
Adr. Rr. “Skënderbeu”, godina 15, Tel. 05912/2404/ 22605, www.prrenjas.al, e-mail: bashkiaprrenjas@hotmail.com

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PRRENJAS

Nr. _____ prot. Prrenjas, më 19.03.2020
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: “Loshi Bl” shpk, me Nipt J67902618M me adrese Elbasan, Qukës, Lagjja nr.1, Rruga Nacionale, banese
private nr.pasurie 509, zona kadastrale 3120, me administrator Z.Barjam Loshi
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim – pune”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-50416-02-13-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i kanaleve vaditese, Bashkia Prrenjas”
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr.6 datë 17 Shkurt 2020

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Fondi limit: 4,333,328 (katër milionë e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e njëzetë e tetë) lekë pa TVSH

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “2 N” sh.p.k, me NIPT L31615017L, me adrese Tirane, Paskuqan, Lagjia “Paskuqan Fushe”
Rruga “Demokracia”, Pallati nr.2, kati i pare, me administrator Z.Ndricim Stojku me oferte ekonomike
3,242,944.53 (tre milion e dyqind e dyzet e dy mije e nenteqind e dyzet e kater mije pike pesedhjete e tre) leke
pa TVSH.
2.“Infinit” shpk, me NIPT J74304623M, me administrator Z.Kujtim Bregu, me adresë: Korce, Udenisht, Fshati
Memlisht, Poligoni Parafabrikat Guri i Kuq me ambient me nr.pasurie 731/48, zona kadastrale 2648 me oferte
ekonomike 2,601,934 (dy milion e gjashteqind e nje mije e nenteqind e tridhjete e kater) leke pa TVSH.
3.“Loshi Bl” shpk, me Nipt J67902618M me adrese Elbasan, Qukës, Lagjja nr.1, Rruga Nacionale, banese
private nr.pasurie 509, zona kadastrale 3120, me administrator Z.Barjam Loshi me oferte ekonomike 3,195,463
(tre milion e njeqind e nentedhjete e pese mije e katerqind e gjashtedhjete e tre) leke pa TVSH.
4.“Colombo” sh.p.k me NIPT J82916489E me administrator Znj.Diana Laba me adrese Fier, Lagjja Kryengritja
e Fierit, rruga Vangjel Rrushku, godina nr.67 me oferte ekonomike 3,722,452 (tre milion e shtateqind e njezet e
dy mije e katerqind e pesedhjete e dy) leke pa TVSH.
5.“Avduli” sh.p.k me NIPT: J66703306O me adrese Vlore, Lagjja 10 Korriku, Rruga Perlat Rexhepi, Objekt 3-
katesh nr.4, Kati 1 me adm. Z.Arben Avduli me oferte ekonomike 3,242,095 (tre milion e dyqind e dyzet e dy
mije e nentedhjete e pese) leke pa TVSH.
6.“Nika” shpk me NIPT:J76705047U me adrese Shkoder, Lagjia Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu, godine 8-
kateshe, kati I, Zona kad.8593, nr pasurie 5/587 me adm.Znj.Shpresa Nika me oferte ekonomike 3,196,553 (tre
milion e njeqind e nentedhjete e gjashte mije e peseqind e pesedhjete e tre) leke pa TVSH.
7.“Delia Impex” shpk me NIPT K57123001R me adrese Shkoder Kastrat, Bajze, Qender Bajze, godine 2-
kateshe, nr.pasurie 2/7+1-1, zona kadastrale 3982 me administrator Z.Mario Delia me oferte ekonomike
3,665,436.9 (tre milion e gjashteqind e gjashtedhjete e pese mije e katerqind e tridhjete e gjashte pike nente) leke
pa TVSH.
8.“Leon Konstruksion” shpk me NIPT K71820009I me adrese Tirane Rruga “Tish Dahia”, Kompleksi Kika 2,
Pall.9, kati 8 me administrator Z.Florenc Sharka me oferte ekonomike 3,332,462.2 (tre milion e treqind e
tridhjete e dy mije e katerqind e gjashtedhjete e dy pike dy) leke pa TVSH.
9.“Liqeni VII” sha me NIPT K01730502W me adresse Durres, Shkozet, L.14 me administrator Znj.Resilda
Kalia me oferte ekonomike 3,946,142 (tre milion e nenteqind e dyzet e gjashte mije e njeqind e dyzet e dy) leke
pa TVSH.
10. “Rafin Company” shpk me NIPT L52125110A me adrese Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga “Gjik
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Kuqali”, godine banimi 6-8 kate dhe 2 kate nentoke, kati 1, aparatamenti nr.4, seksioni 2, pallati “C & S” me
administrator Z.Renido Petritaj me oferte ekonomike 3,627,410.6 (tre milion e gjashteqind e njezet e shtate mije
e katerqind e dhjete pike gjashte) leke pa TVSH.
11.“Shamo Construction” shpk me Nipt: L01326020F me adresë: Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Bulevardi
Bajram Curri, Godina 8/1, Kati 10, Ap.37, mbrapa Pallateve Agimi, me administrator Z.Bardhi Shamo me oferte
ekonomike 3,528,519 (tre milion e peseqind e njezet e tete mije e peseqind e nentembedhjete) leke pa TVSH.
12.“Spektri” shpk, me Nipt J62903555F, me adresë: Fier L.Konferenca Pezes, me administrator Robert Yzeiraj
me oferte ekonomike 3,748,737 (tre milion e shtateqind e dyzet e tete mije e shtateqind e tridhjete e shtate) leke
pa TVSH.

