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MARRËVESHJA E KRIJUESIT TË TREGUT

lidhur ndërmjet:

Krijuesi i Tregut- Kompanisë [vendosni emrin e Kompanisë] me nr. regj. [vendosni

numrin e regjistrimit] në [vendosni shtetin e rezidencës] Regjistri i Kompanisë ;

dhe

BSHEE- Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike, një kompani Shqiptare me nr.
regj. XXXXX në regjistrin e Kompanive Shqiptare.

Krijuesi i Tregut dhe Bursa e Energjisë Elektrike janë këtu e tutje të referuara si
"Palët" dhe individualisht si "Pala".

1. TË PËRGJITHSHME

1.1 BSHEE funksionon në tregjet e tregtimit të kontratave të energjisë elektrike me
shpërndarjen fizike në Shqipëri. Krijuesi i Tregut ka hyrë në një Marrëveshje
Pjesëmarrësi me BSHEE për Tregun Shqiptar të një Dite më Parë dhe ka aplikuar për
miratimin e BSHEE për tu bërë një Krijues Tregu në këtë treg.

1.2 Me anë të kësaj marrëveshjeje Krijuesi i Tregut fiton të drejta dhe merr përsipër detyrimet
e një Krijuesi të Tregut në Tregun Shqiptar të një Dite më Parë. Kjo marrëveshje plotëson
marrëveshjet përkatëse të anëtarësimit me pjesëmarrësin dhe Rregulloret përkatëse të
Tregtimit.

2. INTERPRETIMI

2.1. Termat dhe shprehjet e përcaktuara në Përkufizimet e Rregullave të Tregut (Shtojca 1-
Specifikimi i Produktit - Rregullat e Tregtimit) do të kenë të njëjtin kuptim kur të
përdoret në këtë marrëveshje, dhe çdo parim i interpretimit të Rregullave të Tregut do
të zbatohet siç duhet në këtë marrëveshje. Përveç kësaj, termat e mëposhtëm do të kenë
kuptimin si më poshtë:

a) “Programi i Faturave” - do të thotë Rregullat e Tregtimit, shtojca 5.

b) “Grup”- do të thotë Pjesëmarrësi, çdo subjekt i kontrolluar nga
pjesëmarrësi, çdo subjekt që kontrollon pjesëmarrësin, si dhe çdo subjekt
nën kontroll të përbashkët me pjesëmarrësin.

c) “Rregullat e Tregtimit” - do të thotë urdhërat e lëshuara nga Bursa
Shqiptare e Energjisë Elektrike në çdo kohë për të drejtuar Tregtimin në
Tregjet Fizike, duke përfshirë edhe Shtojcat e Tregtimit dhe Marrëveshjet e
Tregtimit.
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2.2. Në rast konflikti me Rregullat e Tregut, kjo marrëveshje do të prevalojë.

3. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E KRIJUESIT TË TREGUT

3.1. Krijuesi i Tregut do të kuotojë çmimet e detyrueshme të ofertës për Produktet me një
vëllim dhe kërkesa minimale të shpërndarjes, siç përcaktohet në Aneksin 1 të këtij
aneksi (Vëllimi minimal dhe kërkesat e shpërndarjes).

3.2. Çdo Porosi e kuotuar nga Krijuesi i Tregut do të zëvendesohet me një Porosi të re pa
vonesa të pabaza pasi një Transaksion të jetë kryer.

3.3. Krijuesi i Tregut do të kuotojë çmimet në përputhje me këtë Marreveshje në gjithë ditët
e Tregtimit, në periudhën nga 30 minuta pas fillimit të Orëve të Tregtimit deri në fund
të Orëve të Tregtimit, me përjashtimet e dhëna në këtë Marrëveshje, përfshirë si më
poshtë.

3.4 Krijuesi i Tregut ka të drejtën të çlirohet nga detyrimet e tij të kuotimit për një periudhë
totale prej 10 Ditësh Tregtimi gjatë një viti kalendarik, ashtu si është rënë dakord me Bursën
Shqiptare të Energjisë Elektrike,por jo më pak se një muaj më parë se dita e fillimit të një
çlirimi të tillë.

