KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 83/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Leonard Gremshi

Zv/Kryetar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Odise Moçka

Anëtar

Në mbledhjen e datës 24.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me Nr.REF-66494-0202-2017, me objekt “Ruajtja e ndërtesës së Gjykatës dhe
Prokurorisë së Apelit Vlorë me roje nga shoqeritë private të
sigurimit”, me fond limit 1.785.333 lekë pa tvsh, parashikuar
për t’u zhvilluar më datë 13.02.2017, nga autoriteti kontraktor,
Gjykata e Apelit Vlorë.

Ankimues:

“Anakonda” shpk.
Lagjia “15 shtatori “, ish Shtëpia e Ushtarakëve, Gjirokastër.

Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Apelit Vlorë
Rr.”Transballkanike”,
pranë
Vlorë.

Baza Ligjore:

Zyrës

së

Punësimit,

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 Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për Miratimin e
Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e 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. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatori ekonomik ankimues ka prima facie interes
në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka pranuar
pjesërisht atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e
prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datë 03.02.2017 është publikuar procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me
Nr.REF-66494-02-02-2017, me objekt “Ruajtja e ndërtesës së Gjykatës dhe Prokurorisë së Apelit
Vlorë me roje nga shoqeritë private të sigurimit”, me fond limit 1.785.333 lekë pa tvsh, parashikuar
për t’u zhvilluar më datë 13.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Apelit Vlorë.
II.2. Në datën 03.02.2017 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
“Pasi u njohem me dokumentat e tenderit me objekt "Sherbim Ruajtje e Objektit me roje private per
nevoja te Gjykates se Apelit Vlore" me fond limit 1.785.333 (njemilion e shtateqind e tetedhjete e
pese mije e treqind e tridhjet e tre) leke pa TVSH, planifikuar per daten 13.02.2017, konstatuam
disa mangesi ne hartimin e dokumentave te tenderit.
Ne zbatim te nenit 63 te ligjit nr. 9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", te ndryshuar dhe
nenit 78 te V.K.M. nr. 914 date 29.12.2014 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik" te
ndryshuar, paraqitem formular ankese prane autoritetit kontraktor si shkalla e pare e ankimimit.
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Ne date 13.02.2017 u njohem ne rruge postare me shkresen nr. prot. date 10.02.2017 "Kthim
pergjigje", ku AK pretendon se kerkesat e kualifikimit te vendosura jane ne zbatim te dispozitave
ligjore ne nenligjore te prokurimeve publike dhe nuk ka marre ne konsiderate ankesen tone.
1. Dokumentat e tenderit jane hartuar me setin e vjeter te dokumentave te tenderit te cilet jane
shfuqizuar nga APP, e cila ka shpallur dokumentat e reja prej me shume se 1 viti. Kerkojme
modifikimin e dokumentave te tenderit sipas formatit te ri te miratuar nga APP duke
pasqyruar edhe modifikimet per pretendimet tona të mëposhtme.
2. Ne dokumentat e tenderit eshte kerkuar "VIera e kerkuar e sigurimit te ofertes eshte 35. 707
Leke (tridhjete e pese mije e shtateqinde e shtate) ". Sigurimi i ofertes mund te kerkohet
vetem per procedurat e prokurimit me fond limit mbi 200,000,000 leke kurse per procedurat
Kerkesa per Propozime, sic eshte rasti konkret, kjo kerkese eshte hequr nga APP me
ndryshimet ligjore qe u jane bere LPP. Mesa duket njesia e prokurimit nuk eshte e
azhomuar me keto ndryshime dhe as me setin e ri te dokumentave te tenderit. Kerkojme
heqjen e kerkeses per sigurim oferte.
3. Ne dokumentat e tenderit eshte kerkuar "(Certifikatat/Lejet e ushtrimit te profesionit per 14
(katermbedhjete) punonjes sherbimi te leshuara nga Drejtoria e Policise se Qarkut
Vlore. Vertetim leshuar nga Drejtoria, ,e Policese Qarkut Vlore, ku te jepet informacion per
numrin e punonjesve te certifikuar konform ligjit nr. 75/2014, date 10.07.2014 "Per
sherbimin privat te sigurise fizike", shoqeruar me listen emerore, certifikatat, lejet e
punonjesve te certifikuar ".
Ne rastin konkret, gjykojme se autoriteti kontraktor kerkesen per 14 punonjes sherbimi te
certifikuar, duhet ta percaktoje ne perputhje dhe ne perpjesetim me numrin e rojeve qe
duhen efektivisht per nje vendroje qe ka percaktuar ne dokumentat e tenderit. Ne kete rast,
kerkesa qe vertetimi i leshuar nga DPQ Vlore te kete nje numer prej 14 punonjes sherbimi,
eshte i ekzagjeruar dhe jo ne funksion te realizimit te objektit te kontrates.
Kerkojme uljen e numnt te punonjesve te sherbimit te certifikuar nga 14 ne aq sa eshte
numri i punonjesve te sherbimit, pra (3.5 ose 4). Kerkesa jone eshte ne perputhje me nenin
46 te LPP ku kerkohet qe kriteret e kualifikimit duhet te jene ne perpjestim me objektin e
prokurimit”.
