REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
Bordi i Komisionerëve të ERE-s
_______________________________________________________________________

VENDIM
NR. 10 DATË 04.02.2015
PËR
MIRATIMIN E “MARRËVESHJES SË SHËRBIMIT TË
TRANSMETIMIT” TË ENERGJISË ELEKTRIKE MIDIS OST SH.A DHE
OSHEE SH.A PËR VITIN 2015
Në mbështetje të nenit 9 të Ligjit Nr. 9072, datë 22.05.2003, “Për Sektorin e Energjisë
Elektrike”,të ndryshuar, , pikat 4.13 gërma “a” pika 3 dhe 7, gërma “g”, të Modelit të
Tregut të Energjisë Elektrike miratuar me VKM nr. 338, date 19.03.2008, pikës “V” të
Rregullave të Tregut Shqiptar të Energjisë, miratuar me vendimin e Bordit të
Komisionerëve nr. 68, datë 23.06.2008, Bordi i Komisionerëve të Entit Rregullator të
Energjisë (E.R.E), në mbledhjen e tij të datës 04.02.2015, pasi shqyrtoi relacionin e
përgatitur nga Drejtoritë Teknike të ERE-s dhe marrëveshjen e transmetimit të
energjisë elektrike midis OST sh.a dhe OSHEE sh.a.,
Konstatoi se:
1. Palët e kësaj kontrate janë subjekte të legjitimuara për nënshkrimin e një
marrëveshje për shërbimin e transmetimit të energjisë elektrike duke ditur që:
• OST sh.a është liçensuar për aktivitetin e Transmetimit të Energjisë
Elektrike me Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s, nr. 24, datë
26.03.2009,
• OSHEE sh.a është liçensuar për aktivitetin e shpërndarjes së energjisë
elektrike me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s, Nr. Nr.97
datë 27.10.2014.
2. Dispozitat e kësaj kontrate janë në harmoni me Modelin e Tregut të Energjisë
miratuar me VKM nr. 338 datë 19.03.2008, Rregullat e Tregut të miratuar me
Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 68, datë 23.06.2008, të ndryshuar.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
Bordi i Komisionerëve të ERE-s
_______________________________________________________________________

3. Modeli i Tregut vendos ERE-n në cilësinë e autoritetit që ka të drejtën për të
miratuar këtë kategori kontratë.
Për gjithe sa më sipër Bordi i Komisionerëve,
Vendosi :
1. Miratimin e “Marrëveshjes së Shërbimit të Transmetimit” të energjisë elektrike
midis OST sh.a dhe OSHEE sh.a për vitin 2015, bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Ngarkohet Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit të njoftojë palët
për këtë vendim.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin efektet e saj nga data 01 Janar
2015 deri më datë 31 Dhjetor 2015.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
Bordi i Komisionerëve të ERE-s
_______________________________________________________________________

Votimi i Bordit të Komisonerëve të ERE-s për,

VENDIM
NR. 10 DATË 04.02.2015
PËR
MIRATIMIN E “MARRËVESHJES SË SHËRBIMIT TË
TRANSMETIMIT” TË ENERGJISË ELEKTRIKE MIDIS OST SH.A DHE
OSHEE SH.A PËR VITIN 2015

An tar t e Bordit
Pro

Kund r

Petrit Ahmeti

______________

_____________

Adriatik Bego

_______________

______________

Abaz Aliko

______________

_____________

Entela Shehaj

______________

_____________

Maksim Shuli

______________

_____________
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Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.a
Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a
_____________________________________________________________________________
Nr .........Prot. Dt. / /2014
Nr .........Prot. Dt. / /2014

Marrëveshje e Shërbimit të Transmetimit
ndërmjet
Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
( “OST” Sh.a.)
dhe
Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a
(„OSHEE“ Sh.a)

Tiranë, ___ Dhjetor 2014
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Kjo Marrëveshje për shërbimin e transmetimit të energjisë elektrike lidhet sot më datë
___/____/2014 midis:
Shoqërisë “Operatori i Sistemit të Transmetimit”, (më poshtë referuar si OST sh.a), shoqëri
aksionare, regjistruar si person juridik me Vendimin Nr. 31935, dt. 14.07.2004, të Gjykatës së
Rrethit Gjyqesor Tiranë, me seli në Tiranë, me adresë: Bulevardi. Bajram Curri, Rruga Viktor
Eftimiu, Tiranë, Shqipëri, me NIPT Nr K42101801N, përfaqësuar nga Administratori Z. Engjell
Zeqo,
nga njëra anë, dhe
Shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” sh.a”, (më poshtë referuar si
OSHEE sh.a) person juridik i së drejtës shqiptare rregjistruar me Vendimin Nr. 38587, datës
19.06.2007 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me seli në Rrugën “Andon Zako Çajupi”
Pallati Conad, Kati i 3, Tiranë, Shqipëri, pajisur me NIPT K72410014H, përfaqësuar nga
Administratori Z. Adrian Cela,
Baza ligjore :
a) Ligji Nr. 9072, datë 22.05.2003 “Për sektorin e energjisë elektrike” (i ndryshuar);
b) Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 338 datë 19.03.2008 “Për miratimin e Modelit të
Tregut të energjisë elektrike”;
c) Vendimi i Bordit të Komisionerëve të ERE Nr.68, datë 23.06.2008 “Rregullat e Tregut
te Energjisë Elektrike” (i ndryshuar);
d) Vendimi i Bordit të Komisionerëve të ERE Nr.123 date 24.10.2008 “Për miratimin e
Kodit të Rrjetit të Transmetimit” (i ndryshuar), ;
e) Vendimi i Bordit të Komisionerëve të ERE Nr. 24, datë 26.03.2009 “Për rinovimin e
licenses në aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike Shoqërisë OST sh.a.”;
f) Vendimi i Bordit të Komisionerëve të ERE Nr. 96, datë 27.10.2014 “ Për licensimin e
shoqërisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a në aktivitetin e
shpërndarjes së energjisë elektrike“;
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g) Vendimi i Bordit të Komisionerëve të ERE Nr. 97, datë 27.10.2014 “ Për licensimin e
shoqërisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a në aktivitetin e
furnizuesit publik me pakicë të energjisë elektrike.” ;
h) Vendimi nr. Bordit te Komisionereve te ERE-s, “Per percaktimin e tarifes se
transmetimit te energjise elektrike nga OST sh.a per periudhen 1 Janar – 31 Dhjetor
2015;

