
MARRËVESHJE

PËR PJESËMARRJEN NË BURSËN SHQIPTARE TË ENERGJISË
ELEKTRIKE

№ ................/...........................

Ndërmjet,

Bursës Shqipëtare të Energjisë Elektrike, një kompani që kryen aktivitetin e licencuar nga ERE,

mbajtës i licencës nr._____, me seli në Shqipëri, me adresë: _____________, i regjistruar në
Regjistrin Tregtarë (Qendrën Kombëtare të Regjistrimit) me vendim nr.______datë _________, i
përfaqësuar nga XXX, Administrator i shoqërisë, këtu e më poshtë referuar si OPERATOR

Dhe

“Shoqëria tregtare” , regjistruar si person juridik pranë QKR në datë ___/___/___ me seli në
Shqipëri, me adresë: (Adresa; Qyteti; Shteti) me NIPT nr.___________, përfaqësuar nga _______
Administrator i shoqërisë, këtu e më poshtë refruar si Pjesëmarrësi.

I. Dispozita të Përgjithshme

1. Bursa Shqipëtare e Energjisë Elektrike (BSHE) i licencuar për organizimin e bursës së
energjisë elektrike, në cilësinë e një operatori të bursës së energjisë, organizon bursën e
energjisë elektrike.

2. Pas lidhjes së kësaj marrëveshjeje (këtu e më poshtë si Marrëveshje), Pjesëmarrësi do të
ketë të drejtë të përfundojë transaksione në bursën e energjisë elektrike, e cila do te jetë
subjekt i likuidimeve.



3. Të drejtat dhe detyrimet e Pjesëmarrësve duke ju referuar veprimeve në bursën e energjisë,
parashikohen në këtë Marrëveshje, Rregullat e Tregut dhe në të gjitha anekset e tij dhe në
tarifat e BSHE-së (këtu e mëposhtë referuar si Rregullat e Bursës së Energjisë).

4. Pjesëmarrësi në këtë mënyrë pranon ti nënshtrohet Rregullave të Bursës së Energjisë
Elektrike, të cilat konsiderohen si pjesë e kësaj marrëveshjeje.

5. Termat dhe afatet e vendosura tek Rregullat e Bursës së Energjisë Elektrike janë gjithashtu
të përfshira në këtë marrëveshje.

II. Rregullat e Bursës së Energjisë Elektrike

1. Rregullat e Bursës së Energjisë miratuar nga ERE janë pjesë e kësaj marrëveshjeje.
2. Duke nënshkruar këtë marrëveshje, Pjesëmarrësit bien dakort të kryejnë veprimet në

përputhje me kushtet dhe kërkesat e vendosura në Rregullat e Bursës së Energjisë. Në
rast konflikti midis Rregullave të Tregut dhe Marrëveshjes, Rregullat e Tregut do të
prevalojnë.

3. Pjesëmarrësit pranojnë që Rregullat e Bursës së Energjisë Elektrike miratuar nga ERE
janë të kontrolluara dhe aprovuara nga BSHE dhe BSHE do të ketë të drejtën për
imponimin e dispozitave të këtyre rregullave mbi pjesëmarrësit.

4. Të gjithë pjesëmarrësit që kanë kontrata afatgjata bilaterale ekzistuese dhe marrëveshje
të ngjashme duhet t’i regjistrojnë ato në përputhje me kërkesat e informacionit të
paraqitura nga Bursa Shqiptare e Energjisë elektrike brenda tre muajve nga ekzekutimi
i kësaj marrëveshjeje.

5. Pjesëmarrësi duhet të ofrojë garanci kolaterale të mjaftueshme për të mbuluar
ekspozimin e tij në treg në lidhje me transaksionet sipas Rregullave të Tregut.

6. Qëllimi i transaksioneve të lejuara për pjesëmarrësin në treg do të përcaktohet në
Shtojcën 1 të Rregullave të Tregut - Specifikimet e Produktit.

