VENDIM
K.P.P. 547/2018
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 16.08.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave
lidhur me skualifikimin e operatorit ekonomik “Trinity Trade
Company” shpk nga procedura e prokurimit “Kërkesë për
Propozim” me Nr. REF-65383-04-26-2018, me objekt: “Blerje
peshore rruge portative (aksiale) për mjete transporti”, me fond
limit 3,742,000 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 16.05.2018, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.

Ankimues:

“Trinity Trade Company” shpk
Adresa: Rruga “Reshit Collaku”, Nd 38, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Adresa: Rruga “Dritan Hoxha” 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 Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
1

I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky operator 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, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i
lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje
me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës
të operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 27.04.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65383-04-26-2018, me objekt: “Blerje
peshore rruge portative (aksiale) për mjete transporti”, me fond limit 3,742,000 lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 16.05.2018, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
II.2. Në datën 21.05.2018 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.

“Muça”
“Trinity Trade Company” shpk
“M&M Topuzi Konstruksione Metalike” shpk
“Tunamar” shpk

Pa ofertë
2,873,600 lekë
3,192,000 lekë
3,280,000 lekë

skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

II.3. Në datën 21.05.2018, operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
me arsyen se:
- Kontratat e ngjashme te ngarkuara ne system nuk perputhen me objektin e prokurimit
te kerkuar sipas pikes perkatese ne DST.
- Gjate verifikimit të dokumentacionit ne QKB per perpuethshmerine e fushes se
veprimitarise se kerkuar dhe ofruar nga OE, rezulton se operatori ekonomik
pjesmarres nuk e permbush kete kriter.
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II.3.1. Në datën 24.05.2018, operatori ekonomik “Trinity Trade Company” shpk ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin
e tij nga kjo procedurë prokurimi në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:
Autoriteti kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, më datë 16.05.2018, ka zhvilluar
tenderin me objekt prokurimi “Blerje peshore rruge portative (aksiale) për mjete transporti”,
dhe fon limit 3,742,000 lekë pa tvsh.
Shoqëria “Trinity Trade Company” shpk, ka marrë pjesë në këtë tender, duke dërguar ofertën
e saj dhe dokumentat shoqëruese, nëpërmjetë SPE, sipas kërkesave të DT dhe LPP dhe VKMsë për RRPP. Më datë 21.05.2018 nëpërmjetë SPE, na vijnë mesazhet e KVO-së se AKDrejtoria e Përgjithshme Doganave, nëpërmjet të cilave njoftohemi për klasifikimin e
ofertuesve, si më poshtë: Operatorët ekonomik:
1. “Trinity Trade Company” shpk
2,873,600 lekë skualifikuar
2. “M&M Topuzi Konstruksione Metalike” shpk
3,192,000 lekë
kualifikuar
3. “Tunamar” shpk
3,280,000 lekë
kualifikuar
ku shohim qe Oferta e shoqerise tone eshte refuzuar, si dhe njoftohemi per arsyet e refuzimit,
qe sipas KVO-se perkatese jane:
- Kontratat e ngjashme te ngarkuara ne system nuk perputhen me objektin e prokurimit
te kerkuar sipas pikes perkatese ne DST.
- Gjate verifikimit të dokumentacionit ne QKB per perpuethshmerine e fushes se
veprimitarise se kerkuar dhe ofruar nga OE, rezulton se operatori ekonomik
pjesmarres nuk e permbush kete kriter.
Ne si kompani ofertuese, duke qene të bindur në ofertën tonë e cila është e plotë dhe e saktë me
të gjithë dokumentat shoqëruesetë saj, të cilat janë në përputhje me DT dhe Ligjin, mendojmë
se KVO-ja është nxituar dhe ka gabur në vlerësimin e ofertës duke shkelur ligjin. Kerkojme
rishikimin e vendimin te KVO-se, me kete ankesë drejtuar Titullarit të AK, si me poshte vijon:
1-Per sa i perket arsyes se s'kualifikimit, se ne DT, tek kerkesat e vecanta per kualifikim,
kapaciteti teknik, pika 2.3.1, thuhet:
1. Deshmi per sherbime te meparshme te ngjashme ne nje vlere jo me te ulet se vlera 1.400.000
leke me tvsh, te kryera gjate tre viteve te fundit. Si deshmi per pervojen e meparshme kerkohen
vertetime te leshuara nga nje ent publik ose fatura tatimore te shitjes, ku te shenohen datat,
shumat dhe sherbimet e realizuara. Ne rastin e pervojes se meparshme te realizuar me sektorin
privat si deshmi pranohen vetem faturat tatimore te shitjes ku te shenohen datat, shumat dhe
sherbimet e realizuara
Ne plotesim te kesaj kerkese, shoqeria jone ka paraqitur disa kontrata dhe fatura me furnizime
te ngjashme, te cilat plotesojne dhe tejkalojne disa here vleren e kerkuar nga AK ne DT. I
kujtojme shqyrtuesve te ankeses, se shumica e artikujve perberes te kontratave dhe faturave te
ngjashme te paraqitura nga ana jone, jane pajisje matese te ndryshme elektronike ose jo.
