Suport License (usera te brendshëm )
1 vjet
5
Suport License CRM + Palët e treta
1 vjet
6
Suport License CRM (akses dhe komunikim i jashtëm)
1 vjet
7
Suport License forms Server (internal modules)
1 vjet
8
Suport License access (external, CRM &HR application modules)
1 vjet
10 Suport License Integrations ëith other systems
1 vjet
11 Shërbime Përditësimi/Përmirësimi/Modifikimi
1 vjet
12 Shërbime konsulence
1 vjet
Specifikimet Teknike për Përditësim, Përmirësim apo Modifikim të Aplikacionit apo Infrastrukturës
1.
Rregullime të soft (madhore dhe minore). Kryerja e ndërhyrjeve të nevojshme për të garantuar
mirëfunksionimin e vazhdueshëm të sistemit.
2.
Përditësime të soft në rast se ka të tilla.
3.
Krijimin e raporteve të reja për te gjithë modulet sipas kërkesave të përdoruesve.
(Business intelligence).
4.
Suportin teknik për stafin e AKEP në përdorim, si dhe konfigurime jo fondamentale të sistemit.
5. Udhëzime për përdoruesin që të zhvillojë njohuri të mëtejshme mbi ambientin teknik të sistemit
RevZoneTM si dhe asistencë në zgjidhjen e problemeve të pritura ose të papritura që mund të shfaqen
gjatë përdorimit të tij.
Shërbimi i mirëmbajtjes së Bazës së të Dhënave të Platformës.
Kompania duhet të marrë përsipër mirëmbajtjen e asaj pjesë të infrastrukturës që ruan bazën e të
dhënave të platformës elektronike të implementuar.
Shërbime të tjera
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Kompania fituese duhet të krijojë/ diskutojë me AKEP dhe një axhendë periodike kontrollesh si me
poshtë:
1.
Javore
a.
Kontrolli i logeve të serverave.
b.
Kontroll i statistikave për programe.
c.
Kontroll i disqeve për problem në rast nevoje.
d.
Të kryejë mirëmbajtje proaktive.
2.
Mujore.
a.
Testim/ kontroll i kompletuar i pjesëve më kritike të infrastrukturës.
b.
Kontroll i detajuar i gjithë logeve të soft.
c.
Rishikim i të dhënave mbi performancën e serverave.
3.
Mujore dhe tre-mujore
a.
Përgatitja e raporteve mujore dhe tre mujore mbi problemet, statusin dhe ecurinë e zgjidhjes së
tyre, për shërbimet e përfshira në këtë kontratë.

PËRGJIGJA DHE SHKALLËZIMI I SHËRBIMIT
Në tabelën e mëposhtme përcaktohet kategorizimi i seriozitetit të problemeve dhe koha e përgjigjes për
zgjidhjen e tyre.

Kategoria A ( Kritik/ I Larte)

Kategoria B (I Mesem)

Kategoria C (I Ulet)

Mos funksionimi i aplikacionit
krijon apo rrezikon shumë
aktivitetin normal
Numri i përdoruesve të ndikuar

Mos funksionimi i
aplikacionit krijon vonesa
në aktivitetin normal

Mos funksionimi i
aplikacionit pengon në
mënyrë minimal aktivitetin

Mos funksionimi i sistemit
ndikon një numër shumë të
madh të përdoruesve
Pezullimi i punës
Mos funksionimi i sistemit
pengon
përdoruesit
të
realizojnë pjesën më të madhe
të punës së tyre.

Mos funksionimi i sistemit Mos funksionimi i sistemit
ndikon një numër të vogël ndikon pjesërisht në disa
të përdoruesve
përdorues
Mos funksionimi i sistemit
pengon
përdoruesit
të
realizojnë pjesë te punës së
tyre

Mos funksionimi i sistemit
pengon përdoruesit
të
realizojnë disa pjesë
të
vogla të punës së tyre,

Ka pjesërisht një mënyre
alternative të përkohshme
dhe të pranueshme për
zgjidhjen e problemit.