NENI	
  1	
  
	
  
PËRKUFIZIME	
  
	
  
Në	
   këtë	
   marrëveshje,	
   perveç	
   kur	
   konteksi	
   e	
   kerkon	
   ndryshe,	
   termat	
   e	
  
meposhtem	
  do	
  te	
  kene	
  kuptimet	
  si	
  vijon:	
  	
  
(a) “Marreveshje” do te thote kjo Marreveshje per Sherbimin e Transmetimit, se bashku
meskedulet dhe dokumentacionin tjeter bashkelidhur.
(b) “Data e fillimit” do te thote dita nga e cila marreveshja fillon te shtrije efektet e saj.
(c) “Palet” do te thote OST sh.a. dhe OSHEE sh.a
(d) “OST sh.a.” eshte personi i liçensuar per te kryer veprimtarite e transmetimit te energjise
elektrike, dispencerimit te sistemit elektroenergjitik si dhe per operimin e tregut te energjise
elektrike dhe personi juridik i licensuar per transmetimin e energjise elektrike
(e) “OSHEE sh.a” eshte personi juridik pergjegjes per operimin, mirembajtjen dhe zhvillimin e
sistemit te shperndarjes. Dhe personi juridik i licensuar per aktivitetin e furnizimit publik me
pakice te energjise elektrike.
(f) “FPP” Furnizues Publik me Pakice eshte personi i licensuar per te furnizuar me energji
elektrike klientet tarifore.
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(g) “Pikat e marrjes” jane daljet 110 kV; daljet 220 kV te transformatorit ngrites te HEC-ve
dhe TEC-ve dhe linjat e interkonjeksionit ne marrje.
(h) “Pikat e dhenies” jane hyrjet 110 kV te transformatorit ules 110/TM kV te shperndarjes;
daljet 35 kV, 20 kV dhe 10 kV te transformatoreve 220/110/35-20-10 kV te OST sh.a., daljet
e perdoruesve te lidhur direkt ne Rrjetin e Transmetimit dhe linjat e interkonjeksionit ne
dhenie.
(i) “Pikat e matjes” jane pikat e lidhjes se aparateve mates nepermjet te cilave behet e mundur
matja e Energjise Elektrike qe kalon ne ate element. Ato do te jene ne pikat e marrjes dhe te
dhenies.
(j) “Disbalanca” eshte diferenca midis sasise te energjise te percaktuar nga nje kontrate
dypaleshe dhe fluksit aktual te matur te energjise, per nje ore te caktuar.
(k) “Sistem mates” eshte teresia e pajisjeve te matjes: matesi, automati, transformatoret e
matjes, mbrojtesit e matesit dhe izolatoret, qarqet dhe pajisjet e ruajtjes te te dhenave, pajisjet
e transmetimit dhe komunikimit te te dhenave dhe lidhjet e nevojshme kabllore te cilat jane
pjese e pajisjeve te matjeve te energjise elektrike aktive dhe energjise elektrike reaktive ne
piken e matjes.
(l) “Program” do te thote sasia orare (per cdo ore te dites ne avance) te energjise elektrike qe
kerkon OSHEE ne pikat e dhenies, programimi i se ciles behet nga OSHEE.
(m) “Transmetimi” eshte transporti i energjise elektrike ne sistemin e tensionit të lartë,
funksioni i të cilit përfshin transmetimin ose interkonjeksionin ndërkombëtar.

(N)

“Sistem	
  i	
  Transmetimit”	
  është	
  sistem	
  linjash,	
  strukturash	
  mbështetëse	
  

dhe	
  pajisjesh	
  transformuese	
  e	
  kontrolluese,	
  të	
  përdorura	
  për	
  transmetimin	
  
e	
  energjisë	
  elektrike.	
  	