II.3. Autoriteti Kontraktor me shkresën e datës 10.02.2017 i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
ankimues “Anakonda” sh.p.k në lidhje me pretendimet e ngritura prej tij duke deklaruar
mospranimin e ankesës.
III.4. Në datën 14.02.2017, operatori ekonomik “Anakonda” sh.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, në të cilën paraqet të njëjtat pretendime sikurse edhe pranë
autoritetit kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 43 prot., datë 20.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 219/2, datë
22.02.2017 me objekt “Informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
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Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Anakonda” sh.p.k se “Dokumentat e tenderit jane
hartuar me setin e vjeter te dokumentave te tenderit te cilet jane shfuqizuar nga APP, e cila ka
shpallur dokumentat e reja prej me shume se 1 viti. Kerkojme modifikimin e dokumentave te
tenderit sipas formatit te ri te miratuar nga APP”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në nenin 13, pika
2 dhe nenin 41, pika 1 të tij përcakohet se:
“Neni 13 “Agjencia e Prokurimit Publik”
2. Agjencia e Prokurimit Publik:
ç) harton dokumentet standarde të tenderit, që do të përdoren në procedurat e prokurimit, sipas
rregullave të prokurimit publik;
Neni 41 “Dokumentet e tenderit”
1. Autoriteti kontraktor, në hartimin e dokumenteve të tenderit, përdor dokumentet standarde, sipas
përcaktimit në rregullat e prokurimit dhe i vë në dispozicion falas në rrugë elektronike”.
Neni 42 “Sqarimet dhe ndryshimi në dokumentet e tenderit”
1. Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti
kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga
çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit
përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga
depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori
ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë
operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.
2. Autoriteti kontraktor, në çdo kohë, përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e ofertave
dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me kërkesë për sqarim nga një operator ekonomik,
mund të bëjë ndryshime në dokumentet e tenderit, përmes hartimit të një shtojce. Çdo shtojcë u
komunikohet menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit
dhe bëhet detyruese për ta. Shtojca vihet në dispozicion edhe në rrugë elektronike.
2/1. Në çdo rast, kur ndryshohen dokumentet e tenderit, autoriteti kontraktor zgjat afatin kohor për
dorëzimin e ofertës me 5 ditë, ndërsa për prokurimet mbi kufijtë e lartë monetarë me 10 ditë”.
III.1.2. Ndërsa në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, neni 10, përcaktohet se:
“Neni 10 Dokumentet standarde të tenderit
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APP-ja përgatit formatin e dokumenteve standarde të tenderit, që do të përdoren gjatë procedurave
të prokurimit. Këto dokumente japin informacion që ka lidhje me objektin e kontratës dhe llojin e
procedurës, i cili plotësohet, në çdo rast, nga autoritetet kontraktore. Gjatë përgatitjes së
dokumenteve të tenderit, autoriteti kontraktor përdor dokumentet standarde sipas përcaktimit në
rregullat e prokurimit dhe i vë në dispozicion falas në rrugë elektronike ose kundrejt pagesës, në
rastet kur vlerësohet nga autoriteti kontraktor në procedurat e prokurimit që nuk kërkojnë njoftim
publik, sipas nenit 38 të LPP. Në çdo rast, emrat dhe numri i operatorëve ekonomikë, që kanë
shfaqur interes për blerjen e dokumentacionit të tenderit apo këqyrjen e tij duhet të mbahen sekret”.
III.1.3. Komisioni i Prokurimit Publik pas verifikimit të dokumentave vëren se, autoriteti
kontraktor, ka bërë shpalljen e procedurës së prokurimit me objekt “Ruajtja e ndërtesës së Gjykatës
dhe Prokurorisë së Apelit Vlorë me roje nga shoqeritë private të sigurimit”, referuar dokumentave
standarde të tenderit të shfuqizuara, duke përfshirë si kritere të kualifikimit edhe kërkesën për
paraqitje të formularit të sigurimit të ofertës.
Duke qenë se dokumentet e tenderit, janë dokumentet, që autoriteti kontraktor ua vë në dispozicion
kandidatëve dhe ofertuesve të mundshëm për përgatitjen e ofertave dhe në hartimin e tyre, është
detyrim i autoritetit kontraktor që të përdorë dokumentet standarde të tenderit, të publikuara në
faqen zyrtare të APP (app.gov.al). Në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
Autoriteti kontraktor ka publikuar dokumentat e tenderit në kundërshtim me legjislacionin e
prokurimit publik në fuqi, duke iu referuar dokumentave standarde të tenderit të shfuqizuara; e për
rrjedhojë duhet të marrë masa për publikimin e dokumentave standarde të procedurës së prokurimit
në fjalë, konform dokumentave standarde të prokurimit në fuqi, të publikuara ne faqen zyrtare të
APP.
Pra pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” shpk qëndron.

