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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 
BORDI 

VENDIM 

Nr. 230, Datë 12.09.2022 
 

MBI  
MIRATIMIN E KONTRATËS PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE 
NDËRMJET KESH SH.A. DHE OST SH.A. PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË 

SISTEMIN E TRANSMETIMIT PËR PERIUDHËN 02.07.2022 DERI MË 31.12.2022 
 

Në zbatim të neneve 16, 20 gërma “h”, 47,  56 gërma “f”,  si dhe 90 të ligjit nr. 43/2015 “Për 
sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar; Pjesës I, nenit 4, pikës 7 të Vendimit të Këshillit të 
Ministrave (VKM) nr. 456, datë 29.06.2022  “Për miratimin e kushteve për vendosjen e detyrimit 
të shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, të cilët 
ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike”; 
VKM-së nr. 256, datë 29.4.2022 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 584, datë 08.10.2021, të 
Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji 
elektrike”; Kapitullit V te “Rregullat e Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike”, miratuar me 
vendimin e bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr.139, datë15.08.2016, i ndryshuar; 
“Kodi i Transmetimit”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 63, datë 11.04.2022, si dhe 
nenit 15 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedruat e ERE-s”, miratuar me 
vendimin e bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.06.2016; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 12. 
09.2022, pasi shqyrtoi relacionin me nr. 1528/2 prot., datë 09.09.2022, të përgatitur nga Drejtoritë 
Teknike “Mbi miratimin e kontratës për shit-blerjen e energjisë elektrike ndërmjet KESH sh.a. dhe 
OST sh.a. për mbulimin e humbjeve në sistemin e transmetimit”, 
  
Konstatoi se:  
 
• Me shkresën nr. 1147/1 prot., datë 11.08.2022 shoqëritë KESH sh.a. dhe OST sh.a. kanë 

dërguar në ERE kërkesën për miratimin e kontratës me nr. 4670 prot., datë 27.07.2022 (OST 
sh.a.) dhe nr. 3635 prot., datë 27.07.2022 (KESH sh.a.) “Për shitblerjen e energjisë elektrike 
për mbulimin e humbjeve në sistemin e transmetimit” të miratuar dhe nënshkruar ndërmjet 
palëve OST sh.a. dhe KESH sh.a. 
 

• VKM nr. 584, datë 08.10.2021, “Për shpalljen e gjendjes së emergjencës në furnizimin me 
energji elektrike”, e ndryshuar, ka shpallur gjendjen e emergjencës në furnizimin me energji 
elektrike deri në 31 dhjetor 2022. 
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• Neni 4, pika 7 e Pjesës I të VKM-së nr. 456, datë 29.06.2022 “Për miratimin e kushteve për 
vendosjen e detyrimit të shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e 
energjisë elektrike, të cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe 
furnizimit me energji elektrike”, përcakton se: “Ky vendim është i zbatueshëm edhe për 
përballimin e situatës së gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike, sipas nenit 
90 të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar. 

 
• Në këto kushte, Palët kanë rënë dakort të lidhin kontratën e sipërcituar në zbatimtë VKM-së 

nr. 456, datë 29.06.2022 “Për miratimin e kushteve për vendosjen e detyrimit të shërbimit 
publik, që do të zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, të cilët ushtrojnë 
aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike”, e cila 
ka vendosur që gjatë periudhës së gjendjes së emergjencës në furnizim, shoqëria publike e 
prodhimit, e ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik, furnizon Operatorin e Sistemit të 
Transmetimit me të gjithë sasinë e nevojshme, për mbulimin e humbjeve, me çmimin e blerjes 
së energjisë nga prodhuesit me përparësi hidrike. Kontrata ndërmjet shoqërisë publike të 
prodhimit dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit, negociohet nga palët dhe miratohet nga 
ERE. 

 
• Kontrata, objekt miratimi, ka gjithsej 19 nene dhe 2 Anekse, dhe është hartuar sipas 

parashikimeve të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar; VKM-së 
nr. 456, datë 29.06.2022 “Për miratimin e kushteve për vendosjen e detyrimit të shërbimit 
publik, që do të zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, të cilët ushtrojnë 
aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike”; 
Rregullave të Përkohshme të Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike; si dhe Kodit të 
Transmetimit. 

 
- Qëllimi i kësaj kontrate është përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve të palëve për 

skedulimin, deklarimin dhe garantimin në sasinë dhe cilësinë e kërkuar të energjisë 
elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit, për periudhën kohore 
02.07.2022 – 31.12.2022. 
 

