
Dt. 21.12.2018

Shtojcë”Për shtyrjen e afatit të hapjes së ofertave dhe modifikimin e kritereve në lidhje me
procedurën e prokurimit me objekt:” Shërbim printimi fatura uji”

Të nderuar operatorë ekonomikë!

Pranë Autoritetit Kontraktor U.K.T sh.a është paraqitur ankesë me shkrim nga një operator
ekonomik më datë dt. 18.12.2018 në lidhje me shtojcën e pasqyruar në sistemin elektronik
më datë 14.12.2018
Nga ana e Autoritetit Kontraktor u morën te gjitha masat për pezullimin e procedurës së
prokurimit dhe për ngritjen e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesës i ngarkuar me detyrën për
të trajtuar edhe shqyrtuar këtë ankesë.
Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi e ka marrë në shqyrtim ankesën, i ka kthyer
përgjigje ankimuesit në dt. 20.12.2018 ndër të cilët është vendosur pranimi i ankesës.
.
Në mbështetje të nenit 42 te ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”(i

ndryshuar), V.K.M nr.914 dt 29.12.2014 për ”Miratimin e rregullave të prokurimit publik”( i

ndryshuar), neni 78 pika 6 gërma (d) ju bën me dije se ka bere modifikimin e DST,

kritereve kualifikuese, si dhe shtyrjen e datës se pranimit dhe hapjes se ofertave të

përcaktuara në DT , të publikuara në www.app.gov.al

Në shtojcën e pasqyruar në sistemin elektronik kapaciteti teknik, pika 3.5 përcaktohet se :

3.5. Operatori ekonomik duhet të ketë sistem softëare (sisteme operative dhe aplikacione)

+hardëare për perpunimin e të dhënave dhe krijimin e fileve për print. Ky sistem duhet të jetë

në ambjent të mbyllur dhe të dedikuar (i vertetuar me fotografi te ambientit ),vëzhguar me

kamera 24H/24. Vërtetuar me fatura blerje ose deklaratë zhdoganimi.

Referuar vendosjes së këtij kriteri dhe termave lidhur me sistemin operativ dhe aplikacionet

(pra se cfarë nënkupton autoriteti kontraktor me sa më sipër cituar) , sqarojmë si më poshtë

vijon:

Me ”Sistem Operativ të Kompjuterave” nënkuptojmë programin hardëare dhe softëer në një

kompjuter , përmes të cilëve arrihet përpunimi i të dhënave, modifikimi i tyre etj...

Duke iu referuar specifikimeve teknike të cilat Autoriteti Kontraktor i ka ngarkuar në

sistemin elektronik të app-së dhe janë pjesë kryesore, thelbësore e kontratës objekt prokurimi

vihet re se : Autoriteti Kontraktor do vendosi në dispozicion të shoqërisë të shpallur fituese

në procedurën objekt prokurimi , informacionin në formatin Raë Data (XML) të cilat janë të

dhëna të pastrukturuara në formatin e skedarëve , imazheve vizuale të bazës së të dhënave

dhe të dhënave të tjera digitale. Sa më sipër këto të dhëna nxirren, analizohen ,përpunohen

dhe përdoren nga aplikacione softuerike për të nxjerrë konkluzione për të bërë parashikime si

dhe për të nxjerrë informacione kuptimplota.

Në kuptim të sa më sipër është e domosdoshme që operatorët ekonomik pjesmarrës në

procedurë duhet të vërtetojnë se disponojnë sisteme softuerike dhe harduere të liçensuara të

cilat të bëjnë përpunimin e të dhënave dhe krijimin e fileve për print.

Në lidhje me pikën disponim paisjesh hardëer , sqarojmë se Autoriteti Kontraktor nënkupton

http://www.app.gov.al


pjesët fizike të prekshme ose komponentët e një kompjuteri, makinerie e cila përfshin

softëerin për të ekzektuar një komandë ose një proces pune siç është edhe printimi i faturave

që autoriteti kontraktor kërkon të realizojë.

Vërtetimi i paisjeve hardëer ashtu siç dhe është përcaktuar në kriterin 3.5 duhet të bëhet

nëpërmjet faturave të blerjeve ose deklaratës së zhdoganimit.

Referuar paqartësisë në lidhje me pjesën e fotografive të cilat Autoriteti Kontraktor kërkon

që operatorët ekonomik pjesmarrës tia vendosin në dispozicion për të vërtetuar ambientin ku

do të mbahen paisjet që do të bëjnë përpunimin e të dhënave nëpërmjet sistemeve softëer dhe

hardëer si dhe ky ambient të jetë i survejuar me kamera 24h/24h. Pra, Autoriteti Kontraktor

ka kërkuar ti vendosen në dispozicion fotografi të ambientit ku do kryhet procesi i punës.

Ky kriter modifikohet si më poshtë vijon:

3.5.Operatori ekonomik duhet të ketë sistem software (sisteme operative dhe aplikacione)

+hardware për perpunimin e të dhënave dhe krijimin e fileve për print. Ky sistem duhet të

jetë në ambjent të mbyllur dhe të dedikuar (i vertetuar me fotografi te ambientit

),vëzhguar me kamera 24H/24. Vërtetuar me fatura blerje ose deklaratë zhdoganimi.