  
(o) “Perfaqesues i autorizuar” eshte personi i ngarkuar zyrtarisht nga Administratori i per
ndjekjen e kesaj Marveshjeje dhe nenshkrimin e deklarates se matjes.
Çdo term tjeter i perdorur ne kete marreveshje qe nuk eshte perkufizuar ketu me larte ka te
njejtin kuptim me ate te percaktuar ne Rregullat e Tregut te Energjise Elektrike (te ndryshuara)
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miratuar me vendimin e Bordit te Komisionereve te ERE-s nr.68, date 23.06.2008 dhe Kodin e
Rrjetit te Transmetimit miratuar me Vendimin e Bordit te Komisionereve te ERE-s nr.123 date
24.10.2008 “Per miratimin e Kodit te Rrjetit te Transmetimit” (i ndryshuar)

NENI	
  2	
  
	
  
OBJEKTI	
  I	
  MARREVESHJES	
  
2.1

Objekti i marreveshjes (“Marreveshja”) eshte sigurimi i Sherbimit te Transmetimit per
OSHEE sh.a duke transmetuar nga pikat e marrjes deri ne pikat e dhenies, sasine e
energjise elektrike qe OSHEE sh.a kerkon te transmetoje, sic eshte percaktuar ne kete
marreveshje. Transmetimi i energjise elektrike, ne zbatim te kesaj Marreveshje do te
filloje ne Daten e Fillimit te parashikuar ne Nenin 15.

2.2

Sasia e Energjise Elektrike qe do te transmetohet nga OST-ja, do te behet sipas kushteve
te percaktuara ne

Kodin e Rrjetit te Transmetimit miratuar me vendimin nr.123

dt.24.10.2008 te ERE, Rregullat e Tregut te Energjise Elektrike miratuar me Vendimin
nr.68, dt.23.06.2008 te (ERE) dhe Modelin e Tregut te Energjise miratuar me VKM
nt.19.03.2008.
NENI 3
TE DREJTAT DHE DETYRIMET E OST SH.A.
3.1

OST sh.a do te siguroje sherbimin e transmetimit te energjise elektrike nga pikat e
marrjes ne pikat e dhenies, per OSHEE sh.a, ne sasite dhe per periudhen kohore te
specifikuar ne kete Marreveshje, me perjashtim te rasteve te Forces Madhore ose Rastet e
nje Nderprerjeje te Paplanifikuar dhe te Planifikuar (sipas percaktimeve te bera ne nenet
9, 10 dhe 11 te kesaj Marreveshje).

3.2

OST Sh.a do te siguroje kete sherbim ne perputhje me Modelin e Tregut te Energjise
Elektrike miratuar me V.K.M. nr.338 date 19.03.2008, Rregullave te Tregut te Energjise
Elektrike (te ndryshuara) miratuar me vendimin e Bordit te Komisionereve te ERE-s
nr.68, date 23.06.2008 dhe Kodin e Rrjetit te Transmetimit miratuar me Vendimin e
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Bordit te Komisionereve te ERE-s nr. 123 date 24.10.2008 “Per miratimin e Kodit te
Rrjetit te Transmetimit” (i ndryshuar).
3.3
3.4

OST sh.a ka te drejte te faturoje dhe arketoje vleren e sherbimit te kryer ne perputhje me
kete marreveshje.
OST ka te drejte te nderprese sherbimin ne perputhje me nenet 9, 10 dhe 11 te kesaj
Marreveshje
NENI 4
TE DREJTAT DHE DETYRIMET E OSHEE SH.A

4.1

OSHEE do te informoje OST ne lidhje me sasine e Energjise elektrike dhe Programin e
Caktuar (Programi) mbi baze te oreve, , qe do te transmetohet per llogari te OSHEE sh.a
nga Pikat e marrjes ne Pikat e dhenies, jo me vone se ora 16.00 çdo te merkure per javen
e ardhshme te transmetimit. Programi i deklaruar nga OSHEE perbehet nga programi i
importit (sipas kontratave perkatese te OSHEE) dhe nga programi i furnizimit

per

plotesimin e nevojave te konsumatoreve tarifor. OST do te konfirmoje me shkrim, fax
ose e-mail, programin jo me vone se ora 12.00 çdo te premte per javen e ardhshme. Ky
parashikim ngarkese do te perditesohet ne baze te dites ne avance para mbylljes se portes.
OST ka te drejte te reduktoje programin e transmetimit (te furnizimit) per nje periudhe te
caktuar kohe, duke dhene dhe shpjegimet perkatese per kete reduktim, sipas neneve 9 dhe
10 te kesaj Marreveshje.
4.2