- Në kontratë përcaktohen edhe detyrimet e palëve, ku: Blerësi do t’i paraqesë shitësit, 
brenda orës 14.00, programin e ditës në avancë me bazë orare të ngarkesës për nevojat për 
energji për mbulimin e të gjithë sasisë së humbjeve në sistemin e transmetimit, në 
përputhje me aktet rregullatore në sektorin e energjisë elektrike dhe sipas formatit të 
parashikuar në Anekset e kësaj kontrate. Dhe nga ana tjetër, Shitësi do të livrojë dhe 
blerësi do të pranojë sasinë e energjisë elektrike të konfirmuar nga shitësi për blerësin 
sipas parashikimeve të nenit 3 të kësaj kontrate, ose sasitë e rëna dakord me shkrim midis 
Shitësit dhe Blerësit. Në rast se nuk do të ketë dakordësi midis palëve, atëherë do të 
zbatohet programi me vlerë më të ulët. 
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- Sa i përket çmimit të përdorur nga palët në këtë kontratë, në nenin 5 “Çmimi”, përcaktohet  
se: “Blerësi paguan Shitësin për energjinë elektrike të blerë për mbulimin e humbjeve në 
sistemin e transmetimit, me çmimin e blerjes së energjisë nga prodhuesit me përparësi 
hidrike”, sikurse përcaktohet në nenin 13, pika 1 e VKM-së nr. 456/2022. 
 

- Në kontratë janë trajtuar dhe shumë elementë të tjerë  me rëndësi për mirëfunksionimin e 
një marrëdhënie kontraktuale ndërmjet palëve. Si të tillë në kontratë janë përcaktuar 
modalitetet që kanë të bëjnë me detyrimet kryesore për furnizimin me energji elektrike, 
lëvrimi, matja transmetimi dhe risku i energjisë elektrike në rrjet, lëshimin e faturës për 
shërbimin e kryer, çmimi i aplikueshëm i cili parashikohet sipas vendimit të ERE-s në 
lidhje me këtë shërbim, kushtet e pagesave, po ashtu janë trajtuar aspekte të 
mosperformacës për shkak të Forcës Madhore dhe reagimet ndaj saj, garancitë dhe 
mbështetja e kredisë, zgjidhja e mosmarrëveshjeve, si dhe personat e palëve përfaqësuese 
në këtë kontratë. 

 
- Aneksi 1 i kësaj kontrate paraqet raport rakordimin midis palëve të sasisë së energjisë 

elektrike të lëvruar nga KESH sh.a. te OST sh.a. në datën dhe orën e caktuar, si dhe 
nënshkrimi nga palët përfaqësuese të kësaj kontrate. 

 
- Aneksi 2: paraqet konfirmimin e palëve për shit-blerjen e energjisë elektrike për mbulimin 

e humbjeve në sistemin e transmetimit, lidhur me dërgimin dhe pranimin e energjisë 
elektrike. Referancat e këtij aneksi janë: fillimi i lëvrimit, mbarimi i lëvrimit, sasia e 
lëvruar (MWh), çmimi i shitjes (Lekë/MWh) si dhe vlera totale (Lekë). 

 
- Kohëzgjatja e kësaj kontrate është për periudhën 02.07.2022 – 31.12.2022, sipas 

parashikimeve të VKM-së nr. 456/2022 “Për miratimin e kushteve për vendosjen e 
detyrimit të shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë 
elektrike, të cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe 
furnizimit me energji elektrike” dhe VKM-së nr. 584/2021, “Për shpalljen e gjendjes së 
emergjencës në furnizimin me energji elektrike”, e ndryshuar. 

 
 
Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s,  

Vendosi: 
 
1. Miratimin e kontratës së shit-blerjes së energjisë elektrike midis shoqërisë publike të 

prodhimit, e ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik “KESH sh.a.” dhe Operatorit të Sistemit 
të Transmetimit “OST sh.a.” për mbulimin e humbjeve në sistemin e transmetimit për 
periudhën kohore 02.07.2022 deri në datën 31.12.2022.  
(bashkëlidhur). 
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2. Drejtoria Juridike dhe e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve, të njoftojë të shoqëritë KESH sh.a. 

dhe OST sh.a. për vendimin e bordit të ERE. 
 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin efektet nga data 02.07.2022 deri më 31.12.2022. 
 
Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t’i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga 
data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të bordit në rast se ka siguruar prova të reja që 
mund ta çojnë bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime 
materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, 
brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 
 
 

 KRYETARI  
                                                                                                                     Petrit AHMETI 
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Operatod I Sistemft tO Transmetmft  

     

Nr.(t24Oprot. Tiranë, rn62.0-.2022 Nr.3435 prot.Tiranë, mëa .cc.2022 

KONTRATE 

PER 

SHITBLERJEN E ENERGJISE ELEKTRIKE PER MBULIMIN E 

HUMBJEVE 

NE SISTEMIN E TRANSMETIMIT 
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E lidhur sot me date .2022, ndërrnjet: 

