REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 131/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k në
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF63695-12-16-2016 me objekt: “Pajsje laboratorike,
U.Elbasan”, me fond limit 9.313.000 lekë pa TVSH e
zhvilluar nё datёn 30.01.2017, nga autoriteti kontraktor,
Universiteti “A.Xhuvani” Elbasan.

Ankimues:

“Trinity Trade Company” shpk.
Rr. “Rreshit Collaku”, pallati 38, hyrja 6, Ap.1, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti “A.Xhuvani” Elbasan
Rruga “Ismail Zyma”, Elbasan

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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatori ekonomik ankimues 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
percaktuara 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 së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 19.12.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-63695-12-16-2016 me objekt: “Pajsje laboratorike,
U.Elbasan”, me fond limit 9.313.000 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn 30.01.2017, nga autoriteti
kontraktor, Universiteti “A.Xhuvani” Elbasan.
II.2. Në datën 30.01.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 07.02.2017 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:
-

“Bolt”
“Fedos”
“Genius”
“Krijon”
“Trinity Trade Company”
“Fatos Lashi”

nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
8.685.000,00 lekë
I skualifikuar
9.306.100,00 lekë
I skualifikuar
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II.4. Në datën 07.02.2017 operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k është njoftuar
përmes sistemit të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më
poshtë:
Nuk keni paraqitur dokumente qe te provoni se keni realizuar furnizime të mëparshme të ngjashme
në masën 40 % të vlerës së fondit limit, duke mosplotesuar kerkesat e kritereve te vecanta
kualifikimi dokument tenderi, pika 2/2.3.a - keni paraqitur në mënyrë elektronike, në sistemin e
APP-së katalog për pajisjet që keni ofertuar, në mënyrë që të vërtetohet përputhja me specifikimet
teknike të dokumentave të tenderit të autoritetit kontraktor, por në katalog nuk eshte markuar secili
nga artikujt e ofertuar, duke mosplotesuar kerkesat e kritereve te vecanta kualifikimi dokument
tenderi, pika 2/2.3.e.
II.5. Në datën 10.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Trinity Trade Company” sh.p.k.,
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
Sa i përket arsyes se parë të skualifikimit: në përmbushje të pikës 2/2.3 të kërkesave të vecanta të
kualifikimit, shoqëria jonë ka paraqitur disa kontrata dhe furnizime te ngjashme, të cilat duke i
marrë edhe në vlera totale edhe ne zëratë vecantë të tyre, plotësojnë dhe tejkalojnë vlerën e kërkuar
nga AK në DT-40 % të fondit limit. Po të shohim objektin e prokurimit të këtij tenderi është “Pajisje
laboratorike”, ne kemi paraqitur si furnizime të ngjashme:
1. Kontratë me UPT me vlerë totale 4 407 600 lekë, me objekt “Blerje pajisje laboratori për ..” pra
më objekt të njëjtë me objektin e prokurimit të sipërpërmendur. Theksojmë se, edhe po të shohim
artikujt e vecantë të kësaj kontrate, shumë nga ata janë të njëjtë ose të ngjashme me disa nga
artikujt e tenderit në fjalë.
2. Kontratë me Agjencinë Kombëtare të Duhan-Cigareve me vlerë totale 5 247 600 lekë, me objekt
“Dhomë Kondicionimi për duhanin”. Po sjellim në vëmendjen tuaj Z. Rektor se : Edhe kjo pajisje
është një pajisje laboratori e mirëfilltë.
3. Kontrata me DPPSH me vlerë totale 2 921 400 lekë, me objekt “Blerje materiale për
laboratorin...”
