REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P.616/2019
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 23.09.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës
së prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF32113-07-30-2019, me objekt Loti 1 “Blerje pajisje
laboratorike për laboratorët e FSHN”, me fond
limit 54,114,100.00 Lekë pa tvsh, parashikuar për tu
zhvilluar në datën 26.08.2019
nga autoriteti
kontraktor, Universiteti i Tiranës.

Ankimues:

“Didaktalba” shpk
Rruga “Qemal Stafa” , pallati Cela X, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti i Tiranës
Blv. “Dëshmorët e kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”,
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
Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi
i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
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12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik” .
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes 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. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik, konstatoi se ky i fundit 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, 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 së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 31.07.2019 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-32113-07-30-2019, me objekt
Loti 1 “Blerje pajisje laboratorike për laboratorët e FSHN”, me fond limit 54,114,100.00
Lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar në datën 26.08.2019 nga autoriteti kontraktor,
Universiteti i Tiranës.
II.2. Në datën 05.08.2019 operatori ekonomik “Didaktalba” shpk ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit me argumentat si më poshtë:
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-

-

-

-

Sa i takon kërkesave për kualifikim autoriteti kontraktor këtë herë ka
vendosur pikën 2.4.c kapaciteti teknik : Operatori ekonomik duhet të ketë të
punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e subjektit për periudhën ShkurtKorrik 2019, punonjesit specialistë të kualifikuar, të vertetuar me diploma
përkatëse për secilin specialitet, të lëshuar nga institucione të liçensuara
nga organet përkatese, si më poshtë:
1 (një) punonjës specialistë me profil Kimi ose Bioteknologji ose Biologji;
1 (një) punonjës specialistë me profil Elektronik ose Elektrik ose Teknologji
Informacioni;
Cfarë ndryshoi këtë herë që të kërkohet 1 (një) punonjës specialistë me
profil Elektronik ose Elektrik ose Teknologji Informacioni; A ka bërë një
studim AK se sa operatorë ekonomikë janë në gjendje të plotësojnë këtë
kriter? Apo i është referuar një kompanie të vetme? Duke pasur parasysh
shumë gjykime të ngjashme të KPP kërkojmë të dimë se përse se ka gjykuar
AK që specialistët të jenë ose part time ose me kontratë pune gjatë
periudhës së procedurës dhe jodomosdoshmërisht të regjistruar në
listpagesat për periudhën Shkurt-Korrik??. Cilat pajisjeve i është referuar
AK këtë herë për shtesën e kërkesës për një specialist në profilet Elektronik
ose Elektrik ose Teknologji Informacioni. Ishte kjo mangësi që bëri që
procedura të mos dilte me sukses herën e parë?
Lidhur me kriteret e vendosura për pikën kapaciteti ekonomik dhe financiar
2.3 pikat e dhe f:
Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim prodhuesi ose nga
distributori i autorizuar i prodhuesit, për pajisjet kryesore të markuara me
“*”në shtojcën 10. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit, duhet të
vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit.
Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit, adresën e
saktë të subjektit që e ka lëshuar këtë dokument, adresen e postës
elektronike, faqen zyrtare të internetit, nënshkrimin dhe emrin e zyrtarit
përgjegjës dhe vulën e shoqërisë (të përkthyera në shqip e noterizuara).
Operatori ekonomik duhet të paraqesë për pajisjet kryesore të markuara
me “*”në shtojcën 10, Çertifikatë Konformiteti CE ose ekuivalente me të
(të përkthyera në shqip e noterizuara).

Vlerësojmë sa i takon pikës 2.3 e është tepër qesharake mënyra se si është
përpiluar dhe totalisht në shkelje ligjore. Përse vjen kjo kërkesë kaq e
mirëorientuar dhe e targetuar tek firma që kanë distributor apo agjentë
shitës në Shqipëri?. Jemi tepër të interesuar të dimë sesi teknikisht dhe
ligjërisht e ka bërë këtë diferencim AK për zgjedhjen vetëm të 22 artikuj me
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autorizim prodhuesi dhe 130 artikujve të tjerë nuk qenka e nevojshme ku po
tek e njëjta procedurë disa muaj më parë është kërkuar autorizim prodhuesi
për të gjithë listën, po e njëjta situatë edhe me certifikatat CE përse vetëm
për këto 22 artikuj??.Kur AK arriti të verifikojë në procedurën e
mëparshme se kërkesat për autorizim prodhuesi dhe certiifkatë CE ishte e
realizueshme nga OE. Pra duke mos kërkuar Autorizim Prodhuesi dhe
Certifikatë CE për të gjithë artikujt AK krijon hapsira për ulje të cilësisë së
130 artikujve pa qenë nevoja për certifikim CE. E ka bërë diferencimin për
shkak të cmimit apo të termave teknike se këto pajisje mund të jenë më
analitike apo se këto gjendeshin? Kur arsyetimi mungon është e tepërt të
flasësh për ligjshmëri. Mesa duket është e nevojshme ti bëjmë të qartë AK
vlerën dhe rëndësinë e dokumentit të Autorizimit të Prodhuesit.
AK e ka të pamundur ligjërisht të verifikojë apo garantojë mardhënien
midis prodhuesit dhe OE pasi është shumë esenciale të citojmë se Autorizim
Prodhuesi është i vetmi document ligjor teknik që garanton AK se OE ka
një bashkëpunim me një prodhues të caktuar (autorizimi i prodhuesit është
një document i vulosur, firmosur, nga përfaqësues të fabrikave pra një
document tërësisht i legjitimuar). Duke hequr autorizmin e prodhuesit/
distributorit të autorizuar për 130 artikuj AK automatikisht humbet
sigurinë e realizimit me sukses të procedurës duke mos u garantuar
ligjërisht për ardhjen e produkteve të kërkuara sipas specifikimeve të
kërkuara pasi nuk ka relacion lidhës që të kryqëzojë katalogët që do
paraqiten në sistem me fabrikën prodhuese. Cfarë kërkon AK të arrijë me
hartimin e kritereve të tilla? AK në mënyrën sesi i ka hartuar dokumentet
kualifikuese e ka të pamundur ligjërisht të garantojë dorëzimin e pajisjeve
sic janë kërkuar në specifikimet teknike në DST.
AK duhet të mbështetej fort pa shkelur nenin 23. Specifikimet teknike duhet
të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të
mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
Mbështetur në ligjet kriteret specifike të kualiifkimit duhet të rendisin të
gjitha kërkesat specifikime në përputhje me nenin 46 të LPP, Këto duhet të
jenë proporcionale dhe të lidhura ngushtë me aftësinë për të ekzekutuar
natyrën dhe vlerën e kontratës. Për sa i përket sqarimeve të mësipërme
arsyetojmë se janë shkelur parimet kryesore të LPP , neni 1,2,23,27,45 dhe
46 të LPP mbi kërkesën e ngritur nga AK.
Pra AK në zbatim të ligjit duhet:
a) Të heqë kërkesën e 1 punonjës specialist me profil Elektronik ose
Elektrik ose Teknologji Informacioni ose të bëjë të mundur që të ketë
me kontratë një specialist të tillë gjatë periudhës së procedurës së
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tenderit dhe jo të figurojë në listpagesa 6 muajt e fundit pasi është një
profil jashtë natyrës së tenderit.
b) Te heqë ose modifikojë pikën 2.3e dhe 2.3f ku këkrohet autorizim
prodhuesi dhe certifikata CE specifikisht për 22 artikuj dhe jo për
130 artikuj të tjerë. AK duhet të ndjekë një standart për të gjitha
pasjisjet ose autorizim prodhuesi për të gjitha pajisjet dhe certifikata
CE për të gjithë listën ose ti heqë këto kritere për të gjithë artikujt e
kërkuar duke ritur garancinë për pjesmarrje pa diskriminim dhe
standartizim të procedurës.

II.3. Me shkresën nr.3438/10 prot datë 07.08.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje ankimuesit ku ka vendosur mospranimin e ankesës.
II.4. Në datën 14.08.2019 pala ankimuese “Didaktalba” shpk., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik ku përvec pretendimeve të sipërcituara ka shtuar objektin
e ankesës duke ngritur pretendime edhe në lidhje me specifikimet teknike të procedurës së
prokurimit objekt ankimi si të hartura në kundërshtim me nenin 23 të LPP të cilat cojnë
drejt një prodhuesi në mënyrë të përmbledhur me me argumentat si më poshtë:
-

-

Shumica e pajisjeve janë specifikuar në mënyrë të tillë që të cojnë në një
prodhues të caktuar dhe model të dedikuar të prodhuesit respektiv duke
shmangur konkurencën dhe duke krijuar kushte për konkurim të anshëm
dhe përcaktuar fituesin. Mendojmë se jo krejt rastesisht pajisjet qe kanë
shënim (*), janë përcaktuar dhe dimensionet me presje dhjetore.
Specifiimet teknike janë hartuar jo në interes të kërkesave të termave
funksionalë mbështetur në standartet kombëtare apo ndërkombëtare sikurse
përcaktohet në LPP neni 23/3/b por janë detajuar me numra fiks jo me
diapazon duke shmangur konkurencën. Është tejet e panevojshme dhe i
largohet qëllimit të procedurës LPP duke pasur parasysh sensitivitetin dhe
rëndësinë e laboratorëve univeristarë.Konsiderojmë diskriminuese
hartimin e specifikimeve teknike në dimensione fikse pasi e orjentojnë
kërkesën AK vetëm drejt një prodhuesi të vetëm. Ndaj kërkojmë që në rastet
kur përdoret model apo brand si referencë të shtohet termi ekuivalent dhe
sa i takon specifikimeve teknike në lidhje me të dhënat teknike të mallrave
për elementët ku përcaktohen dimensione ose parametra të hapet shkala e
vlerave numerike në diapazon të pranueshëm nga parametrat apo
dimensionet e kërkuara.
AK ka hartuar specifikime teknike për artikullin nr.142 tërëisht kopje e të
dhënave të Specord 200 plus.
Për artikullin nr.147 tërëisht kopje e të dhënave të NovAA800D analytic
Jena
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-

nr.138- Bioreactor Biostat A Sartorius
nr.38 –SPM2 Electromagnetic Field meter
nr.56-Photolab 7600 UV/VIS
nr.57 –BOD Oxi Top IS 6
nr.85-Portable meter Profiline pH 3210
nr.89-Reacti –Therm Sample Derivatization System TS -18821
nr.108- StepONe Reat Time PCR
nr.122- Attune NxT Floë Cytometer System
nr.127- Hanna HI-9829
nr.129-Gibertini Super DEE
nr.134-Novasina LabStar-AË
nr.136-RFM 712
nr.139-ËTË CR 3200
Lidhur me kërkesën për autorizim prodhuesi AK ka ndjekur vetëm një standart duke
përzgjedhur vetëm për disa artikuj për tu paraqitur autorizim prodhuesi dhe certifikiata
CE duke lënë hapësirë për paqartësi për 132 produktet e tjera të cilat nuk kërkohet
autorizim prodhuesi dhe CE certifikatë. Është tepër e rëndësishmë të citojmë se autorzim
prodhuesi është kërkuar për pajisjet që kanë distributorë zyrtarë në Shqipëri kjo lehtësisht
e verifikueshme në linket e mëposhtme dhe shumë të tjerave si ËTT, Thermo fisher, VËR.
Është e pamundur që të posedohen autorizime proshuesi të tilla kur ka një firmë
distributore zyrtare në Shqipëri e për më tepër kur është palë e interesuar . Kjo procedurë
është lehtësisht e kuptueshme që është dedikuar drejt një kompanie të vetme. AK nuk është
përgjigjur në kthim përgjigje të ankesës se si ka bërë studimin dhe vlerësimin e
kapaciteteve të operatorëve që plotësojnë këto pika dhe hartimin e specifikimeve teknike.
Sërisht lind pyetja pse nuk kërkohen autorizim prodhuesi dhe CE për të gjitha pajisjet?
II.5. Nëpërmjet shkresës nr.3438/18 prot., datë 23.08.2019 protokolluar me tonën me
nr.1401/2 datë 26.08.2019 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën
e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues Didaktalba shpk “Të heqë
kërkesën e 1 punonjës specialist me profil Elektronik ose Elektrik ose Teknologji
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Informacioni ose të bëjë të mundur që të ketë me kontratë një specialist të tillë gjatë
periudhës së procedurës së tenderit dhe jo të figurojë në listpagesa 6 muajt e fundit pasi
është një profil jashtë natyrës së tenderit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3/c “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e subjektit
për periudhën Shkurt-Korrik 2019, punonjesit specialistë të kualifikuar, të vertetuar me
diploma përkatëse për secilin specialitet, të lëshuar nga institucione të liçensuara nga
organet përkatese, si më poshtë:
-

(një) punonjës specialistë me profil Kimi ose Bioteknologji ose Biologji;
1 (një) punonjës specialistë me profil Elektronik ose Elektrik ose Teknologji
Informacioni;

III.1.2. Në shtojcën 10 “Specifikimet teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi ndër te tjera përcaktohet si vijon:
Loti 1: Blerje pajisje laboratorike për laboratoret e FSHN.
Nr.

Përshkrimi i mallrave

Përshkrimi i specifikimeve teknike

Njësia

1

Elektrodë pH metër

Elektrodë pH metër (intervali i matjes pH 0-14, saktësia ±0.2 pH), elektrodë qelqi e
kombinuar me sensor temperature me referencë Ag/AgCl me konektor BNC. Diametër të
jashtëm 11-13 mm. Me diafragme platini. Rezistenca e membranes se xhamit ne 25C: 190210 Mohm

2

Mikropipeta me volum te
rregullueshem (variabel)

Vëllimi me gradim 100-1000 μl, hapi (increment) 1μl. Pipeta te jete plotesisht e
autoklavueshme

Copë

3

Kyveta kuarci

Permasat 10mm , materiali kuarc

Copë

4

Havan + shtypes porcelani ose qelqi

Havan + shtypes porcelani ose qelqi me diametër 70-90 mm lartësi 30-50mm dhe kapacitet
50-100 ml.