Koorporatës Elektroenergjitike Shqiptare, KESH sh.a., shoqeri aksionare, regjistruar si person 
juridik me Vendimin Nr. 12728, data 06.11.1995 të Gjykates së Rrethit Gjyqesor Tiranë, me seli 
në: Bliokun "Vasil Shanto", Tiranë, Shqiperi, me nr. NIPT-i J61817005F, e perfaqesuar nga Z. 
Ergys Verdho, Administrator i Shoqërisë KESH-sh.a., që me poshte do td quhet "Shitësi", 

dhe 

Operatorit të Sistemit të Transmetimit 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: AutostradaTiranë-Durrës, km 9, Kashar, Yrshek, Tiranë, Shqipëri, meNIPTNr. K42101801N, 
perfaqësuar nga Administratori i shoqerisë Z.Skerdi DRENOVA, që me poshte quhet "Blerësi", 

Baza ligj ore: 

a) Ligji Nr. 43/2015, date 30.04.2015 "Per sektorin e energjise elektrike", i ndryshuar; 
b) VKM Nr. 456, date 29.6.2022 "Per miratimin e kushteve per vendosjen e detyrimit td 

shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj të licensuarve në sektorin e energjise elektrike, të 
cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shperndarjes dhe fumizimit me energji 
elektrike"; 

c) VKM Nr. 584 data 08.10.2021 "Per shpalljen e gjendjes se emergjences në furnizimin me 
energji elektrike" (i ndryshuar); 

d) Rregullat e Përkohësbme të Tregut Shqiptar të Energjise Elektrike, miratuar me Vendimin e 
ERR Nr. 139/2016, i ndryshuar; 

e) Kodi i Transmetimit, miratuar me Vendimin e ERR Nr. 63 dt. 11.04.2022; 
Vendimi i ERE Nr. 99, data 17.06.2016, "Mbi miratimin e Licenses së Prodhimit të Energjise 
Elektrike"; 

g) Vendimi i ERR Nr. 134, dt. 06/09/2017 "Mbi liçensimin e shoqërise Operatori i Sistemit të 
Transmetimit OST-sh.a. në aktivitetin e operimit të sistemit td transmetimit të energjise 
elektrike"; 

h) Vendimi I ERE Nr. 253, data 2 1.12.2021 "Mbi çmimin vjetor të blerjes se energjise elektrike 
që do fu paguhet prodhuesve ekzistues me perparesi per vitin 2022" 

NE kushtet kur: 

VKM Nr. 456, data 29.6.2022 "Per miratimin e kushteve per vendosjen e detyrimit td 
shërbimit publik, që do td zbatohen ndaj td licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, te 
cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe fumizimit me energji 
elektrike", ka vendosur që gjatë periudhës se gjendjes së emergjences në furnizim, shoqëria 
publike e prodhimit, e ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik, fumizon Operatorin e 
Sistemit td Transmetimit me të gjithe sasinë e nevojsbme, per mbulimin e humbjeve, me 
cmimin e bleijes se energjisë nga prodhuesit me përparësi hidrike. 
Kontrata e siperpemendur ndërmjet shoqerisë publike të prodhimit dhe Operatorit të Sistemit 
te Transmetimit, negociohet nga palet dhe miratohet nga ERR. 
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Me VKM Nr. 584 date 08.10.2021 "Per shpalljen e gjendjes së emergjences në furnizimin 
me energji elektrike" (i ndryshuar), është shpallur gjendja e emergjences në furnizimin me 
energji elektrike deri në 31 Dhjetor 2022 

Palët bien dakord lidhur me përmbajtjen e kontratës së shitblerjes së energjisë elektrike në kuadër 
të përmbushjes së detyrimit të parashikuar per shërbim publik si me poshtë vijon: 

NENI 1 
QELLIMI I KONTRATES 

Qëllimi i kësaj kontrate ështê percaktimi i të drejtave dhe detyrimeve të palëve per skedulimin, 
dekiarimin dhe garantimin në sasinë dhe cilësinë e kërkuar të energjise elektrike per mbulimin e 
humbjeve në rrjetin e transmetimit, per periudhen kohore 02.07.2022- 31.12.2022. 

NENI 2 
PERKUFIZIMET DHE NDERTIMI 

1. Përkufizimet: Termat e përdorur në Kontratë do td kenë kuptimet e dhëna në Ligjin Nr. 
43/2015, date 30.04.2015 "Per sektorin e energjise elektrike", VKM Nr. 456, data 29.06.2022 
"Per miratimin e kushteve per vendosjen e detyrimit te shërbimit publik, që do të zbatohen 
ndaj te licensuarve në sektorin e energjise elektrike, te cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, 
transmetimit, shperndarjes dhe furnizimit me energji elektrike"; Rregullat e Përkohëshme të 
Tregut Shqiptar te Energjisë Elektrike, miratuar me Vendimin e ERE Nr.139/2016, i 
ndryshuar; Kodin e Transmetimit, miratuar me Vendimin e ERE Nr. 63 dt.1 1.04.2022; 

2. Interpretimi: Titujt dhe néntitujt jane vetëm per lehtësi dhe nuk prekin interpretimin e 
Kontratës. 

3. Referencat në Kohe: Referencat në kohë do të jenë sipas Kohës Qendrore Evropiane (CET). 
4. Perputhja me Aktet nënligjore dhe Rregullat e Tregut: Kjo Kontrate hartohet në perputhje 

me parashikimet e akteve ligjore dhe nenligjore në sektorin e energjise elektrike. Ne rast se 
ndonjë parashikim në kete Kontratë bie në kundërshtim me ndonje parashikim në aktet ligj ore 
dhe rregullatore në fuqi, atehere, ky parashikim në kontratë konsiderohet i 
pavlefshem/pazbatueshëm dhe marredhenia rregullohet sipas parashikimeve të aktit ne fuqi. 

