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      KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

 

      

V E N D I M 

K.P.P. 379/2019 

 

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga: 

 

Evis Shurdha   Kryetar 

Enkeleda Bega  Nënkryetar 

Vilma Zhupaj   Anëtar 

Merita Zeqaj   Anëtar 

Në mbledhjen e datës 18.06.2019 shqyrtoi ankesën me: 

 

Objekt: “Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 

lidhje me kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Trinity 

Trade Company” sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Procedurë 

e Hapur” me Nr. REF-11299-02-28-2019, me objekt: “Blerje 

thasë”, me fond limit 5.897.000 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 

02.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.” 

  

Ankimues:                             “Blerina Sadiku” p.f. 

Rr. “Misir”, nr.62, Perondi, Kuçovë, Berat 

 

 Autoriteti Kontraktor: Posta Shqiptare sh.a 

Adresa: Rruga “Rreshit Collaku”, Nr. 4, Tiranë. 

 

Subjekt i Interesuar: “Trinity Trade Company” sh.p.k. 

 Adresa: Njësia Administrative Nr.10, Rruga Alqi Boshnjaku (ish 

Rruga Reshit Çollaku), Ndërtesa Nr.38, Hyrja 6, 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 të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi, 

 

Vëren: 

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 01.03.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e 

prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-11299-02-28-2019, me objekt: “Blerje thasë”, 

me fond limit 5.897.000 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 02.04.2019, nga autoriteti kontraktor, 

Posta Shqiptare sh.a. 

 

II.2. Në datën 02.04.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit. 

 

II.3. Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik (SPE) si dhe referuar informacionit të 

autoritetit kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor 

në datë 10.04.2019 ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë 

procedurë prokurimi të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht: 

 

1. “Trinity Trade Company” sh.p.k.   4.814.500 lekë        kualifikuar 

2. “Malbertex” sh.p.k.    5.235.500 lekë   skualifikuar 

3. “Blerina Sadiku” p.f.    5.797.000 lekë   kualifikuar 
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II.4. Operatori ekonomik “Blerina Sadiku” p.f. në datën 17.04.2019 ka paraqitur ankesë pranë 

autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Trinity 

Trade Company” sh.p.k. në procedurën e mësipërme të prokurimit. Konkretisht operatori 

ekonomik ankimues pretendon si më poshtë vijon: 

[...]Me  date 10.04.2019 ane te sistemit te prokurimeve elektronike (S.P.E.), jemi njohur me 

klasifikimin  e shoqerive pjesmarrese qe kane paraqitur oferte  ne proceduren me objekt Loti i 

pare "Blerje thase"  si me poshte: 

Operatoret ekonomik                          Vlerat e ofertuara                
Refuzuar 

 

TRINITY TRADE COMP ANY 4,814,500.00 Jo 
 
MALBERTEX SHPK 

 
5,235,500.00 

 
Po 

 
BLERINA SADIKU PF 

 
5,797,000.00 

 
Jo 

 

-Ne nenin 23 te ligjit nr. 9643,  date 20.11.   2006  "Per prokurimin publik",   i ndryshuar, 

parashikohet shprehimisht:   "Specifikimet   teknike,  qe percaktojne   karakteristikat   e 

mallrave, puneve  dhe sherbimeve  qe do te prokurohen,  duhet le pergatiten per  te pershkruar   

sa me sakte dhe ne menyre  te plate  objektin  e prokurimit,  duke krijuar  kushte per  

konkurrim  te paanshem e le hapur ndermjet  te gjithe  kandidateve  e ofertuesve.  Kur eshte e 

mundur,  specifikimet  teknike duhet te percaktohen   ne menyre  le tille qe te kuptohen  nga 

personal me aftesi te kufizuara  ". 

 

-Ne  nenin 46, pika  1  germa   "b"   te ligjit nr.  9643,  date 20.11.2006   "Per prokurimin  

publik",   i ndryshuar,  parashikohet shprehimisht  se:  "Operatoret  ekonomike, per  le marre 

pjese  ne procedural   e prokurimit,  duhet te kualifikohen, pasi  te kene permbushur te gjitha  

kriteret  qe autoriteti  kontraktor  i vlereson  te nevojshme,  per  sa kohe qe ato Jane ne 

perpjestim  me natyren dhe permasat e kontrates  qe dote  prokurohen   dhe jodiskriminuese. 

