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Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar
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Në mbledhjen e datës 05.11.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Ankimues:

“Modifikimi i dokumentave të tenderit në procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje materiale mjekësore për
shërbimin ortopedi-traumatologji”, me fond limit 10,668,662.45 lekë (pa
TVSH), i parashikuar për t’u zhvilluar më datë 04.11.2014 nga autoriteti
kontraktor, Qendra Spitalore Universitare “NËNË TEREZA”.
“BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k
Adresa: Rr.“Vallazën Huta”, Pall. Vila Park, 1/6/25
Tiranë

Palë e ankimuar:

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”
Adresa: Rr. “Dibrës”
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.1, datë 10.01.2007
“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 relatorët e çështjes z. Muharrem Çakaj, zj. Vilma
Kadesha dhe z. Denis Martopullo, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të pretendimeve të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, si 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, i cili e ka
pranuar atë pjesërisht dhe në vijim, operatori ka paraqitur ankesë me të njëjtin objekt, pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton
ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Operatori ekonomik 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 07.10.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje
materiale mjekësore për shërbimin ortopedi-traumatologji”, me fond limit 10,668,662.45 lekë
(pa TVSH), i parashikuar për t’u zhvilluar më datë 04.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Qendra
Spitalore Universitare “NËNË TEREZA”.
II.2. Në datën 10.10.2014 operatori ekonomik “BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
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(i)

Pas shqyrtimit të dokumentave të tenderit, konstatuam se produktet e kërkuara për
proteza totale janë specifikuar duke përdorur terma brand të firmës Smith & Nephew.
Oxydized Zirconium Ceramised Metal është brand dhe emërtim që specifikon qartë
produkte të kësaj firme. Specifikimet e kokës së femurit janë specifikime që plotësohen
vetëm nga Oxinium Femoral Head. Kërkesa teknike për përmasa të kokës ekstreme 1017.5 mm (artikulli 19 dhe 20) e bën procedurën të mbyllur vetëm për firmën në fjalë.
 Kokat e Femurit me Φ 28mm, oxydized zirconium ceramized metal 10.1mm deri
15mm
 Kokat e Femurit me Φ 28mm, oxydized zirconium ceramized metal 15.1mm deri
17.5mm
Specifikimi i mësipërm është bërë me qëllimin e vetëm që të favorizohet firma Smith &
Nephew, pasi nuk ka asnjë firmë tjetër që të prodhojë koka qeramike me përmasa të tilla
(si DePuy J & J, Zimmer, Biomet, etj.). Për më tepër, teknikisht nuk është e rekomanduar
të përdoren përmasa të tilla të kokës së femurit, pasi: rritet rreziku i frakturave në fund
të qafës nga mbingarkesat; ul shkallën e lëvizjes (Range of Motion ROM); rritet rreziku i
luxacioneve dhe ulet stabiliteti i protezës.
Për raste të tilla rekomandohet të rritet diametri i kokës së femurit, e cila mundëson
rritjen e stabilitetit të protezës dhe zvogëlon rrezikun e luxacioneve. Ka shumë studime
ndërkombëtare që vërtetojnë se protezat e mësipërme nuk kanë asnjë avantazh
krahasuar me produktet alternative prodhuar nga firmat e tjera.
Për këtë arsye kërkojmë që bazuar në LPP i cili përcakton se specifikimet teknike duhet
të mundësojnë një trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe të mos shërbejnë si
pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik, kërkojmë të ndryshohen
specifikimet teknike për artikujt 18 dhe 19 të DST (gjatësia e qafës), ose të hiqen.
Lutemi që specifikimet teknike të rivlerësohen duke bërë të mundur përfshirjen e të gjithë
operatorëve dhe firmave prodhuese me reputacion në fushë dhe pa ju referuar
produkteve të përcaktuara, të cilat kufizojnë garën dhe mundësinë e zgjedhjes së
produkteve nga specialistët e fushës.

(ii)

Kërkesa që firma ofertuese të sjellë si mostër në ditën e hapjes së tenderit setin e
protezave nuk është korrekt, pasi mjafton që ofertuesi të deklarojë se merr përsipër t’a
lëvrojë setin e instrumentave të përcaktuara nga firma prodhuese (nëse shpallet fitues)
së bashku me protezat objekt i kësaj kontrate.