7. Bursa Shqiptare e Energjisë elektrike do të lëshojë fatura për elementët e mëposhtëm
që lidhen me shkëmbimin e energjisë përmes tregut të operuar nga ai:
 Për shërbimet e Bursës Shqiptare të Energjisë elektrike dhe pjesëmarrjen në

treg;
 Për energjinë e tregtuar;
 Për penalitetet, ashtu si aplikohen për transaksionet, sipas Rregullave të

Tregut; dhe
 Për interesin e mbledhur mbi pagesat e vonuara.

8. Shkëmbimi i informacionit në lidhje me proçesin e ofertimit dhe përcaktimit të
çmimit si dhe të gjitha proceset e zgjidhjes financiare, duke përfshirë garancitë, do të
përcaktohen në Rregullat e Shkëmbimit të Informacionit që do të hartohen më vonë
nga Operatori i Tregut.



III. Përfaqësimi

Përfaqësimi nga Pjesëmarrësit

1. Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, Pjesëmarrësi i garanton BSHE-së:

a. Të gjitha veprimet e nevojshme që janë ndërmarrë për marrjen e autorizimit pas
nënshkrimit të kësaj marrëveshje, të cilat janë të përshkruara në Rregullat e Bursës së
Energjisë Elektrike; dhe

b. Nënshkruarja e kësaj marrëveshje, e plotësuar nga Rregullat e Bursës së Energjisë
Elektrike nuk shkel: asnje ligj, rregull, rregulla, marrëveshje ose ndonjë dokument
detyrues ose të zbatushëm për pjesëmarresit.

2. Pjesëmarrësi pranon që të ketë detyrimin të lajmeroj BSHE-në në rastet kur shkel
rregullat e pikës 9.

IV Përfaqësimi nga BSHE

1. Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, BSHE i garaton Pjesëmarrësit:

a. Të gjitha veprimet e nevojshme që janë ndërmarrë për marrjen e autorizimit  pas
nënshkrimit të kësaj marrëveshje, të cilat jane të përshkruara në Rregullat e Bursës së
Energjisë Elektrike; dhe

b. Nënshkruarja e kësaj marrëveshje, e plotësuar nga Bursa e Energjisë Elektrike nuk
shkel: asnjë ligj, rregull, rregulla, marrëveshje ose ndonjë dokument detyrues ose të
zbatushëm për pjesëmarrësit.

V Konfidencialiteti

1. BSHE garaton se asnjë palë e tretë nuk ka të drejtë të jap ose të marrë informacion mbi çështjet
lidhur me veprimtarinë e kryer ose çështjet personale të Pjesëmarrësit, e cila ka marrë vlerë në



transaksionet që janë kryer në Bursën e Energjisë Elektrike nga Pjesëmarrësi. BSHE nuk do të
përdorë këto informacione për qëllime të tjera nga çështjet e përshkruara.
2. Pjesëmarrësi do të sigurojë që asnjë palë e tretë të ketë akses ose të marrë informacion

konfindencial lidhur me aktivitetin, marrëveshjet, konsumatorët, klientët ose furnizusit
e BSHE-së.

3. Detyrimi i konfidencialitetit nuk përfundon pas përfundimit ose amendimit në terma
dhe karakter të marrëdhënies juridike të punës midis Operatorit dhe punonjësve të tij
ose personave që kanë të drejtë aksesi në informacionet konfidenciale në bazë të një
kontrate civile ose kontrata të tjera.

4. Marrëveshja e konfidencialitetit jep informacion, i cili është ose është bërë publik për
shkak të shkeljes së detyrimit të konfidencialitetit në pajtim me këtë marrëveshje.

5. Detyrimi konfidencial nuk kufizon Operatorin të marrë informacion nga Enti
Rregullator ose ku është kërkuar nga ligji.