Pajisjet e kerkuara “peshore”, jane pajisje metrologjike te klasifikuara si njesi te mases, pra si
pajisje qe matin dhe vleresojne masen e nje artikulli te caktuar. Referuar termit pajisje
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metrologjike, iu kujtojme se pajisje qe futen ne kete grup nuk jane vetem pajisjet qe vleresojne
vetem masen, por ka dhe pajisje qe matin dhe vleresojne, temperaturen, lageshtiren,
elektricitetin, forcen, dendesine, volumin etj. Konkretisht, po ju tregojme edhe njehere artikujt
e ngjashem qe kemi paraqitur brenda kontratave te ngjashme, ne plotesim te kerkeses
perkatese te DT:
Ne dokumentin Nr.10 -Te ngjashme, kontrata e ofruar, te gjithe artikujt (pervec mikroskopeve),
nuk jane gje tjeter, por vetem pajisje metrologjike laboratori te klasifikuara si njesi te
elektricitetit qe matin dhe vleresojne elemete te ndryshem te elektricitetit.
Ne dokumentin Nr.11 -Te ngjashme, kontrata e ofruar, perkatesisht artikulli 7-Kontrollues
universal dhe artikulli 9 Aparat per matje rezistence dhe percjellshmerie, nuk jane gje tjeter,
por vetem pajisje metrologjike laboratori klasifikuara si njesi te elektricitetit qe matin dhe
vleresojne rezistencen dhe percjellshmerin elektrike.
Ne dokumentin Nr. 12 Te ngjashme, kontrata e ofruar, te gjithe artikujt (pervec artikullit Nr.2
dhe Nr.6), nuk jane gje tjeter, por vetem pajisje metrologjike laboratori te klasifikuara si njesi
te volumit qe matin dhe vleresojne elemete te ndryshem te volumit te lengjeve.
Ne dokumentin Nr. 13 Te ngjashme, kontrata e ofruar per dhome kondicionimi duhani, nuk
eshte gje tjeter, po vetem nje pajisje metrologjike laboratori e klasifikuar si njesi e
temperatures dhe lageshtise qe mat dhe vlereson temperaturen dhe lageshtine, per arritjen e
tregueve te caktuar.
Te kesh kontrate me pajisje metrologjike PESHORE (industriale ose laboratorike) do te thote
te kesh kontrate te njejte. Te kesh kontrate me pajisje metrologjike te tjera qe matin volumin,
temperature, elektricitetin do to thote te kesh kontrate te ngjashme.
Kerkojme nga Komisioni Shqyrtimit te Ankesave (KSHA), verifikimin e mallrave perberes te
ketyre kontratave dhe faturave, duke rrezuar pretendimin e pare te KVO- se ne lidhje me
Oferten tone.
I kujtojme anetareve te KSHA se ne nenin 27 “Kontratat e Malirave” pika 4 te VKM nr. 914
date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet:
“Per te provuar pervojen e meparshme, autoriteti kontraktor kerkon: kerkon deshmi per
furnizimet e meparshme, te ngjashme, te kryera gjate tri viteve te fundit. Ne cdo rast, vlera e
kerkuar duhet te jete ne nje vlere jo me te madhe se 40% te vleres se perllogaritur te kontrates,
qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjate tri viteve te fundit. Autoriteti kontraktor si deshmi
per pervojen e meparshme kerkon vertetime te leshuara nga nje ent publik ose/dhe fatura
tatimore te shitjes, ku shenohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara. Ne rastin e
pervojes se meparshme te realizuar me sektorin privat, si deshmi pranohen vetent fatura
tatimore te shitjes, ku shenohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara.