(iii)

Kërkesa për një sistem trapan sharre që të lëvrohet me protezat është e ekzagjeruar, pasi
ky është një sistem që nuk ka të bëjë me setin e instrumentave, por është pajisje e
investimit kapital njësoj si pajisjet e tjera që instalohen në një sallë operacioni (si
llampa e oparacionit, monitori, aparati i narkozës, etj), për më tepër pavioni i ortopedisë

3

do të furnizohet me 5 sisteme të tilla sipas procedurës së tenderit të përfunduar për
pajisje mjekësore.
Lutemi të hiqet kjo kërkesë për sa kohë nuk është pjesë e ofertës ekonomike.
II.3. Në datën 13.10.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k, duke e pranuar pjesërisht ankesën me argumentimin si më
poshtë (autoriteti ka përgatitur edhe shtojcën përkatëse, të cilën e ka pasqyruar edhe në sistemin
elektronik të prokurimeve, ku krahas ndryshimeve të kryera, evidentohet edhe shtyrja e afatit të
paraqitjes së ofertave me 5 ditë, duke përcaktuar si datë të zhvillimit të tenderit datën
04.11.2014):
(i)

Pretendimi i parë i operatorit ekonomik, merret parasysh pjesërisht dhe do të bëhet një
riformulim i kësaj pike si më poshtë, pasi sjell konfuzion për operatorët ekonomikë:
Në shtojcën 10, “Sasia dhe grafiku i lëvrimit”, në tabelën e artikujve me numër rendor
15, 16, 17, 18, 19 dhe 20, gjithashtu tek specifikimet teknike të përgjithshme të kërkuara
në tender, do të hiqet termi “oxydized zirconium ceramized metal”.
Ishte: “Kokat e Femurit me Φ 28 mm, oxydized zirconium ceramized metal”, bëhet:
“Kokat e Femurit me Φ 28 mm. Përbërja e materialit të jetë: qeramikë, ose qeramikë e
materializuar, ose Zirconium, ose me karakteristika fiziko-kimike dhe biokompatibilitet të
krahasueshme të tyre.”
Sqarojmë se kërkesat për përbërjen e materialit, termi “zirconium ceramized metal”, nuk
është parësor dhe përjashtues, përkundrazi cilësohet një nga llojet e materialeve të
kërkuara pa përjashtuar përbërje, apo kompani të tjera.
Lidhur me pretendimin e dytë të ankimuesit, sqarojmë se përmasat e kokës femorale
diapazoni 10-17.5 mm dhe konkretisht artikujt 18 dhe 19, si numër rendor në tabelën e
artikujve me përmasa 10.1-15 mm dhe 15.1-17.5 mm, hyn në dimensionet më të
përdorshme në praktikën e përditshme të shërbimit dhe nuk mund të hiqet nga kërkesat e
tenderit.
Shifrat lidhen me dimensionet reale të qafës femorale të cilat variojnë nga pacienti në
pacient dhe për këtë arsye kërkesën tonë e fillojmë nga -3.15 mm deri në 17.5 mm.
Pretendime që përmasa të tilla të kokës qeramike nuk rekomandohen, sepse rrisin
rrezikun e frakturave nuk qëndron dhe nuk është i konfirmuar nga eksperienca jonë, apo
praktika të punës së deritanishme të shërbimit.
Sa më sipër, ky pretendim nuk qëndron, pasi nuk diskriminon pjesëmarrjen e firmave të
tjera.

(ii)

Lidhur me pretendimin mbi paraqitjen e mostrave, sqarojmë se ky kriter është mbështetur
në LPP dhe rregullat e prokurimit publik. Seti i instrumentave që shërbejnë për
implantimin e endoprotezave ku përfshihen si instrumenta përgatitore (sharrë trapan,
freza, raspatore), ashtu edhe instrumentat implantuese (orientues, shtytës, etj.), është
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specifik për çdo kompani prodhuese dhe duhet të jetë pjesë e ekspozimit, gjatë procedurës
së zhvillimit të tenderit, për të verifikuar në vend kompatibilitetin e komponentëve. Pjesa
e setit nuk konsiderohet investim, por pajisje në përdorim deri në konsumimin total të
implanteve sikurse citohet në DST dhe konkretisht: “Seti i veglave për endoprotezim
parcial pa çimento të përputhet me llojin e protezës dhe elementeve të saj siç janë
përshkruar në të dhënat e mësipërme teknike. Këto sete veglash të jepen në përdorim deri
sa të bëhet konsumimi i plotë i implanteve. Të shoqërohet seti i veglave me një trapan
sharrë me bateri, të shoqëruara me nga një bateri dhe karikues baterie. Këto trapane të
jepen në përdorim deri në konsumin e plotë të implanteve.”
II.4. Në datë 13.10.2014 operatori ekonomik “BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k, ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
II.5. Në datë 24.10.2014, me shkresën nr. 4598/1 prot., datë 23.10.2014, me objekt “Informacion
për Urdhër Pezullimin nr.prot.1683/1, datë 20.10.2014 të KPP, dërguar me shkresën nr.4598,
datë 22.10.2014, pranë QSUT “Nënë Tereza”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik
“BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k.
II.6. Në datën 03.11.2014 (në vijim të kërkesës së Komisionit të Prokurimit Publik me nr.1683/3
prot, datë 30.10.2014), pranë KPP-së u zhvillua një seancë dëgjimore, me praninë e
përfaqësuesve të operatorit ekonomik ankimues dhe autoritetit kontraktor.