 

-Ndersa  ne nenin 53/3 te LPP-se percakohet  se:  "Autoriteti  kontraktor,  ne zbatim  te pikes  

4 te ketij neni,  vlereson  nje oferte  te vlefshme,  vetem nese ajo eshte ne perputhje mete  gjitha  

kerkesat dhe specifikimet  e percaktuara ne njoftimin  e kontrates  dhe ne dokumentat e tenderit 

... " -Ne nenin 27,   "Kontratat  e mallrave"  pika  3 e VKM Nr.  914,  date 29.12.2014   "Per 

miratimin  e rregullave  te prokurimit publik",    i ndryshuar,  parashikohet shprehimisht  se:  

"Kerkesat  e vecanta  te kualifikimit  duhet  te perfshijne te gjitha  kriteret  specifike,  ne 

perputhje  me nenin 46 te LP P. Kriteret  duhet  le Jene  ne perpjesetim dhe te lidhura  ngushte  

me aftesine  zbatuese,  natyren dhe vleren  e kontrates.  Ne cdo rast, autoriteti  kontraktor  

duhet  te percaktoje dokumentet konkrete  qe duhet te paraqesin operatoret  ekonomike per 

permbushjen e ketyre kritereve ".  Ju keni kualifikuar   te paren  nje shoqeri  ne kundershtim   

te plote  me kerkesat  tuaja  dhe me parashikimet   e pikes  3, te nenit  66 te VKM  nr. 914,  date 

29.12.2014    "Per  miratimin  e rregullave  te prokurimit  publik",  i nd.ryshuar,   ne te cilen  

percaktohet  se "KVO  verifikon dhe vlereson ofertat e dorezuara, duke kualifikuar vetem ato 

oferta, qe permbushin  kriteret per kualifikim,  te percaktuara ne dokumentat e tenderit" 

Autoriteti  juaj  ne kriteret  e vecanta  per kualifikim  ka kerkuar  qe : 
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 2. 3. 4 Opera tori Ekonomik  duhet te paraqese  katalogun  e prodhuesit/prodhuesve  ku te 

pershkruhen specifzkimet  teknike  te mallrave  objekt prokurimi   ne perputhje  me ato te 

kerkuara  nga AK. 

 

Shoqeria  Trinity  Trade  Company  shpk ka paraqitur nje skede e cila permban  vetem  

permasa  si  gjatesia apo gjeresia  e thaseve  e pershkruar   me nje figure  te vizatuar  keqazi  

duke e prezantuar  kete te fundit  si  nje katalog  ne permbushje   te kerkeses  suaj . 

 Ne si  nje shoqeri   e demtuar  nga vendimet  e AK ne perputhje  me  parashikimet   e nenit  63 

/1   te LPP   Ligji 9643 /2006  (i  ndryshuar)   kerkojme  nga ana e autoritetit  kontraktor  

rivleresim   te procedures  duke  zbatuar parimin  e barazise  ne shqyrtimin  e  

dokumentacionit    te paraqitur  per kete  procedure   dhe skualifikimin   e shoqerise   Trinity  

Trade  Company  shpk  pasi nuk ka permbushur   kerkesat  e vendosura  nga AK ne DST. 

Katalogu  per mallrat  objekt prokurimi  nuk permbane  te dhenat e nevojshme  dhe te 

mjaftueshme  per artikujt e  prokuruar,    pasi   mungesa   e  pershkrimit   te  specifikimeve    

teknike   ne  katalog,   nuk  lejon   autoritetin kontraktor   qe te beje  krahasimet   e 

specifikimeve   te katalogut  me specifikimet   teknike  te mallrava  objekt prokurimi   te 

percaktuar   nga  autoriteti  kontraktor  ne dokumentat   standarte  te tenderit,  gje kjo e cila  

do te sherbente   si  garanci   per  autoritetin   kontraktor,   per  permbushjen   me  sukses   te 

objektit  te  prokuruar,   ne perputhje  me kerkesat  e percaktuara  ne dokumentat   e tenderit. 