Sa me siper, autoriteti kontraktor nuk duhet te gjykoje ne menyre siperfaqesore e formale, por
te analizoje ne themel dhe ne menyre te arsyeshme e proporcionale eksperiencat e
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dokumentuara nga ofertuesit/kandidatet, ne funksion te qellimit dhe rrethanave faktike per te
cilin vendosen kriteret e percaktuara. Sa me siper Komisioni i Prokurimit Publik thekson se
interpretimi i kontratave te paraqitura nga operatori ekonomik ankimues nese do te cilesohet si
eksperience e ngjashme duhet pare ne raport me natyren e mallrave dhe elementeve konkrete
te realizimit te tyre qe autoriteti kontraktor synon te arrije te kryeje pas lidhjes se kontrates me
operatorin ekonomik te klasifikuar te suksesshem. Me dokumentacionin e paraqitur shoqeria
jone, verteton se ka kryer sherbime me objekt furnizimi me materiale pra furnizime te
ngjashme, duke deshmuar te gjitha kapacitetet per te kryer furnizimin me mallrat e kerkuara
nga ana e autoritetit kontraktor. Autoriteti kontraktor nuk mund te pretendoje zera te njejte me
ato te objektit te prokurimit, sepse ne nje rast te tille, AK bie ne kundershtim me rregullat e
prokurimit publik si me siper cituar. Nje percaktim i tille qe ne vetvete nenkupton eksperienca
te njejta apo zera te njejte te sherbimeve/puneve publike apo mallrave, bie ne kundershtim
edhe me vete frymen dhe qellimin e ligjit te percaktuara ne nenin 1 te tij, duke frenuar
konkurrencen ndermjet operatoreve ekonomik dhe duke bere nje trajtim jo te barabarte dhe
diskriminues te ketyre operatoreve ekonomik pjesemarres ne procedurat e prokurimit publik.
Referuar frymes se legjislacionit per prokurimin publik, vendosja e kritereve te veçanta per
kualifikim ka si synim kryesor qe t'i sherbeje autoritetit kontraktor per njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve te operatoreve ekonomike, te cilet, nepermjet dokumentacionit te paraqitur duhet
te vertetojne se zoterojne kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
ekonomike, financiare dhe organizative, makinerite, pajisjet e asete te tjera fizike, reputacionin
dhe besueshmerine, pervojen e duhur, si dhe personelin e nevojshem, gjithcka ne funksion te
realizimit me sukses te kontrates. Sa me siper analizuar, shoqeria “TRINITY TRADE
COMPANY”, ka kryer furnizime te ngjashme me kontraten objekt ankimi, duke treguar
kapacitetet tona, per te kryer furnizimet (e kerkuara nga ana e autoritetit kontraktor). Pra
shoqeria jone me dokumentat e paraqitura ne plotesim te kriterit te furnizimeve te ngjashme, e
ka permbushur kriterin e kualifikimit duke vertetuar keshtu se disponon kapacitetet ne lidhje
me eksperiencat e meparshme te kerkuara nga autoriteti kontraktor per te realizuar kete
kontrate.
Sa me siper, kerkojine nga titullari i AK, nepermjet KSHA, verifikimin edhe nje here te
dokumentave te paraqitura si furnizime te ngjashme dhe te artikujve perkates brenda tyre, duke
rrezuar edhe pretendimin e dyte te KVO-se, ne lidhje me Oferten tone.