Copë

Centrifuge me rotor me kend

Centrifugë me rotor me 8 vende per epruveta 15 ml, me kënd (shpejtësi max. 6000 U/m e
rregullueshme, RCF maksimale te pakten 3000, 230 V/50-60 Hz) i pajisur me 20 epruveta 15
ml. Te jete ne perputhje me EN / IEC 61326-1,
class B

Copë

5*

7

Copë

6

7

(Stimuli nervor) poëer suppply,12V

Pajisje per lidhjen me kompjuter te
eksperimenteve (Cobra 4 ËirelessUSB Link ose ekuivalent)

Komponenti elektronik neuron, "NEUROSIMULATOR" mundëson simulimin aktiv, pra të
përcaktuar nga përdorues, e eksperimenteve elektrofiziologjike nga niveli i qelizes deri në
nivelin e rrjetit. Qelizat janë të lidhura me njëra tjetren dhe me një pajisje stimulimi me tre
butona dhe një sensor optik. Prandaj, sinjalet e marra nëpërmjet axon mund të aplikohen
në një ose më shumë synapsë të "Neuroneve" (rrjeti neuronal).
Te dhena teknike:Diapazoni i temperatures ne te cilin operon: 5-40oC
Lageshtia relative : < 80%
Tensioni ne dalje: ±9 V(per maksimumi 4 Neuro-simulatore)
Elektroda intracelulare:
Potenciali i pushimit: -7 V ( -70 mV ne qelizen nervore)
Depolarizimi: rreth 0 V ( 0 mV)
Hyperpolarizimi: rreth -8.8 V ( -88 mV)

Copë

Pajisje qe mundeson komunikimin Ëireless midis nje PC, tableti apo smartphone te lidhura
me njesite e eksperimenteve. Furnizimi me energji i paisjes mundesohet nga nje bateri e
riakarikueshme Li-ion. Pajisja duhet te kete elemente per tregimin e statusit te operimit dhe
LED per karikimin. Te kete mundesi lidhje me aplikacione mobile per iOS dhe Android
Te dhena teknike:
Copë
Diapazoni i temperatures ne te cilin operon: 5-40 oC
Furnizimi me tension: Bateri Li-ion 1950mAh
Konsumi i energjise: < 400 mA
Ëireless: ËiFi,2,4 GHz, 54 Mbps
Jetegjatesia e baterise: Deri ne 5 ore
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Sofëare per vizualizimin e
eksperimenteve ne PC

Softuer per vizualizimin e eksperimenteve i cili hapet automatikisht dhe tregon sensoret e
lidhur, dritaret e matjeve dhe te dhenat aktuale. Regjistrimi i matjeve behet me nje klikim.
Me dritare navigimi, dritare matje dhe ekperimente te regjistruara qe mund te ngarkohen.

Copë

9

Kabell lidhes i verdhe

Kabell lidhes i verdhe, 32A, 500mm

Copë

10

Kyveta per spektrofotometer

Kyveta per spektrofotometer, Permasat 10mm

Copë

8

11

Dhome rezerve per osmozen

Për zgjerimin e dhomës së osmozës dhe elektrokimisë, nëse duhen punuar me më shumë se
2 përqëndrime të ndryshme.
Dhoma supplement eshte vendosur pa problem ne mes te dy segmenteve te dhomes se
Osmozes dhe elektrokimise. Nepermjet ketij rendi te ndertimit te struktures te pothuajse
nje numri te palimituar te segmenteve mund te vendosen se bashku me dhomen e
zgjerimit.
Te dhena teknike:
• 1 Copë qelqi e mesme me 2 fllanxha ne ane dhe nje qafe GL 25/8
• 1 morsete plastike per fllanxhen
• Diametri i jashtem i dhomes = 3.4 cm
• Diametri i fllanxhes: 4.7 cm
• Gjatesia e segmentit: rreth 85 mm
• Lartesia: rreth 85 mm
• Volumi i segmentit te zgjerimit: 65 ml
• Unaze mbyllese plastike 1 mm
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Membrane cellofani

Permasa: 300 x 200 mm

Copë

13

Tub kapilar

Tuba kapilar,
Diameter i brendshem: 1.5 mm
Gjatesi: 450 mm

Copë

14

Vizore për tubin kapilar

Gjatesia : 350 mm

Copë
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Gjenerator frekuencash

Pershkrimi:
Gjenerues universal frekuencash, burim tensioni te programueshem me nje bandëith 1 MHz
dhe dalje korenti 1 A. Mund te perdoret vec ose mund te kontrollohet nga nje PC.
Te dhena teknike:
Diapazoni i frekuencave: 0,1 Hz…1 MHz, faktori i deformimit < 0.5 %
Format e valeve: sinus, trekendesh, katrore, devijim i tensionit, devijim i frekuencave
Output i perforcuesit: 0…20 Vpp, offset ±10V, fuqia 5 Ë(deri ne 1A)
Dalje ne kufje: E ndryshueshme, 0 … 2 Vpp ne Ra= 400 Ω
Ekrani monokromatik, i ndricuar: 128 x 64 pixel
Lidhja me PC: USB 2.0
Operimi: Operim ne Menu nepermjet butonave ne paisje ose nepermjet softëare
Furnizimi me energji: 100 V ~ to 240 V ~ at 50/60 Hz

Copë
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Mikroskop binokular portabel

I pajisur me bateri te rikarikueshme per pune ne terren. Jetegjatesia e baterise te jete te
pakten 10 ore.
Me tavoline levizese mekanike. Zmadhimi maksimal 600x. Ndricim LED.

Copë
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Module per matjen e pH

Matesi portabel i pH/mV/oC eshte dizenjuar per te qene i pershtatshem dhe i thjeshte ne
perdorim. Ky mates portabel perdor nje elektrode pH dhe nje sonde temperature duke
perdourur lidhje te ndryshme.
Mund ti behet kalibrim manual me nje ose dy pika shtypur butonat te paneli perparme. Te
dhena teknike:
• Bateri 9 V
• Elektrode pH
• Sonde temperature
• Qese me solucion Bufer
• Vida e kalibrimit
• Kase mbrojtese
Diapazonet:
pH 0,00 deri 14,00 ±0,01
mV 0 deri 1999 ± 1
oC 0,0 deri 100,0 ±0,4

Copë
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Disk seki ose ekuivalent

Per matjen ne thellesi te transparences ose turbiditetit te ujit. Disku zhytet poshtë në ujë, i
mbajtur në kordonin e gjatë 10 m që ka një shenjë çdo 0,5 m, derisa skajet e tij nuk mund të
shihen.Thellesia e transparences mund te lexohet nga shenjat ne kordon.
Paisje dhe te dhena teknike:
• Disk plastic me nje peshe zhytese qendrore ne pjesen e jashtme
• Diameter rreth 250 mm

Copë
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Gazometer dore per CO2+CO+RH/T
me gjithe softëare

Gaz-metër dore (portabël) për matjen e CO (1-500 ppm, saktësi ±10% ose me e mire deri
500 ppm), CO2 (0-9999 ppm), Temperturës (-20-60°C, saktësi ±0.6°C ose me e mire), dhe
%RH (0.1%-99.9%, saktësi 5% ose me e mire) dhe me softëarin për PC.

Copë

Pune laboratori: Transformatori

Lab. duhet të ketë transformator me bobinë me 140 spira dhe 6 dalje me bërthamë hekuri
të përshtatshme. Pajisja duhet të ketë njësi për burimin e tensiont të ulët DC dhe AC me
hap 2 V (AC output: 2/4/6/8/10/12/14 V/5 A; DC output: 2/4/6/8/10/12/14 V/5 A). Pajisja
duhet të ketë tre multimetër 3 ½-dgt dhe ekran LCD e pajisur me termoçift NiCr-Ni. Pajisja
duhet të ketë një reostat (10 Ohm , 5.7A) dhe një çelës me dy kalime me dy polaritete.
Kompleti të përfshijë aksesorët lidhës dhe mbajtës.

Komple

Pune lab.Fusha magnetike jashtë
një përcjellësi të drejtë

Lab. duhet të ketë transformator me bobinë me 140 spira dhe 6 dalje me bërthamë hekuri
të përshtatshme. Pasja duhet të ketë burim tensioni të ndryshueshëm DC: 12 V, 5 A / AC: 15
V, 5 A dhe multimetër 3 ½-dgt dhe ekran LCD. Pajisja duhet të ketë tranformator rryme me
adaptor për ampermetër me raport transformimi 1000:1. Pajisja duhet të ketë set me katër
përcjellësa bakri me forma të mbylluara me diametër 4 mm. Pajisja duhet të ketë
teslametër (ekran 3 ½ dgt LED, interval 20 - 200 - 2000 mT, saktësi 10 microT) me sondë
aksiale të Hall të përshtatshme. Kompleti të përfshijë aksesorët lidhës dhe mbajtës.

Komple
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Ushqyes me 5 dalje

Ky instrument gjen përdorime të shumëfishtë si një furnizues me energji elektrike për rang
të vogël dhe të ulët të tensionit deri në 600 V .Katër dalje të tensionit të drejtpërdrejtë, të
ndara dhe të pabazuara në mënyrë galvanike të cilat janë të pavarura nga njëri-tjetri. Tre
prej tyre rezultateve janë të pershtatshme dhe secili ka një ekran për të treguar kur kufizimi
korrespondues automatik aktual është aktiv. Të gjithë rezultatet janë prova të qarkut te
shkurte. Instrumenti shërben në veçanti për funksionimin e shumëfishtë te tubave të
veçantë elektron (tubi i Braun-it, tubi me rreze te ngushte, tubi i shpërndarjes së elektronit,
Tub Franck-Hert). Te dhenat e daljeve: 0-12V, 0-50V, 0-300V, 300V, 6.3V
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Multimeter

Multimeter me ekran LCD me funksione matje te tensionit AC/DC, rezistences, frekuences,
kapacitances, test i vazhdimesise, test i diodes. Diapazoni i matjes se tensionit 0.1mV deri
600V. Kategoria e sigurise: CAT III 600V. Klasa e mbrojtjes IP64.

Copë

Copë

I pershtatshem si rezistence mbrojtese ose si ndares tensioni.
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Reostat

Kuti rezistencash

Te dhenat teknike minimale:
• Rezistence 100 Ohm, ±10%.
• Kater fole mbrojtese 4 mm, nga te cilat per tokezim.
• Kapaciteti i lartë i ngarkesës (1,8 A)
• Ngarkesa afatshkurtër: 2,5 A për maks. 15 min.
• Mbyllur në mënyrë të sigurte në një shtresë metalike.
• Për shkak të mire ventilimit, nuk ka ngrohje deri në temperatura të cilat mund të
shkaktojnë djegie, madje edhe nën humbjen maksimale të energjisë.

Pershkrimi:
Çelsat rrotulluese mundësojnë rregullimin e saktë, dekadik i rezistencës, kapacitetit ose
vlerat e induktancës.
• Saktësi e lartë.
• Stuko plastike për mase mbrojtëse. Rangu max.ne qarkullim 1Ω-shkalla ne 7 decades 1 ~
10 Ω; 700 mA / 10 ~ 100 Ω; 200 mA
1 ~ 10 Ω; 700 mA / 10 ~ 100 Ω; 200 mA
100 Ω ~ 1 kΩ; 70 mA / 1 ~ 10 kΩ; 20 mA
10 ~ 100 kΩ; 7 mA / 100 kΩ ~ 1 MΩ; 1 mA
1 ~ 10 MΩ; 0,11 mA Saktesia 5%
• Priza të sigurisë 4 mm.
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Pune laboratori Studimi i forcës
centrifugale

Pajisje komplet për matjen e forcës centrifugale duhet të ketë: aparat për forcën centrifuge
me motor 220 V AC (rrotullim të ndryshueshëm: 0-9000 tpm, rrotullim fiks: 13000 tpm;
rrotullim orar dhe antiorar me moment max.: 6 Ncm) e pajisur me ingranazh me reduktim
30 : 1. Pajisja duhet të ketë pirun (barrierë) drite me numërues dixhital me ekran LED 4 dgt
me opsionin reset, konektor BNC për START/STOP të jashtëm të matjes së kohës, dalje TTL
për të kontrolluar pajisjet periferike dhe burim tensioni 5 V DC/2.4 A me fisha 4 mm. Pajisja
duhet të ketë 4 pesha "slotted ëeight - me vrimë në mes" 10 g dhe 2 pesha "slotted ëeight me vrimë në mes" 50 g me diametër 28 mm. Pajisja duhet të ketë dinamometër të
shkallëzuar 2N (ndarje 0.02 N dhe saktësi ±2% me gjatësi 10.5 cm). Pajisja duhet të ketë
karrocë eksperimentale me dimensione 60 x 110 mm. Kompleti të përfshijë aksesorët lidhës
dhe mbajtës.

komplet

Tub në lidhje me gjilpërë me plug për përplasje joelastike në rrugën e ajrit.
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Cilindër i montueshëm për goditje
(Ligjet e goditjes)

Te dhena teknike:
• Me mbushje plasteline
• Pesha: 10 ± 1 g
• Dimensionet (mm): 11 x 50 x 11.

Copë

Gjilpera e montueshme per goditje perdoret per eksperimentet me perplasje joelastike.
Gjate perplasjes gjilpera penetron mbushjen plastike ne cilinder.
28

Gjilpërë e montueshme për goditje
(Ligjet e goditjes)

Copë

Te dhena teknike:
• Gjilpera eshte e mbrojtur me tape
• Pesha: 10 ± 1 g.

Ky aparat mundeson shpejtesi konstante e te definuar per karrocat ne shinen demostruese.
Ai mund te fiksoje nje karroce ne piken fillestare dhe ta leshoje me impuls paralel me levizje
kunder.
29

Sistem leshimi i montueshem ne
shinen me ajer (Ligjet e goditjes)

30

Kohëmates 2-1 (Ligjet e goditjes,
Ligjet e Neëton - it)

Te dhena teknike:
• Katapulte me dhomez ne forme cilindrike per te pershpejtuar nje cilinder ose nje material
ferromagnetic.
• Nje lirim me tel eshte perfshire.

Kohëmates 1 dixhital me ekran 4 dgt. Pajisja duhet të ketë këto specifika: matje kohe dhe
numërim 0 - 9999s, frekuenca maksimale e punës 1 kHz, tensioni i punës 5 V DC/ 2.4 A,
rezolucion 1 ms. Konektor i ushqimit: prizë për spinë vrimë me diametër 2.1 mm në pjesën
e pasme të instrumentit, 5 VDC / 350 mA. Pajisja të përfshijë aksesorët lidhës.
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Barrierë drite (piruni i laboratorit)
(Ligjet e goditjes, Ligjet e Neëton it)

Ka funksionin e nje matesi kohe elektronik dhe paisje llogaritese.
Te dhena teknike:
Gjeresia e pirunit: 70 mm
Thellesia e perdorshme e barriers: 65 mm
Sensitivitetin e axhustueshem
Ekran LED, 4 shifra, 8 mm
Mates kohe: 0…9.999 s
Numerues: 0….9999
Tensioni i furnizimit: 5 V DC
Frekuenca max e punes: 25 kHz
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Korda lidhëse të kuqe (Ligjet e
goditjes, Ligjet e Neëton - it)

Korda lidhëse të kuqe (Ligjet e goditjes, Ligjet e Neëton - it). Lidhje e kohëmatësit me
pirunët e barrierave dritore, 32 A, 1000 mm

Copë
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Korda lidhëse të verdha (Ligjet e
goditjes, Ligjet e Neëton - it)

Korda lidhëse të verdha (Ligjet e goditjes, Ligjet e Neëton - it). Lidhje e kohëmatësit me
pirunët e barrierave dritore, 32 A, 1000 mm
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Korda lidhëse blu (Ligjet e goditjes,
Ligjet e Neëton - it)

Korda lidhëse blu (Ligjet e goditjes, Ligjet e Neëton - it). Lidhje e kohëmatësit me pirunët e
barrierave dritore, 32 A, 1000 mm
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35

Pesha 1 g (Ligjet e goditjes, Ligjet e
Neëton - it)

Pesha me nje carje dhe nje vrime per tju pershtatur mbajtesit te peshave.
Te dhena teknike:
Toleranca ne peshe: +/- 1 %
Diametri i peshes: 28 mm

Copë
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Fije mëndafshi (Ligjet e Neëton - it)

Fije mendafshi me gjatesi 200 m.