Operatoret  ekonomike   kane per detyre qe te garantojne  qe oferta e paraqitur  nga secili prej 

tyre te perfshije te gjithe elementet    e kerkuar  nga AK me qellim  garantimin  e nje kontrate  

te suksesshme. Ne rastin ne fjale,  eshte qartazi  e dukshme,   qe operatori  ekonomik  Trinity  

Trade  Company  shpk nepennjet dokumentacionit   te paraqitur  nuk verteton  se i ka te gjitha 

mundesite  dhe kapacitetet  te ofroje  produkte  ne perputhje  me kerkesat  e autoritetit  

kontraktor. Ndaj  sa me siper kerkojme  skualifikimin   e ketij operatori  ekonomik  nga kjo 

procedure  pasi nuk permbush kerkesat  e vendosura   ne DST nga AK ne kundershtim  me 

parashikimet   ligjore dhe procedura  e ndjekur  per raste te tilla te ngjashme  nga ana e KPP 

si  psh ne vendimin  nr 716/2018  date 23.10.2018, Nr 87 /2018 date 28.02.2018 tregon qe 

problematikam dhe konstatimet  e ngritura  nga ana jone jane  te bazura  dhe te drejta. 

Perfundimisht,kerkojme   nga  AK  rivleresim   te  procedures   ne  fjale  duke  e  skualifikuar    

nga procedura  OE Trinity  Trade  Company shpk sipas fakteve  dhe argumentave  te 

mesiperme.[...] 

 

II.5. Referuar informacionit dhe dokumentacionit të dorëzuar pranë KPP nga autoriteti 

kontraktor, ky i fundit në datën 23.04.2019, me anë të shkresës nr.636/15 prot., i ka kthyer 

përgjigje ankesës së operatorit ekonomik ankimues duke e refuzuar atë, me argumentin si më 

poshtë: 

[...]Ne  pergjigje   te  ankeses   Tuaj,   ardhur   ne Pasta  Shqiptare   ne Date   17.04.2019,   me 

Nr.  636/9 Prot.  lidhur  me pretendimet   e ngritura  mbi proceduren e prokurimit   me objekt:   

"Per  blerjen e shiritave   plastike  per  thaset  me numerator   dhe  thase",  e ndare me  late  

me  fond  total 12.607.000  (dyrnbedhjete    milion   e  gjashteqind e  shtate  mije)  leke  pa  

t.v.sh,   Loti  i   pare "Blerje  thase"   me  fond  limit  5.897.000    (pese  milion  e teteqind   e 

nentedhjete   e shtate  mije) Leke  pa  t.v.sh.,    Loti  i  dyte  "Blerje   shirita  plastike me  

numrator   per  thase" me  fond  limit 6.710.000    (gjashte   milion   e  shtateqind    e  dhjete   
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mije)   Leke   pa  t.v.sh.   me  procedure   "Te Hapur",   ne menyre  elektronike,   zhvilluar   me 

Date.  02.04.2019,     ora  I 0:00  Ju sqarojme   si me poshte: 

Lidhur  me pretendimin   tuaj  se  "Ne dokumentat e paraqitura   nga operatori ekonomik 

Trinity Trade Company nuk plotesohet   kriteri 2.3.4  dhe per rrjedhoje duhet te skualifikohet" 

ju  sqarojme   se: Komisioni   i   Shqyrtimit   te Ankesave   ka rishikuar  dokumentacionin     e 

paraqitur  nga  operatori ekonomik   i  sipercituar   ne ankimin  tuaj dhe rezulton  se; Pika   

2.3.4   e  Dokumentave    Standarte    te  Tenderit    citon:   "Operatori     Ekonomik    duhet   te 

paraqese    katalogun    e   prodhuesit/prodhuesve     ku  te   pershkruhen     specifikimet    

teknike   te mallrave   objekt   prokurimi   ne  perputhje   me  ato  te  kerkuara   nga  AK".   Ju 

bejme  me  dije  se operatori    ekonomik    Trinity    Trade    Company    ne   permbushje     te   

pikes   se   sipercituar    ka paraqitur   katalogun    e  prodhuesit    ne  perputhje   me  

specifikimet    teknike   te  mallrave   objekt prokurimi. Per sa me siper  pretendimi  juaj  nuk 

qendron. Vleresimi   i   ofertes  te ofertuar  ne kete procedure   eshte  ne zbatim  dhe mbeshtetje   

te pikes  3,  te nenit  53,   Shqyrtimi   i   Ofertave,    te Ligjit  Nr.  9643  date  20.11.2006   "Per  