***
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1.“Infinit” shpk, me NIPT J74304623M, me administrator Z.Kujtim Bregu, me adresë: Korce, Udenisht, Fshati
Memlisht, Poligoni Parafabrikat Guri i Kuq me ambient me nr.pasurie 731/48, zona kadastrale 2648 .
2.“Colombo” sh.p.k me NIPT J82916489E me administrator Znj.Diana Laba me adrese Fier, Lagjja Kryengritja
e Fierit, rruga Vangjel Rrushku, godina nr.67 .
3“Avduli” sh.p.k me NIPT: J66703306O me adrese Vlore, Lagjja 10 Korriku, Rruga Perlat Rexhepi, Objekt 3-
katesh nr.4, Kati 1 me adm. Z.Arben Avduli .
4. .“Delia Impex” shpk me NIPT K57123001R me adrese Shkoder Kastrat, Bajze, Qender Bajze, godine 2-
kateshe, nr.pasurie 2/7+1-1, zona kadastrale 3982 me administrator Z.Mario Delia .

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. “Infinit” shpk, me vlere 2,601,934 (dy milion e gjashteqind e nje mije e nenteqind e tridhjete e kater) leke
pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se:
Oferta e operatorit ekonomik “Infinit” shpk, rezultoi anomalisht të ulët, komisioni i vlerësimit të ofertave I ka
kërkuar sqarime ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të saj, konkretisht:

KVO i ka derguar ne SPE mesazh elektronik ,ne date 03.03.2020 ora 12:38 dhe i ka lene OE “Infinit” shpk ,
nje afat 3 ditor per agumentimin e ofertes se tij ekonomike e cila rezultoi si anomalisht të ulët , ofertuesi
duhet te argumentote dhe dokumentote me prova shkresore (analizen teknike te cmimeve bashkengjitur me
procesverbalin) sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të
Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Per prokurimin publik” i ndryshuar.

Bazuar ne nenin 66 pika 5 te VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”: “Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të
kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin
56 të LPP. Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore sqarimet
për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP”.

Sa me siper KVO ka shtyre afatin e vleresimit te procedures per shkak te pritjes se kthim pergjigjes se OE ne
SPE.
Rezultoi se OE “Infinit” shpk nuk ka kthyer pergjigje ne SPE sipas kerkeses se KVO per argumentinm te ofertes
anomalisht te ulet brenda dates 09.03.2019, afatit 3 ditor te parashikuar ne nenin 56 te Ligjit Nr.9643, datë
20.11.2006 “Per prokurimin publik” i ndryshuar, duke mos argumentuar oferten anomalisht te ulet.
Referuar nenit 56 te Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Per prokurimin publik” i ndryshuar pika 2:
“Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të informacionit
të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të infomacionit të
paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj”.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave refuzon oferten anomalisht te ulet te OE “Infinit” shpk ne perputhje me nenin
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56 te LPP pasi OE nuk ka paraqitur asnje informacion qe KVO te bindet per rregullsine e elementeve te ofertes.
Ne keto kushte KVO konstaton se oferta nuk përmban të saktë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e
tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në mbështetje të pikës 3 të nenit 66 të VKM Nr.914, datë
29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53,56 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin
publik” i ndryshuar si dhe nenit 66 pika 5 te VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, Dokumentave Standarde të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e OE “Infiniti” sh.p.k
nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar si ofertë të pavlefshme.