NENI 3 
TE DREJTAT DHE DETYRIMET E BLERESIT 

Bleresi do t'i paraqese shitësit, brenda ores 14:00, programin e dites ne avarice me bare orare te 
ngarkeses per nevojat per energji per mbulimin e të gjithe sasise se humbjeve ne sistemin e 
transmetimit, ne perputhje me parashikimet e akteve rregullatore ne sektorin e energjise elektrike 
dhe sipas formatit të parashikuar ne Anekset e kësaj kontrate. 

NENI 4 
TE DREJTAT DHE DETYRIMET E SHITESIT 

shitesi do te livrojë dhe blerësi do te pranoje sasine e energjise elektrike te konfirmuar nga shitësi 
per bleresin sipas parashikimeve te nenit 3, ose sasite e rena dakord me shkrim midis Shitesit dhe 
Blerësit. Ne rast se nuk do te kete dakordesi midis paleve, Where do të zbatohet programi me 
viere me ulët. 
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NENI 5 
MIMI 

Blerësi paguan Shitësin per energjinë elektrike të blerë per mbulimin e humbjeve në sistemin e 
transmetimit, me cmimin e blerjes së energjisë nga prodhuesit me perparesi hidrike. 

NENI 6 
DETYRIMET KRYESORE PER FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE 

1. Përgjegjësia per balancimin e energjise: Shitësi dhe Blerësi jane subjekte td rregullave në 
fuqi per balancimin dhe per rrjedhoje, pergjegjes per balancimin e energjise elektrike. 

2. Livrimi dhe Pranimi: Shitësi do të programojë, shesë dhe livrojë, ose do te bëjë te mundur të 
livrohet, dhe Blerësi do të programojë, blejë dhe pranoje, ose do të bëjë të mundur td pranohet 
Sasia e Kontratës sipas programit të dekiaruar per ditën në avancë; dhe Blerësi do t'i paguajë 
Shitësit çmimin perkates të Kontratës. 

3. Përkufizimi i Programit: "Program" sipas zbatimit, do të thotë veprimet e nevojshme per një 
Pale per kryerjen e detyrimeve perkatese të livrimit ose pranimit, që mund td perfshijne 
nominimin, programimin, njoffimin, kërkimin dhe konfirmimin me Palën tjetër, agjentet dhe 
perfaqësuesit e tyre te autorizuar perkates, dhe me OST-në, kur aplikohet, Sasinë e Kontratës, 
Kapacitetin e Kontratës, Pikën e Livrimit, Programin e Livrimit, Periudhën Totale të 
Furnizimit, dhe çdo kusht tjetër përkatës të Kontratës sipas gjithe rregullave të zbatuesbme të 
OST-së dhe praktikave e procedurave të tjera të zakonshme industriale. 

NENI 7 
LIVRIMI, MATJA, TRANSMETLMI DHE RISKU 

1. Rryma/Frekuenca/Tensionet: Energjia Elektrike do td livrohet me rrymen, frekuencen dhe 
tensionin e zbatueshem në Pikën perkatese te Livrimit sipas standarteve të OST-së dhe 
Furnizuesit të Shërbimit Universal, kur aplikohet, si dhe në perputhje me Rregullat dhe Kodet 
në fuqi. 

2. Programet e Dekiaruara: Sasia e Energjise Elektrike që do të programohet dhe konfirmohet 
nga Shitësi per Blerësin, do t'i livrohet këtij te fundit mbi baza ditore dhe orare në përputhje 
me aktet ligjore, nenligjore dhe rregullatore në fuqi. Nominimi fizik/programi per diten e 
nesërme duhet paraqitur ne oraret ne perputhje me aktet ligjore, nenligjore dhe rregullatore në 
fuqi. 

3. Rimbursimi i Kostove të Jashtme: Ne rast se njera Pale, me kerkesen e Pales tjetër ose per 
te zgjidhur një mosmarrëveshje td ngritur nga Pala tjetër, pëson shpenzime të jashtme te 
arsyeshme, kur verifikon se Pala tjeter nuk i ka kryer si duhet detyrimet e saj sipas kushteve të 
Kontratës, këto shpenzime do td rimbursohen me kerkesen e Pales qe ka deshtuar ne 
performim. 