Ne funksion te qellimit kryesor i cili eshte realizimi i kontrates me cilesi, AK, duhet të vleresoje
edhe frymen e LPP, nenin 1 dhe 2. I kujtojme KSHA se Oferta jone eshte me e uleta e ofertave
te paraqitura, dhe ne keto kushte, ky fakt duhet patur parasysh nga KSHA, duke zbatuar Ligjin
e Prokurimit Publik, i cili ka si qellim kryesor pikat e nenit i te tij, nder te cilat eshte kryesore
pika 2.b, qe thote:
- Qellimi i ketij ligji eshte:
a) te rrise eficencen dhe efikasitetin ne procedurat e prokurimit publik, te kryera nga
autoritetet kontraktore;
b) te siguroje mireperdorim te fondeve publike dhe te ule shpenzimet procedurale;
c) te nxise pjesemarrjen e operatoreve ekonomike ne procedurat e prokurimit publik;
g) te nxise konkurrencen ndermjet operatoreve ekonomike,
d) te siguroje nje trajtim te barabarte dhe jodiskriminues per te gjithe operatoret ekonomike,
pjesemarres ne procedurat e prokurimit publik;
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Për ti ardhur në ndihmë KSHA-së, i sjellim ndër mënd: Ligjet dhe rregullat e
mësipërpërmëndura, si dhe disa vendime të KPP-së, për raste të njëjta: Vendimi KPP/
332/22.05.2017, KPP/315/19.05.2015, etj. Pra nisur nga tërësia e e dokumentave që ka
paraqitur shoqeria jone si dhe nga fryma e LPP dhe VKM-se per RRPP, konkludojmeqe oferta
jone duhet pranuar nga AK. Prandaj në bazë të LPP dhe VKM për RRPP, kërkojmë nga
titullari i AK shfuqizimin e vendimit të KVO-së, për skualifikimin e ofertës së shoqërisë
“Trinity Trade Company” shpk, duke e shpallur atë të kualifikuar.
2- Persa i perket arsyes se s'kualifikimit, se tek DT, shtojca 8, Kerkesat e Pergjithshme per
kualifikim: Ofertuesi duhet te deklaroje: a) Eshte i regjistruar ne Qendren Kombetare te
Biznesit dhe ka ne fushen e veprimtarise objektin e prokurimit dhe me poshte: Keto ktitere
duhet te plotesohen me dorezimin e vetedeklarates me shkrim te subjektit, ne diten e hapjes se
ofertes, sipas Shtojces 5. Ne plotesim te kesaj kerkese te DT, shoqeria jone ka paraqitur:
-Shtojcen 5 te vulosur dhe te firmosur nga ana e administratorit te shoqerise; -Ekstrakti
historik dhe Ekstraktin e thjeshte te shoqerise, marre nga QKB. Pretendimi i KVO-se, se ne
objektin e veprimtarise tone “nuk perfshihet objekti i prokurimit”, eshte i gabuar dhe i pa
drejte, sepse po te shohim objektin e veprimtarise ne ekstrakt, veme re shume qarte qe
veprimtaria kryesore e objektit tone eshte: IMPORT-EKSPORT DHE TREGTIMIN ME
SHUMICE DHE PAKICE TE MATERIALEVE INDUSTRIALE......MATERIALE elektrike,
ELEKTRONIKE......
Ju kujtojme te nderuar anetare te KSHA, se peshoret elektronike qe jane objekt i ketij tenderi
jane MATERIALE INDUSTRIALE (ELEKTRONIKE digitale), dhe JO materiale ushqimore
apo to tjera !!!!!. Ju kujtojme gjithashtu se, nje subjekt nuk mund te shenoje ne faqen e QKB, te
gjithe llojet e veprimtarive tregtare qe ushtron ne menyre te detajuar, por mjafton qe:
“OBJEKTI I PROKURIMIT, ne rastin konkret PESHORE, te jete i perfshire ne llojet e
aktiviteteve tregtare te subjektit.
Ju lutemi vini re edhe nje rekomandim te APP se nr 1390, dt 07.02.2018, ku nder te tjera sjell
ne vemendje te AK si me poshte:
“Sjellim ne vemendje te autoriteteve kontraktore se, verifikimi i fushes se veprimtarise se te
gjithe operatoreve ekonomike pjesemarres ne faqen zyrtare te QKB, nuk duhet te jete shkak per
abuzime nga autoritetet kontraktore, te cilat ne cdo rast duhet te mbajne ne konsiderate se
objekti i prokurimit duhet jete i perfshire ne fushen e veprimtarise dhe jo domosdoshmerisht te
jete i njejte me te”
Sa me siper, pretendimi i KVO- se ne lidhje me objektin e prokurimit, NUK QENDRON dhe
duhet rrezuar nga ana e titullarit pas shqyrtimit te ankeses nga Komisioni i Shqyrtimit te
Ankesave (KSHA).
II.3.2. Me shkresën Nr. 12391/2 prot, datë 30.05.2018 autoritetit kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues ku ka vendosur refuzimin e ankesës së operatorit
ekonomik ankimues “Trinity Trade Company” shpk, nga autoriteti kontraktor.