Copë

Monitor Radoni

Marrja e mostres: dhoma e difuzionit passive
Metoda e dedektimit: alpha spectrometer
Dedektor: 4 fotodioda silikoni ne 4 dhoma rodoni te dallueshme
Koha konstante e difuzionit: 25 min
Rangu I matjes: 0-50000 Bq/m3
Ndjeshmeria: ~ 100 cph ne 1000 Bq/m3
Norma e mostrimit: 1 ore
Mjedisi i operimit:
*4°C deri 40 °C
*5% RH deri 85% RH jo-kondensimit
*50 kPa deri 110 kPa

Copë
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Matës i Fushës Elektromagnetike

Sondat e terrenit: dedektim direkt dhe njohje
Broadband: 0 Hz - 40 GHz (në varësi të sondës në terren)
Analiza e spektrit: deri në 400 kHz
Metoda Peak e Ponderuar: 1 Hz - 400 kHz (ËPM në kohë reale për krahasim të
drejtpërdrejtë me kufijtë)
Vlerat e leximit: Fusha totale (e menjëhershme, maksimale, min. Dhe mesatare)
Komponentët e fushës (X, Y, Z)
Njësitë E fushore: V/m, kV/m, μË/cm2, mË/cm2, Ë/m2, %
Njësitë H fushore : nT, μT, mT, T, A/m, % , mG, G
Koha e identifikimit: Konfigurimi (nga 0.5s në 6 min)
Mënyrat mesatare: Rrëshqitje (të vazhdueshme, normative) ose Tumbling (fikse)
Intervale mesatare: 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 6 min, 10 min, 15 min, 30 min
Matja e orarit: Personalizuar (deri në 24 orë)
Kapaciteti i kujtesës: Më shumë se 1 milion mostra
Shkarkimi i të dhënave: Mini-USB dhe Fiber optike
Përditësimi i firmuerit: Mini-USB
Alarm: 2400 Hz sinjal i degjueshem (prag rregullues)
Lloji i ekranit: TFT me ngjyra transmetuese (480 x 272 piksel)
GPS (opsionale): Built-in u-blox 7 (56 kanale të pavarur të përcjelljes)
Bateri: Li-ion i brendshëm i rikarikueshëm
Autonomi: > 20 orë (me sonde me brez të gjerë)
> 6.5 orë (me hetime selektive)
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Analizator shumekanalesh per
spektrometer gama

Bazë tubi fotomultiplier 14-pin për aplikimet spektroskopike me rreze gama me detektorë
të skintillimit NaI (Tl). Konvertimi i fitimit: 1024 kanale
Sigurimi i fitimit: Cilësimet e fitimit të 1, 3 dhe 9 (të kontrolluara nga kërcyesja)
Fitimi i mire: 0.4-1.2
Integrali jo-Lineariteti: ≤ ± 0.05% mbi 99% të rangut
Diferenciale Jo-Lineariteti: ≤ ± 1% mbi 99% te rangut
Saktësia e kohës së ‘vdekur’: <5% gabim deri në 50k cps norma e numërimit të hyrjes.
Kohëzgjatja matet me orën Gedcke-Hale Livetime.
Detektori i Voltage: 0 deri +1200 V DC në hapat e 1,25 V nën kontroll kompjuterik. Leximi i
tensionit të lartë është në dispozicion.
Drift offset: <50 ppm të shkallës së plotë në ° C
Shkalla e fitimit: <150 ppm për ° C
Koha e formësimit: Formulimi bipolar i rregullueshëm nën kontrollin e kompjuterit nga
0.75 në 2 μs në hapat e 0.25 μs.

Copë

Dedektor radoni pasiv

Radtrak²® – Long term measurement. Dedektor me gjurmë për matje të integruara 2-6 muaj
për përqëndrime që variojnë nga 15 Bq/m3 në 25,000 Bq/m3 për një ekspozim prej 3
muajsh. Te perfshihen 100 detektore te cilet dergohen per analiza te firma prodhuese pa
kosto shtese

Copë
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Pune Lab. Difraksioni i drites nga
nje teh

Lab. difraksioni i dritës nga një çarje dhe një teh të përmbajë: dritë monokromatike Laser
He-Ne (0.2/1.0 mË, 230 VAC) e cila difraktohet në një çarje ose në një teh dhe përcaktohet
shpërndarja e intensitetit të modelit të difraksionit me Fotodedektor-Si me amplifikator pas
një kombinimi të lenteve (f -50mm) dhe çarjes së rregullueshme nga 0-6mm. Laser duhet të
ketë një gjatësi vale 632.8 nm, fuqi optike pa filter 1.0 mË, me filter 0.2 mË, diametër të
tufës 0.5 mm dhe divergjencë të tufës <2 mrad. Fotodedektori-Si duhet të ketë një interval
spektral 390nm-1150nm, sensitivitet 900nm dhe gjerësi bande 65kHz. Fotodedektori duhet
të lidhet me multimetër 3 ½-dgt dhe ekran LCD. Kompleti të përfshijë aksesorët lidhës dhe
mbajtës.

Komple

Pune Lab. Interferenca e drites

Lab. interferenca e dritës: duhet të përmbajë: pasqyrat e Fresnelit dhe biprizmin e Fresnelit.
Modeli i interferencës së dritës monokromatike Laser He-Ne (0.2/1.0 mË, 230 VAC)
përcaktohet në ekran pas një kombinimi në shinën optike (gjatësi 1m) të lenteve (f+20mm
dhe +300mm,achrom) dhe pasqyrës së Fresnel (dy pasqyra me sipërfaqe 56 x 42 mm) dhe
biprizmit të Fresnel (prizëm xhami me dimensione LxËxH 40 x 30 x 4 (mm) dhe kënd të
prizmit 0,75°). Kompleti të përfshijë aksesorët lidhës dhe mbajtës.

Komple

Pune Lab. Matja e shpejtesise se
drites

Lab. matja e shpejtësisë së dritës duhet të përmbajë: Intensiteti i dritës modulohet dhe faza
e sinjalit të transmetuesit dhe marrësit krahasohet duke e matur me matësin e shpejtësisë
së dritës (frekuenca modulimi 50.0 MHz të stabilizuar me kuarc, ekran LED 3-dgt, tension
pune 12 VDC) i cili duhet të jetë i pajisur me softëarin përkatës. Shpejtësia e dritës llogaritet
nga marrëdhënia ndërmjet ndryshimeve në fazën dhe rrugën e dritës në ajër, xham akrilin
(cilindër dhe mbajtës) dhe ujë (qelizë tubulare dhe mbajtëse) të kombinuara nëshinën
optike (1800mm). Sinjalet duhet të maten me oshiloskop dixhital (30 MHz digital storage
oscillosCopë me ekran 8'' me ngjyra 800 x 600 pixels dhe 65536 colors) i cili është i pajisur
ndërt të tjera dhe me 2 kabllo BNC l = 75 cm, e sonda dhe me softëarin përkatës në CD për
Ëindoës 2000/XP/VISTA/7. Kompleti të përfshijë aksesorët lidhës dhe mbajtës.

Komple

Pune Lab. Percaktimi i intensitetit
nga nje çarje dhe nje sistem çarjesh

Lab. difraksioni i dritës nga disa çarje dhe një rrjetë duhet të përmbajë: dritë
monokromatike Laser He-Ne (0.2/1.0 mË, 230 VAC) e cila difraktohet nga difragma me tre
çarje (gjerësia e çarjeve 0,1-0,2-0,4 mm) dhe diafragma me shumë çarje (4 çarje të
shumëfishta) si dhe grila (me 4,8,10, 50 lines/mm), të vendosura në shinën optike (gjatësi
1500mm) sëbashku me lente (f +20mm, f +100mm). Modeli i difraksionit përcaktohet me
Fotodedektor-Si me amplifikator. Fotodedektori duhet të lidhet me multimetër 3 ½-dgt dhe
ekran LCD. Kompleti të përfshijë aksesorët lidhës dhe mbajtës.

komplet

Përcjellshmëria termike dhe
elektrike e metaleve

Punë lab. duhet të studiojë përçueshmërinë termike e bakrit dhe aluminit (shufra cilindrike
bakri dhe alumini me gjatësi 420 mm dhe diametër 25 mm) në temperaturë me gradient
konstant nga rrjedha e nxehtësisë së matur me kalorimetër (e kalorimetra me vëllim 500
ml).Pajisja duhet të ketë sonda imersioni dhe sipërfaqësore të lidhura (të përshtatshme) me
një temperaturë matës dixhital 4 dgt. LED . Pajisja duhet të ketë ngrohës me imersion
(300Ë,220-250VDC/AC). Pajisja duhet të ketë peshore dixhitale deri në 2000 g (saktësia 1g).
Pajisja duhet të përmbajë njëreostat 10 Ohm, 5.7A dhe dy multimetër 3 ½-dgt dhe ekran
LCD. Pajisja duhet të ketë njësi për burimin e tensiont të ulët DC dhe AC me hap 2 V dhe
njësi për amplifikator universal për tensionet AC dhe DC. Kompleti të përfshijë aksesorët
lidhës dhe mbajtës.

Komple
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Pompa e nxehtësisë

Punë lab. duhet të përmbajë dy pompa e nxehtësisë me kompresion elektrik të integruar
me manometra dhe dy kontenierë uji të izoluar si rezervuar nxehtësie. Pajisja duhet të ketë
një matës të punës dhe fuqisë dixhital (dy ekrane LED 4-dgt. për leximin e fuqisë, rrymës,
tensionit, ndryshimit të fazës dhe frekuencën, si dhe energjinë dhe kohën). Kompleti të
përfshijë aksesorët lidhës dhe mbajtës si dhe kontenierët (cilindra dhe beker) dhe
termometrat e nevojshëm.
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Digital stroboskop dhe kit sferash

Stroboskop dixhital me reflektor me diametër 15cm dhe me rregullim të vazhdueshëm të
frekuencës së flashit 1 deri në 300 Hz të treguar në ekranin e inkorporuar. Gjithashtu
kërkohen edhe sfera çeliku, diametër 2 mm, 1000 Copë.

Komple

Copë

Kristal KBr (aksesor i montueshëm si analizator për aparaturën e X- rrezatimi) KBrmonokristal montohet në mbajtës. Në lidhje me njësinë e rrezeve-x për eksperimentet Laue
dhe për analizën e energjive të rrezeve-x nga metoda Bragg.
48

Monokristal KBr per X-Ray

Pajisjet dhe të dhënat teknike:
Orientimi: (100).
Hapësira e grilave: 329 pm.
Trashësia: 1 mm.
Sipërfaqe e dobishme (mm): 10 x 12.

Copë

Çdo plug-in përbëhet nga një tub me rreze X të rregulluar nga fabrika në një
fletë çeliku. Për të parandaluar dëmtimin nga mbinxehja,
çdo tub është mbyllur në një cilindër qelqi Duran i cili ka
tuba anësorë për ftohjen e detyruar te ajrit nëpërmjet nje ventilatori në pajisjen themelore.
Secili plug-in është i pajisur me një prizë HV dhe një prizë për tub
ngrohje katodë. Parametrat e operimit të tubave mund të jenë
të mbledhura nëpërmjet bazave korresponduese të pajisjes bazë.
Dy këmbët metalike në anët e lirimit të një mikroskopi të sigurisë
i cili mbron dhomën e tubit në futjen e saktë të një plug-in.
49

Modul Tubi/Llampe Bakri X-ray

Copë
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Pajisje plotësuese për
smerilim/polirim

Pajisje automatike per polirimin e mostrave. Specifikimet teknike minimale: Kapaciteti: 1 - 4
kampione. Përmasat e kampionëve: Ø 25 , 30 dhe 40 mm. Forca e aplikuar: nga 10 deri në
50 N. Shpejtësia e rrotullimit jo me pak se 50rpm.