5. Risqet e Shitësit dhe Blerësit: Shitësi do td marrë persiper gjithë risqet dhe do te pergjigjet 
per çdo kosto apo pagesë te vendosur ose shoqëruese td Programimit, transmetimit dhe livrimit 
te Sasise se Kontratës deri ne Piken e Livrimit. Blerësi do të marre persiper gjithe risqet dhe 
do te pergjigjet per cdo kosto ose pagese td vendosur ose shoqeruese te Programimit, pranimit 
dhe transmetimit te Sasise se Kontrates ne dhe nga Pika e Livrimit. 

6. Pikat e Livrimit: Shitësi do ta livroje energjine elektrike në hyie td sistemit té transmetimit 
te OST, me kusht qe te ekzistojne mates ne keto pika per të lejuar verifikimin e shumave dhe 
kohes së livrimeve. 
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NENI 8 
MOS-PERFORMANCA PER SHKAK TE FORCES MADHORE 

1. Përkufizimi i Forces Madhore: Përveç se kur specifikohet ndryshe, "Force Madhore" per 
qellimet e Kontrates do td thotë një ngjarje jashtë kontrollit td arsyeshëm td Pales që pretendon 
Forcën Madhore ("Pala Pretenduese"), sic percaktohet ne Ligjin nr.43/2015 "Per sektorin e 
energjise elektrike", që nuk mund ta shmangte ose ta kapercente në mënyrë të arsyeshme dhe 
që ben të pamundur që Pala Pretenduese to kryejO detyrimet e livrimit ose pranimit, per sbkaqet 
e meposhtme, por pa u kufizuar me to: 
a) defekti në komunikim ose i sistemeve kompjuterike të OST-së perkatOse qO e pengon PalOn 

Pretenduese td kryejO detyrimet e livrimit ose pranimit; ose 
b) pezullimi nga OST-ja pOrkatOse tO livrimit, pranimit ose injorimit prej saj tO detyrimeve tO 

Pales Pretenduese lidhur me Programimin sipas Kontratës. 
2. ciruni nga Detyrimet e Livrimit dhe Pranimit: NOse një Pale pengohet plotësisht ose 

pjeserisht per shkak tO Forces Madhore, nO kryerjen e detyrimeve të saj per livrim dhe pranim 
sipas njO ose me shumO Kontratave dhe kjo PalO respekton kërkesat e pikes 3 të këtij neni 
(Njoftimi dhe LehtOsimi i Forces Madhore), do td konsiderohet se nuk ka ndodhur asnjO shkelje 
ose mospagim nga ana e Pales Pretenduese dhe ajo do tO clirohet (dhe jo thjesht pezullohet) 
nga këto detyrime per ate periudhe kohore dhe në ate shkallë që kjo Force Madhore e pengon 
performancen e saj. Asnjë detyrim per tO paguar dOmet sipas nenit 9 
(ZhdOmtimet/kompensimet) nuk do t'i merret PalOs Pretenduese lidhur me sasitO e palivruara 
ose tO pamarra. 

3. Njoftimi dhe Lehtesinu i Forces Madhore: Pala Pretenduese, sa me shpejt qO td jetë e mundur 
pasi meson per ForcOn Madhore, do td njoftojO PalOn tjetër per fihlimin e Forces Madhore dhe, 
pOr aq sa është e mundur, do t'i siguroje njO vleresim jo-detyrues mbi zgjatjen dhe kohezgjatjen 
e pritshme tO paaftOsisO sO saj performuese. Pala Pretenduese do tO pOrdorO gjithe perpjekjet 
komercialisht tO arsyeshme per W lehtOsuar efektet e Forces Madhore dhe gjatO va.zhdimit tO 
Forces Madhore, do t'i sigurojO Pales tjeter perditesime td arsyeshme, kur dhe nOse 
disponohen, mbi zgjatjen dhe kohezgjatjen e pritshme tO paaftesisO performuese. 

4. Efektet e Forces Madhore mbi PalOn TjetOr: Ne rast dhe në ate shkallO qO ShitOsi çlirohet 
nga detyrimet e livrimit pOr shkak të Forces Madhore, BlerOsi do tO clirohet gjithashtu nga 
detyrimet korresponduese td pranimit dhe pageses. Ne rast dhe nO ate shkallO qO Blcrësi çlirohet 
nga detyrimet e pranimit per shkak tO ForcOs Madhore, Shitësi do td çlirohet gjithashtu nga 
detyrimet korresponduese td livrimit. 