Ka një mënyrë alternative
të përkohshme dhe të
pranueshme për zgjidhjen
e problemit.

Zgjidhje alternative e përkohshme
Nuk ka një mënyre alternative
të
përkohshme
dhe
të
pranueshme për zgjidhjen e
problemit
Koha e përgjigjes
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o 10 min. për të kthyer përgjigje
o Në vend brenda 1 ore.

o 30 min.për të kthyer
përgjigje

o Në vend brenda 2 orëve
Koha e zgjidhjes
Maksimumi i pranimit të Maksimumi i pranimit të
zgjidhjes është 4 orë pas zgjidhjes është brenda 2
kërkesës.
ditëve të punës.

o60 min.për të kthyer
përgjigje
oNë vend brenda 4 orëve
Maksimumi i pranimit të
zgjidhjes është 10 ditë
kalendarike.

III.1.3. Në nenin 28, pika 2 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “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”.
III.1.4. Autoriteti kontraktor në informacion dhe dokumentacionin që ka paraqitur pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, sqaron se:
“•
Patenta zoterohet nga RevZone Solutions LTD.
•
Kodi Burim i perket prodhuesit te platformes RevZone. Kjo per shkak se ne tenderin me objekt
"Sistemi i Menaxhimit te Proceseve te AKEP" te zhvilluar me date 05/06/2015, ne specifikimet teknike
nuk eshte kerkuar dorezimi i kodit burim. Rrjedhimisht as ne kontraten e nenshkruar me operatorin
ekonomik fitues nuk eshte percaktuar detyrimi per te dorezuar kodin burim.
•
Kompania zhvilluese e platformes eshte kompania RevZone Solutions LTD regjistruar dhe me
seli kryesore ne Mbreterine e Bashkuar ne adresen:
20-22 Wenlock Road ,
London, Nl 7GU, UNITED KINGDOM,
Tel: +44 845 3108401
info@revzonesolutions.com .revzonesolutions.com.
•
Gjithashtu per te mirembajtur dhe suportuar platformen RevZone Solutions LTD ka dhe nje
zyre lokale ne Tirane ne adresen: Rruga Ismail Qemali, P34, Ap6, Tirane Shqiperi.
•
Sistemi eshte zhvilluar mbi teknologjine.net. Arkitektura e sistemit perbehet nga File server ku
ruhen dokumentat dhe server per te aksesuar sistemin nga perdoruesi. server eshte kompatibel me
naviguesit me te perdorur (internet explorer), maxilla firefox, google chrome, etj. Instalohet mbi
platforme Windows dhe per database perdor Microsoft SQL Server.
Kompani Revzone, ne saje te kerkesave, ua jep te drejten per mirembajtje dhe zhvillim kompanive te
interesuara ne nje vend.
•
RevZone LTD ka zyren e saj lokale ne Tirane, dhe mund ta realizoje vete mirembajtjen dhe
zhvillimin ne territorin e Shqiperise. RevZone LTD krijon partneritet per te zhvilluar me tej platformen
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(si psh me Dassault Systemes) por nuk e transferon te drejten e mirembajtjes dhe zhvillimit te kompani
te tjera.
http :// .revzonesolutions.com”.
III.1.5. Komisioni, referuar sqarimit të autoritetit kontraktor të bërë në informacionin drejtuar
Komisionit të Prokurimit Publik, vlerëso se përcaktimi i një kriteri të tillë, lidhet ngushtësisht me një
program soft të cilin autoriteti kontraktor e ka aktualisht në funksion dhe që ndër të tjera do të kryejë
mirëmbajtjen dhe zhvillimin e platformës soft të programit ekzistues. Autoriteti kontraktor informon
gjithashtu që patenta zotërohet nga RevZone Solutions LTD (regjistruar dhe me seli kryesore në
Mbretërinë e Bashkuar), e cila është kompania zhvilluese e platformës RevZone dhe kodi në burim i
përket prodhuesit të platformës RevZone. Pra thënë ndryshe, autoriteti kontraktor në këtë rast nuk ka
dhe nuk gëzon asnjë të drejtë mbi këtë program, i cili do të zhvillohet me funksione të tjera. Komisioni
i Prokurimit Publik, konstaton se, autoriteti kontraktor në këtë rast nuk ka përdorur një markë, apo
emër që ekziston thjesht në treg dhe kërkon pikërisht atë markë, por autoriteti kontraktor ka sqaruar se
ka një program ekzistues në institucionin e tij, funksional, për të cilin ka të lidhur kontrata të
mëparshme, një program me të cilin institucioni i tij kryen një sërë funksionesh, program i cili është i
regjistruar ka një emër dhe ka një autor, fakt të cilin ai nuk mund ta mohojë apo anashkalojë.
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi