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II.3.3. Në datën 06.06.2018 operatori ekonomik ankimues “Trinity Trade Company” shpk ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit tё Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar
pranë autoritetit kontraktor.
II.4. Nëpërmjet shkresës nr. 13756/1 prot., datë 18.06.20178, protokolluar me tonën me numër
1064/2 prot., datë 19.06.2018, si dhe shkresën nr. 18091 prot, datë 01.08.2018, protokolluar
me tonën me numër 1064/3 prot., datë 02.08.2018, me objekt “Informacion” dhe “Kërkesë për
Shqyrtim” është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni dhe
dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit për
trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trinity Trade Company” sh.p.k.
për skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, me arsyetimin se
Kontratat e ngjashme te ngarkuara ne system nuk perputhen me objektin e prokurimit te
kerkuar sipas pikes perkatese ne DST ”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në Shtojcën 8/2, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.3.a “Kapaciteti teknik”, të
dokumentave të tenderit, të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka
kërkuar si më poshtë vijon:
“1. Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më të ulët se vlera
1.400.000 leke me tvsh, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Si dëshmi për përvojën e mëparshme
kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen
datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm
faturat tatimore te shitjes ku te shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara”.
III.1.2. Ndërsa në shtojcën 9, “Specifikimet teknike”, në dokumentat e tenderit të procedurës së
prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor përcakton:
ISHTE:
Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:
Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe
në mënyrë të plotë, 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.
Specifikimet teknike te artikullit Peshore rruge portative (Peshore Aksiale)
Përdorimi
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Peshore rruge portative (platforme aksiale) përdoret për kontrollin e peshës së mjeteve me
kapacitet të lartë aksial.Ato janë lehtesisht të transportueshme
dhe lehtësisht të
përdorshme.Për tu përdorur ato nuk nevojitet ndonjë vend vakant apo i zgjedhur por mjafton
një vend i drejtë .
Qëllimi
Peshoret do të perdoren nga grupet e Antikontrabandës,Drejtoria Antikontrabandës gjate
kryerjes së detyrave funksionale të tyre, për të kontrolluar mbingarkesën e akseve në mjetet e
transportit.
Funksionimi
Peshohet çdo aks i mjetit duke ndaluar mbi platformë.
Totali i peshës së akseve shfaqet në ekran dhe ky rezultat mund të printohet.
Peshoret platform aksiale dhe terminali komunikojnë me njëri tjetrën me ËIFI (pa kabull).
Perberja e Sistemit
Peshoret Aksiale perbehen nga terminali, dy platforma,mbajtesja e tyre (çante apo valixhe).
Specifikimet teknike janë si më poshtë.
o Përberësit e sistemit të peshimit (terminali dhe dy platformat) duhet të komunikojnë me
njëra tjetrën me ËIFI (pa tela).
o Terminali të ketë mundësi burim energjie 220 V AC (për karikim) dhe 12/24 V DC
(bateria e makinës).
o Platforma mbajtëse të ketë një burim energjie të pavarur (bateri të rikarikueshme).
o Vlerat e peshimit duhet të shfaqen në mënyrë dixhitale në ekran.
o Të shfaqet numri i përgjithshëm i akseve.
o Të shfaq peshën për çdo aks si dhe peshën totale të akseve.
o Ruajtjen e vlerave të peshimit.
o Rezultatet e peshimit duhet të dokumentohen (printohen) në fletë peshe ose rulon.
o Sistemi të ketë opsionin e alarmit audio dhe video për vlera mbi normën e lejuar.
o Mundësi lidhjeje me një kompjuter nëpërmjet portave VGA dhe seriale.
o Kapaciteti i peshimit për aks te jetë jo më e vogël se 20 t.
o Sistemi të plotësojë standartet e CE.
o Materiali mbështjellës i terminalit të jetë një material i fortë dhe rezistent ndaj
lageshtirës dhe temperaturës.
o Afati i lëvrimit të kontratës të jetë jo më shumë se 45 ditë nga data e nënshkrimit të
kontratës.
o Garancia të jetë jo më pak se pesë vite
o Mirembajtja nje here ne vit.
o Subjekti fituese të marë përsipër trajnimin e punonjësve të sistemit doganor.
o Subjekti të shoqërojë me pajisjes e mësipërme dhe Manual përdorimi në gjuhën shqipe.
o Peshorja te kete certifikaten e prodhuesit.