NENI 9 
ZHDEMTIMETIKOMPENSIMET 

1. Rasti i mos-performances ana e shitOsit: NO atO shkallë që Shitesi - Pala qO ka detyrimin per 
livrimin e energjise elektrike ("Pala Livruese") nuk i livron tërOsisht ose pjesOrisht sasinO e 
enerisO tO pOrcaktuar/rakorduar pOr ditOn nO avarice, dhe kjo paaftesi nuk shfajOsohet nga njO 
ngjaije e Forces Madhore ose nga mosperformanca e Pales tjetOr, Pala Livruese do t'i paguaje 
Pales tjetOr ("Pala Pranuese") njO shumO kompensimi per sasinë e palevruar td energjisO 
elektrike e barabartO me shumën qO do tO paguajO blerOsi si pergjegjes per disbalancat e 
shkaktuara nga moslOvrimi. 

2. Rasti i mosrespektimit nga ana e blerësit: NO rastin kur Blerësi ("Pala Pranuese") dOshton 
td pranojO tOrOsisht ose pjeserisht sasinO e energjisO elektrike te rakorduar per ditOn nO avarice 
dhe kjo paafiesi nuk shfajesohet nga njO ngjarje e ForcOs Madhore ose nga mos-performanca 
e PalOs tjetOr, Pala pranuese do t'i paguaje Pales tjeter ("Pala Livruese") njO shumO kompensimi 
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të barabartë me diferencën midis kostos mesatare të importit të energjise te siguruar nga pala 
livruese në periudhen e mos përmbushjes (por j  me shumë se viera e energjise në HUPX per 
periudhen e mos permbushjes) dhe kompensimit që pala shitëse krijon sipas rregullave td 
balancimit, në rastin kur kjo diferencë është pozitive. 

3. Palët rakordojnë mes tyre sasitë faktike të energjise se livruar dhe pranuar per qellime të 
aplikimit td kompesimeve si me sipër. 

4. Shuma e pagueshme: shumat e pagueshme sipas këtij neni do td faturohen dhe paguhen sipas 
Nenit 11 (Faturimi dhe pagesa). 

NENI 10 
KUFIZIMI I PERGJEGJESISE FINANCIARE 

1. Përjashtimi i Pergjegjësisë Financiare: Subjekt i pikave 13.2 dhe 13.3 dhe perveç kur lidhet 
me shumat e pagueshme sipas Nenit 9 (Zhdëmtimet), një Pale dhe punonjësit e saj, zyrtarët, 
kontraktorët dhe/ose agjentet, nuk kane pergjegjesi financiare ndaj Pales tjetër per asnjë 
humbje, kosto, shpenzim ose dëm ("Dëmet"), (perfshirë, pa kufizim, çdo pergjegjesi financiare 
per shkak të çrregullimeve në fumizimin me energji elektrike sipas një Kontrate Individuale) 
qe peson Pala tjetër sipas Marrëveshjes ose lidhur me të, përveç kur këto Dëme shkaktohen 
nga neglizhenca e madhe, mospagesa e qëllimshme ose mashtrimi i nje Pale ose punonjësve, 
zyrtareve, kontraktorëve dhe/ose agjenteve të saj, perdorur nga kjo Pale per permbushjen e 
detyrimeve td saj sipas Kontratës. 

2. DeIIII Pasues dhe Kufizimi I Përgjegjèsisë Financiare: Subjekt i pikes 13.3, pergjegjesia 
ligjore e një Pale sipas Kontrates ose lidhur me td: 
(a) nuk perfshin pergjegjesine financiare per Dëme indirekte dhe/ose pasuese, përfshire, pa u 

kufizuar, humbjen e fitimit, klientelës, mundësive per biznes ose kursimeve të 
parashikuara; dhe 

(b) kufizohet me një shumë të barabartë me shumat e pagueshme per energjine elektrike td 
fumizuar ose që do të furnizohet nga një Pale sipas çdo Kontrate Individuale perkatëse me 
kusht qe ky kufizim td mos zbatohet per pagesat sipas pikes 9 (Zhdëmtimet per Paaftësinë 
per Livrim dhe Pranim). 

3. Mospagesa e Qëllimshme, Mashtrimi dhe të Drejtat Themelore: Asgjë në Marreveshje nuk 
vepron per td peiashtuar ose kufizuar pergjeesine ligjore te Pales per: 
(a) mospagesën e qëllimshme, 
(b) mashtrimin; ose 
(c) cdo veprim qe rrezikon td drejtat ligjore themelore te nje Pale ose qe shkel detyrimet 

kontraktuale themelore td nje Pale. 
4. Detyrimi per Lehtësimin e Humbjeve: Per shmangien e dyshimit, dhe subjekt i legjislacionit 

ne fuqi, çdo Pale bie dakord se ka per detyre të lehtesoje Dëmet dhe premton se do te beje 
përpjekje komercialisht te arsyeshme per minimizimin e çdo Demi qe mund të pesoje sipas 
Kontratës ose lidhur me te. 