Prokurimin   Publik" (me  ndryshimet),   ku citohet:  Autoriteti  kontraktor  vlereson nje oferte 

vetem nese ajo eslu« ni!perputhje  me ti! gjitha kerkesat dhe specifikimet  e percaktuara  ne 

njoftimin  e kontrates dhe ni! dokumentet  e tenderit, pa ri!ni! ndesh me percaktimet  e nenit 54 

ti! keti] ligji. Per sa me   siper, procedura e prokurimit eshte zhvilluar ne mbeshtetje dhe 

zbatim te plote te Ligjit 9643,  date 20.11.2006 "Per Prokurimet Publike" (me ndryshimet). 

Ankesa e paraqitur nga  ana  Juaj,   eshte  shqyrtuar  me  shume  vernendje  nga  Autoriteti  

yne  kontraktor  dhe pretendimet e paraqitura ne ankese nuk qendrojne. 

 

II.6. Në datën 02.05.2019 operatori ekonomik “Blerina Sadiku” p.f.. ka paraqitur ankesë në 

Komisionin e Prokurimit Publik duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur 

pranë autoritetit kontraktor.  

 

II.7. Nëpërmjet shkresës nr. 1312/1prot., datë 15.05.2019, protokolluar me tonën në datën 

15.05.2019, me objekt “Informacion mbi proçedurën e prokurimit me objekt: “Blerje thasë” 

është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur 

me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe 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 “Blerina Sadiku” p.f. për 

skualifikimin e operatorit ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. me arsyetimin se: “Ju 

keni kualifikuar   te paren  nje shoqeri  ne kundershtim   te plote  me kerkesat  tuaja  dhe me 

parashikimet   e pikes  3, te nenit  66 te VKM  nr. 914,  date 29.12.2014    "Per  miratimin  e 
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rregullave  te prokurimit  publik",  i nd.ryshuar,   ne te cilen  percaktohet  se "KVO  verifikon 

dhe vlereson ofertat e dorezuara, duke kualifikuar vetem ato oferta, qe permbushin  kriteret per 

kualifikim,  te percaktuara ne dokumentat e tenderit" Autoriteti  juaj  ne kriteret  e vecanta  per 

kualifikim  ka kerkuar  qe : 2. 3. 4 Opera tori Ekonomik  duhet te paraqese  katalogun  e 

prodhuesit/prodhuesve  ku te pershkruhen specifzkimet  teknike  te mallrave  objekt prokurimi   

ne perputhje  me ato te kerkuara  nga AK. Shoqeria  Trinity  Trade  Company  shpk ka 

paraqitur nje skede e cila permban  vetem  permasa  si  gjatesia apo gjeresia  e thaseve  e 

pershkruar   me nje figure  te vizatuar  keqazi  duke e prezantuar  kete te fundit  si  nje katalog  

ne permbushje   te kerkeses  suaj . Ne si  nje shoqeri   e demtuar  nga vendimet  e AK ne 

perputhje  me  parashikimet   e nenit  63 /1   te LPP   Ligji 9643 /2006  (i  ndryshuar)   

kerkojme  nga ana e autoritetit  kontraktor  rivleresim   te procedures  duke  zbatuar parimin  e 

barazise  ne shqyrtimin  e  dokumentacionit    te paraqitur  per kete  procedure   dhe 

skualifikimin   e shoqerise   Trinity  Trade  Company  shpk  pasi nuk ka permbushur   kerkesat  

e vendosura  nga AK ne DST. Katalogu  per mallrat  objekt prokurimi  nuk permbane  te 

dhenat e nevojshme  dhe te mjaftueshme  per artikujt e  prokuruar,    pasi   mungesa   e  

pershkrimit   te  specifikimeve    teknike   ne  katalog,   nuk  lejon   autoritetin kontraktor   qe te 

beje  krahasimet   e specifikimeve   te katalogut  me specifikimet   teknike  te mallrava  objekt 

prokurimi   te percaktuar   nga  autoriteti  kontraktor  ne dokumentat   standarte  te tenderit,  

gje kjo e cila  do te sherbente   si  garanci   per  autoritetin   kontraktor,   per  permbushjen   

me  sukses   te objektit  te  prokuruar,   ne perputhje  me kerkesat  e percaktuara  ne 

dokumentat   e tenderit.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se: 

 

III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.3.4. 