Kriteret teknike
o Peshoret përpara dorëzimit duhet të kenë marrë miratimin si pajisje nga DPM konform
ligjit 9875 dt 14/02/2008.
BËHET:
Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:
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Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe
në mënyrë të plotë, 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.
Specifikimet teknike te artikullit Peshore rruge portative (Peshore Aksiale)
Përdorimi
Peshore rruge portative (platforme aksiale) përdoret për kontrollin e peshës së mjeteve me
kapacitet të lartë aksial.Ato janë lehtesisht të transportueshme
dhe lehtësisht të
përdorshme.Për tu përdorur ato nuk nevojitet ndonjë vend vakant apo i zgjedhur por mjafton
një vend i drejtë .
Qëllimi
Peshoret do të perdoren nga grupet e Antikontrabandës,Drejtoria Antikontrabandës gjate
kryerjes së detyrave funksionale të tyre, për të kontrolluar mbingarkesën e akseve në mjetet e
transportit.
Funksionimi
Peshohet çdo aks i mjetit duke ndaluar mbi platformë.
Totali i peshës së akseve shfaqet në ekran dhe ky rezultat mund të printohet.
Peshoret platform aksiale dhe terminali komunikojnë me njëri tjetrën me ËIFI (pa kabull).
Perberja e Sistemit
Peshoret Aksiale perbehen nga terminali, dy platforma,mbajtesja e tyre (çante apo valixhe).
Specifikimet teknike janë si më poshtë.
o Sistemi i peshimit përbëhet nga dy platforma paralele të konsideruara një peshore
portative ku secila duhet të plotësojë parametrat minimale të mëposhtme.
o Gjerësia e kalimit për një platformë teke të jetë jo më pak se 448 mm çka mundëson
peshimin e dy rrotave kaluese të kamionit apo ngarkesës së peshueshme.
o Gjatësia e platformës të jetë jo më pak se 660 mm.
o Lartësia e platformës së peshimit nuk duhet btë jetë më shumë se 45 mm.
o Pesha maksimale e një platforme teke peshimi nuk duhet të jetë më e madhe se 25 kg e
cila bën të mundur transportimin nga një person dhe vendosjen e saj në rrugë.
o Përberësit e sistemit të peshimit (terminali dhe dy platformat) duhet të komunikojnë me
njëra tjetrën me ËIFI (pa tela).
o Terminali të ketë mundësi burim energjie 220 V AC (për karikim) dhe 12/24 V DC
(bateria e makinës).
o Platforma mbajtëse të ketë një burim energjie të pavarur (bateri të rikarikueshme).
o Vlerat e peshimit duhet të shfaqen në mënyrë dixhitale në ekran.
o Të shfaqet numri i përgjithshëm i akseve.
o Të shfaq peshën për çdo aks si dhe peshën totale të akseve.
o Ruajtjen e vlerave të peshimit.
o Rezultatet e peshimit duhet të dokumentohen (printohen) në fletë peshe ose rulon.
o Sistemi të ketë opsionin e alarmit audio dhe video për vlera mbi normën e lejuar.
o Mundësi lidhjeje me një kompjuter nëpërmjet portave VGA dhe seriale.
o Kapaciteti i peshimit për aks te jetë jo më e vogël se 20 T.
o Sistemi të plotësojë standartet e CE.
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o Materiali mbështjellës i terminalit të jetë një material i fortë dhe rezistent ndaj
lageshtirës dhe temperaturës.
o Afati i lëvrimit të kontratës të jetë jo më shumë se 45 ditë nga data e nënshkrimit të
kontratës.
o Garancia të jetë jo më pak se pesë vite
o Mirembajtja nje here ne vit.
o Subjekti fituese të marë përsipër trajnimin e punonjësve të sistemit doganor.
o Subjekti të shoqërojë me pajisjes e mësipërme dhe Manual përdorimi në gjuhën shqipe.
o Peshorja te kete certifikaten e prodhuesit.
Kriteret teknike
o Peshoret përpara dorëzimit duhet të kenë marrë miratimin si pajisje nga DPM konform
ligjit 9875 dt 14/02/2008.