4. Fatura tatimore shitje, nr. 14 nr serie 09097160, nr 30 nr seri 09097132 etj, me artikuj të njëjtë
me disa artikuj të këtij tenderi.
5. Kontratë me Gardën e Shqipërisë me vlerë totale 7 389 000 lekë, në të cilin ka artikuj (Infrared
telescopik kamer, Video endoskop professional, Set pasqyrë teleskopike (me 4 pasqyra) etj), pra të
ngjashëm me disa artikuj të këtij tenderi.
6. Kontratë me AAC, në të cilin disa artikuj (Pasqyrë me mekanizëm, largësi matës me laser (në
form dylbiu), matës largësie, matës gjatësie, etj) të ngjashëm me disa artikuj të këtij tenderi.
Për AK, është e rëndësishme qe OE pjesëmarrës, me dokumentacionin e paraqitur, të krijojnë
bindjen te AK që mund të realizojnë kontratën dhe të dorëzojnë mallra sipas kërkesave të AK dhe
sipas specifikimeve teknike të DT. Pra, duket qartë që shoqëria jonë, plotëson dhe tejkalon kërkesën
e AK, për furnizime të ngjashme.
Sa i përket arsyes se dytë të skualifikimit: në përmbushje të kriterit 2/2.3.e shoqëria jonë ka
paraqitur:
- Katalog për të gjithë artikujt e ofruar, në të cilin janë pasqyruar të gjithë artikujt dhe disa prej
tyre në opsione të ndryshme, dhe nuk janë markuar për arsye që ti japim mundësi AK të zgjedhë se
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cili opsion i artikullit përkatës i duke më i përshtashëm. Me katalogun e paraqitur ne garatojmë se
furnizojmë AK me artikuj cilësorë sipas kërkesave të AK. Në rastin konkret, markimi i katalogut,
nuk është i rëndësishëm për garantimin e AK për cilësinë e mallrave, sepse mendojmë se, duke
markuar artikullin, ne kufizojmë AK, të zgjedhë.
- Gjithashtu paraqitja nga ana jonë e Deklaratës për përmbushjen e specifikimeve teknike është
një garanci më shumë se shoqëria “Trinity Trade Company” sh.p.k, realizon kontratën sipas
kërkesave të DT dhe të AK.
- Shoqëria jonë ka paraqitur, deklaratën ekstra në të cilën ne deklarojmë origjinën dhe prodhuesit
për të gjithë artikujt e ofruar, e cila është edhe kjo një garanci me shumë se shoqeria “Trinity
Trade Company” sh.p.k, realizon kontratën sipas kërkesave të DT dhe të AK.
II.6. Në datën 17.02.2017, me shkresën nr.1514/3 prot, operatori ekonomik ankimues “Trinity
Trade Company” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij
nga autoriteti kontraktor.
II.7. Në datën 28.02.2017, pala ankimuese “Trinity Trade Company” sh.p.k.,ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor:
II.8. Në datën 06.03.2016, nëpërmjet shkresës nr. 1514/6 Prot, protokolluar me tonën me nr. 310/2,
datë 07.03.2017 është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, 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
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Nuk keni paraqitur dokumente qe te
provoni se keni realizuar furnizime të mëparshme të ngjashme në masën 40 % të vlerës së fondit
limit, duke mosplotesuar kerkesat e kritereve te vecanta kualifikimi dokument tenderi, pika 2/2.3.a”,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 8 “ Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Teknik”, pika 2.3.a të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi të modifikuar, përcaktohet se:
Furnizime të mëparshme të ngjashme në masën 40 % të vlerës së fondit limit, të realizuara gjatë tre
viteve të fundit të aktivitetit të operatorit. Kur furnizimi i ngjashëm është i realizuar me institucione
shtetërore, Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me
institucionin, të shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për
realizimin e suksesshëm të kësaj kontrate ose/dhe faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të
shënohen: datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara, OSE kur furnizimi i mëparshëm i
4