OSHEE do te informoje OST per sasine e energjise elektrike dhe programin e caktuar
(skedulimin) me baze orare, me numra te plote ne MW, te energjise qe do te transmetohet
per llogari te OSHEE nga pikat e marrjes ne pikat e dhenies, per diten ne avance, jo me
vone se ora 14.00 te cdo dite (ne diten D, per diten D+1). Per ditet e fund-javes ose te
festave, programi do te jepet ne avance, ne diten e fundit te punes dhe do te perfshije ditet
e pushimit dhe diten e pare te punes pas pushimit.
Programi i deklaruar nga OSHEE, paraqet nje tabele (worksheet), ku per cdo ore te dites
ne avance, jepet energjia (fuqia, kapaciteti ne MW) qe parashikohet te terhiqet
(konsumohet) ne te gjitha pikat e dhenies ne kufirin Transmetim –Shperndarje. Keto
vlera te skedulimit per cdo ore, paraqesin shumen e programit te importit me programin e
furnizimit te konsumatoreve tarifore dhe qe jepen ne kolona te vecanta ne te njejten
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tabele (skedulim ditor).
Programi i importit me baze orare, deklarohet gjithashtu ne OST, ne nje tabele te vecante,
ku specifikohet kufiri nga ku realizohet importi dhe kompania furnizuese, sipas
kontratave te OSHEE shperndare per muajin ose periudhen perkatese.
OSHEE sh.a ka te drejte te beje ndryshimin e skedulimit ditor, me kushtin qe version i ri i
skedulimit (nominimit) te jete harmonizuar me pare me kaunterpartin perkates (ne anen
tjeter te kufirit ne rastin e importit, ose me centralin furnizues perkates brenda vendit) dhe
te deklarohet ne OST, jo me vone se dy ore para berjes efektive te ndryshimit.
4.3

OSHEE ka te drejte te beje ndryshimin e skedulimit ditor, ne cdo kohe, me kushtin qe
version i ri i skedulimit duhet te deklarohet ne OST, jo me vone se dy ore para berjes
efektive te ndryshimit.
OSHEE sh.a do te informoje OST per sasine e energjise elektrike, nominimin me baze
orare, me numra te plote ne MW, te energjise qe do te transmetohet nga pikat e marrjes
ne pikat e dhenies, per diten ne avance, jo me vone se ora 14.00 te cdo dite (ne diten D,
per diten D+1). Per ditet e fund-javes ose te festave, programi do te jepet ne avance, ne
diten e fundit te punes dhe do te perfshije ditet e pushimit dhe diten e pare te punes pas
pushimit. Programi (nominimi) i deklaruar nga, OSHEE sh.a paraqet nje tabele, ku per
cdo ore te dites ne avance, jepet energjia (fuqia, kapaciteti ne MW) qe parashikohet te
furnizohet dhe terhiqet (konsumohet) ne te gjitha pikat e matjes s.
OSHEE sh.a ka te drejte te beje ndryshimin e skedulimit ditor, ne cdo kohe, me kushtin
qe version i ri i skedulimit (nominimit) te jete harmonizuar me pare me kaunterpartin
perkates (ne anen tjeter te kufirit ne rastin e importit, ose me centralin furnizues perkates
brenda vendit) dhe te deklarohet ne OST, jo me vone se dy ore para berjes efektive te
ndryshimit

4.4

OSHEE sh.a do te perfitoje sherbimin e siguruar nga OST sh.a ne perputhje me
percaktimet e bera ne kete marreveshje dhe Rregullave te Tregut te Energjise Elektrike
(te ndryshuara) miratuar me vendimin e Bordit te Komisionereve te ERE-s nr.68, date
23.06.2008 dhe Kodin e Rrjetit te Transmetimit miratuar me Vendimin e Bordit te
Komisionereve te ERE-s nr.123 date 24.10.2008 “Per miratimin e Kodit te Rrjetit te
Transmetimit” (i ndryshuar).

4.5

OSHEE sh.a merr persiper ti paguaje OST sh.a per sa eshte parashikuar ne objektin e
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kesaj marreveshje, çmimin sipas tarifave te miratuara nga ERE dhe te pergjigjet per
disbalancat ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

NENI 5
PLANIFIKIMI I KERKESES
Planifikimi i kerkeses per energji elektrike do te behet sipas detyrimeve qe kane palet, ne
perputhje me Kodin e Rrjetit te Transmetimit miratuar me Vendimin nr. 123 dt.
24.10.2008 te ERE, Rregullat e Tregut te Energjise Elektrike miratuar me Vendimin
nr.68 dt. 23.06.2008 te (ERE) dhe Modelin e Tregut te Energjise Elektrike miratuar me
VKM nr. 338 dt. 19.03.2008.
NENI 6
SASIA E TRANSMETUAR, ÇMIMI, FATURIMI DHE PAGESA
6.1

OST do te mase sasine e energjise se transmetuar per diten paraardhese, me baze orare,
per llogari te OSHEE sh.a, ne Pikat e dhenies dhe do te informoje OSHEE ne forme
elektronike ("Deklarimi/(et) i/(e) Matjes nga OST") mbi sasine e siperpermendur, jo me
vone se ora 12.00 çdo te dite te javes, si dhe diten e hene per 3 ditet e kaluara te fundjaves
(e premte, e shtune, e djele)..

6.2

Kur ne sistemin e matjes, nuk jane transmetuar te dhenat perkatese, per shkak te defektit
ose renies se matesit per kerkesen, OST per qellimet e Likuidimit do te vleresoje sasine e
transmetuar te energjise elektrike, bazuar ne te dhenat historike dhe ne te dhenat e
mekanizmave te tjere mates gjate periudhes perkatese.

