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SHTOJCE NR.1  

PER MODIFIKIM TE DOKUMENTAVE TE TENDERIT     

Sqarim: Njesia e Prokurimit duke marre shkak nga Koordinimi i APP sipas e-mailit dt. 29.06.2020 

vendosi te beje modifikimet perkatese ne dokumenta tenderi. 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri             OSHEE GROUP sh.a 

Adresa         Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative                                                     

Nr.7, 1023, Tiranë. 

Tel/Fax                      042274185 / 0694146337 

E-mail             elis.bushati@oshee.al (person pergjegjes: Elis Bushati elis.bushati@oshee.al) 

Faqja në Internet        www.oshee.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit: “E hapur – sherbime” me mjete elektronike. 

 

3.Numri i referencës së procedurës: REF-61620-06-17-2020 

 

4. Objekti  i kontratës: “Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te Infrastruktures se Network”. 

 

5. Fondi limit: 119,010,935.33 (Njeqind e nentembedhjete milion e dhjete mije e nenteqind e 

tridhjete e pese pike tridhjete e tre) lekë pa TVSH. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati i sherbimit do te jete per 

instalim, konfigurim dhe implementim brenda 120 diteve nga nenshkrimi i kontrates. Garancia do te 

jete 12 muaj pas implementimit.  

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: ishte data 13/07/2020 

ora 11:00 dhe behet date 20/07/2020 ora 11:00  ne www.app.gov.al. 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje : ishte data 13/07/2020 ora 

11:00 dhe behet date 20/07/2020 ora 11:00  ne www.app.gov.al. 

Njesia e Prokurimit ne zbatim te rekomandimeve te APP-se, si dhe mbeshtetur ne nenin 42 te ligjit 

Nr. 9643, datë 20.11.2006 për “Prokurimin publik” te ndryshuar, vendosi te beje modifikimet 

perkatese ne dokumenta tenderi: 

1. Ne dokumentat standarte te tenderit, pika 2 “Kriteret e Veçanta te kualifikimit”, në pikën 3.3.4 të 

kapacitetit teknik, Autoriteti Kontraktor ka kerkuar qe: “Operatori ekonomik duhet te zoteroje 

kompetencen apo specializimin teknik per “Advanced Security Architecture Specialization” ose 

ekuivalente referuar zerave respektive te objektit te prokurimit. Te paraqitet certifikata e 

kompetences ose adresa web ne te cilen mund te verifikohet”. 

Kjo pike modifikohet si meposhte: 

mailto:elis.bushati@oshee.al
http://www.oshee.al/
http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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Operatori ekonomik duhet te zoteroje kompetencen apo specializimin teknik per inxhinier të 

infrastrukturës së Network-ut të çertifikuar dhe inxhinier network-u terreni të çertifikuar referuar 

zerave respektive te objektit te prokurimit. Te paraqitet çertifikata e kompetences ose adresa web ne 

te cilen mund te verifikohet. 

2. Ne dokumentat standarte te tenderit, pika 2 “Kriteret e Veçanta te kualifikimit”, në pikën 3.3.5 të 

kapacitetit teknik, Autoriteti Kontraktor ka kerkuar:  

 

 “Te pakten 1 (nje) person te certifikuar PMP per menaxhimin e projekteve (Certifikimi duhet te jete 

aktiv, i verifikueshem ne listen e publikuar nga PMI) . 

 

 Te pakten 1 (nje) inxhinier elektronik te diplomuar ne kete fushe dhe te dedikuar per sisteme kontrolli 

dhe pajisje IT (te paraqitet diploma perkatese). 
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar per te implementuar dhe suportuar zgjidhjen e ofertuar 

“Backup appliance disk-to disk”. 
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per sigurine per te suportuar 

dhe mirembajtur zgjidhjen ekzistuese Cisco IPsec Dynamic Multipoint VPN (DMVPN).  
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per network per te suportuar 

dhe mirembajtur zgjidhjen ekzistuese Cisco Routing & Switching. 
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per sigurine ose ekuivalente 

per te implementuar zgjidhjen e ofertuar.  
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per network ose ekuivalente 

per te implementuar zgjidhjen e ofertuar. 
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel profesional per te instaluar dhe konfiguruar 

zgjidhjen e ofertuar per Platformën e lëvrimit të aplikimeve. 
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel security expert per te instaluar dhe konfiguruar 

upgrade te zgjidhjes ekzistuese Check Point Remote Access VPN. 
 

Per te gjithe punonjesit e mesiperm, duhet te paraqiten certifikatat perkatese si dhe operatori 

ekonomik duhet te vertetoje se i ka te punesuar per nje periudhe jo me pak se 5-muaj nga data e 

hapjes se tenderit. Nje punonjes mund te kete nje ose disa certifikime, per te permbushur kriteret e 

mesiperme per certifikimet. Per kete qellim operatori ekonomik duhet te paraqesi: 

 Certifikatat perkatese per secilin nga specialistet e mesiperm; 

 

 Listepagesat e dorezuara nepermjet formes elektronike ne organet kompetente, per 5 muajt e fundit; 
 

 Vertetim nga organet tatimore perkatese per numrin total mujor te punonjesve te siguruar te pakten 

per 5 muajt e fundit”. 
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Kjo pike modifikohet si meposhte: 

Ne dokumentat standarte te tenderit, pika 2 “Kriteret e Veçanta te kualifikimit”, në pikën 3.3.5 të 

kapacitetit teknik, Autoriteti Kontraktor kerkon qe, ne përbërje të stafit të Operatorit Ekonomik 

duhet të jenë:  

 

 “Te pakten 1 (nje) person te certifikuar PMP per menaxhimin e projekteve (Certifikimi duhet te jete 

aktiv, i verifikueshem ne listen e publikuar nga PMI) . 

 

 Te pakten 1 (nje) inxhinier elektronik me çertificatë për sisteme kontrolli dhe pajisje IT. 
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar per te implementuar dhe suportuar zgjidhjen e ofertuar 

“Backup appliance disk-to disk”. 
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per sigurine per te suportuar 

dhe mirembajtur zgjidhjen ekzistuese Cisco IPsec Dynamic Multipoint VPN (DMVPN).  
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per network per te suportuar 

dhe mirembajtur zgjidhjen ekzistuese Cisco Routing & Switching. 
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per sigurine ose ekuivalente 

per te implementuar zgjidhjen e ofertuar.  
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel Profesional “CCNP” per network ose ekuivalente 

per te implementuar zgjidhjen e ofertuar. 
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel profesional per te instaluar dhe konfiguruar 

zgjidhjen e ofertuar per Platformën e lëvrimit të aplikimeve. 
 

 Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel security expert per te instaluar dhe konfiguruar 

upgrade te zgjidhjes ekzistuese Check Point Remote Access VPN. 
 

Per te gjithe punonjesit e mesiperm, duhet te paraqiten certifikatat perkatese, per te permbushur 

kriteret e mesiperm, operatori ekonomik duhet te paraqesi: 

 Certifikatat perkatese per secilin nga specialistet e mesiperm; 
 

 Kontrata të lidhura me stafin e nevojshëm, si dhe përfshirja e këtij stafi në listpagesën e muajit të 

fundit. 
 

 

Ne respektim te nenit 42 te ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 për “Prokurimin publik”te ndryshuar, 

Autoriteti Kontraktor ka vendosur te zgjase afatin kohor per dorezimin e ofertave, per daten 

20/07/2020 ora 11:00. 
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