ngjashëm është realizuar me subjekte private, Operatori ekonomik do ta vërtetojë këtë furnizim
duke paraqitur faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen: datat, shumat dhe sasitë e
mallrave të furnizuara.
III.1.3. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, (S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “ Trinity Trade Company” sh.p.k. ka dorëzuar:
1. Kontratë nr. 22/27 prot., datë 01.02.2016 lidhur ndërmjet Universitetit Politeknik të Tiranës dhe
operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k., me vlerë totale 4 407 600 lekë, me objekt
“Blerje pajisje laboratori për FGJM dhe FIMIF”.
- Faturë tatimore shitje nr. 77, datë 11.03.2016 ndërmejt blerësit: Universiteti Politeknik i Tiranës
dhe shitësit “ Trinity Trade Company” sh.p.k me vlerë 3.673.000 pa TVSH.
- Vërtetim për realizim kontrate nr. 979 prot., datë 09.08.2016
2. Kontratë nr. 52 prot., datë 20.04.2015 lidhur ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Duhan-Cigareve
dhe operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k., me vlerë totale 4 373 000 lekë pa TVSH,
me objekt “Dhomë Kondicionimi për duhanin dhe produktet e tij për përgatitjen e cigareve në
kushte otimale për analizat e treguesve të tymit”.
- Faturë tatimore shitje nr. 63, datë 11.06.2015 ndërmejt blerësit: Agjencisë Kombëtare të DuhanCigareve dhe shitësit “ Trinity Trade Company” sh.p.k me vlerë 4.373.000 pa TVSH.
- Vërtetim nr. 130/1 prot., datë 22.09.2015 për realizim me sukse të kontratës.
3. Kontratë nr. 29/4 datë 31.07.2014, lidhur ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë dhe
operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k., me vlerë totale 2 921 400 lekë, me objekt
“Blerje materiale për laboratorin e fotografisë”.
- Faturë tatimore shitje nr. 40, datë 02.10.2014 ndërmejt blerësit: Drejtorisë së Përgjithshme të
Policisë dhe shitësit “ Trinity Trade Company” sh.p.k me vlerë 2.434.500 pa TVSH.
- Lista e artikujve: Materiale për laboratorin e fotografisë
4. Kontratë nr. 35 prot., datë 14.11.2014 lidhur ndërmjet Gardës e Shqipërisë dhe operatorit
ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k., me vlerë totale 6.157.500 lekë pa TVSH, me objekt
“Blerje pajisje xhenio, blerje pajisje kimie”.
- Faturë tatimore shitje nr. 47, datë 05.12.2014 ndërmejt blerësit: Garda e Shqipërisë dhe shitësit
“Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë 1.122.500 pa TVSH.
- Faturë tatimore shitje nr. 48, datë 05.12.2014 ndërmejt blerësit: Garda e Shqipërisë dhe shitësit
“Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë 1.400.000 pa TVSH.
- Faturë tatimore shitje nr. 49, datë 12.12.2014 ndërmejt blerësit: Garda e Shqipërisë dhe shitësit
“Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë 3.320.000 pa TVSH.
- Faturë tatimore shitje nr. 50, datë 05.12.2014 ndërmejt blerësit: Garda e Shqipërisë dhe shitësit
“Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë 315.000 pa TVSH.
- Vërtetim nr. 530/9 prot., datë 25.08.2016 për realizim me sukse të kontratës.
5. Kontratë nr. 1143/5, datë 15.09.2014 lidhur ndërmjet Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar dhe
operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë totale 1.928.640 lekë, me objekt
”Blerje veshjesh dhe paijsje spefifike për Inspektorët e AAC”.
- Faturë tatimore shitje nr. 43, datë 14.11.2014 ndërmejt blerësit: Autoriteti i Aviacionit Civil
Shqiptar dhe shitësit “ Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë 1.607.000 pa TVSH.
- Vërtetim nr. 1123/2 prot., datë 16.08.2016 për realizim me sukse të kontratës.
6. Kontratë nr. 7348, datë 11.02.2016 lidhur ndërmjet Bankës Credins dhe operatorit ekonomik
“Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë totale 73.800 lekë. Qëllimi i kësaj kontrate
”Furnizimi i porositësit me pajisje të sistemit të sigurisë nga ana e furnizuesit”.
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Faturë tatimore shitje nr. 75, datë 12.02.2016 ndërmejt blerësit: Banka Credins sh.a dhe shitësit