paraqitjen e autorizimit nga prodhuesi i zgjidhjes soft ekzistuese ose distributori i autorizuar prej
prodhuesit për shitjen dhe ofrimin e suportit për territorin e Shqipërisë, është në përpjestim dhe i lidhur
ngushtë me objektin e kontratës, si dhe në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara. Autoriteti
kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të
garantojë se operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë autorizimin nga prodhuesi i zgjidhjes soft
ekzistuese të sistemit RevZone ose distributori i autorizuar prej prodhuesit, e rrjedhimisht mund t’u
kërkojë ofertuesve të paraqesin dokumentacion lidhur me këtë kërkesë. Në këtë kontekst, duke patur
parsysh se qëllimi i kontratës objekt prokurimi është “suporti, mirëmbajtja dhe zhvillimi i platformës
soft”, si rrjedhim nga operatorët ekonomikë pjesmarrës kërkohet që të kryhet dhe përditësimi,
përmirësimi apo modifikimi i aplikacionit apo infrastruktures, që kërkon bashkëpunim me prodhuesin
për të kryer proceset e lartpërmendura.
Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se, autoriteti kontraktor me anë të kërkesës së tij për paraqitjen
e autorizimit nga prodhuesi i zgjidhjes soft ekzistuese ose distributori i autorizuar prej prodhuesit, nuk
ka kufizuar konkurencën, pasi një kriter i tillë nuk është diskriminues për operatorët ekonomikë, si dhe
dokumentacioni i kërkuar për t’u paraqitur është parashikuar brenda kuadrit ligjor të sipërcituar. Sa më
sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë
prokurimi, duhet të paraqesin dokumentacionin e kërkuar në përputhje me kriterin e vecantë të
kualifikimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, sa i takon autorizimit nga
prodhuesi i zgjidhjes soft ekzistuese ose distributori i autorizuar prej prodhuesit, duke garantuar
autoritetin kontraktor për përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
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III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për kriterin 5 qe ndodhet ne Kriteret
e vecanta te kualifikimit, ne piken 2.3 Per kapacitetin teknik”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 7/2 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik”, pika 5 të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
“5. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën tre punonjës të certifikuar nga prodhuesi
ose distributori i autorizuar prej prodhuesit për zgjidhjen soft ekzistuese në AKEP dhe duhet të
dorëzojë certifikatat përkatëse të tyre”.
II.2.2. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike”, të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi
përcaktohet si më poshtë:
“SPECIFIKIMET TEKNIKE
Qëllimi i Projektit.
AKEP ka implementuar një sistem për të automatizuar dhe dixhitalizuar proceset dhe procedurat e
brendshme por dhe aplikimet online që kryen nga sipërmarrësit etj. Qëllimi i këtij shërbimi është
Suporti, Mirëmbajtja dhe Zhvillimi i Platformës Soft e cila synon të sigurojë funksionimin normal dhe
të sigurtë të shërbimeve të sistemit. Platforma soft është e lokalizuar në ambientet e AKEP. Institucioni
aktualisht disponon Sistemin e Menaxhimit të Proceseve të AKEP i strukturuar në disa module si më
poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e-Protokoll, Praktika të brendshme me ose pa protokoll (Memo, Relacion, Raport etj.)
Moduli i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (Human Resources)
Moduli i Raportimeve të Brendshme në AKEP
Moduli i Blerjeve në AKEP
Moduli i “Vendimeve të Këshillit Drejtues”
Moduli i Inspektimeve / Monitorimeve
Moduli i Ankesave dhe Mosmarrëveshjeve
Moduli i Aplikimeve për AP, AI dhe Raportimeve
Autorizim i Përgjithshëm
Autorizim Individual
Raportim Interference
Licencë të Përgjithshme për Ofrimin e Shërbimeve Postare
Raportime/Ankesa
Licencë për Stacionet Radio të Anijes
Licencë për Stacionet Radio të Avionit
Licencë për Autoritetin e Llogarive Detare dhe Kod AAIC
Autorizim për Stacionet Radio bregdetarë
Certifikatë Operatori Radio detar
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•
•