6.3

Brenda 3 (tre) diteve te para te punes, te çdo muaji kalendarik, OST do te informoje
OSHEE me shkrim (me shkembimin midis tyre te dokumentave origjinale ne rruge
zyrtare), mbi sasine totale te Energjise Elektrike te Transmetuar, gjate muajit paraardhes
dhe te matur ne pikat e dhenies.

6.4

OSHEE do te jape konfirmimin e saj ose do te beje ankese ne lidhje me saktesine e te
dhenave me shkrim ose fax ose e-mail, brenda 2 (dy) Diteve te para te Punes nga dita e
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marrjes se njoftimit nga OST. Pas ketij afati konfirmimi do te quhet i mireqene.
6.5

Ne qofte se OSHEE, nuk eshte dakort me kete informacion, atehere OSHEE duhet t’i
paraqese OST-se, brenda dy dite pune nga momenti i marrjes se ketij informacioni ne
rruge zyrtare, nje shpjegim me shkrim ne lidhje me arsyet e kontestimit. OST nga ana e
saj brenda dy Dite Pune te ardhshme duhet te njoftoje me shkrim OSHEE per qendrimin
e saj ne lidhje me kete kontestim.

6.6

Nese OST –ja e konsideron te bazuar ankesen, do te nxjerre nje raport te ri mujor te cilen
ja percjell OSHEE. Ne rast se OST e konsideron pretendimin si te pabazuar, njofton
OSHEE dhe nxjerr faturen tatimore mujore te sherbimit te transmetimit (ketu e me poshte
“Fatura”). Fatura do t'i dergohet OSHEE ne origjinal. Fatura, do te paraqese sasine e
energjise elektrike te transmetuar nga OST ne muajin paraardhes, te matur ne pikat e
dhenies.

6.7

Fatura qe OSHEE do t'i paguaje OST-se sipas kesaj Marreveshje eshte si me poshte:

Faturimi per sherbimin e transmetimit.

6.8

OST do te dorezoje faturen per energjine elektrike te transmetuar ne muajin paraardhes
çdo date 10 te muajit kalendarik pasardhes. Ne rast se data 10 e muajit pasardhes, perkon
me nje dite pushimi, dorezimi behet diten e punes qe pason diten/ditet e pushimit.

6.9

OSHEE sh.a do te realizoje pagesen brenda 10 diteve duke filluar nga data 20 e muajit
kalendarik deri me dt. 30 te po ketij muaji kalendarik, dhe nese dita e fundit nuk eshte
Dite Pune, diten tjeter te punes.

6.10

Pagesa e faturave do te behet ne nr. e llogarise bankare te OST:

Raiffeisen Bank:
ALL 0100025276
EUR 8000356494

IBAN: AL32202110130000000100025276
IBAN: AL45202110130000008000356494
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Intesa Sanpaolo Bank:
ALL 20124135303
EUR 20124135301

IBAN: AL70208110080000020124135303
IBAN: AL27208110080000020124135301

Union Bank:
ALL111107595030113
EUR111207595030124

IBAN:AL96214111060111107595030113
IBAN:AL90214111060111107595030124

Credins Bank:
ALL142150
EUR142152

IBAN:AL20212110160000000000142150
IBAN:AL63212110160000000000142152

BKT:
ALL402230823
EUR402230823

IBAN:AL4620511021230823 CLCUALLA
IBAN:AL1320511021230823 CLCUCFEURA

6.11

Ne qofte se OSHEE do te kontestoje nje informacion si ai i percaktuar ne piken 6.3 te
kesaj marreveshje, atehere OSHEE duhet t’i paraqese OST-se, brenda dy Dite Pune nga
momenti i marrjes se ketij informacioni ne rruge zyrtare, nje shpjegim me shkrim ne
lidhje me arsyet e kontestimit. OST nga ana e saj brenda -dy Dite Pune te ardhshme duhet
te njoftoje me shkrim OSHEE sh.a per qendrimin e saj ne lidhje me kete kontestim.

6.12

Ne qofte se OSHEE kundershton ne menyre te drejte shumen e nje fature te leshuar nga
OST-ja, shuma e padebatueshme do te paguhet ne cdo rast ne daten e duhur.
Kundershtime ne menyre te drejte do te konsiderohen vetem ato qe behen per gabimet qe
rezultojne nga veprimet e OST.
-

Ne rastin e mbipageses, interesi do te perllogaritet nga data ne te cilen eshte realizuar
pagesa deri ne daten qe efektivisht realizohet kthimi i vleres teper te paguar, sipas
legjislacionit ne fuqi.

-

Nese rezultati i fatures nuk eshte i drejte ose OST-ja nuk ka vepruar ne menyre te
arsyeshme ne menaxhimin e paqartesise se fatures ose ne llogaritjen e pageses se
debatueshme, atehere OST do te paguaje nje norme interesi sipas legjislacionit ne
fuqi.