2. “Colombo” sh.p.k me oferte ekonomike 3,722,452 (tre milion e shtateqind e njezet e dy mije e katerqind e
pesedhjete e dy) leke pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se:

 Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

 I plotëson kriteret e vecanta të kapacitetit ekonomik.

 Nuk i plotëson kriteret e vecanta të kapacitetit teknik.

OE “Colombo” shpk nuk ka paraqitur Formularet e Deklarimit te Pagesave per muajin Janar 2020 (muaji i
fundit nga data e hapjes se tenderit) te kerkuar ne pike 2.3.3 te kritereve te vecanta te DT: ”Si dëshmi për fuqinë
punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, kandidati/ofertuesi duhet të vërtetojë se ka të
siguruar mesatarisht (përfshirë stafin tekniko-menaxherial) 8 punonjës, për muajin e fundit (nga data e hapjes se
tenderit) Për plotësimin e kriterit të mësipërm kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:
a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj.
b. List-pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per secilin nga muajt e

kerkuar, shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet shoqërore.

Pagesat e detyrimeve të kontributeve shoqërore dhe shëndetsore paguhen brenda datës 20 të muajit pasardhës
bazuar kjo ne Ligjin Nr.9136, datë 11.9.2003 i ndryshuar, “Per mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te
sigurimeve shoqerore dhe shendetesore ne Republiken e Shqiperise”, Neni 11 ku parashikohet se: “1) Deklarimet
e parashikuara në nenin 10 dhe pagesa e kontributeve bëhen në afatet e mëposhtme: a) nga personat juridike,
përjashtuar personat juridike te regjistruar si tatimpagues të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e
vogël, brenda datës 20 te muajit pasardhës”, ndërsa tenderi është zhvilluar në 24 Shkurt 2020, afati per pagesen
e detyrimeve per muajin Janar 2020 ka qene data 20 Shkurt 2020.

OE “Colombo” shpk ka paraqitur vertetimin per kontributet e sigurimeve shoqerore me nr.T01839251 date
18.02.2020 nga ku rezulton se operatori ekonomik la kontribute te pa paguara ne nje vlere prej 445,524 leke
detyrime.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në
dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në mbështetje të pikës 3 të nenit 66 të VKM
Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik”
i ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e OE “Colombo” sh.p.k
nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar si ofertë të pavlefshme.

3.“Avduli” sh.p.k me oferte ekonomike 3,242,095 (tre milion e dyqind e dyzet e dy mije e nentedhjete e pese)
leke pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se:

 I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

 I plotëson kriteret e vecanta të kualifikimit.
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 Nuk i plotëson kriteret e vecanta të kapacitetit teknik.

OE “Avduli” shpk nuk ka paraqitur Formularet e Deklarimit te Pagesave per muajin Janar 2020 (muaji i fundit
nga data e hapjes se tenderit) te kerkuar ne pike 2.3.3 te kritereve te vecanta te DT: ”Si dëshmi për fuqinë
punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, kandidati/ofertuesi duhet të vërtetojë se ka të
siguruar mesatarisht (përfshirë stafin tekniko-menaxherial) 8 punonjës, për muajin e fundit (nga data e hapjes se
tenderit) Për plotësimin e kriterit të mësipërm kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:
c. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj.
d. List-pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per secilin nga muajt e

kerkuar, shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet shoqërore.

Pagesat e detyrimeve të kontributeve shoqërore dhe shëndetsore paguhen brenda datës 20 të muajit pasardhës
bazuar kjo ne Ligjin Nr.9136, datë 11.9.2003 i ndryshuar, “Per mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te
sigurimeve shoqerore dhe shendetesore ne Republiken e Shqiperise”, Neni 11 ku parashikohet se: “1) Deklarimet
e parashikuara në nenin 10 dhe pagesa e kontributeve bëhen në afatet e mëposhtme: a) nga personat juridike,
përjashtuar personat juridike te regjistruar si tatimpagues të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e
vogël, brenda datës 20 te muajit pasardhës”, ndërsa tenderi është zhvilluar në 24 Shkurt 2020, afati per pagesen
e detyrimeve per muajin Janar 2020 ka qene data 20 Shkurt 2020.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në
dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në mbështetje të pikës 3 të nenit 66 të VKM
Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Komisioni konstatoi se oferta është
e pavlefshme.
Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik”
i ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e OE “Avduli” sh.p.k
nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar si ofertë të pavlefshme.
4.“Delia Impex” shpk me oferte ekonomike 3,665,436.9 (tre milion e gjashteqind e gjashtedhjete e pese mije e
katerqind e tridhjete e gjashte pike nente) leke pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se

 Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

 I plotëson kriteret e vecanta të kapacitetit ekonomik.