NENI 11 
FATURIMI DHE PAGESA 

1. Fatura: Shitesi në baze te Raportit të Vlefshëm do t'i dorezoje Bleresit per livrimin e Energjise 
Elektrike nje fature sipas formatit dhe standardeve që kerkon legjislacioni në fuqi, e cila 
paraqet sasite totale të Energjise Elektrike të shitur prej tij ne periudhen kohore td lëvrimit td 
miratuar ne Aneksin perkates td kesaj kontrate. Paraqitja e kesaj fature do te bëhet brenda 10 
diteve kalendarike nga data e fundit e livrimit te energjise elektrike. (ose kur kjo date eshte 
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pushim zyrtar, ditën pasardhëse td punës). Kur periudha kohore e prokurimit të energjise 
elektrike është me e gjate se 1 muaj, faturimet do të kryhen pas cdo periudhe lëvrimi, me bazë 
mujore. Krahas faturës, Shitësi do t'i dorëzoje Blerësit edhe Raportin e Vlefshëm. 

2. Raporti i Vlefshëm: Blerësi, brenda 3 (tre) ditëve nga dita e fundit e periudhës kohore të 
livrimit sipas parashikimit td të njëjtit Aneks, duhet t'i dorëzojë shitësit një raport të nënshkruar 
per energjine e dërguar per këtë periudhë (në vazhdim raporti) që të përmbajë td dhëna per 
planet e rakorduara ditore sipas kësaj Marrëveshjeje. NZ rast se ka kontestime, Shitësi mund 
t'i paraqesë Blerësit një ankim per raportin lidhur me saktësinë e të dhënave, brenda 2 (dy) 
ditëve nga dita që Blerësi, i ka dorëzuar raportin. Nëse Blerësi, e konsideron ankimin të 
justifikuar ligjërisht, do të nxjerrë një raport të ri. Ne rast se ankimi konsiderohet i pajustifikuar 
ligjërisht, Blerësi, do të njoftojë shitësin brenda 2 (dy) ditëve nga marrja e ankesës, duke 
vazhduar me procesin e faturimit në përputhje me raportin e vlefshëm. 

3. Pagesa: Blerësi do t'i kryeje pagesen Shitësit kundrejt vlerës se faturës sipas pikes 1. Pagesa 
do te bëhet brenda 30 ditëve nga data e lëshimit te fatures. Data e pagesës do td konsiderohet 
data që nga llogaria e Blerësit preken fondet monetare. 

4. Vonesa në kryerjen e pagesës: Nëse Blerësi dështon në kryejen e pagesës brenda afatit të 
percaktuar në këtë Kontratë, penaliteti per dëmet e shkaktuara si rezultat i vonesës, do te 
llogaritet në përputhje me Ligjin Nr. 48/2014, "Per pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore 
e tregtare" (i ndryshuar)". 

NENI 12 
TVSH-JA DHE TAKSAT 

1. TVSH-ja: Të gjitha shumat e referuara në kete Kontrate përjashtojne cdo viere të zbatueshme 
td taksës së shtuar ("TVSH"). Nése TVSH-ja eshte e pagueshme per çdo shume të tillë, Blerësi 
do t'i paguajë Shitësit nje shumë të barabartë me TVSH-n6 me tarifën e zbatueshme. Nje shume 
e barabartë me TVSH-në e pagueshme nga një Pale do te kërkohet per Vu paguar vetëm kur 
Pala tjeter te siguroje nje fature te vlefshme TVSH-je lidhur me ate shume. cdo Pale, per aq 
sa e lejon ligji, do t'i sigurojë pales tjetër fatura TVSH-je shtese te vlefshme qe kerkohen per 
qëllimet e Kontrates. 

2. Detyrimet e Taksave të Shitësit dhe Bleresit: shitesi do të paguajë ose sigurojë pagesen e 
gjithe Taksave per Sasinë e Kontrates ose lidhur me te qe del para transferimit te riskut dhe 
titullit në Pikën e Livrimit. Bleresi do té paguajë ose do të kryeje pagesen e gjithe Taksave ne 
Sasine c Kontrates ose lidhur me te qe dalin gjate ose pas transferimit të riskut dhe titullit ne 
Men c Livrimit (pervec Takses direkte ose indirekte që lidhet me shitjen e Sasisë së Kontratës 
dhe eshte pergjeesi ligj ore e Shitësit). Ne rast se Shitesit i kërkohet me ligj te paguaje çdo 
Takse të pershtatshme per llogarine c Bleresit, Bleresi do ta zhdëmtojë ose rimbursojë 
menjehere Shitësin per kete Takse. NE rast se Bleresit i kerkohet me ligj të paguaje cdo Taksë 
te pershtatshme per llogarine e Shitësit, Bleresi mund td kërkojë nga shitesi ta zbrese shumen 
e kesaj Takse nga shumat qe i detyrohet Shitësit sipas Kontrates, ne te kundert Shitesi do ta 
zhdemtoje ose rimbursoje menjehere Bleresin lidhur me keto Taksa td pazbritura. Nëse ndonje 
Taksë e re behet e zbatueshme ose nj e Takse ekzistuese rritet lidhur me Kontratën dhe Bleresi 
eshte ne gjendje ta kaloje permes një pale te tretë, Blerësi do td jetë pergjegjes per kete Takse 
te re ose te rritur. 