6.13

Vonesa në kryerjen e pagesës: Nëse OSHEE sh.a. dështon në kryejen e pagesës brenda

13

afatit të përcaktuar në këtë Kontratë, shpërblimi për dëmet e shkaktuara si rezultat i
vonesës, konsiston në pagimin e kamatvonese sipas parashikimeve te legjislacionit ne
fuqi.
6.14

Ne rast se OSHEE deshton ne pagesat e faturave te energjise elektrike deri ne dy muaj
pas dates se parashikuar ne piken 6.9, OST ka te drejte te mbaje vleren e fatures se
bashku me normen e interesit te grumbulluar, nga garancia financiare e depozituar nga
OSHEE e depozituar nga OSHEE per regjistrim ne tregun e energjise elektrike konform
rregullave per garancite financiare te pjesemarresve ne tregun e energjise elektrike qe do
te miratohen nga ERE. Ne cdo rast OST do te veproje ne perputhje me procedurat e
parashikuara ne “Rregullat per garancite financiare te pjesmarresve per regjistrimin ne
tregun e energjise elektrike“ e miratuara nga ERE.

6.15

Palet bien dakort qe çdo çmim dhe/ose tarife qe do te percaktohet nga ERE pergjate
zbatimit te kesaj Marreveshjeje, do te aplikohet automatikisht dhe eventualisht do te
zevendesoje ndonje çmim te ndryshem dhe/ose tarife te parashikuar ne kete Marreveshje.

NENI 7
DISBALANCAT
7.1

Trajtimi dhe llogaritja e disbalancave do te kryhen sipas Rregullave te Tregut te Energjise
Elektrike te miratuara nga ERE. Cdo ndryshim i rregullave te tregut ne lidhje me
ceshtjen e balancimit do te hyje automatikisht ne fuqi.
NENI 8.
KONFIDENCIALITETI

8.1 Palet bien dakort qe, per sa eshte e mundur, me perjashtim te rasteve kur kerkohet nga ligji
(duke perfshire edhe rregullat e nxjerra nga çdo autoritet rregullator me juridiksion mbi Palen),
marreveshjet e paraqitura ketu, se bashku me çdo dokument ose te dhene te transmetuar nje Pale
ndaj te tjerave, jane dhe duhet te mbeten konfidenciale. Gjithashtu, asnje Pale nuk duhet t'ju
komunikoje te treteve (perveç auditeve ose keshilltareve te saj financiare ose ligjore, bankes
korrespondente ose çdo organi qeveritar me juridiksion mbi Palen), asnje nga parashikimet e
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kesaj Marreveshje ose detaj te çdo marreveshje te paraqitur ketu, pa aprovimin paraprak te
shkruar te Pales tjeter. Ne qofte se informacioni duhet te jepet, Pala se ciles i kerkohet
informacioni duhet te njoftoje Palen tjeter dhe te marre masa te arsyeshme per te kerkuar
mbrojtjen e informacionit te kerkuar nga te tjera kerkesa.
8.2 Parashikimet e bera ne paragrafin 8.1 ngelen ne fuqi per 5 vjet nga data e perfundimit te
kontrates.
NENI 9.
FORCA MADHORE
9.1

Raste te Forces Madhore
Me perjashtim te rasteve shprehimisht te parashikuara ne kete Marreveshje, asnje Pale
nuk do te konsiderohet ne shkelje te kushteve te kesaj Marreveshje ne qofte se provon qe
moszbatimi i detyrimeve te saj sipas kesaj Marreveshje eshte i shkaktuar nga nje rast
Force Madhore.. Per efekt te kesaj marreveshje nje rast Force Madhore eshte nje ngjarje
ose njeakt natyror ose shoqeror qe ndodh ne vend, si termetet, ciklonet, rrufete,
permbytjet, shperthimet vullkanike, zjarret, lufta, konfliktet e armatosura, kryengritjet,
aktet terroriste, te cilat pengojne palet te permbushe detyrimet te saj sipas marreveshjes,
si dhe akte ose ngjarje te tjera, te cilat jane jashte kontrollit te mundshem te palet dhe
nuk ndodhin per faj te pales perkatese nuk ajo eshte ne gjendje t'i eleminoje ato, edhe
pse ka ushtruar siç duhet aftesite: perpjekjet dhe kujdesin e saj , si edhe rastet e
parashikuara nga neni 3 pika 40 dhe neni 47 i Ligjit 9072 te dates 22.05.2003 “Per
Sektorin e Energjise Elektrike” (i ndryshuar)

9.2

Reagimi ndaj nje Rasti te Force Madhore
Çdo Pale do te beje te gjitha perpjekjet e nevojshme qe te menjanoje, sa me shpejt qe te
jete praktikisht e mundur, arsyen e çdo vonese ose nderprerje ne zbatimin e detyrimeve te
parashikuara ne kete Marreveshje dhe do te ndermarre te gjithe hapat e nevojshem per te
limituar demet e Pales tjeter. Ne qofte se nje Pale merr njohuri per nje Rast Force
Madhore qe do te ndikoje apo mund te ndikoj mbi disa ose te gjitha detyrimet e saj sipas
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kesaj Marreveshje, detyrohet te njoftoje menjehere me shkrim Palen tjeter per situaten.
Per te fituar kohe, ky komunikim mund te behet edhe ne rruge telefonike, por duhet te
ndiqet edhe nga nje komunikim i menjehershem me shkrim. Ne te njejten menyre duhet
vepruar edhe ne rastet kur ndodh pushimi/mbarimi i rastit te forces madhore.
9.3

Vazhdimi i kryerjes se detyrimeve
Ne Rast Force Madhore, palet do te ndermarre perpjekjet e saj me te mira ne menyre qe
te:
(i)

Vazhdoje te kryeje detyrimet sipas kesaj Marreveshje per sa eshte e mundur ne
menyre te arsyeshme, duke dhene informacione te sakta ditore mbi sasine e
Energjise Elektrike qe eshte ne gjendje te transmetoje, ne vartesi te rrethanave .