“Për Kapacitetin teknik”,  për Lotin e I-rë nga autoriteti kontraktor është përcaktuar kriteri:. 

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet te paraqese katalogun e prodhuesit/prodhuesve ku te 

pershkruhen specifikimet teknike te mallrave objekt prokurimi ne perputhje me ato te kerkuara 

nga AK. 

 

 

III.1.2. Ndërsa në shtojcën 9, “Specifikimet teknike”, në dokumentat e tenderit të procedurës së 

prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar: 

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË LIDHËSEVE PLASTIKE  

 

1. SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME 

 

 Lidhëset të jenë me material plastik të përkulshme dhe me elasticitet, me material 

polipropileni dhe bllokues inoksi. 

 Ngjyra e verdhë. 

 Bllokuesi i inoksit të jetë i ngjitur në kokën e lidhëses me bashkim me ultratinguj në 

mënyrë të tillë që të bëhet një trup dhe të mos ketë mundësi për t’u hapur.  

 Me numër serie të stampuar me 6 shifra të dukshme në kokën e lidhëses. 
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 Numri i serisë do të përcaktohet në momentin e lidhjes së kontratës. 

 Me Logon e Postës me ngjyrë  blu të stampuar në kokën e lidhëses.  

 Me shënimin “Albanian Post” të stampuar në kokën e lidhëses. 

 Me katër elemente – pjesë përbërëse  

o Koka e lidhëses ku vendosen mbishkrimet e mësipërme si dhe bllokuesi i inoksit i cili 

ndodhet në kokën e lidhëses dhe bën të mundur mbylljen e lidhëses. 

 Lidhësja e gjatë (e thesit)  

 Lidhësja e shkurtër (e etiketës) 

 Me kanal për tërheqjen gjatë mbylljes, ku pjesa e gjatë e lidhëses të bashkohet me 

bllokuesin e inoksit dhe të realizohet mbyllja.  

 Testi i fuqisë në tërheqje – jo më pak se Max 40 kg/forcë. 

 Temperatura e punës - jo më pak se  -30 deri në +70°C pa pasur dëmtime 

 

2. PËRMASAT E LIDHËSES  

 

 Gjatësia totale jo më e vogël se 420 mm. 

 Gjatësia e kokës së lidhëses të jetë jo më e vogël se 60 mm. 

 Gjatësia e lidhëses së vogël të jetë jo më e vogël se 120 mm. 

 Gjerësia e kokës së lidhëses të jetë jo më e vogël se 26 mm. 

 Gjerësia e lidhëses së gjatë jo më e vogël se 7 mm. 

 Të paraqitet fizikisht modeli i ofruar. 

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË THASËVE  

 

1. MATERIALI : 

 

 Tekstil i prodhuar me fill sintetik filament 

 Materiali i lehtë, i fortë dhe rezistent ndaj lagështirës 

 

A. PARAMETRAT OPTIMALE TË  MATERIALIT  TË THASËVE TOKËSORË 

 

1. Dendësia e fijeve         -  Vertikalisht   300 Fije / 10cm 

- Horizontalisht 210 Fije / 10cm 

2. Qëndrueshmëria në këputje  - Vertikalisht   125 Kg 

- Horiontalisht  95 Kg 

3. Qëndrueshmëria në fërkim  3600 Nr / ciklesh 

4. Masa e tekstilit      125 Gr / m2 

5. Trashësia e tekstilit    0.29 mm 

6. Hollësia e fijeve baza ind  40/1 filament Nm 

7. Lloji i thurjes (Struktura)  Garniturë 

8. Përcaktimi i qëndrueshmërisë në fërkim 

     - Të njomë  5 Nota 

     - Të thatë  5 Nota 

9. Përcaktimi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në solucion 
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     - Sapun  5 Nota 

     - Djersë  5 Nota 

10. Identifikimi i lëndës së parë Sintetike   100 % 

11. Depërtueshmëria e ujit     0 (i padepërtueshëm) 

 