III.1.3. Nga verfikimi në Sistemin e Prokurimeve Elektronikë (SPE), konstatohet se operatori
ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k., për plotësimin e kriterit të mësipërm, ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
1. Kontratë Nr. 21/29 Prot., datë 10.02.2017 lidhur ndërmjet autoritetit kontraktor Universiteti
Politeknik i Tiranës dhe operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. me objekt
“Blerje pajisje laboratorike për departamentin e hidraulikës në FIN”, me fond limit total
5.000.280 lekë pa TVSH.
- Vërtetim për realizim kontrate, Nr. 968 Prot., datë 11.08.2017, lëshuar nga autoriteti
kontraktor Universiteti Politeknik i Tiranës.
- Faturë Tatimore Shitje me nr serie 44691162, datë 21.03.2017, bashkangjitur dhe preventive,
shitës “Trinity Trade Company” sh.p.k. dhe blerës Universiteti Politeknik i Tiranës.
2. Kontratë Nr. 21/30 Prot., datë 10.02.2017 lidhur ndërmjet autoritetit kontraktor Universiteti
Politeknik i Tiranës dhe operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. me objekt
“Blerje pajisje laboratorike për FIE”, me fond limit total 1.749.600 lekë pa TVSH.
- Vërtetim për realizim kontrate, Nr. 968 Prot., datë 11.09.2017, lëshuar nga autoriteti
kontraktor Universiteti Politeknik i Tiranës.
- Faturë Tatimore Shitje me nr serie 44691163, datë 27.03.2017, bashkangjitur dhe preventivi,
shitës “Trinity Trade Company” sh.p.k. dhe blerës Universiteti Politeknik i Tiranës.
3. Kontratë Nr. 22/27 Prot., datë 01.02.2016 lidhur ndërmjet autoritetit kontraktor Universiteti
Politeknik i Tiranës dhe operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. me objekt
“Blerje pajisje laboratorike për FGJM dhe FIMIF”, me fond limit total 4.407.600 lekë pa
TVSH.
- Vërtetim për realizim kontrate, Nr. 979 Prot., datë 09.08.2016, lëshuar nga autoriteti
kontraktor Universiteti Politeknik i Tiranës.
- Faturë Tatimore Shitje me nr serie 09097187, datë 11.03.2016, bashkangjitur dhe preventivi,
shitës “Trinity Trade Company” sh.p.k. dhe blerës Universiteti Politeknik i Tiranës.
4. Kontratë Nr. 52 Prot., datë 20.04.2015 lidhur ndërmjet autoritetit kontraktor Agjencia
Kombëtare e Duhan Cigareve dhe operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. me
objekt “Dhomë Kondicionimi për duhanin dhe produktet e tij për përgatitjen e cigareve në
kushte optimale për analizat e treguesve të tymit”, me fond limit total 4.373.000 lekë pa TVSH.
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- Vërtetim për realizim kontrate, Nr. 130/1 Prot., datë 22.09.2015, lëshuar nga autoriteti
kontraktor Agjencia Kombëtare e Duhan Cigareve.
- Faturë Tatimore Shitje me nr serie 09097171, datë 11.06.2015, bashkangjitur dhe preventivi,
shitës “Trinity Trade Company” sh.p.k. dhe blerës Agjencia Kombëtare e Duhan Cigareve.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, 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. 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;”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e
tenderit...”
III.1.5. Në nenin 27, pika 4 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se “Për të provuar përvojën e mëparshme,
autoriteti kontraktor kërkon: - Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor
kërkon dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në
çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së
përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një
ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara. - Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi
pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara.
III.1.6. KPP sqaron se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor
për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për
përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti
kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët
ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në
dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të
refuzohen si të papranueshme.
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III.1.7. Gjithashtu, kriteret për kualifikim i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të
paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të
realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron eksperiencat e mëparshme të ngjashme
me fushën e veprimtarisë së objektit të prokurimi por, edhe në përputhje me volumin e
përcaktuar në dokumentat e tenderit. Sa më sipër, autoriteti kontraktor nuk duhet të gjykojë në
mënyrë sipërfaqësore e formale, por të analizojë në themel dhe në mënyrë të arsyeshme e
proporcionale eksperiencat e dokumentuara nga ofertuesit/kandidatët, në funksion të qëllimit
dhe rrethanave faktike për të cilin vendosen kriteret e përcaktuara.