Copë
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Kallëpe të ripërdorshme për
montim kampionesh në rezinë Ø
50mm

Kallëpe të ripërdorshme për montim kampionesh në rezinë me diametër Ø 50mm

Copë

Specifikime teknike:
• Këndi i syrit 19 °
• Maks. vlerat e funksionimit 1 mA / 35 kV-DC
• Testi i tensionit 50 kV
• Dimensionet (26.7x14.8x20.3) cm
• Peshë 4.3 kg
• Koha minimale e jetëgjatesise së tubit: 500 orë pune
• Linjat radiografike karakteristike për Cu:
o K-alfa: 8,03 keV; (154,2 pm)
o K-beta: 8.90 keV; (139,2)
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Stativ për stereomikroskopin
portabël

Stativ i rregullueshëm për stereomikroskopin portabël ProsCope HR2 ose ekuivalent

Copë

53

Kallëpe të ripërdorshme për
montim kampionesh në rezinë Ø
35mm

Kallëpe të ripërdorshme për montim kampionesh në rezinë me diametër Ø 35mm

Copë
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Kallëpe të ripërdorshme për
montim kampionesh në rezinë Ø
40mm

Kallëpe të ripërdorshme për montim kampionesh në rezinë me diametër Ø 40mm

Copë
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Adaptor montimi C për
stereomikroskopin portabël

Adaptor që shërben për të montuar stereomikroskopin portabël ProsCopë HR2 (ose
ekuivalent) tek mikroskopi ose kamera dixhitale, diametri i këtij adaptori 25.4 mm

Copë

Spektrofotometer

Spektofotometer UV-VIS; me spekter te gjatesive te vales nga 190-1100 nm, ideale për
vetë-kontrolle shtesë me metoda optike pa reagent; Monokromator optik me rreze
reference;
Me llampe: Xenoni;
Ekrani: 7”, ekran me ngjyra, per vleresim te mire te grafikeve
Me gjeresi bande: 4 nm;
Matjet: Përqendrimi, absorbimi, % transmetimi, kinetika dhe spektri në Abs ose %
transmetimi, multi-gjatesi vale dhe lexime me shumë hapa
Shpejtësia e skanimit: 700-2000 nm / min, Skanimi në 1, 2, 5, 10 nm hapa të diapazonit të
gjatësisë së valës
Saktesia fotometrike/ riprodhueshmeria: 0.003 E per E < 0.600; 0.5% e vlerës per 0.600 < E
< 2.000;
Te perdoret me kyveta: rrethore 16 mm, drejtkendeshe 10 mm, 20 mm, 50 mm me
dedektim automatik pa adaptor
Saktesia e gjatësisë së vales/ riprodhueshmeria: ± 1 nm / < 0.5 nm
Bar kode: Njohja automatike e metodes duke perfshire diapazonin e matjes per te gjitha
kyvetat
Ruajtja e të dhënave: ruan ne memorje deri ne 5000 vlerat te matjeve, spektra dhe
kinetika. 40 MB => 500 spektra (300-900 nm) dhe 400 kinetika me 150 vlera matëse
Metodat dhe profile: > 200 metoda të para-programuara, 1000 metoda të përcaktuara nga
përdoruesit, 20 profile për kinetika dhe spektër,
Portat lidhëse: 1 USB-A, 1 USB-B, 1 Ethernet / Update nëpërmjet Internetit dhe shkopit USB
Klasa e mbrojtjes: IP 30

Copë
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Pajisje BOD Oxitop ose ekuivalent

Set me pajisje matje e BOD, Duhet I kompletuar dhe I gatshëm për përdorim: me 6 vende
për matje, përfshire sistemin e përzjerjes dhe 6 shishet e mostrave, 6 mbështjellëset prej
gome, 6 magnet përzjeresat dhe aksesoret e tjere. Koka e shisheve duhet të kenë
specifikimet si:
Principi i matjes: manometrik, me sensor presioni
Shkalla e matjes: 0 ... 40 shifra (njesi ekrani) e barabarte me 0 ... 40 / 80 / 200 / 400 / 800 /
2000 / 4000 mg/L BOD
Diapazoni i ekranit: 0 ... 50 shifra
Saktesia e ekranit: ±1 shifer (^= ±3.55 hPa)
Diapazoni i matjes: 500 ... 1100 hPa
Memoria: per BOD, ditore
Te perfshihet inkubator me diapazon temperature 10 - 40°C dhe saktesi ±1. Te kete dy rafte,
dhe priza te brendshme.

58

Frigorifer

Frigorifer me volum te pakten 200 litra, i kombinuar me ngrirje siper e klase energjie A+,
dhe zonen e ftohjes poshte ku mundeson rafte xhami si dhe sirtar.

Copë
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Makineri per akull

Makineri per prodhim akulli 12 kg/ 24 ore.
Mbushja e depozites me uje: Manuale
Kubat e pare te akullit 10 min mbas ndezjes kryesore (10 kuba akulli)
3 masa te ndryshme te kubave te akullit: i vogel, mesatar, i madh
Sinjal informues kur mungon uji ose kur sirtari eshte plot me kuba akulli

Copë
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Frigorifer

Kapaciteti te pakten 320 L

Copë

Furre Mufel

Furre mufel me vellim 3 litra, prej fibra qeramike, me temperature maksimale 1100°C
Stabiliteti i temperaturës në dhomën e punës në temperaturë nominale në gjendje të
qëndrueshme termike pa pagesë jo më shumë se ± 1 °C
Uniformiteti i temperaturës në hapësirën e punës jo më shumë se ± 10 °C
I pajisur me kontrollues temperature dixhitale PID
Furra te kete mundesi kalibrimin ISO17025 per kontrollin e temperaturës.

Copë
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Copë

Potentiostat/galvanostat

PalmSens4 ose ekuivalent
Lloji i pajisjes: Potentiostat, Galvanostat, FRA / Impedance Analyzer
Seria : PalmSens
Frekuenca nga 10 µHz mbi 1 MHz
Rryma e matjes nga nga 100 pA deri ne 10 mA
Rezolucion i lartë prej 0.006% në shkallë të plotë
Vargu i potencialit ± 10 V me rezolucion 75 μV (18 bit A / D)
Permban kopje rezervë të të dhënave me 4 GB memorie të brendshme
Potenciali I punes: +/- 5 V

Copë

Aparat sokslet

Aparat Soxlet
Me balon 100 ml per ekstraktim
Seti te permbaje balonin, tubin e ekstraktimit, furnelen ngrohese si dhe kondesuesin per
ekstrakt.
Gjate hidrolizës te mundësohet tretja e acidit para ekstraktimi (përcaktimi i përmbajtjes
totale të yndyrës sipas Ëeibull dhe Stoldt).

Copë
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Banjomari me perzieres

Temperatura maksimale 95'C , me metode zierje opsionale (+100oC)
Temperatura: 1 Pt100 sensor klasi A
Kohemates: Kohemates dixhital i integruar nga 1 minute deri ne 99 ore.
Kontrolli i temperatures: ne rast te mbinxehjes per shkak te nje avarie, sistemi i ngrohjes
fiket automatikisht ne rast se kalon temperaturen 10oC mbi temperaturen e vendosur.
Material inox: Material inoxi nga brenda dhe jashte, i lehte per tu pastruar, material i
perforcuar, i ngjitur me laser.
Vellimi : 14-15 litra
Pajisje tundese per banjomari, përfshirë korniza mbështetëse, shpejtësia nga 40 në 160
tundje për minutë (lëvizjet horizontale përpara / mbrapa), me kapak mbulues të posaçëm
për tundesin e pajisjes.
E pajisur me kapak mbulues celiku per pajisjen tundese
Suport me 90 vende per vendosje tubash testimi Ø 18 mm.

Copë
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Barometer

deri 790 mmHg, i rrumbullaket
Diameter 15-16 cm

Copë
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Furnella elektrike me nje pllake

Furnelle laboratori profesionale
Me rregullim te temperatures
Temp. maksimale jo me pak se 360°C
Material alumini i veshur me shtrese mbrojtese rezistente ndaj kimikateve

Copë
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Makine Poliruese

Makine polirimi e plote me aksesore, per te poliruar mostrat metalografike, me 2 disqe me
diameter 230 mm, dhe shpejtesi rrotullimi 500 rpm dhe 1000 rpm. Elektromotori me fuqi te
pakten 500 Ë

Copë
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Ngrohes per aparat Sokslet

per balon 250 ml, me reostat, temperature e rregullueshme, 230 volt, 50/60 Hz

Copë
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Perzier magnetik me ngrohje / set

Temperatura maskimale jo me pak se 370 °C
Shpejtesia 250 - 1800 r/min
Vellimi i perzjerjes jo me pak se 15 litra H2O

Copë
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Përziersa magnetikë

Përziersa magnetikë Tefloni, 20mm

Copë
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Pompe vakumi elektrike me sistem
filtrimi

Pompa e vakumit jo me pak se 30 L/min
Sistemi i filtrimit te permbaje Elermajer zmeril 1000 ml
Koke filtrimi dhe gote kimike jo me pak se 300 ml,
si dhe aksesore shtese per te vene ne pune pajisjen (kapse, tub vakumi, tape gome)

Copë
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Set aparat sokslet

Aparat Soxlet me balon 250 ml per ekstraktim
Seti te permbaje balonin, tubin e ekstraktimit, si dhe kondesuesin per ekstrakt.

Copë
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Aparat per percaktimin e uljes se
pikes se ngrirjes

Aparat per percaktimin e mases molare sipas metodes se percaktmit te pikes se ngrirjes.
Aparati perbehet nga nje ene e brendshme dhe nje ene e jashtme qelqi prej qelqi DURAN.
Ena e brendshme ka nje fund te sheshte ku mund te rrine perzjersat magnetike cilindrike
dhe ka nje hyrje anesore per futjen ne te te substances qe do te testohet

Copë
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Ene e tipit Deëar (kalorimetër)

Ene metalike e tipit DEËAR me gryke te gjere; I pajisur me beker 500 ml
Set është i mbrojtur nga një shtresë metalike e pajisur me dy mbyllje.
Dimensione Ø prej 170 mm, lartësi prej 215 mm)

Copë
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Llampë deuteriumi për
Spektrometer UV-VIS

Lampe deuteriumi e pershtateshme per spektrometer UV-VIS Jenëay 6800 ose ekuivalent,

Copë
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pH-meter

Rendi i matjes duhet te jete : 0 ... 14 pH ; - 1,999 ... 1,999 mV; : -10 ... 100 °C
Me rezolucion 0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C
Sensor temperature Pt1000
Te kete jo me pak se dy pika kalibrimi
BNC Elektrode
Kalibrim automatik sipas DIN19266

Copë
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Termometer Beckman ose
ekuivalent

Saktesi te leximit 0.01 grade Celsius
NS: 19/26
Rendi i temperatures: −20...+160 °C
Gjatesia jo me pak se 620 mm

Copë
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Qelize per matje te
percjellshmerise elektrike

Qelize konduktiviteti me ATC per Konduktometer Jenëay 4510, 4520 dhe 3540 ose
ekuivalent, qelqi K=1

Copë
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Aparat Clevenger ose ekuivalent

Sistem I plote me ballon, sistem clevenger dhe ftohesin. Aparat per te ekstraktuar vajrat nga
bimet nepermjet avujve te ujit. Vellimi I ballonit 250 ml

Copë

Aparat i percaktimit te pikes te
shkrirjes

I përshtatshem per te testuar njekohesisht dy mostra
Maatja e temperatures tregohet ne menyre dixhitale, ska nevoje per termometer
Mbrojtja antimikrobike
Rendi i temperatures: ambjenti deri ne 300 °C
Rezolucioni 1 °C, saktesia ne 300 ±2.5°C

Copë
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Banje me ultratinguj

Me kohe dixhitale dhe ngrohje.
Tregim i temperaturës digjitale qe mund të rregullohet deri në 80 ° C
Konvertues ultrasonic PZT me performance te larte
Materiali i rezervuarit dhe veshja prej çelik inox
Kapaciteti jo me pak se 2.7 L,
Frekuenca 45 kHz

Copë
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Centrifuge

Centrifuge me ftohje
Centrifuge me kapacitet maksimal 4 x 200 ml,
Koha e veprimit nga 1 sec – 99 min
RPM maksimale jo me pak se 15000 rrot/min
RCF jo me pak se 21000
Kontrolli i temperaturës nga -20 to +40 °C
Kompletuar me rotor dhe epruveta centrifuge

Copë
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Frigorifer

Volumi i brendshem te pakten 210 L, me ajer, me freezer

Copë
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Frigorifer i vogel

Volumi i brendshem te pakten 100 L, me ajer, me freezer

Copë
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PH-meter

Ph- meter portabel,
Rendi i pH nga – 2.00 … 20.00 ± 0.01 pH
± 1200.0 ± 0.3 mV
± (2500 ± 1) mV
Rendi i temperatures: – 5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C
Kalibrimi ne 1-5 pika, te perfshihet elektrode qelqi dhe set me bufera

Copë
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Hink peshuese

Hinka peshimi borosilikat
Kapaciteti maksimal 10 ml,
Gjatesia totale jo me pak se 105 mm

Pako
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Hink separatore e shkallezuar

Hinke separatore cilindrike 100 ml e shkallezuar. Prej qelqi borosilikat qe duron nxehtesine
sipas ISO4800. Me tape PE dhe NS e grykes 19/26. Gjithashtu me rubinet PTFE, dhe poshte
rubinetit ka dalje zmerile me NS 29/32.

Copë

Peshore teknike me 2 shifra

Peshore me peshembajtje jo me pak se 400 gr,
Saktesia x 0.01 g
Lineariteti (g) : ± 0,02
Koha e dhenies se rezultatit jo me shume se 2 sekonda
Me kalibrim te jashtem

Copë
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Sistem derivatizimi i mostrave :
ngrohes/perzieres, avullues

Moduli Ngrohjeje dhe perzierjeje.
Perdorim per:
Reaksionet e derivateve për HPLC dhe GC
Hidrolizen e proteinave
Reaksione në shkallë të vogël
Inkubim te mostrës
Hidrolizen aminoacideve ne vakum
Avullimi i mostrës
Rendi i temperatures ambjenti deri ne 200 °C.
Uniformitet i temperatures ± 0.5°C
Diapazoni i rrotullimeve te perzjeresit: 150-700 ± 100RPM
Me bllok te vetem me 9 pozione me viale 16mm diametri.
I pajisur me sonde per kontrollin e temperatures
Pajisja permban koke gjilpërë me PTFE të disponueshme për aplikime me acide të forta.

Termostat

Furre tharje profesionale ndertuar prej celiku te cilesise se larte qe pastrohet lehte.
Rregullim temperature Pt 100 sensor DIN klasi A me 4 tela
Diapazoni i temperatures: ambient 5°C deri + 250 °C
Vëllimi i brendshem: jo me pak se 100 litra
Me certifikate kalibrimi te fabrikes ne temperaturen 160
Stakim nga mbitemperatura, klasi 1 i mbrojtjes sipas standartit DIN12880

Copë

Polarimeter

Polarimetër me burim të dritës njëngjyrësh LED,
Gjatesi vale 590 nm
Matja e rrotullimit optik ± 180°
Rezolucioni 1°
Saktësia 0.05°
Kompletuar me tuba 100 dhe 200 mm

Copë

Pllakë kromatografike TLC

Flete alumini per TLC (pako me 50 Copë)
Madhesia e pllakes 5 x 20 com, sipërfaqe specifike (BET) ~ 200 m2/ g, madhësia pore
mesatare 60 Å;
Indikatori mangan-zink silikat aktiv

Kuti
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Aparat distilimi për ujë

Distilator me veprim automatik 2 litra/ore, dhe depozite 4 litra. Të disponojnë një funksion
të monitorimit elektronik,që siguron një prodhim të vazhdueshëm të distilimit. Të ketë
specifikimet si:
te përfitohet një distilat me përçueshmëria jo me shume se 2.5 μs / cm në 25 ° C.
Elementi ngrohës të përbëhet nga çelik inox.
Të jetë i pasjisur me sensor për mbrojtjen e rezistencës, në rastet e mungesës së ujit. Takim
dhe stakim automatik i distilatorit ne varesi te nivelit te depozites.