B. PARAMETRAT OPTIMALE TË MATERIALIT TË THASËVE AJRORE 

 

1. Dendësia e bazës dhe indit            - Vertikalisht  

 370-380 Fije / 10cm 

                                                           - Horizontalisht 

 190-200 Fije / 10cm 

2. Qendrueshmëria në këputje       - Vertikalisht 

  900 N - 54 mm 

                                                          - Horiontalisht 1200 N - 

55 mm 

3. Qendrueshmëria në grisje       - Vertikalisht  

 55 N 

                                                          - Horizontalisht 82 N 

4. Masa e tekstilit          

 140-150 g / m2 

5.Trashësia e tekstilit         0.193 mm 

6. Përcaktimi i hollësisë së fillit (Nm)    NmB = 53 NmI =27 

7. Përcaktimi i hollësisë së fillit (Ttes)    TtesB = 18.9 TtesI =37 

8. Përcaktimi i materialit                100 % PES 

9. Përcaktimi i qendrueshmërisë në fërkim 

      - Të njomë  Nota 5 

      - Të thatë  Nota 5 

10. Përcaktimi i qendrueshmërisë së ngjyrës në solucion  Nota 4 

11. Përcaktimi i llojit të thurjes                             Garniture 

1+1 

12. Depërtueshmëria e ujit                                   Shkalla 0 

- 4  

 

2. NGJYRA E THASËVE  

 

• Kafe , për thasët që do përdoren : 

            –Shkëmbimin e dërgesave postare dhe kolipostare ndërkombëtare  tokësore  

• Blu , për thasët që do përdoren : 

–Shkëmbimin e dërgesave postare dhe kolipostare ndërkombëtare  ajrore 

 

3. KODET E NGJYRAVE PËR THASËT DHE SHKRIMIN 

 

• Ngjyra BLU ka kodin CMYK: C:100, M:100 RGB: R:0, G:91, B:171 Pantone:       

    660C 
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• Ngjyra KAFE ka kodin C 40%, M 81% Y 93% K 60 % R 85 G 31 B0 

 

4. SHKRIMI  

 

             Shkrimi do të jetë me gërma kapitale dhe i vendosur në njërën faqe të thesit. 

• Për thasët që do përdoren për shërbimin  postar ndërkombëtar do jetë  

‘’ALBANIAN POST’’ 

 

5. PËRMASAT  

 

A. THASËT ME NGJYRË BLU 

Per Postën ndërkombëtare  

• me përmasa  100x70 cm. 

• me përmasa 70x45 cm 

Për kolipostën ndërkombëtare 

• me permasa 150x100 cm 

 

B. THASËT ME NGJYRË KAFE  

• Per Postën ndërkombëtare do të jenë me përmasa  100x70 cm. 

• Për kolipostën ndërkombëtare me permasa 120x90 cm 

 

6. MËNYRA E LIDHJES SË GRYKËS SË THESIT 

 

• Për të gjithë llojet e thasëve gryka të jetë e qepur rreth e qark ku kalon një kordon, i cili 

realizon lidhjen e tij. 

 

7. SHKRIMI - VENDOSJA DHE NGJYRA E TIJ 

 

I. Shkrimi ALBANIAN POST në thasët e postës  do te jetë: 

a. I shkruar në mes (qendër) të thesit 

b. Lartësia e shkronjës 11 cm. 

c. Distanca midis rreshtave  5 cm. 

 

Ngjyra e gërmave do të jetë e verdhë   

 

B. FJALA ALBANIA 

a. Lartësia e shkronjës do jetë 2 cm. 

b. Gjatësia e fjalës do jetë 9.5 cm. 

c. Trashësia e shkronjës 0.3 cm 

 

Ndërsa në shtojcën e modifikuar autoriteti kontraktor ka përcaktuar:  

 

Specifikimet Teknike: ISHTE: 

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË THASËVE  
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5. PËRMASAT  

 

A. THASËT ME NGJYRË BLU 

Per Postën ndërkombëtare  

• me përmasa  100x70 cm. 

• me përmasa 70x45 cm 

Për kolipostën ndërkombëtare 

• me permasa 150x100 cm 

 

B. THASËT ME NGJYRË KAFE  

• Per Postën ndërkombëtare do të jenë me përmasa  100x70 cm. 