(ii)

Minimizoje pasojat ne lidhje me Rastin e Forces Madhore

NENI 10.
NDERPRERJE TE PAPLANIFIKUARA
10.1

Nese do te ndodhe nje prej ngjarjeve te meposhtme, OST ka te drejten te nderprese
transmetimin e Energjise Elektrike, persa kohe qe vazhdon Ngjarja e Nderprerjes. Ngjarje
te tilla jane:
(i)

Prishje e pajisjeve si edhe linjave te transmetimit te OST-se dhe te linjave te
transmetimit te interkoneksionit, te cilat nuk mund te parashikoheshin ose
riparoheshin.

(ii)

Kur OST eshte e detyruar te realizoje kufizime ne transmetimin e energjise
elektrike me qellimin e sigurise ne pune te sistemit elektroenergjitik, sipas
percaktimeve te Kodit te Rrjetit te Transmetimit, miratuar me Vendimin nr. 128
dt. 24.10.2008 te ERE dhe Rregullave te Tregut te Energjise Elektrike miratuar
me Vendimin nr. 68 dt. 23.06.2008 te ERE.

10.2

OST do te beje perpjekjet me te mira te mundshme ne menyre qe te perfundoje sa me
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shpejt kryerjen e punimeve dhe minimizoje shqetesim/problemet per OSHEE.
OST-ja me ane te nje akti teknik do te njoftoje zyrtarisht OSHEE ne lidhje me Ngjarjen e
Nderprerjes.

NENI 11.
NDERPRERJE TE PLANIFIKUARA
11.1

Procesi i nderprerjeve te planifikuara do te behet konform rregullave te percaktuara ne
Kodin e Rrjetit te Transmetimit, miratuar me Vendimin nr. 128 dt. 24.10.2008 te ERE.

11.2

Ne menyre qe te lejohet OSHEE te marre masat e pershtatshme, OST, ne perputhje me
programin vjetor te remonteve, te rakorduara mes paleve (OST-OSHEE), do te informoje
me shkrim OSHEE jo me vone se 20 dite para fillimit te punimeve te mirembajtjes, duke
specifikuar zgjatjen e punimeve dhe objektin ku do te kryhen keto punime. Pas ketij
njoftimi OST lejohet te filloje punimet e mirmbajtjes pa pasur nevojen e nje aprovimi
paraprak nga ana e OSHEE. Ne rast se OSHEE ka shkaqe te arsyeshme per te kerkuar
mosnderprerjen e energjise elektrike, njofton OST-ne brenda tre Dite Pune nga marrja e
njoftimit per remontin, njoftim i cili merret ne konsiderate ne cdo rast nga OST.

11.3

OST detyrohet te perfundoje kryerjen e punimeve brenda afatit te njoftuar.
NENI 12.
ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE DHE LlGJET E ZBATUESHME

12.1

Kjo Marreveshje do te zbatohet ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise dhe te
gjitha aktet nenligjore ne fuqi.

12.2

Ne rast te lindjeve te mosmarreveshjeve ne lidhje me zbatimin e kesaj Marreveshje,
mosmarreveshja do t'i njoftohet Perfaqesuesve te autorizuar per trajtimin e
mosmarreveshjeve te çdo Pale, te cilet do te tentojne me mirebesim te zgjidhin ate sa me
shpejt qe te jete e mundur. Ne qofte se Perfaqesuesit arrijne ta zgjidhin mosmarreveshjen,
zgjidhja do t'ju njoftohet Paleve me shkrim dhe do te jete detyruese per ato. Ne qofte se
Perfaqesuesit nuk mund ta zgjidhin mosmarreveshjen brenda nje afati kohor te
arsyeshem, ose ne qofte se nje Pale nuk arrin te zgjedhe nje perfaqesues, brenda 10
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(dhjete) ditesh nga njoftimi me shkrim i ekzistences se mosmarreveshjes, atehere çeshtja
do te zgjidhet nga ERE sipas Ligjit per Sektorin e Energjise, Rregullave te Tregut dhe
Kodit te Rrjetit.
12.3

Kur mosmarreveshjet e paleve i referohen interpretimit te Kodit te Rrjetit palet do te
veprojne ne perputhje me parashikimet e Kodit te Rrjetit per zgjidhjen e mosmarreveshjes
dhe vendimi i ERE-s eshte i detyrueshem per zbatim nga palet.