Copë
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Aparat filter me membrane

Aparat filtrimi me vakum per mikrobiologji, kapaciteti 100 ml, material inox i sterilizueshem
me flake

Copë

Autoklave

Autoklave e pajisur me valvul presioni, valvul sigurie, kohemates 0-60min, celik, kapaciteti
85 litra, pajisur me dy kosha. Mund te mbaje 4x12 erlenmajer 250ml ose 2x4 erlenmajer
1000ml. Dera me pajisje sigurie qe nuk lejon hapjen kur pajisja eshte nen presion. Ne
perputhje me EN 10028-7, DIN 58951, EN 61326

Copë
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Frigorifer ngrires me temperature
te ulet (vertical)

Frigorifer ngrires profesional vertikal. Veshja termike me shtrese polyurethane jo me pak se
70mm. Struktura me pllake celiku. Diapazoni i temperatures (-15/-30°C). Kapaciteti jo me
pak se 300 litra

Copë
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Gel handcast Bundle A ose
ekuivalent

pajisje per formimin e xhelit te ëestern blot

Copë
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Inkubator me Tundës orbital për
kultura qelizore

Inkubator me Tundës orbital (shaker) për kultura qelizore.
Volumi te jete jo me pak se 40 litra. Ngarkesa maksimale jo me pak se 10kg.
Frekuenca e tundjes 20 deri 250rpm. Amplituda e tundjes jo me pak se 20mm.
Diapazoni i temperatures nga temperature ambienti +10 deri ne +70°C.
Stabiliteti i temperatures ±0.2 ose me i mire. Te kete nderprerje elektronike ose
elektromekanike ne rast te tejkalimit te temperatures.

Copë

99

Komplet diseksioni

I perbere nga gershere, pinceta metalike te llojeve te ndryshme qe sherbejne per
diseksionin e peshqve

Copë

Mikroskop binokular

Mikroskop binokular me zmadhim 1000x. Te kete kontroll automatik te ndricimit. Me koke
binokulare me kend 30°, okulare 10x/18mm, objektiva akromatik 4x, 10x, 40x, 100x,
tavoline mekanike me mbajtese mostre me permasa te pakten 120mm x 110mm,
kondensues me diafragme dhe lartesi te rregullueshme. Ndricimi LED me fuqi 1Ë.

Copë

Mikroskop invers

Mikroskop invers i pershtatshem per observimin e mostrave transparente. I pershtatshem
per te pare mostra te gjalla ne fund te eneve te medha
Specifikimet minimale:
Me drite LED me temperature ngjyre te pakten 6300K qe nuk gjeneron nxehtesi.
Jetegjatesia e LED te jete te pakten 40000 ore pune.
Menyrat e observimit: drite e pershkruar, drite e pasqyruar, polarizim, kontrast faqe
Koka: Trinokulare, kend 45°, Distanca interpupilare: 50-75mm, Rregullim dioptrik ne anen e
majte
Okularet: Plan Extra Ëide Field, 10x/22, Mbajtesja e objektiveve: e pesefishte (quintuple) me
rrotullim ne te dy drejtimet dhe kushineta me zara
Objektivet: 10x, 20x, 40x me trajtim antifungal, Tavolina e mostres: dimensioned
250x160mm me inserte xhami dhe metalike
Fokusimi: Mekanizma koaksiale me ndalues per te shmangur kontaktin mes objektivit dhe
mostres. Me tension te rregullueshem te rrotulles
Kondensuesi: I paracentruar, N.A. 0.30, distanca e punes 72mm. Kondensuesi mund te hiqet
per te rritur distancen e punes ne 150mm
Ndricimi: LED me fuqi 8Ë dhe kontroll te intensitetit te drites
Te perfshihet kamer dhe adaptore: Rezolucioni: 6.3 MP (3072 x2048)
Dalja: USB 3.0, Madhesia e sensorit: 1/1.8”, Teknologjia e sensorit: CMOS
Madhesia e pikselave: 2.4 x 2.4 µm, Frame rate ne rezolucion te plote: 30 fps. Sinjali i erret:
0.15mV ne 1/30sec, Thellesia e ngjyres: 1 bit, 4 bit, 8 bit, 24 bit. Koha e ekspozimit: 0.1msec
– 15 sec, Filtri IR: 380-650 nm

Copë
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Mikroskope monokulare

Mikroskop monokular me ndricim LED dhe bateri te brendshme te rikarikueshme per
perdorim ne terren te pakten 6 ore. Koka monokulare e rrotullueshme 360° me kend 45°,
okulare 10x/18mm, objektive akromatik 4x, 10x, 40x, tavoline me mbajtese per mostren,
kondensues me diafragme, fuqia e ndricimit te pakten 0.3Ë

Copë
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Mini Gel Tank

vaskete per xhelin e ëestern blot

Copë
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Numerues kolonish manual

Numerues kolonish manual

Copë
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Numerues qelizash manual

Numerues qelizash manual me Neubauer Chamber

Copë
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Peshore analitike

Peshore analitike me dy shkalle
Me kupole xhami me dyer qe hapen. Ekran me kontrast te larte. Gramar kalibrimi i
motorizuar. Kalibrim plotesisht automatik i rregullt qe siguron qe saktesia e larte te mbetet
konstante. Qelize peshimi me teknologji monolitike.
Lexueshmeria: 0.01mg; 0.1mg
Kapaciteti i peshimit: 100g; 220g
Madhesia e pjates: 80 mm
Koha e pergjigjes: 6s; 3s
Riprodhueshmeria: < 0.05mg; 0.1mg
Lineariteti: < 0.1mg; 0.2mg
Porte seriale RS-232C
Regjistrim i kalibrimeve ne perputhje me ISO/GLP
Programe peshimi per: numerim, peshim ne %, peshim kafshesh, convertim te njesive

Copë
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Pompë vakumi elektrike

Pompë vakuumi 30 l/min, 220 V

Copë

Real-Time PCR Sistem

Sistem PCR real-time qe suporton aplikime si: SNP Genotyping, analiza Translocation,
profilizim te ekpresionit te geneve, detektim te geneve, metilim, analize te ngarkeses virale,
skanim te mutacioneve, ekspresion mikro RNA. Specifikimet teknike minimale:
Calibrated Dye: FAM, JOE, ROX, SYBR Green, VIC, Capacity: 1 x 48-ëell plate. Metoda e
detektimit: Primer-Probe, SYBR. Optika: 3 emission filters, LED photodiode, Sample Ramp
Rate: jo me pak se 1.6 ˚C/sec. Diapazoni i temperatures: 4-100˚ C, Uniformiteti i
Temperatures: 0.25˚ C (35 to 95˚ C) of e temperatures se caktuar, Ciklimi termik: Sistem me
baze Peltier
Te perfshihen pajisja baze, laptop i pershatshem, softueri dhe gjithe reagentet dhe
aksesoret e nevojshem per venien ne pune te pajisjes. Softueri duhet te suportoje metoda
te ndryshme analize duke perfshire: percaktim sasior absolut, percaktim relativ, analize te
kurbave te shkrirjes, genotyping
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Stereomikroskop

Stereomikroskop me zmadhim nga te rregullueshem 0.7x-4.5x dhe zmadhim 20x te
okulareve dhe 1.5x te lentes shtese per zmadhim total jo me pak se 135x. Distanca e punes
jo me pak se 85mm. Distanca interpupilare e rregullueshme mes 55 dhe 75mm. Ndricim LED
me jetegjatesi jo me pak se 40.000 ore pune dhe temperature ngjyre jo me pak se 6200K.
Me drite te transmetuar dhe te reflektuar (incident light). Koka te jete trinokulare me kend
45°. Te perfshihen 2 okulare 10x/20mm dhe 2 okulare 20x/10mm, lente shtese 1.5x, kit per
pastrimin e mikroskopit dhe adaptor per kamer C-mount
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Mikroskop invers me fluoreshence
dhe kamer

Mikroskop invers trinokular me fluoreshence dhe kamera
Mikroskop Invers me tub Siedentopf me kend 45° dhe distance interpupilare 50 deri 75mm
Porte trinokulare per kamer me ndarje 100/0 dhe 0/100 te drites
Okulare 10x/24 me fushe te gjere me zmadhim 10x
Mbajtese e objektiveve (nosepiece) me pese pozicione (quintuple)
Objektive 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Fokusimi koaksial 200µ per rrotullim
Kondensues Kohler me hapje 0.50 dhe diameter 28mm
Drita e transmetuar: X-LED, fuqia 5Ë me kontroll manual te ndricimit
Mbajtese e filtrit te fluoreshences me 4 pozicione
3 sete filtrash per fluoreshencen te perfshira: blu: EX470/40, DM495, EM525/50, jeshile:
EX560/40, DM585, EM645/75, UV: EX365/50, DM400, EM420LP. Tavoline mekanike me
madhesi 290 x 250mm
Burim drite LED i motorizuar qe zgjidhet automatikisht ne perputhje me filtrat e zgjedhur te
fluoreshences. Te perfshihen kamera dixhitale me USB dhe rezolucion te pakten 6MP, 2
okulare 10x/24 dhe 2 okulare 15x/16, mbajtese per 4 lama, mbulese kunder pluhurit, kit per
pastrimin e mikroskopit
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Elektrode per matjen e
konduktivitetit

Elektrode per matjen e konduktivitetit: Principi i matjes: Matje me kater elektroda,
konstantja e qelizes 0.475 cm-1, ±1.5%, me sensor temperature te integruar te tipit NTC 30,
diametri i jashtem 15-16mm. Elektrodat e konduktivitetit te jene prej materiali grafit.
Gjatesia e kabllit te jete te pakten 1.5m, diametri 6mm. Tipi i lidhjes: socket, 8 pin.
Rezistenca ndaj presionit: IP68, 2 bar.
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Mikropipeta variable

Me volum të rregullueshëm 100-1000 µl. Me rritje 10 ul dhe e autoklavueshme ne 121 °C.
Saktesia ne 1000µl: 0.5% ose me e mire
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Numërues kolonish bakteriale
dixhital

Aparat për numërimin e kolonive bakteriale të rritura në pjatë Petri me agar. Te kete drite
LED te rregullueshme, te jete i pajisur me sinjal (beeps) nderkohe qe numeron, te kete nje
sistem ndricimi nepermjet nje llampe nga siper per te ndihmuar operatorin gjate
numerimit, i pajisur me nje laps specifik qe ndihmon numerimin, voltazhi 220V, Te kete
kapacitet numerimit nga 0-999, diametri i pjates se numerimit jo me i vogel se 115mm.
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Spektrofotometer

Sistemi optik: me nje rreze; Gjatesia e vales: 190-1100nm; Saktesia e gjatesise se vales: ±0,5
nm. Riprodhueshmeria e gjatesise se vales ≤0,3 nm. Gjeresia e bandes 4 nm; Memorie: te
pakten 200 rezultate dhe 200 kurba standarde; Me ekran dixhital. Diapazoni fotometrik
−0,3 to 3 A; 0 - 200% T. Saktesi fotometrike ±0,5% T. Riprodhueshmeria fotometrike
±0,2% T. Te kete mundesi lidhje me kompjuterin nepermjet USB, dhe me printerin.
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Spektrofotometer UV-VIS

Sistemi optik: me nje rreze; Me burim drite me llamp halogjene Deuterium/tungsten;
Gjatesia e vales: 190-1100nm; Saktesia e gjatesise se vales: ±0,5 nm. Riprodhueshmeria e
gjatesise se vales ≤0,3 nm. Gjeresia e bandes 4 nm; Memorie: te pakten 200 rezultate dhe
200 kurba standarde; Me ekran dixhital. Diapazoni fotometrik −0,3 to 3 A; 0 - 200% T.
Saktesi fotometrike ±0,5% T. Riprodhueshmeria fotometrike ±0,2% T. Te kete mundesi
lidhje me kompjuterin nepermjet USB, dhe me printerin.
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Amplifikues Termo - ciklik

Te mundesoje amplifikim per jo me pak se 96 kampione ne tuba 0.2ml.
Te kete mundesi per ndryshimin e blloqeve termike.
Diapazoni i temperatures te jete te pakten: 30˚C - 100˚C
Rritja e temperatures se bllokut te behet jo me pak se 3˚C/sekonde
Te kete mundesi per bllok me jo me pak se 380 vende per tuba 0.02 ml.
Te kete jo me pak se 7 protokolle te gatshme
Te kete ekran LCD, jo me te vogel se 7”

117*

Centrifuge

Centrifuge tavoline, per epruveta tip ependorf me vellime 0.2, 1.5, 2 ml. Jo me pak se
15.000 rcf. E pajisur me rotor me 18-20 vende.
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Centrifuge lab biologji

Centrifuge tavoline, jo me pak se 6000 rpm, e pajisur me rotor me 8 vende per tuba 15 ml
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Elektrode

Elektrode konduktiviteti per aplikime universale. Me qeliza matëse me elektrode grafiti me
4 elektroda për matjen e solucioneve ujore standarde me sensorë të integruar të
temperaturës, IP 68 (2 bar), konstante qelizore K = 0.45 deri 0.5 cm-1
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Instrument për matjen e ndriçimit
(Lux), rrezatimit UV (mË/M²),
temperaturës dhe lagështirës
(%RH) me regjistrim te dhenash

Instrument për matjen e ndriçimit (Lux), rrezatimit UV (mË/M²), temperaturës dhe
lagështirës (%RH) me regjistrim te dhenash
Ndricimi: 10-200.000 lux
Lageshtia: 0-100 rH
Ruajtja e te dhenave: cdo 1 minute dhe perioda te tjera te zgjedhshme
Kapaciteti i ruajtjes: te pakten 10.000 matje, te kete dalje per USB dhe i pajisur me bateri te
rikarikushme.
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Lagështi mates toke

Per matjen e perqindjes volumetrike te lageshtise ne toka me ane te reflektometrise ne
kohe
Rezolucion: 0.1% VËC
Saktesi:+- 3.0% VËC me EC < 2 mS/cm
Diapazoni: 0% deri ne ngopje
Diapazoni EC: 0 to 5 mS/cm
Rezolucion: 0.01 mS/cm
Saktesi: +/- 0.1 mS/cm
Diapazoni i temperatures: -30°C to 60°C