• Për kolipostën ndërkombëtare me permasa 120x90 cm 

 

6. MËNYRA E LIDHJES SË GRYKËS SË THESIT 

• Për të gjithë llojet e thasëve gryka të jetë e qepur rreth e qark ku kalon një kordon, i cili 

realizon lidhjen e tij. 

7. SHKRIMI - VENDOSJA DHE NGJYRA E TIJ 

I. Shkrimi ALBANIAN POST në thasët e postës  do te jetë: 

a. I shkruar në mes (qendër) të thesit 

b. Lartësia e shkronjës 11 cm. 

c. Distanca midis rreshtave  5 cm. 

Ngjyra e gërmave do të jetë e verdhë  

B. FJALA ALBANIA 

a. Lartësia e shkronjës do jetë 2 cm. 

b. Gjatësia e fjalës do jetë 9.5 cm. 

c. Trashësia e shkronjës 0.3 cm 

 

SHTOJCA 10 

Specifikimet Teknike: BËHET: 

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË THASËVE  

 

5. PËRMASAT  

 

A. THASËT ME NGJYRË BLU 

Per Postën ndërkombëtare  

• me përmasa  100x70 cm. 

• me përmasa 70x45 cm 

Për kolipostën ndërkombëtare 

 

• me përmasa 150x100 cm    (Për këto thasë sqarojmë se bazamenti është në formë 

katrore me përmasa 50 x 50 cm). 

 

B. THASËT ME NGJYRË KAFE  

a. Per Postën ndërkombëtare do të jenë me përmasa  100x70 cm. 
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• Për kolipostën ndërkombëtare me permasa 120x90 cm (Për këto thasë sqarojmë se 

bazamenti është në formë katrore me përmasa 45x45 cm). 

 

6. MËNYRA E LIDHJES SË GRYKËS SË THESIT 

• Për të gjithë llojet e thasëve gryka të jetë e qepur rreth e qark ku kalon një kordon, i cili 

realizon lidhjen e tij. 

 

 

7. SHKRIMI - VENDOSJA DHE NGJYRA E TIJ 

 

I. Shkrimi ALBANIAN POST në thasët e postës  do te jetë: 

a. I shkruar në mes (qendër) të thesit 

b. Lartësia e shkronjës 11 cm. 

c. Distanca midis rreshtave  5 cm. 

 

Për thasët me  përmasa 70x45 cm 

b. Lartësia e shkronjës 5 cm. 

c. Distanca midis rreshtave  5cm 

 

Ngjyra e gërmave do të jetë e verdhë   

 

III.1.3. Në shtojcën 10, “Sasi dhe grafiku i lëvrimit”, në dokumentat e tenderit të procedurës së 

prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar: 

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT  

Sasia e mallit që kërkohet:  

Nr. Emërtimi Njësia e matjes Sasia 

1 Shirita plastikë për  thasët  me numrator Copë 610000 

2 THASË AJRORE DHE EMS ngjyrë BLU 

 Thasë poste ndërkombëtar 100x70 Copë 6000 

 Thasë poste ndërkombëtar 70x45 Copë 2000 

 Thasë për kolipostën ndërkombëtar 150x100 Copë 200 

3 THASË TOKËSORE DHE SHTYPI ngjyrë KAFE 

 Thasë poste ndërkombëtar 100x70 Copë 600 

 Thasë për kolipostën ndërkombëtar 120x90 Copë 150 
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Afati i levrimit: Malli do te dorëzohet jo me vone se 45 (dyzet e pesë) ditë kalendarike nga 

nënshkrimi i marrëveshjes kuadër mes paleve. 

Vendi i dorëzimit: Malli do te dorëzohet në magazinën e Drejtorisë së Përgjithshme të “Posta 

Shqiptare” sh.a. 

III.1.4. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga 

operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. rezulton se ky i fundit ka paraqitur 

dokumentacion si më poshtë vijon: 

- Shtojcën 6 “Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike”. 

- Katalog për thasët (La Trend  sh.p.k.) 

 

III.1.5. Në nenin 23 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, 

parashikohet shprehimisht: “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, 

punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë 

dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, 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”. 