3.5 Krijuesi i Tregut ka të drejtën të çlirohet nga detyrimet e tij të kuotimit për një periudhë
totale prej 30 minutash çdo Dite Tregtimi, gjithmonë me kusht që Krijuesi i Tregut
përmbush detyrimet e veta gjatë 15 minutave të fundit të Orëve të Tregtimit të asaj Dite
Tregtimi.

3.6 Krijuesi i Tregut që ka informacion do të lirohet nga detyrimet e tij të kuotimit deri kur
ky informacion të vihet në dispozicion të publikut. Çlirimi për shkak të informacionit të
brendshëm nuk do të ndikojë në numrin e minutave të lira gjatë Ditës së Tregtimit. Krijuesi
i Tregut duhet, me kërkesë të Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike, të dokumentojë se
mungesa e tij ishte për shkak të informacionit të brendshëm.

4. TARIFAT E TREGTIMIT DHE KOMPENSIMI

4.1. Krijuesi i Tregut do t'i paguajë BSHEE tarifat tregtare dhe tarifat e tjera të përshkruara
në Aneksin 2 të këtij aneksi (tarifat Tregtare dhe Kompensimin për Krijuesin e Tregut
në Tregun Shqiptar të një Ditë më Parë). Tarifat duhet të faturohen siç është përshkruar
në Rregullat e Tregut.



MARREVESHJA E TREGETIMIT – MARREVESHJA E KRIJUESIT TE TREGUT

5. INFORMACIONI

5.1. BSHEE do të bëjë përpjekje maksimale për të mbajtur Krijuesin e Tregut të informuar
për të gjitha të dhënat materiale relevante për rolin e saj si Krijues i Tregut. Kjo përfshin
përfundimin e çfarëdo Marrëveshjeje ekzistuese për Krijimin e Tregut apo krijimin e
marrëveshjeve të reja të Krijuesit të Tregut me Krijuesit e tjerë të Tregut. Një
informacion i tillë do të shpërndahet pa vonesë dhe te të gjithë Krijuesit e Tregut në të
njëjtën kohë.

6. RREGULLORE E FUNKSIONIMIT NË GJENDJE TEKNIKE TË
JASHTËZAKONËSHME

6.1. Në rastin e një dështimi teknik në ETS apo në sistemet e Krijuesve të Tregut, Krijuesi
i Tregut do të çlirohet nga detyrimet e veta si Krijues Tregu, në përputhje me këtë
Marrëveshje. Në rast të dështimit teknik në sistemet e vetë Krijuesve të Tregut, Krijuesi
i Tregut do të informojë Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike për dështimin dhe
menjëherë ndërmerr veprimet e nevojshme për të ndrequr veten.

7. SHKELJA E KONTRATËS

7.1. Nëse Krijuesi i Tregut dështon në përmbushjen e detyrimeve të veta në përputhje me
këtë Marrëveshje për ndonjë periudhë specifike të çfardoshme, do të imponojë tarifa
normale Tregtare dhe Pagesë për të gjitha Transaksionet e kryera nga Krijuesi i Tregut
gjatë periudhës në fjalë. BSHEE do të informojë Krijuesin e Tregut që Krijuesi i Tregut
është në shkelje të detyrimeve të veta dhe se tarifa të tilla do të imponohen. Dështimi I
Krijuesit të Tregut për të përmbushur detyrimet e veta nuk do të çojë në përgjegjësi,
direkte ose indirekte të rimbursimit të BSHEE për Tregtine gjatë periudhave të tjera.

8. NDRYSHIMET NË KONTRATË

8.1. Ndryshimet në këtë Kontratë kërkojnë një marrëveshje me shkrim nga të dy Palët.

8.2. Pavarësisht nga neni 8.1 i këtij aneksi, BSHEE mund të ndryshojë Rregullat Tregtare
përkatëse në përputhje me dispozitat e tyre.
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9. KOHËZGJATJA DHE NDËRPRERJA

9.1. Kjo marrëveshje do të hyjë në fuqi nga [vendosni datën].

9.2. Secila Palë mund ta ndërpresë këtë marrëveshje nëpërmjet një njoftimi me shkrim Palës
tjetër tre (3) muaj më parë.

9.3. Në rast se Marrëveshja e Pjesëmarrjes me Krijuesin e Tregut është ndërprerë, kjo
Marrëveshje do të ndërpritet në të njëjtën datë si edhe Marrëveshja e Pjesëmarrjes.