Copë

120

121

26

Copë

122*

Floë cytometer

Te kete Lazer blu dhe mundesi shtimi per lazer te kuq, violet, jeshil ose te verdhe. 2 kanale
detektimi te drites scatter dhe te pakten 4 kanale detektimi fluoreshence
Fuqia e lazerit e matur pasi drita ka kaluar nga filtrat: te pakten 50 mË
Teknologji akustike per fokusimin e qelizave
Sasia e mostres: 0.02 deri 4 mL. Rrjedha e mostres: te pakten deri ne 1000 µL
Sensor i nivelit te lengut. Ftohes termoelektrik pa vonese ëarm-um
Te gjithe lengjet ruhen brenda instrumentit
Cikel i automatizuar i pastrimit dhe heqjes se flluskave qe kryhet ne me pak se 15 minuta.
Rezolucion i shperndarjes i optimizuar per dallimin e monociteve, limfociteve dhe
granulociteve ne gjak te plote
Teknologji e detektimit te flluskave.Tensioni i rregullueshem nga perdoruesi
Madhesia minimale e grimces: 0.2 µm
Ndjeshmeria e fluoreshences: ≤80 molekula MESF per FITC, ≤30 MESF per PE, ≤70 MESF per
APC
Mbartja e mostres (carryover): <1%. Kontroll i fluksit nga softueri
Analiza krahasuese mes mostrave me pamje 3D. Sistemi i afte te ktheje mostrat e
paperdorura. Paraqitja e softuerit (layout) e personalizueshme per secilen llogari
perdoruesi. Skedari me te pakten 20 milion ngjarje. Suport per imazhe TIF, PNG, JPG, GIF.
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Keek net/Ëildco Turtox Dip net ose
ekuivalent

Rrjete me vrima jo me te medha se 500um dhe bisht te pakten 1 meter
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Mikroskop me kamer

Mikroskop trinokular me zmadhim 2000x.
Me koke trinokulare me kend 30°
Okulare 10x/20mm dhe 20x/10mm
Objektive akromatik 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Tavoline mekanike me mbajtese mostre me permasa te pakten 185mm x 150mm
Kondensues me diafragme iris te fokusueshme dhe qenderzueshme
Ndricimi LED me me ngjyre te bardhe me temperature ngjyre te pakten 6300 K
Jetegjatesia e llampes mbi 40.000 ore pune
Te perfshihen: filter jeshil, filter blu, vaj cedri, Kamer dixhitale per mikroskop:
Rezolucioni: 8.3 MP (3840 x2160)
Dalja: USB 3.0
Madhesia e sensorit: 1/2.5”
Teknologjia e sensorit: CMOS
Madhesia e pikselave: 1.62 x 1.62 µm
Frame rate ne rezolucion te plote: 32 fps
Sinjali i erret: 0.1mV ne 1/30sec
Thellesia e ngjyres: 1 bit, 4 bit, 8 bit, 24 bit
Koha e ekspozimit: 0.1msec – 15 sec
Filtri IR: 380-650 nm
Fuqia e kameres: PC USB
Me adaptor C-mount
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Rrjete zooplanktoni

rrjete ne forem koni, prej nejloni me madhësi te poreve 125 -153 µm
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Aparat per tekniken ELISA

Lexues me 8 kanale. Me filtra 405, 450, 492, 545, 600 dhe 640nm.
Lidhje USB. Mundesi shkarkimi te metodave.
Dipazoni optik i matjes: 0.0 deri 4.0 njesi absorbance
Saktesia fotometrike: ±1%
Stabiliteti: drift jo me shume se 0.005A ne 8 ore
Tipi i filtrave: 10nm half bandpass
Transporti i pllakes: motor stepper
Sistem i hapur i programueshem nga perdoruesi.
Shoqeruar me kite Elisa per aflatokinen M1 ne qumesht dhe aflatoksinen totale ne drithra
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Aparat portativ multiparameter.
Per matjen e pH/ORP/ISE,
EC/TDS/Rezistences/kripshmerise/g
ravitetit specifik te ujit te detit,
Turbullires, DO, Temperatures dhe
presionit atmosferik

Logim nga pajisja. Sensore terreni te zevendesueshem. sonde digjitale me sensor
temperature te integruar dhe 3 porta per sonda pH (ORP) per EC dhe sensorë galvanikë
per DO . Njohje automatike e te gjithe sensoreve. I pajisur me barometer te brendshem per
rregullim te vleres se DO. Funksioni i kalibrimit të shpejtë ose të pavarur të sensorëve. LCD
grafik me sfond te ndriçuar. USB per lidhje me PC. Mbrojtje kunder ujit per pajisjen (IP67)
dhe sondat (IP68); Rangu: pH/mV of pH hyrje 0.00 deri 14.00 pH/±600.0 mV; ORP mV
±2000.0 mV; Konduktiviteti 0 deri 200 mS/cm; TDS 0 deri 400 g/L ose ppt; Rezistenca 0 deri
1000.0 kΩ•cm; Kripshmeria 0.00 deri 70.00 PSU; Uji i detit σ 0 deri 50.0 st, s0, s15;
Oksigjeni I tretur 0.0 deri 500.0%; 0.00 deri 50.00 ppm; Presioni atmosferik 450 deri 850
mm Hg; ; Temperatura -5.00 deri 55.00°C; Rezolucioni: pH/mV of pH hyrje 0.01 pH / 0.1 mV;
ORP mV 0.1 mV; Konduktiviteti automatik: 1 µS/cm nga 0 deri 9999 µS/cm, 0.01 mS/cm nga
10.00 deri 99.99 mS/cm, 0.1 mS/cm nga 100.0 deri 400.0 mS/cm, automatik mS/cm: 0.001
mS/cm nga 0.000 deri 9.999 mS/cm, 0.01 mS/cm nga 10.00 deri 99.99 mS/cm, 0.1 mS/cm
nga 100.0 deri 400.0 mS/cm; TDS manual: 1 mg/L (ppm), 0.001 g/L (ppt), 0.01g/L (ppt), 0.1
g/L (ppt), 1 g/L (ppt), Kripshmeria 0.01 PSU; Uji I detit σ 0.1 σt, σ0, σ15; Oksigjeni I tretur
0.1%, 0.01 ppm; Temperatura 0.01°C, ; Precizioni @ 20°C: pH/mV of pH hyrje ±0.02 pH /
±0.5 mV; ORP mV ±1.0 mV; Konduktiviteti ±1% e vleres se lexuar ose ±1 µS/cm; TDS ±1% e
vleres se lexuar ose ±1 mg/L; Kripshmeria ±2% e vleres se lexuar ose ±0.01 PSU; Uji I detit σ
±1 σt, σ0, σ15; Oksigjeni I tretur 0.0 deri 300.0%: ±1.5% e vleres se lexuar ose ±1.0%, 300.0
deri 500.0%: ±3% e vleres se lexuar, 0.00 deri 30.00 ppm: ±1.5% e vleres se lexuar ose 0.10
ppm, 30.00 ppm deri 50.00 ppm: ±3% e vleres se lexuar; Temperatura ±0.15°C; ±0.27°F,
±0.15K.; Kompensimi i temperatures: automatik nga -5 deri 55°C (23 deri 131°F); Memorja
per Logim nga Meter-i: 44,000 rekorde; Intervali I Logimit: 1 sekonde deri ne 3 ore;
Interface-i I kompjuterit: USB (me softëare); Mbrojtja kunder ujit: IP67;
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Centrifuge Gerber ose ekuivalent

Centrifuge dixhitale Gerber ose ekuivalent per analizen e yndyres ne qumesht, me 8 vende.
Metalike dhe rezistente ndaj acideve; Me kapak me dritare, ne menyre qe te kontrollojme
punen gjate centrifugimit. Me ngrohje ne 65°C dhe drite LED qe tregon qe temperatura
eshte arritur. Forca centrifugale 350 ± 50°C. Frenim elektronik i motorit

Copë

129*

Distilator per veren

Instrument plotesisht automatik per perftimin e distilatit te veres dhe pijeve te tjera
alkolike.
Me gjenerator avulli te integruar.
Koha e distilimit per 100ml vere: jo me shume se 4 minuta
Me panel kontrolli ku mund te shikohen temperature dhe fluksi i ujit ftohes, vlera ne kohe
reale e sasise se distiluar dhe lajmerime ne rat demi ose derdhje
Karakteristikat teknike:
Material celiku AISI 316
Mbrojtje transparente
Me koke dushi per shplarjen e eneve
Me filter magnetike te hyrja e ujit per te penguar grimcat e medha
Ndalim automatik i ujit ftohes pas perfundimit te analizes
Te perfshihen 3 balona 100ml, 1 balon 200ml, 2 erlenmajer 300ml, 1 shishe shpelarje
500ml, 1 shishe 100ml, 3 pipeta plastike, reagent dhe 1 kolone reserve per demineralizimin
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Elektrode per titrime acide me fishe
DIN dhe sensor temperature te
integruar

Elektrode prej qelqi me sistem reference Silamid dhe elektrolit KCL per titrime acid-baze.
Diapazon pH 0 deri 14. Membrane ne forme sferike.
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Furre tubolare per eksperimente qe
mund te zhvillohen horizontalisht

Karakteristikat: sistem kontrolli i integruar; tubi i punes prej qeramike C 530, me 2 fibra
standarde; diameteri i jashtem i tubit 50 mm dhe gjatesia jo me pak se 700 mm; me
temperature maksimale jo me pak se 1200 °C; zona e nxehjes jo e pak se 500 mm; me
termocift te tipit S
Aksesoret: sistem per hyrjen e gazit tipi 1, me mbrojtje jo të ndezshme ndaj gazeve; me
valvola mbyllese dhe floë meter me kontrollues të prurjes se gazit; shtrengues dhe unaza
per lidhjen e pjeseve. Me 2 priza poroze, jo te klasifikuara fibra qeramike, përfshire lidhjen e
gazit të mbrojtur
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Hidrometer ASTM 152H

Mat në gram për litër (g / L) dhe ka nje diapazon prej -5 - +60 g / L, me ndarje 1g /L. I
shoqeruar me certifikatën e kalibrimit NIST.
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Pajisje filtrimi me membranë

Sistemi te jete i pajisur me membrane per te realizuar osmozen riverse, ultrafiltrim. Pajisja
duhet te jete plotesisht e automatizuar dhe e kontrolluar nga softueri ose sitemi SCADA.
Kontroll automatike niveli, temrperatura presioni dhe prurja duhet te regjistrohen dhe te
tregohen eletronikisht. Te kete te integruar shkembyes nxehtesie per ngrohje dhe ftohje.
Te jete i shoqeruar me nje pakete fillestare te membranave te ndryshme per te bere
aplikimet e mesiperme. Presioni maksimal i punes mbi 50 bar
Me softuer per monitorimin dhe kalibrimin e sensoreve. Shpejtesia e regjistrimit te te
dhenave 250.000 mostra ne sekonde. Me sisteme sigurie mekanik, elektronik dhe softuer.
Mundesi lidhje ne rrjet per operimin e disa njesive njekohesisht.
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Pajisje per matjen e aktivitetit te
ujit

Specifikimet teknike
Aktiviteti i ujit
Principi i matjes: Elektrolitik rezistiv
Diapazoni i matjes: 0.03 – 1.00aë
Diapazoni i kalibrimit: 0.33 – 0.75aë
Rezolucioni: 0.01aë
Saktesia: 0.03aë brenda diapazonit te kalibrimit
Temperatura
Principi i matjes: NTC dhe IR siperfaqesore
Diapazoni i matjes: 15-30°C
Rezolucioni: 0.1°C
Saktesia: 0.15°C
Volumi i dhomes se matjes: 15mL
Klasa e mbrojtjes: IP22
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Perzjeres magnetik me ngrohje

Perzjeres magnetik me pjate alumini 135 mm, me volum perzjerje deri ne 20 liter. Deri ne
1700rpm, me kontroll shpejtesie analog. Me temperature maksimale deri 370 C
̊ . Klasa e
mbrojtjes: IP 42.
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Refraktometer

Refraktometer dixhital 0-54 Brix, me index refraktimi 1.32-1.42.
Rezolucioni: indeksit te refraktimit 0.0001 dhe rezulocioni I sheqerit 0.1 Brix.
Saktesia: indeksit te refraktimit 0.0001 dhe rezulocioni I sheqerit 0.1 Brix.
Te kete minimumi 20 programe përfshirë: HFCS (3), Sheqeri (4), Honey, NaCl, Ëine Must (5),
Urin SG (3), Glikol (2), Ure, FSII dhe më shumë. Koha e leximit: minimumi 4 sek.
Temperatura: 5-80 C
̊ dhe me saktesi ± 0.05 °C.
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Set Sitash me vibrues
Elektromagnetike

Specifikimet: Diametri i sitave: 250 mm.Kërkohen sita me këto madhësish rrjete: 0.063mm,
0.075mm, 0.125mm, 0.250mm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 16mm, 20mm, 25mm dhe
31.5mm.Materiali:celik inoks. Kompletuar me kapak dhe mbajtes si dhe pajisjen e sitisjes
me vibrues elektromagnetike
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Sistem bioreaktori plotesisht i
automatizuar per procese te
vazhduara dhe periodike

Të sigurojë rritjen dhe fermentimin ne menyre te kontrolluar te kulturave qelizore
mikrobiale
Me te pakten 3 pompa persitaltike
Automatizim i plotë për kontrollin e temperaturës dhe pH
Elektrodë për matjen e pH
Sistem ajrimi per kontroll automatik te secilit gaz
Fluksi i kontrollueshem: i ajrit dhe N2 10-500ccm; CO2 dhe O2 5-250ccm
Mundesi per lidhjen ne paralel te njesive te tjera
Me ekran me prekje qe shfaq gjithe parametrat e sistemit
Porta USB dhe Ethernet
Kontroll i pH, DO, shkumes, temperatures, shpejtesise se perzierjes
Te gjithe sondat komunikojne ne menyre dixhitale me njesine e kontrollit
Ruajtje e te dhenave
Shfaqje e trendeve
Alarme
Kalibrim i sondave
Amplifikator i integruar per pH, DO, temperature, shkume
Aplikacion per iOS dhe Android per operimin e pajisjes
Ena e autoklavueshme me volum total 3 litra me kapak prej celiku inoks
Materiali ne kontakt me mediumin: celik AISI 316L
Diametri i perzieresit: 50 – 55 mm
Te perfshihen gjithe aksesoret e nevojshem per venien ne pune te aparatit
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Termoreaktor per dixhestion termik
deri ne 170°C

Me numer kyvetash 2x12 per dy programe ne te njejten kohe, programe fikse dhe te
percaktuara nga perdoruesi, AQA, Karakteristikat: percaktimi i kohes se reaksionit: 20 min,
30 min, 60 min, 120 min (permes programeve fikse); percaktimi i temperatures 100°C,
120°C, 148°C, 150°C permes programeve fikse; precizioni ne kontroll: ±1°C; qendrueshmeria
e temperatures ± 0.5K
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Viskozimetër kapilar Ostëald

Diametri i brëndshëm i viskozimetrit: 0.4 mm
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Viskozimetër kapilar Ostëald

Diametri i brëndshëm i viskozimetrit: 0.6 mm
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Spektrofotometer UV-Vis me dy
tufa