Referuar vendosjes së këtij kriteri dhe termave lidhur me sistemin operativ dhe aplikacionet

(pra se cfarë nënkupton autoriteti kontraktor me sa më sipër cituar) , sqarojmë si më poshtë

vijon:

Me ”Sistem Operativ të Kompjuterave” nënkuptojmë programin hardëare dhe softëer në një

kompjuter , përmes të cilëve arrihet përpunimi i të dhënave, modifikimi i tyre etj...

Duke iu referuar specifikimeve teknike të cilat Autoriteti Kontraktor i ka ngarkuar në

sistemin elektronik të app-së dhe janë pjesë kryesore, thelbësore e kontratës objekt prokurimi

vihet re se : Autoriteti Kontraktor do vendosi në dispozicion të shoqërisë të shpallur fituese

në procedurën objekt prokurimi , informacionin në formatin Raë Data (XML) të cilat janë të

dhëna të pastrukturuara në formatin e skedarëve , imazheve vizuale të bazës së të dhënave

dhe të dhënave të tjera digitale. Sa më sipër këto të dhëna nxirren, analizohen ,përpunohen

dhe përdoren nga aplikacione softuerike për të nxjerrë konkluzione për të bërë parashikime si

dhe për të nxjerrë informacione kuptimplota.

Në kuptim të sa më sipër është e domosdoshme që operatorët ekonomik pjesmarrës në

procedurë duhet të vërtetojnë se disponojnë sisteme softuerike dhe harduere të cilat të bëjnë

përpunimin e të dhënave dhe krijimin e fileve për print.

Në lidhje me pikën disponim paisjesh hardwer , sqarojmë se Autoriteti Kontraktor nënkupton

pjesët fizike të prekshme ose komponentët e një kompjuteri, makinerie e cila përfshin

softwerin për të ekzektuar një komandë ose një proces pune siç është edhe printimi i faturave

që autoriteti kontraktor kërkon të realizojë.

Vërtetimi i paisjeve hardwer ashtu siç dhe është përcaktuar në kriterin 3.5 duhet të bëhet

nëpërmjet faturave të blerjeve ose deklaratës së zhdoganimit.

Referuar paqartësisë në lidhje me pjesën e fotografive të cilat Autoriteti Kontraktor kërkon



që operatorët ekonomik pjesmarrës tia vendosin në dispozicion për të vërtetuar ambientin ku

do të mbahen paisjet që do të bëjnë përpunimin e të dhënave nëpërmjet sistemeve softëer dhe

hardëer si dhe ky ambient të jetë i survejuar me kamera 24h/24h. Pra, Autoriteti Kontraktor

ka kërkuar ti vendosen në dispozicion fotografi të ambientit ku do kryhet procesi i punës.

Në shtojcën për modifikim është përcaktuar:

Në dokumentat standarte të tenderit, kapaciteti teknik, pika 3.7 përcaktohet se .. Operatori

ekonomik duhet të ketë të gjitha masat mbrojtëse për mbrojtjen e fileve nga humbja, vjedhja

apo aksesi i paautorizuar. Për këtë duhet të dorëzojë një dokument mbështetës (fatura

blerje,fotografi) i cili vërteton disponueshmërinë e mjeteve të mësipërme.

Referuar vendosjes së këtij kriteri sqarojmë se AK ka parasysh trasportimin e fileve nga
vendi i prodhimit pranë AK me sukses që do të thotë:,shmangjen e humbjes, vjedhjes apo
aksesit të pautorizuar (hakerimi) .
Operatorët ekonomik për të vërtetuar se disponojnë masa mbrojtëse për të mbrojtur të dhënat

nga hakerimi duhet të disponojnë të paktën një nga programet e mëposhtme:

1.Antivirus

2.Fireëall

3.Detektor Lëvizje

4.Enkriptim file

Disponimi nga ana e operatorit ekonomik i të paktën një prej programeve të mësipërme

duhet të vërtetohet me fatura blerje, nr.serial përkatës.

Ky kriter modifikohet si më poshtë vijon:

Operatori ekonomik duhet të ketë të gjitha masat mbrojtëse për mbrojtjen e fileve nga

humbja, vjedhja apo aksesi i paautorizuar. Për këtë duhet të dorëzojë një dokument

mbështetës (fatura blerje,fotografi) i cili vërteton disponueshmërinë e mjeteve të mësipërme.

Referuar vendosjes së këtij kriteri sqarojmë se AK ka parasysh trasportimin e fileve nga
vendi i prodhimit pranë AK me sukses që do të thotë:,shmangjen e humbjes, vjedhjes apo
aksesit të pautorizuar (hakerimi) .
Operatorët ekonomik për të vërtetuar se disponojnë masa mbrojtëse për të mbrojtur të dhënat

nga hakerimi duhet të disponojnë të paktën një nga programet e mëposhtme:

1.Antivirus

2.Fireëall

3.Detektor Lëvizje

4.Enkriptim file

Disponimi nga ana e operatorit ekonomik i të paktën një prej programeve të mësipërme

duhet të vërtetohet me fatura blerje, nr.serial përkatës ose deklarata zhdoganimi.



Nisur nga sa më sipër sqarojmë se Hapja e ofertave do të jetë si më poshtë vijon:

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Data: 09.01.2019 Ora: 12:00

Vendi: www.app.gov.al www.app.gov.al , UKT sh.a

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të
dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Data: 09.01.2019 Ora: 12:00

Vendi: www.app.gov.al www.app.gov.al , UKT sh.a

Njësia e Prokurimit:
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