“Trinity Trade Company” sh.p.k.
- Faturë tatimore shitje nr. 76, datë 17.02.2016 ndërmejt blerësit: Banka Credins sh.a dhe shitësit
“Trinity Trade Company” sh.p.k.
- Faturë tatimore shitje nr. 78, datë 21.04.2016 ndërmejt blerësit: Banka Credins sh.a dhe shitësit
“Trinity Trade Company” sh.p.k.
7. Faturë tatimore shitje nr. 73, datë 24.12.2015 ndërmejt blerësit: Autoriteti Portual Durrës dhe
shitësit “ Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë 6.984.600 pa TVSH.
8. Faturë tatimore shitje nr. 46, datë 02.12.2014 ndërmejt blerësit: Komuna Sterblevë dhe shitësit “
Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë 165.200 pa TVSH.
9. Faturë tatimore shitje nr. 84, datë 26.12.2014 ndërmejt blerësit: Reparti Ushtarak Nr. 2007 dhe
shitësit “ Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë 3.297.200 pa TVSH.
10. Faturë tatimore shitje nr. 11, datë 15.07.2013 ndërmejt blerësit: Bashkia Bajram Curri dhe
shitësit “ Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë 118.800 pa TVSH.
11. Faturë tatimore shitje nr. 36, datë 02.06.2014 ndërmejt blerësit: Albania Ferry Terminal dhe
shitësit “ Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë 91.000 pa TVSH.
12. Faturë tatimore shitje nr. 30, datë 04.11.2013 ndërmejt blerësit: Reparti Renea dhe shitësit
“Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë 272.000 pa TVSH.
13. Faturë tatimore shitje nr. 20/1, datë 18.09.2013 ndërmejt blerësit: Bashkia Sukth dhe shitësit “
Trinity Trade Company” sh.p.k, me vlerë 158.600 pa TVSH.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1, 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.”
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 VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni
27, pika 4, përcaktohet se: “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. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentet e tenderit, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës.
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Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, me dokumentacionin e paraqitur,
operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k., vërteton se plotëson kërkesat për kualifikim,
për përvojë të suksesshme, pasi kontratat e paraqitura, janë kontrata të ngjashme me objektin e
prokurimit. Akoma më tej vlera e faturave tatimore të paraqitura nga shoqëria “Trinity Trade
Company” sh.p.k jo vetëm përmbushin vlerën e kërkuar prej 40% të fondit limit të prokuruar nga
ana e autoritetit kontraktor por e tejkalojnë atë. Referuar kontratave të ngjashme të ngarkuara në
Sistemin e Prokurimeve Elektronike operatori ekonomik përmbush në tërësi kriterin e përcaktuar
nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trinity Trade Company” sh.p.k., qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trinity Trade Company” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “keni paraqitur në mënyrë
elektronike, në sistemin e APP-së katalog për pajisjet që keni ofertuar, në mënyrë që të vërtetohet
përputhja me specifikimet teknike të dokumentave të tenderit të autoritetit kontraktor, por në
katalog nuk eshte markuar secili nga artikujt e ofertuar, duke mosplotesuar kerkesat e kritereve te
vecanta kualifikimi dokument tenderi, pika 2/2.3.e” Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 8 “ Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Teknik”, pika 2.3.e të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi të modifikuar, përcaktohet se:
Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë (në mënyrë elektronike, në sistemin e APP-së)
katalog për pajisjet që oferton, në mënyrë që të vërtetohet përputhja me specifikimet teknike të
dokumentave të tenderit të autoritetit kontraktor. Në katalog duhet të markohet secili nga artikujt e
ofertuar.
III.2.2. Në shtojcën 12 “Sasia dhe grafiku i lëvrimit”, përcaktohet:
Sasia e mallit që kërkohet:
Nr.