Licencë individuale/grup radioamatorë
Etj. (të cilat janë të publikuar në site të AKEP, .akep.al)

Platforma është e ngritur mbi platformën RevZone e cila është një sistem i tipit "Service
Oriented Architecture" (SOA) dhe bazë të dhënash në MS SQL.
Është zhvilluar mbi Microsoft.NET platform, MS SQL Server backend, IIS, Active Directory, services,
ASP.NET, aplikacione native për Windows Desktop dhe forms universale (për përdorim në çdo
platformë tjetër).
Qëllimi i këtij shërbimi, është lidhja e kontratës për mirëmbajtjen, monitorimin dhe përmirësimin
(zhvillimin) e funksionaliteteve të platformës ekzistuese për një periudhë 12 muaj.
Objektivi
Objektivi kryesor i këtij shërbimi, është mirëmbajtja dhe përmirësimi i funksionaliteteve të platformës
ekzistuese, për të gjithë komponentët e tij infrastrukturorë dhe ato të aplikacionit, me qëllimi sigurimin
e vazhdimësisë së punës në të gjithë komponentët dhe shërbimet e ofruara, e detajuar sipas pikave të
mëposhtëm:
Kërkesat dhe përgjegjësitë për Mirëmbajtje dhe zhvillim i procesit e-processing(sistemeve të
menaxhimit të proceseve të AKEP janë absolute në termat dhe komponentët e mëposhtëm:
1.

Sigurimin e licencave për përdorues të brendshëm në varësi të kërkesave.

2.
Sigurimin e vazhdimësisë së punës së sistemit soft. Kryerjen e inspektimeve dhe optimizimeve
periodike përgjatë gjithë kohës së mbulimit me suport dhe mirëmbajtje, të kodit, funksionaliteteve dhe
komponentëve të tjerë përbërës soft të sistemit RevZoneTM.
3.
Lëvrimin e versionit më të fundit të soft-ve, upgrade dhe patch-e (service pack-eve) të ndryshme
të publikuara zyrtarisht nga prodhuesi gjatë periudhës së vlefshmërisë së mbulimit nga kontrata e
mirëmbajtjes.
4.
Monitorimin periodik dhe të rregullt të roleve dhe aktivitetit të përdoruesve të sistemit
RevZoneTM . Raportim mbi rezultatet e monitorimit.
5.

Monitorimin dhe raportimin e vazhdueshëm të performancës së sistemit soft.

6.
Vlerësimin e raporteve të monitorimit dhe përpilimin e rekomandimeve për përmirësimin e
sistemit, pa përjashtuar edhe sugjerimet në adresë të infrastrukturës.
7.
Izolimin dhe diagnostikimin e çdo lloj problemi që ndikon sistemin. Përgatitjen e raportit dhe
sugjerimet përkatëse për zgjidhjen e problemit.
8.