 

III.1.6. 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.  

 

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.1.7. Në nenin 27, “Kontratat e mallrave” pika 3 e VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: 

“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.1.8. Ndërsa në nenin 27 pika 6, gërma “b” të 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 
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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” . 

 

III.1.9. 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. Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën 

përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm 

ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit. 

 

III1.10. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se nga ana e operatorit ekonomik “Trinity Trade 

Company” sh.p.k. nuk janë përmbushur të gjitha kërkesat që autoriteti kontraktor ka 

përcaktuar në këto dokumenta, pasi operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k.  

është i detyruar të plotësojë çdo kërkesë dhe kriter të vendosur nga autoriteti kontraktor, pra të 

paraqesë çdo dokumentacion që përmban të dhëna dhe elementë që janë gjykuar të nevojshëm 

dhe të domosdoshëm nga ana e autoritetit kontraktor. Komisioni, referuar dhe dokumentave 

standarde të tenderit që përcakton se “Operatori Ekonomik duhet të paraqesë katalogun e 

prodhuesit/prodhuesve ku të përshkruhen specifikimet teknike të mallrave objekt prokurimi në 

përputhje me ato të kërkuara nga AK.”,  K.P.P, gjykon se katalogu i paraqitur nga operatori 

ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. nuk i përmban të gjitha të dhënat apo specifikimet 

teknike të mallit apo produktit të kërkuar, sipas përcaktimeve të bëra nga autoriteti kontraktor 

në shtojcën 9 “Specifikimet teknike”, të dokumentat standarte të tenderit. Katalogjet - referuar 

edhe legjislacionit në fuqi - i shërbejnë autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator 

ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar nga autoriteti kontraktor. Në rastin 

konkret nuk mund të vërtetohet se operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k., ka 

kapacitete për të ofruar produktet e kërkuar nga autoriteti kontraktor, sepse katalogu i 

paraqitur nga operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. për produktet, siç janë 

thasët, nuk janë të përcaktuar specifikimet teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor në 

dokumentat standarte të tenderit 

III.1.11. Në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se dokumentacioni i paraqitur 

nga operatori ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k., katalogu për mallrat objekt 

prokurimi nuk përmban të dhënat e nevojshme dhe të mjaftueshme për artikujt e prokuruar, 

pasi mungesa e përshkrimit të specifikimeve teknike në katalog, nuk lejon autoritetin 

kontraktor që të bëjë krahasimet e specifikimeve të katalogut me specifikimet teknike të 
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mallrava objekt prokurimi të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat standarte të 

tenderit, gjë kjo e cila do të shërbente si garanci për autoritetin kontraktor, për përmbushjen 

me sukses të objektit të prokuruar, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e 

tenderit. Komisioni sqaron se ka qenë detyrë e operatorëve ekonomikë që të garantojnë që 

oferta e paraqitur nga secili prej tyre të përfshijë të gjithë elementët e kërkuar nga AK me 

qëllim garantimin e një kontrate të suksesshme. Në rastin në fjalë, Komisioni gjykon se është 

qartazi e dukshme, që operatori ekonomik nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur nuk 

vërteton se i ka të gjitha mundësitë dhe kapacitetet të ofrojë produkte në përputhje me kërkesat 

e autoritetit kontraktor. 

 

Referuar sa më sipër Komisioni gjykon se operatori ekonomik “Trinity Trade Company” 

sh.p.k. është në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit nga 

procedura e prokurimit objekt shqyrtimi.  

 

Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Blerina Sadiku” p.f. qëndron. 

 

 

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, dhe 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 ankesën e operatorit ekonomik “Blerina Sadiku”p.f. për procedurën e 

prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-11299-02-28-2019, me objekt: “Blerje 

thasë”, me fond limit 5.897.000 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 02.04.2019, nga 

autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.” 

2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit 

ekonomik “Trinity Trade Company” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara, 

duke e skualifikuar këtë operator ekonomik. 

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 “Blerina Sadiku”p.f.  

5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Nr. 784Protokolli, Datë 02.05.2019 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

Nënkryetar           Anëtar              Anëtar 

    Enkeleda Bega  Vilma Zhupaj  Merita Zeqaj 

 

Kryetar 

Evis Shurdha 