III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k, mbi
“...specifikimet teknike për artikujt 19 dhe 20 të DST”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
(i)

Në Shtojcën 10, “Sasia dhe grafiku i lëvrimit”, autoriteti ka evidentuar një tabelë me
të gjitha produktet/artikujt që do të lëvrohen, në pikat 19 dhe 20 të së cilës
përcaktohet shprehimisht:
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19. Kokat e Femurit me Φ 28mm, oxydized zirconium ceramized metal 10.1mm deri
15mm;
20. Kokat e Femurit me Φ 28mm, oxydized zirconium ceramized metal 15.1mm deri
17.5mm
III.1.2. Pas ankesës së operatorit ekonomik “BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k, autoriteti
kontraktor ka vendosur modifikimin e kriterit të mësipërm, si dhe ka përgatitur shtojcën
përkatëse, të cilën e ka pasqyruar edhe në sistemin elektronik të prokurimeve, ku krahas
ndryshimeve të kryera, evidentohet edhe shtyrja e afatit të paraqitjes së ofertave me 5 ditë, duke
përcaktuar si datë të zhvillimit të tenderit datën 04.11.2014:
“Në shtojcën 10, “Sasia dhe grafiku i lëvrimit”, në tabelën e artikujve me numër rendor
15, 16, 17, 18, 19 dhe 20, gjithashtu tek specifikimet teknike të përgjithshme të këkuara
në tender, do të hiqet termi “oxydized zirconium ceramized metal”.
Ishte: “Kokat e Femurit me Φ 28 mm, oxydized zirconium ceramized metal”, bëhet:
“Kokat e Femurit me Φ 28 mm. Përbërja e materialit të jetë: qeramikë, ose qeramikë e
materializuar, ose Zirconium, ose me karakteristika fiziko-kimike dhe biokompatibilitet të
krahasueshme të tyre.”
III.1.3. Duke qenë se autoriteti kontraktor ka pranuar pretendimin e operatorit ekonomik
ankimues, lidhur me përbërjen e materialit të përdorur për produktet e kërkuara, aktualisht
ankesa e operatorit ekonomik ankimues reduktohet në pretendimet e tij, mbi diapazonin e
vendosur nga autoriteti në pikat 19 dhe 20 të Shtojcës 10, lidhur me përmasat e kokës femorale.
III.1.4. Sa më sipër, për të vlerësuar sa më drejt rrethanat, si dhe për të sqaruar çdo paqartësi,
lidhur me procedurën në fjalë (dhe më konkretisht me hartimin e specifikimeve teknike, si dhe
vendosjen e përmasave të lartpërmendura), Komisioni i Prokurimit Publik zhvilloi një seancë
dëgjimore, me praninë e përfaqësuesve të operatorit ekonomik ankimues dhe autoritetit
kontraktor (seancë e cila u zhvillua pranë KPP-së në datën 03.11.2014).
III.1.5 Mbështetur në informacionin e paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe duke u bazuar në
deklarimet e pjesëmarrësve gjatë seances dëgjimore, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
Autoriteti kontraktor, pasi identifikon nevojat për mallra (material mjekimi), është në të drejtën e
tij të hartojë specifikimet teknike të këtyre mallrave (materialeve të mjekimit), por në përputhje
me nenin 23 të Ligjit “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar. Në rastin konkret autoriteti
kontraktor kërkon të prokurojë materiale mjekësore për shërbimin ortopedi-traumatologji, dhe
në përputhje me kërkesën e vet ka identifikuar sasinë e artikujve dhe specifikimet teknike
përkatëse.
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Në lidhje me specifikimet teknike të artikujve 19 dhe 20, të kontestuara nga operatori ekonomik
ankmues, bazuar në deklarimet e përfaqësuesit të autoritetit kontraktor, rezulton se pavarësisht se
këto përmasa janë të rralla, referuar eksperiencës mjekësore ato hasen tek pacientë të veçantë e
për pasojë me të drejtë kërkohen të prokurohen nga autoriteti kontraktor. Por, nga ana tjetër
përfshirja e këtyre artikujve që hasen “rrallë”, në të njëjtën procedurë me artikujt e tjerë
mjekësorë, të cilët sikurse u pranua nga pjesëmarrësit në seancën dëgjimore, janë shumë më të
përdorshëm dhe përbëjnë shumicën e rasteve, gjykojmë se e kufizon konkurrencën në një
procedurë prokurimi.
Lidhur me sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik duke mirëkuptuar plotësisht nevojën e
autoritetit kontraktor për prokurimin e artikujve 19 dhe 20, gjykon se referuar Kreut II, pika “3”
gërma “dh” të VKM nr. 1 datë 10.01.2007 “Për Rregullat e prokurimit Publik” i ndryshuar, ku
parashikohet se: “Kontrata ndahet në LOTE, kur përbëhet nga punë, mallra apo shërbime,
homogjene ose të ngjashme, dhe kur vlera e kombinuar është e tillë që vetëm një numër i vogël
operatorësh ekonomikë do të ishin në gjendje t’i siguronin ato. Kjo mënyrë mund të përdoret
veçanërisht për të nxitur pjesëmarrjen e biznesit, të vogël e të mesëm, apo për të ulur kostot
administrative të autoritetit kontraktor”, autoriteti kontraktor duhet të marrë masat për ndarjen e
procedurës në LOTE.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k, mbi
“...paraqitjen e mostrave të setit të protezave, si dhe trapanit të sharrës, në ditën e hapjes së
tenderit”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
(i)