Emertimi i Pajisjes

Njesia
matjes

Sasia

1

Microscop binocular

copë

3

2

Centrifuge me 8 porta

copë

2

3

Llampe Alkoli

copë

2

4

Autoanalizator Hematologjik (CBC)

copë

2

5

Urinometer

copë

3

6

Fotometer semi-automatik

copë

2

7

Aparat per matjen e analizave imunologjike

copë

1

8

Inkubator

copë

1

9

Koagulometer semi-automated

copë

1

7

10

Aerosteril

copë

1

11

Kite reagente per kryerjen e 500 testeve check-up (CBC, Urine,CC )

copë

500

12

Bicikleta ergometrike

copë

2

13

Piste Vrapimi

copë

2

14

Shkalle Suedeze

copë

5

15

Top Bobath

copë

6

16

Llastiqe Ushtrimesh per fizioterapine

ml

50

17

Gira 1kg - 6 kg

Kg

210

18

Tapet Gome pazell

m2

30

19

Tuba Ushtrimesh per fizioterapine

copë

6

20

Pedaline Dual Function

copë

2

21

Ministep (per levizje kembesh)

copë

2

22

Stol Ushtrimesh

copë

2

23

Pesha

Kg

30

24

Krevat ekzaminimi

copë

3

25

Pajisje per Elektroterapi

copë

2

26

Pajisje per terapi te kombinuar (Elektroterapi + Ultrasound)

copë

1

27

Pajisje Lazer Terapi

copë

1

28

Tavoline terheqje (traction Table ëith fixed height)

copë

1

29

Llampe profesionale me rrezatim Ultraviolet (UV-IR)

copë

1

30

Tavolina te vogla plastike me nga dy karrige secila

copë

2

31

Karrige te vogla plastike

copë

4

32

Kolltuk me mbështetëse të shtrirë për logopedi

copë

3

33

Dollape faqe muri me permasa L 240: Gj 200: Th 60

copë

2

34

Pasqyrë (të madhësisë mesatare) 1 m x 1.5 m

copë

2

35

Pasqyra të vogla 30 cm x 60 cm

copë

3

36

Tapet i vogël 1.5 m x 2 m

copë

1

37

Tabela (flip chart)

copë

1
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III.2.2. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, (S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “ Trinity Trade Company” sh.p.k. ka dorëzuar:
-

Fletë katalogu
Fotokopje katalogu “Axiom Diagnostic”
Fotokopje katalogu “Coagulyzer 1,2 and 4”

III.2.3. Në nenin 27 pika 6 e VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, “Kontratat e Mallrave” parashikohet shprehimisht se:
Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se
ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:
a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat
duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të
autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas
nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit
administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i
kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së
vendimit përfundimtar të anulimit;
b) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet
teknike; dhe/ose.
III.2.4. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentet e tenderit, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës.
Lidhur me pretendimin e autoritetit kontraktor nuk eshte markuar secili nga artikujt e ofertuar në
katalog, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në përmbushje të kritereve të veçanta të
kualifikimit operatori ekonomik ankimues ka paraqitur tre katalogë në të cilin janë pasqyruar
produktet e ofruara. Duke qënë se bëhet fjalë për produkte të tilla si: tavolina të lloje të ndryshme,
karrige, pistë vrapimi etj, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se produktet janë të evidentueshme
lehtësisht dhe autoriteti kontraktor nuk ka asnjë vështirësi për të bërë krahasimin e nevojshëm dhe
të verifikojë përouthshmërinë e specifikimeve të kërkuara me produktet e ofruara. Katalogët janë
dokument i nxjerrë nga prodhuesi dhe jo nga operatori ekonomik pjesëmarrës, çka do të thotë që një
katalog mund të përmbajë shumë produkte të ndryshme dhe të natyrave të ndryshme, por e
rëndësishme për autoritetin kontraktor është që në këto katalog të përfshihen produktet e kërkuara
me përshkrimet përkatëse për të krijuar bindjen se operatori ekonomik ofertues është në kushtet e
përmbushjes se kritereve kualifikuese për realizimin me sukses të kontratës. Akoma më tej,
autoriteti kontraktor mund të kërkonte sqarime në kuptim të nenint 53, pika 4, të ligjit nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nga ofertuesi duke qënë se jemi përpara një
devijimi të vogël. Në nenin 53, pika 4 të ligjit të larpërmendur, shprehimisht parashikohet se:
“Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të
argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të
9

përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur
përmbajtjen e saj.”
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trinity Trade Company” sh.p.k., qëndron.
Përsa 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-63695-12-16-2016 me objekt: “Pajsje
laboratorike, U.Elbasan”, me fond limit 9.313.000 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn
30.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Universiteti “A.Xhuvani” Elbasan.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k duke e kualifikuar këtë operator.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 310 Protokolli, Datë 28.02.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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