10. TË NDRYSHME

10.1. Vërejtje

10.1.1. Çdo njoftim që kërkohet të jepet sipas kësaj marrëveshjeje apo Rregullave të Tregut
nga Krijuesi i Tregut, do të jepet nga përfaqësuesit e autorizuar dhe me shkrim të
përfaqësuesve të autorizuar të BSHEE, përveç kur parashikohet ndryshe në Rregullat e
Tregut.

10.2. Marrëveshja e Plotë

10.2.1. Kjo marrëveshje dhe Rregullat e Tregut përmbajnë marrëveshjen e plotë ndërmjet
BSHEE dhe Krijuesit të Tregut në lidhje me lëndën e kësaj marrëveshjeje dhe
Rregullave të Tregut dhe i mbivendoset çdo rregullimi të mëparshëm, marrëveshjeje
mes tyre në lidhje me këtë çështje.

10.2.2. Secila palë pranon se, me hyrjen në këtë marrëveshje, ajo (pala) nuk është mbështetur
në, dhe nuk do të ketë asnjë të drejtë apo zgjidhje në lidhje me, cfarëdo deklaratë,
përfaqësim, sigurim ose garanci tjetër, përveçse siç është përcaktuar shprehimisht në
këtë marrëveshje dhe Rregulloren e Tregut.

10.2.3. Asgjë në këtë nen 10.2, nuk do të kufizojë ose përjashtojë ndonjë përgjegjësi për
mashtrimin.

10.3. Ndarshmëria

10.3.1. Në rast se ndonjë apo më shumë dispozita të kësaj marrëveshjeje, për ndonjë arsye, do
të jenë të pavlefshme, të paligjshme ose te pazbatueshme, dispozitat e mbetura do të
mbeten të vlefshme dhe të zbatueshme.

10.4. Delegimi

10.4.1. Pjesëmarrësi nuk mund të transferojë, zëvendësojë apo të delegojë këtë marrëveshje
ose të drejtat e saj në përputhje me Rregullat e Tregut, pa pëlqimin paraprak me shkrim
të BSHEE.

10.5. Homologët

10.5.1. Kjo marrëveshje mund të zbatohet nga cilido numër palësh, e në çdo rast kur të zbatohet
do të konsiderohet si një original i kësaj marrëveshjeje, por të gjithë palët do të
konsiderohen si e njëjta marrëveshje.

10.6. Dorëheqja

10.6.1. Asnjë dështim ose vonesë nga një palë për të ushtruar ndonjë të drejtë apo zgjidhje të
parashikuar sipas kësaj marrëveshjeje ose nga ligji, nuk do të përbëjë një dorëheqje nga
ajo, apo nga ndonjë e drejtë apo zgjidhje tjetër.
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11. LIGJI DHE ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

11.1. Kjo marrëveshje do të hyjë në fuqi në përputhje me legjislacionin shqiptar.

11.2. Gjykatat shqiptare do të kenë juridiksion ekskluziv për të zgjidhur ndonjë pretendim,
mosmarrëveshje apo ndryshim që mund të lindin nga ose në lidhje me këtë marrëveshje,
duke përfshirë edhe ndonjë pyetje, si për ekzistencën e saj, vlefshmërinë apo
ndërprerjen.

11.3. Secila palë, heq dorë në mënyrë të pakthyeshme nga çdo kundërshti që mund të ketë
tani apo në të ardhmen në lidhje me kompetencën territoriale të shqyrtimit nga gjykatat
shqiptare apo çdo pretendim në lidhje me procedurat e ndjekura në një gjykim të tillë,
dhe më tej në mënyrë të pakthyeshme bie dakort se, cilido qoftë vendimi i marrë
gjykatat shqiptare, do të jetë përfundimtar dhe detyrues për të gjitha Palët dhe mund të
zbatohet në çdo juridiksion tjetër në pajtim me ligjin në fuqi.