12.4 Secila prej paleve ka te drejte t’i drejtohet Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, ne rast se
nuk eshte dakort me zgjidhjen e dhene nga ERE per mosmarreveshjen sipas pikes 12.2.
NENI 13.
AUTORIZIMET/ KUSHTET PARAPRAKE
13.1

Palet pohojne dhe garantojne qe kane marre ose jane duke marre te gjitha autorizimet e
nevojshme dhe liçensat e kerkuara per permbushjen e detyrimeve te tyre sipas kesaj
Marreveshje.

13.2 Ç’ka parashikohet ne kete Marreveshje, me perjashtim te ketij neni (i cili do te hyje ne fuqi
menjehere pas firmosjes nga te dyja Palet), do te hyje ne fuqi pasi te jene plotesuar te
gjitha kushtet e meposhtme:
(a) Firmosja nga te dyja Palet, e marreveshjes.
(b) Miratimi i kesaj marreveshje nga ERE.
NENI 14.
NJOFTIMET, PERFAQESUESIT E AUTORIZUAR ETJ.
14.1

Menjehere pas firmosjes se kesaj Marreveshje, çdo pale do te percaktoje me shkrim nje
Perfaqesues te autorizuar ("Perfaqesuesi i Autorizuar") qe do te jete i autorizuar te
nenshkruaje Deklaraten e Matjes.

14.2

Njoftimet, faturat, (qe parashikohen ne nenin 6 me lart) ose dokumenta te tjere ne lidhje
me kete Marreveshje do te dergohen me shkreserisht ne selite zyrtare ose me faks ne
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numrat e percaktuar me poshte dhe do te presupozohen te marre kur aparati qe ka derguar
faksin do te kete konfirmuar transmetimin. Cdo Pale mund te ndryshoje numrin e saj te
faksit duke njoftuar me shkrim Palen tjeter. Ne rast se njera pale ka ndryshuar numrin e
faksit, pa njoftuar me pare palen tjeter, cdo njoftim i derguar nga pala tek numri i
meparshem, do te konsiderohet i marre prej pales qe ka bere ndryshimin dhe nuk ka
njoftuar.
14.3

Palet bien dakort qe ti njoftojne strukturat e tyre perkatese per lidhjen e kesaj
Marreveshje dhe ti udhezojne ato per detyrimet qe rrjedhin prej saj dhe marrjen e masave
per zbatimin e saj.

14.4

Per çdo ndryshim ne percaktimet e bera ne kete nen, palet jane te detyruara te njoftojne
njera-tjetren brenda 24 oresh.
Personat e autorizuar per te dy palet do te jene:
Per OST:

Z. _______________
Pozicioni:
OST sh.a.
Bulevardi. Bajram Curri,
Rruga “Viktor Eftimiu” Tirana
tel: + 355 4 _________
fax: + 355 4 _________
e-mail: ___________

Per OSHEE:

Z. _______________
Pozicioni:
OSHEE sh.a
Rruga “Andon Zako Çajupi”, Pall
Conad,
Tirana
tel: + 355 4 ___________
fax: + 355 4 _____________
email: _____________
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NENI 15.
AFATI I ZBATIMIT TE KONTRATES
Kjo Marreveshje i shtrin efektet e saj nga data 01.01.2015 -31.12.2015
NENI 16.
RASTET E AMENDIMIT TE MARREVESHJES
Kjo Marreveshje mund te ndryshohet vetem me nje dokument te shkruar te firmosur nga te dyja
Palet dhe te miratuar nga ERE
NENI 17.
TE NDRYSHME
17.1

Kjo Marreveshje eshte hartuara ne 5 kopje origjinale secila me vlere te njejte.

17.2

Palet deklarojne se nenshkrimi i kesaj Marreveshje behet me vullnetin e tyre te lire dhe te
plote dhe se ky nenshkrim ka fuqi per shoqerite te cilet ata perfaqesojne.
NENI 18.
DISPOZITA PERFUNDIMTARE

18.1

Me hyrjen ne fuqi te kesaj marreveshje, marreveshja ekzistuese e sherbimit te
transmetimit midis OST sh.a dhe OSHEE sh.a shfuqizohet.

18.2

Palet marrin persiper dhe premtojne qe:
i)

te ndermarrin veprime te cilat jane te arsyeshme, me ndershmeri,
qendrueshmeri dhe eshte e rendesishme te mbajne vazhdimesine e
sherbimit dhe kete marreveshje ne ekzistence;
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ii)

te ndermjetesojne dhe ndryshojne kete marreveshje nese do te jete e
nevojshme si njedhoje e ndryshimeve ne ligj ose akte nenligjore;

iii)

te moszgjidhin kete marreveshje ose pezullojne permbushjen e ndonje
detyrimi sipas kesaj marreveshjeje per arsye te ndonje mosmarreveshjeje
te mbetur pezull.

Tirane, ____12. 2014
Ne emer dhe per llogari te OSHEE sh.a

Ne emer dhe per llogari te OST sh.a.

Adrian ÇELA

Engjell ZEQO

Administrator i OSHEE sh.a.

Administrator i OST sh.a.

Date:

Date:
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