Suporti në rast se një faktor i brendshëm apo i jashtëm ndikon sistemin.
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9.
Suporti dhe mirëmbajtja duhet të jenë të disponueshme gjatë orarit standard të punës nga e
Hëna deri të Premten, nga ora 8:00 deri në orën 16:00.
10.
Gjatë periudhës së vlefshmërisë së mbulimit të suportit dhe mirëmbajtjes, përdoruesi duhet të
ketë mundësi asistence nëpërmjet linjës së parë të helpdeskut e cila mund të aksesohet nëpërmjet email, telefonit, remote desktop dhe fizikisht ne ambientet e AKEP.
11.
•
•
•
•
•
•

Paketa suport dhe mirëmbajtje duhet të përfshijë:
Linja e parë – Helpdesk.
Linja e dytë - Suport teknik.
Linja e tretë – Suport nga prodhuesi.
Ndjekje, monitorim dhe raportim në bazë kërkese i incidenteve.
Asistencë në zgjidhjen e problemeve, erroreve të funksionimit të sistemit RevZoneTM.
Lëvrim i patcheve të disponueshme.

12.
Kontakte për suport dhe mirëmbajtje: Të gjitha kërkesat e përdoruesit për suport dhe
mirëmbajtje gjatë periudhës së vlefshmërisë duhet të kalojnë nëpërmjet sistemit të raportimit të
problemeve të ofruesit të suportit dhe mirëmbajtjes.
Ky sistem duhet të përfshijë linjat e mëposhtme të komunikimit:
•
•
•

E-mail.
Numër telefoni.
Adresa e zyrës së përfaqësisë së ofruesit të suportit e vendosur në Tiranë.

18.
Suport për rikonfigurimin dhe dokumentimin e procedurës së backup të sistemit (ruajtja në tape
duke përdorur tape drive).
19.

Monitorim i vazhdueshëm i mbarëvajtjes së procesit të backup.

Modulet që do të suportohen dhe afati i shtrirjes së suportit janë paraqitur në tabelën më poshtë:
Nr. Shërbimet
Njësia
Shërbimet Soft
(në vjet)
1
Suport License Case Management
1 vjet
2
Suport License Business Processes
1 vjet
3
Suport License Business Intelligence
1 vjet
4
Suport License (usera te brendshëm )
1 vjet
5
Suport License CRM + Palët e treta
1 vjet
6
Suport License CRM (akses dhe komunikim i jashtëm)
1 vjet
7
Suport License forms Server (internal modules)
1 vjet
8
Suport License access (external, CRM &HR application modules)
1 vjet
10 Suport License Integrations ëith other systems
1 vjet
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11
12

Shërbime Përditësimi/Përmirësimi/Modifikimi
Shërbime konsulence

1 vjet
1 vjet

Specifikimet Teknike për Përditësim, Përmirësim apo Modifikim të Aplikacionit apo Infrastrukturës
1.
Rregullime të soft (madhore dhe minore). Kryerja e ndërhyrjeve të nevojshme për të garantuar
mirëfunksionimin e vazhdueshëm të sistemit.
2.
Përditësime të soft në rast se ka të tilla.
3.
Krijimin e raporteve të reja për te gjithë modulet sipas kërkesave të përdoruesve.
(Business intelligence).
4.
Suportin teknik për stafin e AKEP në përdorim, si dhe konfigurime jo fondamentale të sistemit.
5. Udhëzime për përdoruesin që të zhvillojë njohuri të mëtejshme mbi ambientin teknik të sistemit
RevZoneTM si dhe asistencë në zgjidhjen e problemeve të pritura ose të papritura që mund të shfaqen
gjatë përdorimit të tij.
Shërbimi i mirëmbajtjes së Bazës së të Dhënave të Platformës.
Kompania duhet të marrë përsipër mirëmbajtjen e asaj pjesë të infrastrukturës që ruan bazën e të
dhënave të platformës elektronike të implementuar.
Shërbime të tjera
Kompania fituese duhet të krijojë/ diskutojë me AKEP dhe një axhendë periodike kontrollesh si me
poshtë:
1.
Javore
a.
Kontrolli i logeve të serverave.
b.
Kontroll i statistikave për programe.
c.
Kontroll i disqeve për problem në rast nevoje.
d.
Të kryejë mirëmbajtje proaktive.
2.
Mujore.
a.
Testim/ kontroll i kompletuar i pjesëve më kritike të infrastrukturës.
b.
Kontroll i detajuar i gjithë logeve të soft.
c.
Rishikim i të dhënave mbi performancën e serverave.
3.
Mujore dhe tre-mujore
a.
Përgatitja e raporteve mujore dhe tre mujore mbi problemet, statusin dhe ecurinë e zgjidhjes së
tyre, për shërbimet e përfshira në këtë kontratë.