III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Anakonda” sh.p.k se “Kerkojme heqjen e kerkeses per
sigurim oferte nga dokumentat standarde të tenderit”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se
III.2.1. Në dokumentat e tenderit shtojca 7, nëndarja 2 “Kritere e veçanta të kualifikimit”, pika 1,
gërma “a” të dokumentave të tenderit, rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar: “a.
Sigurimi i ofertes sipas Shtojcës 3”.
III.2.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson të sqarojë se në nenin 49, pika 1 të ligjit nr.9643,
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, përcaktohet se: “Në procedurat e prokurimit
me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve të
paraqesin sigurimin e ofertës, sipas rregullave të prokurimit publik.”
Ndërsa në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, neni 18, pika 1 dhe 2, përcaktohet se:
“Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor
mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas këtij neni. Në këtë rast, sigurimi
i ofertës ka formën e një depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë ose një shoqëri sigurimi, e
licencuar nga shteti për të ushtruar këtë veprimtari.”
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“Ofertuesit ose kandidatët e kualifikuar duhet të paraqesin sigurimin e ofertës, në vlerën 2% të
vlerës limit, të përcaktuar në dokumentet e tenderit. Në dokumentet e tenderit duhet të parashikohet
një periudhë vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës. Sigurimi i ofertës
duhet të jetë i vlefshëm gjatë gjithë kësaj periudhe.”
III.2.3. Nga interpretimi literal i dispozitës së mësipërme, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
kërkesa e mësipërme e lex specialis përmes të cilës autoritetet kontraktore mund t’u kërkojnë
ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës strictu sensu i drejtohet vetëm procedurës/ve (të cilat
gëzojnë një pozitë të veçantë nga LPP) të prokurimit mbi kufirin e lartë monetarë (referuar kufinjve
monetarë të parashikuar nga akti normativ në zbatim të ligjit).
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se sigurimi i ofertës është një kusht i cili
mund kërkohet nga autoriteti kontraktor në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i
lartë monetar.
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se meqënëse autoritetet kontraktore nuk mund të kërkojnë
sigurim oferte në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufirin e lartë monetar, referuar kjo analizës
së mësipërme, rrjedhimisht edhe Formulari i Sigurimit të Ofertës nuk duhet të kërkohet të paraqitet
nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit në fjalë.
Rrjedhimisht, sa më sipër analizuar, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” shpk
qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k, se “kerkojme uljen e numrit
te punonjesve te sherbimit te certifikuar nga 14, ne aq sa eshte numri i punonjesve te sherbimit”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën në shtojcën 6, nënndarja 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, pika 4, nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar kërkesa e mëposhtme:
“(Certifikatat / Lejet e ushtrimit te profesionit per 14 (katermbedhjete) punonjes sherbimi te
leshuara nga Drejtoria e Policise se Qarkut Vlore, Vertetim leshuar nga Drejtoria e Policise se
Qarkut Vlore, ku te jepet informacion per numrin e punonjesve te certifikuar konform ligjit
nr.75/2014, date 10.07.2014 "Per sherbimin privat te sigurise fizike", shoqeruar me listen emerore,
certifikatat/lejet e punonjesve te certifikuar”.
III.3.2. Ndërsa në shtojcën 9 “Specifikime teknike”, është parashikuar se:
“Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Vendroje për Gjykaten e Apelit Vlore, adresa: Rr.Transballkanike ,prane Zyres se Punes Vlore (një)
vendroje, me 3.5 punonjes ne muaj”.
III.3.3. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46, pika
1, germa “b” përcaktohet:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi
të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme,
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për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet
dhe jodiskriminuese”
“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”.
III.3.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave
të Prokurimit Publik”, neni 28, pika 2, përcaktohet se “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të
përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në
përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo
rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të
përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Në
varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kerkesat e veçanta për
kualifikim, duke mbajtur në konsideratë përmasat e kontratës që do të prokurohet sic është
përcaktuar edhe në rregullat e prokurimit publik.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontrator për paraqitjen e certifikatave
për 14 punonjës shërbimi është jopropocionale pasi e tejkalon volumin dhe kushtet e kontratës, kur
kërkohet që shërbimi i ruajtjes të kryhet me 1 (një) vendroje, me 3.5 punonjes ne muaj.
Vendosja e këtij kriteri në mënyrë joproporcionale me volumin e kontratës që prokurohet ndikon në
mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe trajtimin e barabartë të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi dhe bie në kundërshtim me nenin 1, pika 2 e
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, e për pasojë kriteri i
kërkuar nga autoriteti kontraktor duhet të modifikohet, duke ulur numrin e certifikatave në
përputhje me numrin e rojeve të kërkuar për kryerjen e shërbimit.
Bazuar në këtë arsyetim, rezulton se pretendimi i ankimuesit “Anakonda” shpk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Anakonda” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me Nr.REF-66494-02-02-2017, me objekt “Ruajtja e
ndërtesës së Gjykatës dhe Prokurorisë së Apelit Vlorë me roje nga shoqeritë private të
sigurimit”, me fond limit 1.785.333 lekë pa tvsh, parashikuar për t’u zhvilluar më datë
13.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Apelit Vlorë.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
7

3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Anakonda” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.219 Prot; Datë 14.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar

Anëtar

Anëtar

Anëtar

Leonard Gremshi

Hektor Balluku

Kleves Janku

Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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