Rangu i gjatesise se vales 190 deri 1100 nm; rangu fotometrik -3 deri 3 Ab; saktesia
fotometrike 0.01; riprodhueshmeria fotometrike 0.0005; perseritshmeria e gjatesise se
vales ≤0.02nm; burimi i drites llampe halogjene dhe deuterium; shpejtesia e skanimit mbi
10.000 nm/min; me softuer te perfshire dhe kompjuter; nderrues automatik per 8 qeliza; 8
kyveta qelqi dhe 8 kyveta kuarci
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Aparat Din-Stark

Komplet prej qelqi Duran, me balon 500ml dhe kondensator 40 cm me NS: 29/32 dhe tubin
mates
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Aparat Clevenger me ngrohes

Me balon 250 mL per ekstraktim
Sistem I plote me ballon, sistem clevenger dhe ftohesin. Aparat per te ekstraktuar vajrat nga
bimet nepermjet avujve te ujit. Aparati te shoqerohet edhe me furnelen ngrohese te balonit
250 ml
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Elektrodë platini

Gjatesi maksimale: 120-125 mm; Zona e matjes: -2000 deri 2000 mV, diametri i siperm dhe i
poshtem: 12 mm; Veshja: Qelq; Temperatura: 0 deri 70 °C
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Frigorifer

Volumi I brendshem te pakten 140 L, me ajer, me freezer
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Absorber atomik me flake

Absorber atomik me flake
Diapazoni i gjatesise se valës 185-900nm; Menyre pune me dy tufa (Double Beam); Carjet
spektrale me zgjedhje automatike: 0.2; 0.5; 0.8; 1.2 nm; Me detektor te tipit fotoshumezues
te ndjeshem ne UV; Korrigjim i sfondit me llampe deuteriumi; Pjeset optike me veshje
kuarci; Kapacitet per te pakten 8 llampa; Funksion parangrohje per llampat; Detektim
automatik i tipit te llampes, kohes se punes, rrymes se punes; Me djegore titaniumi 10cm
per flake me acetilen dhe ajer; Rregullim automatik i lartesise se djegores; Nebulizator i
rregullueshem me kapilar me perberje platini rezistent ndaj acideve; Dhome miksimi inerte
me eficience te larte te vaporizimit; Kontroll i komputerizuar i prurjeve te oksidantit dhe
acetilenit; Ndezje e kompjuterizuar e flakes; Sifon me sensor
Softueri duhet te jete ne perputhje me GLP, mundesi eksporti ne format Excel dhe LIMS,
dritare te shumefishta te zgjdhura nga perdoruesi per te pare rezultatet, grafike, kalibrimin.
Te kete mundesi kalibrimi me te pakten 20 standarte dhe vleresim linear ose kuadratik.
Te gjeneroje statistika per mostrat dhe kalibrimin.
Te kete mundesi te krijimit te metodave me disa elemente.
Me monitorim automatik te saktesise dhe precizionit. Monitorim i limitit te diktimit.
Ne perputhje me EN 61010-2-061 dhe EN 50082
Te perfshihen aksesoret e nevojshem per instalimin dhe venien ne pune
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Elektrode kalomeli për matje
potenciometrike

Elektrode kalomeli e ngopur

Copë
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Elektrode argjendi për matje
potenciometrike

Elektrode Ag/AgCl diameter 6-8mm, Temperature (0-100°C)

Copë
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Elektrode merkuri për matje
potenciometrike

Elektrode Hg/HgSO4, K2SO4

Copë
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Mini boiler

Mini boiler me Vellim 10 lt

Copë
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Trapan

Fuqia: jo me pak se 700 Ë, Shpejtësia maksimale: jo me pak se 3100 RPM, Kapaciteti i
shpimit në metal: 13 mm, Kapaciteti i shpimit në beton : 16 mm, Kapaciteti i shpimit në dru
: 32 mm

Copë
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Copë

III.1.3. Në shtojcën 9 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 2.3/h “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si vijon:
-

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një vetdeklarim ku merr përsipër
përsipër instalimin dhe konfigurimin me vënien në punë të mallrave të
furnizuara.

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: “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, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson
një ofertë 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. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’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 ekonomike, financiare dhe
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. Bazuar në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, është në të drejtën e
autoritetit kontraktor të përcaktojë kriteret për kualifikim, gjithnjë kur ato janë të nevojshme
dhe të lidhura ngushtë me objektin e prokurimit, bazuar në legjislacionin për prokurimin
publik duke mos i tejkaluar kufijtë maksimalë të përcaktuar në këtë të fundit, në funksion të
qëllimit dhe parimeve të ligjit për prokurimin publik.
III.1.6. Referuar objektit të prokurimit, specifikimeve teknike, KPP konstaton se autoriteti
kontraktor kërkon të furnizohet me mallrat e sipërcituara. Gjithashtu nga analiza në tërësi
e kritereve të kualifikimit rezulton se autoriteti kontraktor ka kërkuar nga ana e
operatorëve ekonomikë të paraqesin një vetdeklarim ku marrin përsipër instalimin dhe
konfigurimin me vënien në punë të mallrave të furnizuara. Nga shyrtimi i specifikimeve
teknike të mallrave rezulton se ndër të tjera janë kërkuar furnizimi edhe me disa pasjise
elektronike/elekttrike të tilla si Pajisje per lidhjen me kompjuter te eksperimenteve (Cobra
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4 Ëireless- USB Link ose ekuivalent), Stimuli nervor) poëer suppply,12V, Sofëare per
vizualizimin e eksperimenteve ne PC, Kabell lidhes i verdhe, kuti rezistencash etj.
III.1.7. KPP gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me disponimin nga
ana e operatorëve ekonomikë të një punonjësi specialist me profil Elektronik ose Elektrik
ose Teknologji Informacioni , referuar përcaktimit të vendosur nga autoriteti që mallrat
duhet përvec furnizimit edhe të instalohen, specifikimeve teknike, vlerës dhe rëndësisë së
objektit nuk është e ekzagjeruar. Por kërkesa e autoritetit kontraktor që punonjësi të
rezultojnë në listpagesa për periudhën Shkurt-Korrik 2019 është e ekzagjeruar dhe kufizon
pjesmarrjen e operatorëve ekonomikë. Referuar natyrës së kontratës si një kontratë
furnizimi autoriteti kontraktor në kushtet kur kërkon edhe instalimin e pajsieve mund të
kërkojë disponimin nga operatorët ekonomikë të specialistit të sipërcituar por kjo me qëllim
hapjen e konkurencës mund të plotësohet edhe në forma të tjera pa qenë detyrimisht të
siguruar për një periudhë të caktuar sikundër është vendosur në rastin konkret.
KPP gjykon se e rëndësishme për autoritetin kontraktor referuar natyrës së kontratës është
furnizimi i mallrave në përputhje me specifikimet teknike dhe instalimi dhe vënia në punë e
atyre pajisjeve për të cilat është e nevojshmë. Në këto kushte, KPP gjykon se në funksion të
hapjes së konkurencës, operatorët ekonomikë ofertues duhet të lejohen që të paraqesin
dokumentacion në ditën e hapjes së ofertave i cili dëshmon se kanë kontraktuar me kontratë
pune për periudhën e zbatimit të kontratës inxhinierin elektrik/elektronik/teknologji
informacioni të kërkuar për realizmin me sukses të kontratës.
Sa më sipër KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e
kriterit duke lejuar operatorët ekonomikë të disponojnë në stafin e tyre në ditën e hapjes së
ofertave inxhinierin e kërkuar me anë të kontratës së punës për periudhën e zbatimit të
kontratës duke hequr kushtin që inxhinieri të rezultojë i siguruar për periudhën ShkurtKorrik 2019.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Didaktalba” shpk “Te heqë
ose modifikojë pikën 2.3e dhe 2.3f ku kërkohet autorizim prodhuesi dhe certifikata CE
specifikisht për 22 artikuj dhe jo për 130 artikuj të tjerë. AK duhet të ndjekë një standart
për të gjitha pasjisjet ose autorizim prodhuesi për të gjitha pajisjet dhe certifikata CE për
të gjithë listën ose ti heqë këto kritere për të gjithë artikujt e kërkuar duke ritur garancinë
për pjesmarrje pa diskriminim dhe standartizim të procedures”,
AK e ka të pamundur ligjërisht të verifikojë apo garantojë mardhënien midis prodhuesit
dhe OE pasi është shumë esenciale të citojmë se Autorizim Prodhuesi është i vetmi
document ligjor teknik që garanton AK se OE ka një bashkëpunim me një prodhues të
caktuar (autorizimi i prodhuesit është një document i vulosur, firmosur, nga përfaqësues
të fabrikave pra një document tërësisht i legjitimuar). Duke hequr autorizmin e
prodhuesit/ distributorit të autorizuar për 130 artikuj AK automatikisht humbet sigurinë e
realizimit me sukses të procedurës duke mos u garantuar ligjërisht për ardhjen e
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produkteve të kërkuara sipas specifikimeve të kërkuara pasi nuk ka relacion lidhës që të
kryqëzojë katalogët që do paraqiten në sistem me fabrikën prodhuese. Cfarë kërkon AK të
arrijë me hartimin e kritereve të tilla? AK në mënyrën sesi i ka hartuar dokumentet
kualifikuese e ka të pamundur ligjërisht të garantojë dorëzimin e pajisjeve sic janë kërkuar
në specifikimet teknike në DST”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3/e/f “Kapaciteti Teknik”
të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:

-

Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim prodhuesi ose nga
distributori i autorizuar i prodhuesit, për pajisjet kryesore të markuara me
“*”në shtojcën 10. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit, duhet të
vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit.
Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit, adresën e
saktë të subjektit që e ka lëshuar këtë dokument, adresen e postës
elektronike, faqen zyrtare të internetit, nënshkrimin dhe emrin e zyrtarit
përgjegjës dhe vulën e shoqërisë (të përkthyera në shqip e noterizuara).

-

Operatori ekonomik duhet të paraqesë për pajisjet kryesore të markuara
me “*”në shtojcën 10, Çertifikatë Konformiteti CE ose ekuivalente me të
(të përkthyera në shqip e noterizuara).

III.2.2. Në nenin 12 pika 1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar parashikohet se: “Autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin e
fondeve publike, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore, të nxjerra
në zbatim të tij”
Në nenin 19/1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar
parashikohet se: “Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këtë ligj”
Në nenin 63 pika 1 dhe 1.1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar parashikohet se:
Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar
ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim
me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.
1.1 Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të
ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të
kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik.
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Në nenin 64 pika 3 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar parashikohet se:
Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një
vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji,
ka të drejtë:
a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për
objektin e ankesës;
b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të
nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato
specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;
c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me
procedurën e prokurimit të kontratës;
ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.
III.2.3. Në nenin 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” parashikohet shprehimisht se:
1. Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar:
a) Pushimin e procedimit administrativ për shkak se veprimet e treguara në ankesë nuk
përbëjnë shkelje të legjislacionit mbi prokurimin publik apo kur pretendimet e ankuesit
rezultojnë të paprovuara; ose
b) Ndalimin e autoritetit kontraktor të vazhdojë veprimet e paligjshme, duke i caktuar një
afat kohor.
2. Nëse Komisioni vendos sipas pikës 1 shkronjës “b” të këtij neni me arsyetimin se një
vendim apo veprim i autoritetit kontraktor është në kundërshtim me ligjin 9643/2006, dhe
kontrata e prokurimit ende nuk është lidhur, atëherë Komisioni ka të drejtë:
a) Të interpretojë rregullat ose parimet ligjore që duhet të zbatohen për objektin e
ankesës, duke udhëzuar autoritetin kontraktor të veprojë sipas këtij interpretimi në
vazhdimin e procedurës së prokurimit;
b) Të anulojë plotësisht ose pjesërisht vendimin ose veprimin e autoritetit kontraktor të
nxjerrë në kundërshtim me ligjin, si dhe të udhëzojë vazhdimin e procedurës së prokurimit
në përputhje me ligjin, duke treguar veprimet që duhet të kryhen në vijim;
c) Të konstatojë shkeljen ligjore konkrete dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor mbi
korrigjimin e tyre, si dhe për vazhdimin e procedurës së prokurimit;
d) Të anulojë procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin
kontraktor për rifillimin e procedurës së prokurimit.