Në Shtojcën 7, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3 (“kapaciteti teknik”),
shkronja “e”, si dhe në Shtojcën 8, “Specifikimet Teknike”, autoriteti ka përcaktuar:
“Materialet e kërkuara në tender të endoprotezës, të traumës dhe seti i veglave, trapani
sharra, bateria dhe karikuesi i saj, të sillen mostrat e tyre ditën e hapjes së tenderit pranë
Zyrës së Prokurimeve të QSUT, ku të përcaktohet objekti i prokurimit.”

(ii)

Në Shtojcën 10, “Sasia dhe grafiku i lëvrimit”, autoriteti ka përcaktuar:
 Seti i veglave për endoprotezim parcial pa çimento të përputhet me llojin e protezës
dhe elementeve të saj sic janë përshkruar në të dhënat e mësipërme teknike. Këto sete
veglash të jepen në përdorim deri sa të bëhet konsumimi i plotë i implanteve.
 Të shoqërohet seti i veglave me një trapan sharrë me bateri, të shoqëruara me nga
një bateri dhe karikues baterie. Këto trapane të jepen në përdorim deri në konsumin e
plotë të implanteve.
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III.2.1. Nga verifikimi i të gjithë produkteve/artikujve që kërkohet të lëvrohen nëpërmjet kësaj
procedure prokurimi (të cilat janë evidentuar në tabelën e shtojcës 10 të lartpërmendur), nuk
rezulton që autoriteti kontraktor të ketë përfshirë produktet/artikujt seti i veglave dhe “trapan
sharrë me bateri”.
III.2.2. Në kreun III, pika 3/“b” të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet se:
“Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë
se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:
 dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet
teknike dhe/ose;
 dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.
Autoriteti kontraktor mund të kërkojë dhe 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 ekskluzivisht në kontroll të autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit me
kërkesën e tij, 30 ditë pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë
objekt shqyrtimi administrativ apo gjyqësor. “Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet,
mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 ditëve nga marrja e vendimit
përfundimtar të anulimit”.
III.2.3. Në rastin konkret gjykojmë se me të drejtë autoriteti kontraktor ka kërkuar paraqitjen e
mostrave për artikujt që kërkon të prokurojë, por në lidhje me kërkesë për paraqitjen në ditën e
tenderit të setit të veglave, apo trapan sharrë, gjykojmë se kjo kërkesë e autoritetit kontraktor
është e ekzagjeruar dhe nuk gjen mbështetje ligjore në RrPP dhe LPP, pasi:
Së pari, këto dy artikuj nuk janë në listën e artikujve që do të prokurohen nga autoriteti
kontraktor;
Së dyti, sqarojmë se nëse autoriteti kontraktor e konsideron të nevojshme setin e veglave, kjo
mund të përmbushet edhe nga kriteret e tjera si paraqitja e katalogjeve me të dhënat teknike
përkatëse.
Së treti, sqarojmë se autoriteti kontraktor mund t’i kërkojë për t’a patur në përdorim setin e
veglave, vetëm operatorit ekonomik të shpallur fitues të procedurës.
Sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k,
qëndrojnë.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
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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 “BIOMETRIC ALBANIA”
sh.p.k, për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje materiale
mjekësore për shërbimin ortopedi-traumatologji”, me fond limit 10,668,662.45 lekë (pa
TVSH), i parashikuar për t’u zhvilluar më datë 04.11.2014 nga autoriteti kontraktor,
Qendra Spitalore Universitare “NËNË TEREZA”.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me arsyetimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
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 “BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1683 Protokolli,
Datë 17.10.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Kryetar
Denar Biba
Punoi: F.Alimehmeti
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