PËRGJIGJA DHE SHKALLËZIMI I SHËRBIMIT
Në tabelën e mëposhtme përcaktohet kategorizimi i seriozitetit të problemeve dhe koha e përgjigjes për
zgjidhjen e tyre.
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Kategoria A ( Kritik/ I Larte)

Kategoria B (I Mesem)

Kategoria C (I Ulet)

Mos funksionimi i aplikacionit
krijon apo rrezikon shumë
aktivitetin normal
Numri i përdoruesve të ndikuar

Mos funksionimi i
aplikacionit krijon vonesa
në aktivitetin normal

Mos funksionimi i
aplikacionit pengon në
mënyrë minimal aktivitetin

Mos funksionimi i sistemit
ndikon një numër shumë të
madh të përdoruesve
Pezullimi i punës
Mos funksionimi i sistemit
pengon
përdoruesit
të
realizojnë pjesën më të madhe
të punës së tyre.

Mos funksionimi i sistemit Mos funksionimi i sistemit
ndikon një numër të vogël ndikon pjesërisht në disa
të përdoruesve
përdorues
Mos funksionimi i sistemit
pengon
përdoruesit
të
realizojnë pjesë te punës së
tyre

Mos funksionimi i sistemit
pengon përdoruesit
të
realizojnë disa pjesë
të
vogla të punës së tyre,

Nuk ka një mënyre alternative
të
përkohshme
dhe
të
pranueshme për zgjidhjen e
problemit
Koha e përgjigjes

Ka pjesërisht një mënyre
alternative të përkohshme
dhe të pranueshme për
zgjidhjen e problemit.

Ka një mënyrë alternative
të përkohshme dhe të
pranueshme për zgjidhjen
e problemit.

o 10 min. për të kthyer përgjigje
o Në vend brenda 1 ore.

o 30 min.për të kthyer
përgjigje

o60 min.për të kthyer
përgjigje

Zgjidhje alternative e përkohshme

o Në vend brenda 2 orëve
Koha e zgjidhjes
Maksimumi i pranimit të Maksimumi i pranimit të
zgjidhjes është 4 orë pas zgjidhjes është brenda 2
kërkesës.
ditëve të punës.

oNë vend brenda 4 orëve
Maksimumi i pranimit të
zgjidhjes është 10 ditë
kalendarike.