III.1.8. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Trinity Trade
Company” sh.p.k. në përmbushje të kriterit për eksperiencë të ngajshme gjatë tre viteve të
fundit, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, 1. Kontratë Nr. 21/29 Prot., datë 10.02.2017
lidhur ndërmjet autoritetit kontraktor Universiteti Politeknik i Tiranës dhe operatorit ekonomik
“Trinity Trade Company” sh.p.k. me objekt “Blerje pajisje laboratorike për departamentin e
hidraulikës në FIN”, me fond limit total 5.000.280 lekë pa TVSH. 2. Kontratë Nr. 21/30 Prot.,
datë 10.02.2017 lidhur ndërmjet autoritetit kontraktor Universiteti Politeknik i Tiranës dhe
operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. me objekt “Blerje pajisje laboratorike
për FIE”, me fond limit total 1.749.600 lekë pa TVSH. 3. Kontratë Nr. 22/27 Prot., datë
01.02.2016 lidhur ndërmjet autoritetit kontraktor Universiteti Politeknik i Tiranës dhe
operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. me objekt “Blerje pajisje laboratorike
për FGJM dhe FIMIF”, me fond limit total 4.407.600 lekë pa TVSH., janë kontrata të cilat nuk
mund të konsiderohen si të ngjashme me objektin e prokurimit, i cili në rastin konkret është
“Blerje peshore rruge portative (aksiale) për mjete transporti”. Operatori ekonomik “Trinity
Trade Company” sh.p.k. në kontratat e paraqitura dëshmon se ka kryer tregtim, furnizim të
mallrave të ndryshme në fusha tregtare e industrial, por që në rastin konkret, nuk kanë asnjë
ngjashmëri me objektin e prokurimit. KPP thekson se për të përmbushur kriterin e sipërcituar
të vendosur nga autoriteti kontraktor në dokumentat standarte të procedurës objekt shqyrtimi,
operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. duhet të kishte paraqitur dokumentacion
që vërteton se ky i fundit disponon eksperiencën e nevojshme në tregtimin/furnizimin e
mallrave objekt prokurimi. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se autoriteti
kontraktor nuk duhet të vlerësojë në mënyrë sipërfaqësore ngjashmërinë midis kontratës objekt
prokurimi si edhe kontratës/kontratave të mëparshme të dorëzuar nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në një procedurë prokurimi për të provuar eksperiencën e tyre të mëparshme, por
duhet të analizojë elementët konkretë të furnizimeve të kryera më parë referuar kontratave të
ngjashme. Komisioni gjykon se krahasueshmëria e kontratave nëse janë të ngjashme nuk ka të
bëjë vetëm me natyrën e kontratës se ajo është një kontratë mallrash dhe ky fakt mjafton, por
duhet parë në lidhje me elementët konkretë të mallrave të furnizuara. Në rastin konkret, nga
dokumentat e paraqitura nga operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k., rezulton se
nuk ka asnjë element të këtyre kontratave të ngjashme me mallin objekt prokurimi.
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Në këto kushte, KPP gjykon se operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. nuk e ka
përmbushur kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor në pikën 2.3.1, të Shtojcës 8,
“Kapaciteti teknik”, në dokumentat e tenderit në procedurën e prokurimit objekt ankimi në
lidhje me kontratat e ngjashme.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ankimues “Trinity Trade Company” sh.p.k. nuk qëndron
III.2. Lidhur me pretendimet mbi arsyet e tjera të skualifikimit të operatorit ekonomik
ankimues “Trinity Trade Company” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit
mësipër në pikën III.1.8., gjykon se nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës
administrative pasi, gjendja faktike dhe juridike e këtij operatori ekonomik do të vijojë të
ngelet e skualifikuar edhe pas ankimit në KPP, duke mos pasur më interes të ligjshëm në lidhje
me këtë procedurë prokurimi.
Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin
e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të
ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzeri

1.

2.
3.
4.

Vendos
Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trinity Trade Company”
shpk për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65383-04-262018, me objekt: “Blerje peshore rruge portative (aksiale) për mjete transporti”, me
fond limit 3,742,000 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 16.05.2018, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1064 Protokolli, Datë 06.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
NënKryetar
Anëtar
Anëtar
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha

13