6. Pjesëmarrësi, pranon të drejtën e pronësisë të Operatorit mbi informacionet e biznesit
si dhe të drejtën e disponimit në përputhje me kushtet dhe kërkesat e Rregullave të
Bursës së Energjisë Elektrike.

7. Përmbyllja e kësaj marrëveshjeje dhe çdo ndërprerje ose përfundim nuk heq detyrimin
e konfidencialitetit.

VI Amendimi i Marrëveshjes

1. Amendimi i kësaj marrëveshje kërkon marrëveshje me shkrim nga të dyja palët.
2. BSHE mund të amendojë Rregullat e Bursës së Energjisë Elektrike në përputhje me

kushtet e përcaktuara në to, pavarësisht pikës 19.
3. Amendimet në Rregullat e Bursës së Energjisë Elektrike pas miratimit nga ERE dhe

mbylljes së kësaj marrëveshje bëhen pjesë e saj dhe janë të aplikueshme për të dyja
palët.

VII Përfundimi i Marrëveshjes

1. Çdo pjesëmarrës mund të përfundojë këtë marrëveshje me një letër njoftim në përputhje
me Rregullat e Bursës së Energjisë Elektrike.

2. Ndërprerja ose përfundimi i kësaj Marrëveshje për shkak të mos përmbushjes së
detyrimeve nga një nga palët është e përshkruar në Rregullat e Bursës së Energjisë
Elektrike.



VIII Përjashtimet

1. Pavlefshmëria e ndonjë klauzole të kësaj marrëveshje nuk çon në pavlefshmërinë e
ndonjë klauzole tjetër ose në pavlefshmëri të të gjithë marrëveshjes.

IX Ligji i Aplikueshëm

1. Çdo pretendim, konflikt ose mospajtim të cilat mund të lindin nga ose në lidhje me këtë
Marrëveshje, përfshirë çdo çështje që ka të bëj me ekzistencën, vlefshmërinë ose
përfundimin e saj do të zgjidhen në përputhje me legjislacionin Shqipëtar në fuqi .

2. Çdo palë përfundimisht heq dorë nga çdo kundërshtim që mund të ketë momentalisht
ose më vonë lidhur me vendin e ndonjë procedure në gjykatën e Shqipërisë dhe duhet
të pranojë që çdo vendim i marrë në gjykatën e Shqipërisë duhet të jetë përfundimtar
dhe i detyrueshëm për Palët.

NË CILËSINË E DËSHMITARIT PËR MARRËVESHJEN E TYRE çdo palë sjell përfaqësuesit
e autorizuar për ta bërë efektive këtë marrëveshje që nga data e firmosjes nga të dyja Palët.

Kjo marrëveshje hartohet në 4 kopje origjinale, dy në gjuhën Angleze dhe dy në gjuhën Shqipe,
dhe çdo palë duhet të ketë dy kopje, nga një në secilën gjuhë. Në cdo rast për efekt të interpretimit
të këtij dokumenti, gjuhe referuese do të konsiderohet gjuha që palët zgjedhin si referuese.

Për dhe në emër të Pjesëmarrësit



_______________________________ _____________________________

Firma Emri dhe Titulli

Data:

Për dhe në emër të Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike

_______________________ _______________________

Firma Emri dhe Titulli

Data:

Aplikimet, si pjesë integrale e kësaj marrëveshjeje:

1. Informacion për personin përgjegjës për tregtimin dhe zgjidhjen në emër të pjesëmarrësit
të tregut.

2. Kolaterali fillestar.
3. Deklarata për rrjetin e detyrimeve.
4. Deklarta për miratimin për të marrë fatura elektronike.



Njoftim:

Marrëveshja firmoset nga përfaqësuesit e kompanive në përputhje me certifikatën e marrë nga
procesi i regjistrimit. Operatori mund të kërkoj informacione shtesë nëse pjesëmarrësi nuk është
regjistruar në librin tregtar Shqiptar dhe për këtë arsye nuk është në pozicionin për të marrë
çertifikatën e duhur për regjistrim.