36

Në nenin 57 pika 2 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se : “ Njësia e prokurimit është përgjegjëse
për:
- sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe
përgatitjen e regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të
prokurimit publik;
- përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti);
- përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të
posaçme;
- hartimin e urdhrit të prokurimit;
- përgatitjen e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme
që u bashkëlidhen atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe
specifikimet teknike, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
- hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore;
- administrimin e të gjitha procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument
tjetër, që lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit, duke përfshirë edhe procesverbalet
e mbledhjeve, kur është rasti;
- llogaritjen e çmimeve të shitjes së dokumenteve të tenderit që u jepen operatorëve
ekonomikë me kërkesë të tyre, kur është rasti.”
III.2.4. Referuar metodës së intepretimit sistematik (domethenjen e drejtë të normës
juridike duke e vënë në lidhmëri mer normat e tjera brenda sisitemit juridik), Komsioni i
Prokurimit Publik gjykon se ka një ndarje të qartë mes rolit të tij të paraparë nga ligji si
organi më i lartë i shqyrtimit të ankesave në fushën e prokurimeve publike ( neni 19/1 e
vijues i LPP-së) dhe autoriteteve kontraktore si organ përgjegjës i zhvillimit të
procedurave të prokurimit ( neni 12 i LPP-së) dhe njëherazi përgjegjës për hartimin e
kritereve të veçanta të kualifikimit për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik. Në
nenin 63 pika 1.1. të LPP-së, parashikohet se “Në rastin e ankesave për dokumentet e
tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7
ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së
Prokurimit Publik.” KPP gjykon se, që të justifikohet ligjërisht kërkimi për njohjen ose
rivendosjen e një të drejte të shkelur ose të mohuar duhet që të bëhet vetëm prej atij që i
përket, sipas ligjit, e drejta e mohuar ose e shkelur prej një të treti dhe vetëm kundër atij që
me faktin ose me veprën e tij mohon ose shkel të drejtën e kërkuesin (legjitimimi pasiv),
duke justifikuar me këtë fakt ose veprim ndërhyrjen e organit administrativ për të ndaluar
ose për të zhdukur dëmin e rrjedhur nga ky fakt, ose veprimeve (legitimation ad causam),
pra operatori ekonomik ankimues duhet të provojë se interesi i tij i ligjshëm është cënuar
nga vendime dhe veprime konkrete ( reale) të autoritetit kontraktor. Në rastin konkret,
KPP gjykon se kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar mekanizmat ligjorë për kundërshtimin
e kritereve të veçanta të kualifikimit pranë këtij të fundit, duke dhënë garanci të plota
operatorëve ekonomikë ankimues se procedurave për fitimin e kontratave publike, do ti
nënshtrohet kushteve specifike (kritereve të veçanta të kualifikimit), të cilat duhet të
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përmbushin parakushtin sine qua non të parashikuar nga neni 46 i ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, duke qenë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese. Në rastin konkret, KPP
gjykon se njësia e prokurimit pranë autoritetit kontraktor ka parashikuar kriteret minimale
kualifikuese, të gjykuar të nevojshëm për vërtetimin e plotësimit të kapacitetit teknik të
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës për realizimin me sukses të kontratës objekt
prokurimi. Kuadri ligjor në fuqi, ka paraparë pozitën juridike të Komisionit të Prokurimit
Publik, si organ i shqyrtimit të ankesave kundër vendimeve të shprehura me akte
administrative ( dokumentet e procedurës së prokurimit) duke i dhënë të drejtën ligjore të
shprehet mbi kriteret kualifikuese dhe specifikimet teknike në rast se këto të fundit janë
hartuar në përputhje me ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar dhe kuadrin ligjor sektorial në fuqi që rregullon kontratën objekt prokurimi.
Kompentenca e mësipërme është shprehur në disa drejtime në ligjin për prokurimin publik
në fuqi, ku nën nenin 63 pika 4 gërma “b” të lex specialis parashikohet se ndër
kompetencat e Komisionit të Prokurimit Publik janë ato të anulimit, plotësisht ose
pjesërisht, një veprimi ose vendimi të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me
ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet e
tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj. Në rastin konkret, KPP gjykon se objekti
i ankesës së operatorit ekonomik ankimues nuk lidhet me kundërshtimin e një vendimi të
shprehur nga ana e autoritetit kontraktor ( verifikimin ligjor në rast se kriteret kualifikuese
janë në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës, apo në rast se specifikimet teknik
janë hartuar në formën e kërkuar nga ligji), por mbi shtimin e kritereve kualifikuese
(autorizim prodhuesi për të gjithë artikujt) në një procedurë prokurimi. Sa më sipër, KPP
gjykon se kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar se është në të drejtën e plotë të autoritetit
kontraktor të parashikojë kriteret minimale kualifikuese në një procedurë prokurimi dhe në
rast se këto të fundit, ( vetëm kriteret e shprehura dhe jo ato hipotetike të kërkuara) nuk
janë në përputhje me rregullimet ligjore në fuqi, jepet garancia proceduriale e paraqitjes së
ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Sa më sipër, përsa kohë që autoriteti kontraktor nuk ka parashikuar se nuk duhet të
paraqitet autorizim prodhuesi për të gjithë artikujt por vetëm për disa prej tyre të cilat i ka
vlerësuar të rëndëishme , KPP në asnjë rast nuk mund të marrë kompetencat e autoritetit
kontraktor ( njësisë së prokurimit) të shtojë kritere të tjera kualifikuese për marrjen pjesë
në procedurat e prokurimit publik.
Gjithashtu lidhur me pretendimin e ankimuesit se AK duhet të ndjekë një standart për të
gjitha pasjisjet ose autorizim prodhuesi për të gjitha pajisjet dhe certifikata CE për të
gjithë listën ose ti heqë këto kritere për të gjithë artikujt e kërkuar duke ritur garancinë
për pjesmarrje pa diskriminim dhe standartizim të procedures”, KPP gjykon se autorittei
kontraktor me kërkesën e tij për autorizim prodhuesi vetëm për disa artikuj dhe jo për të
gjithë artikujt objekt prokurimi nuk ka cënuar barazinë e pjesmarrjes dhe as ka
diskriminuar operatorët ekonomikë të interesuar për pjesmarrje. Kërkesa për autorizim
prodhueesi është në përputhje të plotë me parashikimet ligjore e konkretisht me nenin 27
të VKM nr.914 datë 29.12.2014 ku përcaktohet shprehimisht se : Autoriteti kontraktor
mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i
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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; dhe/ose b) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë
apo katalogjet teknike;dhe/ose c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga
institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet
teknike. Në këtë kuptim KPP gjykon se autoriteti kontraktor ka kërkuar autorizim
prodhuesi vetëm për një numër të kufizuar artikujsh objekt prokurimi që i ka gjykuar të
rëndësishme dhe kjo në asnjë rast nuk prek standartin e procedurës së prokurimit object
prokurimi e as nuk cënon në ndonjë mënyrë operatorët ekonomikë të interesuar për
pjesmarrje në procedurë.
Sa më sipër, pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimet e ankimuesit drejtuar KPP-së se “Shumica e pajisjeve janë
specifikuar në mënyrë të tillë që të cojnë në një prodhues të caktuar dhe model të dedikuar
të prodhuesit respektiv duke shmangur konkurencën dhe duke krijuar kushte për konkurim
të anshëm dhe përcaktuar fituesin. Mendojmë se jo krejt rastesisht pajisjet qe kanë shënim
(*), janë përcaktuar dhe dimensionet me presje dhjetore. Specifiimet teknike janë hartuar
jo në interes të kërkesave të termave funksionalë mbështetur në standartet kombëtare apo
ndërkombëtare sikurse përcaktohet në LPP neni 23/3/b por janë detajuar me numra fiks jo
me diapazon duke shmangur konkurencën. Është tejet e panevojshme dhe i largohet
qëllimit të procedurës LPP duke pasur parasysh sensitivitetin dhe rëndësinë e
laboratorëve univeristarë.Konsiderojmë diskriminuese hartimin e specifikimeve teknike në
dimensione fikse pasi e orjentojnë kërkesën AK vetëm drejt një prodhuesi të vetëm. Ndaj
kërkojmë që në rastet kur përdoret model apo brand si referencë të shtohet termi
ekuivalent dhe sa i takon specifikimeve teknike në lidhje me të dhënat teknike të mallrave
për elementët ku përcaktohen dimensione ose parametra të hapet shkala e vlerave
numerike në diapazon të pranueshëm nga parametrat apo dimensionet e kërkuara.
- AK ka hartuar specifikime teknike për artikullin nr.142 tërëisht kopje e të
dhënave të Specord 200 plus.
- Për artikullin nr.147 tërëisht kopje e të dhënave të NovAA800D analytic
Jena
- nr.138- Bioreactor Biostat A Sartorius
- nr.38 –SPM2 Electromagnetic Field meter
- nr.56-Photolab 7600 UV/VIS
- nr.57 –BOD Oxi Top IS 6
- nr.85-Portable meter Profiline pH 3210
- nr.89-Reacti –Therm Sample Derivatization System TS -18821
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-

nr.108- StepONe Reat Time PCR
nr.122- Attune NxT Floë Cytometer System
nr.127- Hanna HI-9829
nr.129-Gibertini Super DEE
nr.134-Novasina LabStar-AË
nr.136-RFM 712
nr.139-ËTË CR 3200
Lidhur me kërkesën për autorizim prodhuesi AK ka ndjekur vetëm një standart duke
përzgjedhur vetëm për disa artikuj për tu paraqitur autorizim prodhuesi dhe certifikiata
CE duke lënë hapësirë për paqartësi për 132 produktet e tjera të cilat nuk kërkohet
autorizim prodhuesi dhe CE certifikatë. Është tepër e rëndësishmë të citojmë se autorzim
prodhuesi është kërkuar për pajisjet që kanë distributorë zyrtarë në Shqipëri kjo lehtësisht
e verifikueshme në linket e mëposhtme dhe shumë të tjerave si ËTT, Thermo fisher, VËR.
Është e pamundur që të posedohen autorizime proshuesi të tilla kur ka një firmë
distributore zyrtare në Shqipëri e për më tepër kur është palë e interesuar . Kjo procedurë
është lehtësisht e kuptueshme që është dedikuar drejt një kompanie të vetme. AK nuk është
përgjigjur në kthim përgjigje të ankesës se si ka bërë studimin dhe vlerësimin e
kapaciteteve të operatorëve që plotësojnë këto pika dhe hartimin e specifikimeve teknike.
Sërisht lind pyetja pse nuk kërkohen autorizim prodhuesi dhe CE për të gjitha pajisjet?,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2, 5 dhe 6, të
ligjit nr. 9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në të cilin është
parashikuar:
1. Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur
është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i
marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.
1.1 Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund
të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të
njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me
marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e
procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë
dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj
vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në
Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni.
1.2 2. Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me
shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës
kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e
pretenduar, sipas këtij ligji.
1.3 5. Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar
brenda 7 ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më
vonë se në ditën vijuese të punës.
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1.4 6. Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të
përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë
një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita
e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të
këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që
nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me
shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor”.
7. Ankesa në Komisionin e Prokurimit Publik bëhet me formularin përkatës, ku
shënohen emri dhe adresa e ankuesit, referimi për procedurën konkrete, baza ligjore dhe
përshkrimi i shkeljes, pretendimi i ankuesit për vendimin përfundimtar, shkallët e
ankimit, shoqëruar
me dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit
kontraktor” Elementet e mësipërme janë të domosdoshme për shqyrtimin e ankesës.
Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton ankesën në përputhje me këtë ligj, Kodin e
Procedurave Administrative dhe rregullat e prokurimit publik. Mosndjekja e shkallëve të
ankimit e bën ankesën të pavlefshme.
III.3.2. Në nenin 20 të VKM nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave
“Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik” parashikohet si
vijon:
1. Ankesa drejtuar Komisionit paraqitet në gjuhën shqipe në përputhje me formularin
standard të ankesës sipas modelit të aneksit nr. 2, që i bashkëlidhet kësaj rregulloreje.
Komisioni publikon në faqen zyrtare formularin standard të ankesës.
2. Ankesa duhet të përmbajë domosdoshmërisht elementet e mëposhtme:
a) Të dhënat identifikuese të ankimuesit;
b) Referimin për procedurën konkrete mbi të cilën paraqitet ankimi
c) Bazën ligjore;
d) Një përshkrim të shkurtër të shkeljes së pretenduar;
e) Shkallët e ankimit shoqëruar me dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit
kontraktor, nëse ka;
f) Dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën;
g) Pretendimin e ankuesit për vendimin përfundimtar.
3. Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me:
a) provat dokumentare, të cilat ankimuesi kërkon të shqyrtohen ngaKomisioni;
b) kërkesën për përjashtimin e ndonjë anëtari të Komisionit për shkak të konfliktit të
interesit, nëse ankimuesi ka dijeni paraprakisht për shkakun;
c) kërkesën për ekspertizë të posaçme, kur kjo çmohet e nevojshme për zgjidhjen e
çështjes.
III.3.3. Sa më sipër, KPP gjykon se pretendimet e mësipërme të ankimuesit lidhur me
modifikimin e specifikimeve teknike sa i takon dimensioneve dhe faktit që cojnë drejt një
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prodhuesi, nuk kanë respektuar shkallët e ankimimit të parashikuar nga neni 63 i LPP si
më sipërcituar. Konkretisht KPP nga shqyrtimi i ankesës drejtuar autoritetit kontraktor
konstaton se në të përvec pretendimeve për modifikimin e kriterit lidhur me specialistin
elektronik/elektrik/teknologji informacioni dhe kërkesës së tij që autorizim prodhuesi
duhet të kërkohet për të gjitha pajisjet dhe jo vetëm për 22 prej tyre ose të hiqet ky kriter
për të gjithë artikujt ankimuesi në mënyrë të përgjithshme ka cituar : AK duhet të
mbështetej fort pa shkelur nenin 23. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të
njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për
konkurrencën e hapur në prokurimin publik. Mbështetur në ligjet kriteret specifike të
kualiifkimit duhet të rendisin të gjitha kërkesat specifikime në përputhje me nenin 46 të
LPP, Këto duhet të jenë proporcionale dhe të lidhura ngushtë me aftësinë për të
ekzekutuar natyrën dhe vlerën e kontratës. Për sa i përket sqarimeve të mësipërme
arsyetojmë se janë shkelur parimet kryesore të LPP , neni 1,2,23,27,45 dhe 46 të LPP mbi
kërkesën e ngritur nga AK. Pra në asnjë moment ankimuesi nuk ka ngritur pretendime
konkrete lidhur me hartimin e specifikimeve teknike nëse këto cojnë drejt një prodhuesi
apo pretendime lidhur ndrshimin e dimensioneve. Këto pretendime ankimuesi i ka ngritur
në mënyrë të detajuar vetëm në KPP.
III.3.4. KPP gjykon se mënyra e konceptimit të ankesës drejtuar autoritetit kontraktor nga
ankimuesi me pretendime abstrakte dhe aspak konkrete, duke cituar vetëm nene të LPP i
ka hequr mundësinë autoritetit kontraktor, për faj të vetë ankimuesit, të shprehet lidhur me
specifikimet teknike të procedurës së prokurimit objekt ankimi pasi në asnjë moment nuk
është pretenduar modifikimi i specifikimeve teknike dhe as nuk është ngritur pretendimi
se këto specifikime cojnë drejt një prodhuesi sikundër është bërë në ankesën drejtuar KPPsë. Kjo rezulton qartë edhe nga kthim përgjigja e autoritetit kontraktor drejtuar ankimuesit
në të cilën nuk rezulton që autoriteti kontraktor të jetë shprehur lidhur me specifikimet
teknike dhe me të drejtë pasi në ankesën drejtuar këtij të fundit nuk ngrihet asnjë
pretendim konkret lidhur me këto specifikime.
KPP gjykon se operatori ekonomik ankimues, në respektim të shkallëve të ankimimit,
duhet të kishte ngritur këto pretendime pranë autoritetit kontraktor, ashtu sikurse është
përcaktuar specifikisht në ligjin e prokurimit publik. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron
se nuk mund të shprehet mbi pretendime të cilat nuk janë bërë paraprakisht objekt ankese
pranë autoritetit kontraktor. Objekti i ankesës së paraqitur pranë autoritetit kontraktor në
respekt të shkallëve të ankimimit nuk mund të shtohet në momentin e paraqitjes në KPP.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, për shkak të ligjit (ipso lege),
pretendimet e operatorit ekonomik ankimues lidhur me modifikimin e specifikimeve
teknike të cilat nuk janë ngritur fillimisht pranë autoritetit kontraktor, nuk mund të merren
në shqyrtim nga KPP.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe 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 pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Didaktalba”
sh.p.k për procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-3211307-30-2019, me objekt Loti 1 “Blerje pajisje laboratorike për laboratorët e
FSHN”, me fond limit 54,114,100.00 Lekë pa tvsh, parashikuar për tu
zhvilluar në datën 26.08.2019 nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit
sipas konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e
Prokurimit Publik për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik ankimues “Didaktalba” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1401 Protokolli, Datë 14.08.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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