 Nuk i plotëson kriteret e vecanta të kapacitetit teknik.

1. Operatori ekonomik “Delia Impex” shpk në përgjigje të pikës 1, germa g, të Kritereve të Veçanta për
kualifikim në Dokumentat Standarte të Tenderit, në të cilën kërkohet:
“Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të
energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”. OE “Delia Impex” shpk ka paraqitur
“Vërtetim Debie” nr.3864 prot, dt 20.12.2019 në të cilën rezulton se perdoruesi “Delia Impex” shpk ka n total 0 leke
detyrime per faturat e energjise elektrike, vlere e llogaritur deri ne daten 20.12.2019, përfshirë faturën koherente të
muajit Nentor 2019.
Në nenin 26, pika 7 germa c të VKM nr. 914, date 29.12.2014 për: “Miratimin e rregullave te prokurimit publik”
përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike Autoriteti Kontraktor kërkon:
- Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave

të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë
elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e
papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi
në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë)
ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik.

Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me VKM nr.108, datë
21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve familjarë”, përcaktohet
shprehimisht që: “9.1 Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë

http://www.prrenjas.al


Adr. Rr. “Skënderbeu”, godina 15, Tel. 05912/2404/ 22605, www.prrenjas.al, e-mail: bashkiaprrenjas@hotmail.com

elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo
më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar”.

Sa më sipër, Komisioni i Vleresimit të ofertave gjykon se me anë të dokumentacionit që ka paraqitur në sistemin
elektronik, Operatori ekonomik nuk e ka plotësuar kriterin e vendosur ne Dokumentat Standarte te Tenderit pasi
vërtetimi i paraqitur për shlyerjen e detyrimeve te energjisë elektrike për kontratën në emër të abonentit nuk
vërteton shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike për periudhën më të fundit para hapjes
së ofertave që tashmë ishte maturuar. Proçedura e prokurimit: “Rikonstruksion i kanaleve vaditese, Bashkia
Prrenjas”, është zhvilluar në datë 24.02.2020, ndërkohë që në Vërtetimin e paraqitur nga OSHEE deklarohet se
përfshihet fatura koherente e muajit Nentor, nderkohe qe muaji Dhjetor rezulton si i pa paguar, fatura e muajit
Dhjetor eshte fature e maturuar tashmë pasi afatin e fundit të pagesës e ka pasur deri ditën e fundit të muajit
Janar. Sa më sipër arsyetuar operatori ekonomik “Delia Impex: shpk me dokumentacionin e paraqitur nuk
vërteton shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike.

2. OE “Delia Impex” shpk nuk ka paraqitur mjet kamioncine te kerkuar ne piken 2.3.7 te kritereve te vecanta te
kualifikimit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se OE nuk ka paraqitur te sakte dokumentat e kerkuara ne DT si
rrjedhojë oferta nuk përmban te sakta dokumentat e kërkuara në dokumentet e tenderit, referuar listës së
kërkesave të tenderit, në mbështetje të pikës 3 të nenit 66 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”.

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik”
i ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e OE “Delia Impex”
sh.p.k nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar si ofertë të pavlefshme.

***

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Loshi Bl” shpk, me Nipt
J67902618M me adrese Elbasan, Qukës, Lagjja nr.1, Rruga Nacionale, banese private nr.pasurie 509, zona
kadastrale 3120, me administrator Z.Barjam Loshi me oferte ekonomike me një vlerë të përgjithshme prej
3,195,463 (tre milion e njeqind e nentedhjete e pese mije e katerqind e gjashtedhjete e tre) leke pa TVSH,
është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Prrenjas sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i akordohet
ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.03.2020

Ankesa: Nuk ka pasur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

NURI BELBA

http://www.prrenjas.al