III.2.3. Në nenin 46, pika 1 e Ligjit nr.9643, date 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se : “ […] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson
të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet dhe jodiskriminuese [...]”.
III.2.4. Autoriteti kontraktor në informacion dhe dokumentacionin që ka paraqitur pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, sqaron se:
“•
Sistemi eshte zhvilluar mbi teknologjine .net. Arkitektura e sistemit perbehet nga File server ku
ruhen dokumentat dhe Web server per te aksesuar sistemin nga perdoruesi. Web server eshte
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kompatibel me naviguesit mete perdorur (internet explorer), maxilla firefox, google chrome, etj.
Instalohet mbi platforme Windows dhe per database perdor Microsoft SQL Server.
•
RevZone LTD ka zyren e saj lokale ne Tirane, dhe mund ta realizoje vete mirembajtjen dhe
zhvillimin ne territorin e Shqiperise. RevZone LTD krijon partneritet per te zhvilluar me tej platformen
(si psh me Dassault Systemes) por nuke transferon te drejten e mirembajtjes dhe zhvillimit te kompani
te tjera”.
III.2.5. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi modifikimin e
kritereve të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se është me vend të ndalet në një test balancues të dy elementëve kryesorë. Së pari, nëse
kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit të kërkuar dhe së dyti, nëse kërkesa në fjalë
shkon përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për të arritur synimin. Gjithashtu, në shqyrtimin e kriterit
të mësipërm të kualifikimit, K.P.P. gjykon të ndalet edhe në faktin nëse kriteri i mësipërm është në
proprocion me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të
LPP-së. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se synimi parësor i autoritetit kontraktor është vërtetimi
se ofertuesi disponon staf të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës publike objekt prokurimi.
Në lidhje me proporcionalitetin e kërkesës së mësipërme, KPP vlerëson se duke marrë në konsiderate
se platforma është e ngritur mbi platformën RevZone e cila është një sistem i tipit "Service
Oriented Architecture" (SOA) dhe bazë të dhënash në MS SQL dhe është zhvilluar mbi Microsoft.
NET platform, MS SQL Server backend, IIS, Active Directory, services, ASP.NET, aplikacione native
për Windows Desktop dhe formës universale (për përdorim në çdo platformë tjetër); gjithashtu duke
patur parasysh natyrën dhe përmasat e kontratës si edhe proceset e shërbimit të kërkuar nga autoriteti
kontraktor, KPP e gjen të drejtë pretendimin e ankimuesit për shtimin e frazës “ekuivalent”, pasi
operatorët ekonomikë mund të paraqesin një dokument (certifikatë) të barazvlefshëm me certifikatat e
kërkuara, për të provuar aftësinë e stafit të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë
prokurimi. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoritetet kontraktore në hartimin e kritereve
dhe/ose specifikimeve teknike krahas përshkrimit të saktë të nevojave të këtij të fundit duhet të kenë në
vëmendje faktin se hartimi i tyre duhet bërë në një mënyrë gjithpërfshirëse duke krijuar kushte për
konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve duke përshkruar sa më
saktë dhe në mënyrë të plotë karakteristikat e mallrave/shërbimeve/punëve dhe në përputhshmëri me
objektin e kontratës. K.P.P thekson se një ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurës së
prokurimit ( parashikuar nga neni 2 gërma “b” dhe “c” e LPP-së) janë ato të transparencës dhe trajtimit
të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e
prokurimit publik. Kriteret e vendosura dhe/ose specifikimet teknike duhet të ofrojnë akses të barabartë
për ofertuesit dhe nuk duhet të kenë efektin e krijimit të pengesave të pajustifikuara për hapjen e
prokurimit publik ndaj konkurrencës. Në hartimin e kritereve dhe/ose specifikimeve teknike autoritet
kontraktore duhet të shmangin çdo formë diskriminimi qoftë ato të dukshme qoftë ato të fshehta të cilat
kanë të njëjtin efekt. Në asnjë rast kriteret dhe/ose specifikimet teknike nuk duhet të hartohen në
mënyrë që të drejtojnë drejt një shërbimi që ofrohet nga një operator i vetëm ekonomik ose nga një
prodhues i vetëm. Në këtë kuptim KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të bëjë modifikimin e
kriterit duke shtuar togfjalëshin “ose ekuivalente” tek certifikatat e kërkuara nga autoriteti kontraktor,
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në respektim të parimeve të LPP-së, duke mundësuar një konkurrim të drejtë të hapur dhe
gjithëpërfshirës, të barabartë, jo diskriminuese për të gjithë operatorët ekonomikë.
Përsa më sipër ky pretendim i ankimuesit qëndron.
Sa 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 operatorit ekonomik “Kreatx” shpk për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozim”,me Nr. REF-33583-08-15-2019, me objekt: “Mirëmbajtje dhe zhvillim
i procesit e-processing (sistemeve te menaxhimit te proceseve te AKEP)”, me fond limit
1,270,000.00 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar me datë 26-08-2019, nga autoriteti
kontraktor, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të verë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Kreatx”.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
7. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1453 Protokolli, Datë 30.08.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupa

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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