NË DËSHMI TË MARRËVESHJES TYRE çdo palë ka realizuar që përfaqësuesi i autorizuar
të ekzekutojë këtë marrëveshje funksionale që nga data e nënshkrimit nga të dy Palët.

Kjo marrëveshje është bërë në dy (2) kopje origjinale, dhe secila Palë mban një (1).

Për dhe në emër të ANËTARIT

Nënshkrimi Emri dhe titulli (germat e printuara)

Data:

Për dhe në emër të Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike

Nënshkrimi Emri dhe titulli (germat e printuara)

Data:

FIRMAT



MARREVESHJA E TREGETIMIT – MARREVESHJA E KRIJUESIT TE TREGUT

Nënshkrimet e autorizuara janë të nevojshme për të realizuar këtë Marrëveshje të Krijuesit të
Tregut. Nënshkrimet e autorizuara bëhen nga person(a) që kanë autoritet të përgjithshëm
nënshkrimi për Anëtarin.

ANEKSI 1: Volumi dhe kërkesat minimale të shpërndarjes (Tregu Shqiptar i një Dite më
Parë)

ANEKSI 2: Tarifat e Tregtimit dhe kompensimet për Krijuesin e Tregut në Tregun Shqiptar
të një Dite më Parë.
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ANEKS 1: Volumi dhe kërkesat minimale të shpërndarjes

Intervali i çmimit në tabelën më poshtë përcaktojnë Çmimet e Zonave Shqiptare. Krijuesi i
Tregut do kuotojë Porositë në të gjitha intervalet e çmimeve në Zonat e Ofertimit të Tregut
Shqiptar të një Dite më Parë.
Volumi i Krijuesit të Tregut në një Porosi ështe [futni volumin MW dhe Zona e Ofertimit].
Krijuesi i Tregut është i detyruar të mbush të njëjtin volum maksimal [futni numrin] koha
pas mbushjes së parë.

Orët e Krijuesit të Tregut janë nga [futni orët] në të gjitha Ditët e Tregtimit

Tregu Shqiptar i një
Dite më Parë
Çmimi i tregut
EUR/MWh

<20 20 – 40 40 - 60 60 - 80 >80

Shpërndarja (diapazoni)
i Krijuesit të Tregut

5 10 15 -

Për dhe në emër të Kompanisë

Nënshkrimi Emri dhe titulli (gërmat e printuara)

Data:

Për dhe në emër të Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike

Nënshkrimi Emri dhe titulli (gërmat e printuara)

Data:

FIRMAT
Nënshkrimet e autorizuara janë të nevojshme për të realizuar këtë Marrëveshje të Krijuesit të
Tregut. Nënshkrimet e autorizuara bëhen nga person (a) që kanë autoritet të përgjithshëm
nënshkrimi për Anëtarin.
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ANEKSI 2: Tarifat e Tregtimit dhe kompensimet për Krijuesin e Tregut në Tregun Shqiptar
të një Dite më Parë.

1. Tarifat tregtare dhe vjetore do të paguhen siç percaktohen në Rregullat e Tregut.

2. Kompensimi për Krijuesin e Tregut:

Kompensimi për Krijuesin e Tregut do të llogaritet mbi një bazë mujore. Kompensimi
për Krijuesin e Tregut është një XXX% zbritje nga tarifat vjetore të anëtarësimit në
Tregun Shqiptar të një Dite më Parë dhe një XXX% zbritje nga tarifa e tregtimit të
gjithë volumit të tregtuar të Ditës më Parë nga Krijuesi i Tregut.

Zbritja i është paguar Krijuesit të Tregut, jo me vonë se 30 ditë pas përfundimit të
muajit.

Për dhe në emër të Kompanisë

Nënshkrimi Emri dhe titulli (gërmat e printuara)

Data:

Për dhe në emër të Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike AS

Nënshkrimi Emri dhe titulli (germat e printuara)

Data:

FIRMAT
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Nënshkrimet e autorizuara janë të nevojshme për të realizuar këtë Marrëveshje të Krijuesit të
Tregut. Nënshkrimet e autorizuara bëhen nga person (a) që kanë autoritet të përgjithshëm
nënshkrimi për Anëtarin.