3. Taksa e Mbajtur: Pagesat Lire dhe Qartë. Gjithe pagesat sipas Kontrates do td behen pa 
mbajtje ose zbritje per Ilogari te cdo Takse përveç kur kjo mbajtje ose zbritje kerkohet me ligj. 
Nese nje Pale i kerkohet te mbajë ose zbrese Taksen nga nje pagesë qe duhet të beje, Where 
ajo Pale ("Pala Paguese") do td njofioje menjëherë Palën tjetër ("Pala Marrëse") per kete 
kërkesë dhe do Vu paguajë autoriteteve td duhura gjithe shumat e mbajtura ose të zbritura prej 
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saj. Nëse mund të lëshohet një faturë ose prove tjetër që evidenton pagesën tek autoritetet, Pala 
Paguese do Via dorëzojë këtë prove (ose një kopje te certifikuar) Pales Marrëse. 

4. Minimizimi i Taksave: Të dyja Palët do td bëjnë perpjekje td arsyeshme per të administruar 
Kontratën dhe per të zbatuar dispozitat e saj sipas synimit per minimizimin e akumulimit të 
detyrimeve per pagesen e Taksës, kur është e arsyeshme dhe e mundur. 

NENI 13 
TRANSFERIMI 

1. Ndalimi: Asnjëra Pale nuk do të autorizohet që Via transferojë td drejtat dhe detyrimet e veta 
sipas Kontratës një pale të tretë, pa pelqimin paraprak me shkrim te Pales tjetër, i ciii nuk do 
të vonohet, refuzohet ose pengohet ne mënyrë të paarsyeshme, dhe me miratimin e ERE-s. 

2. Transferimi tek Fffia1et: cdo Pale do të autorizohet Via transferoje të drejtat dhe detyrimet e 
veta sipas Kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Pales tjetër, një Filiali me aftësi 
paguese të njëjte ose me të madhe. Ky transferim do td hyje në fuqi vetem pas marrjes së 
njoftimit nga Pala tjetër dhe, me kusht që cdo Dokument Mbështetës Kredie i nxjerrë ose i 
vendosur në emër të Pales transferuese të jetë rinxjerrë ose amenduar fihlimisht per te 
mbeshtetur detyrimet e Filialit në perfitim td Pales tjetër. 

NENI 14 
PERFAQESIMET DHE GARANCITE 

1. Secila pale perfaqeson dhe garanton Palën tjetër, pas hyrjes në këtë Kontrate, per sa vijon: 
a. se është një Njësi e organizuar si duhet, që ekziston në mënyrë të arsyeshme dhe sipas 

ligjeve te juridiksionit té korporates ose organizates; 
b. nenshkrimi dhe hyrja në Kontrate, në cdo Dokument Mbështetës Kredie ku eshte pale dhe 

në kryeijen e transaksioneve td shqyrtuara ketu, nuk do të shkelin asnje dispozite ligjore ne 
fuqi; 

c. ka pushtetin dhe është e autorizuar td ekzekutojë, shperndaje dhe kryeje detyrimet sipas 
kontratës ku eshte pale dhe ka ndërmarrë gjithe veprimet e nevojshme per te autorizuar 
ekzekutimin, livrimin, kryerjen dhe hyrjen në Kontrate dhe ekzekutimin, livrimin dhe 
kryerjen e Kontratës dhe se çdo Dokument Mbeshtetes nuk shkel dhe nuk bie në konflikt 
me asnje afat ose kusht tjeter te ndonje kontrate ku eshte pale ose ndonje akt ligjor dhe 
nenligjor né fuqi; 

d. ka gjithe autorizimet qeveritare dhe rregullatore, miratimet dhe pëlqimet e nevojshme per 
td kryer detyrimet sipas Kontrates ku eshte pale; e ka negocivar, ka hyre dhe ka ekzekutuar 
Kontraten hi eshte pale si kryesore (dhe jO si agjent ose me ndonje kapacitet tjeter, 
kujdestar apo ndryshe); 

e. vepron per llogari td vet (dhe jo si keshilltar, agjent, agjent ndermjetes ose me ndonje 
kapacitet tjetër, kujdestar apo ndryshe), ka marre vendimin e vet te pavarur per te hyre ne 
kete Kontrate dhe nese kjo Kontrate eshte e pershtatshme ose Si duhet per te, bazuar në 
gjykimin e vet, nuk mbeshtetet mbi keshillen ose rekomandimet e Pales tjeter per ta bere 
kete, dhe eshte e afte per të vlerësuar meritat dhe kupton dhe pranon afatet, kushtet dhe 
risqet e Kontratës; 

f. pala tjeter nuk vepron si kujdestar apo keshilitar i saj; 
g. nuk mbështetet ne asnje perfaqesim td bard nga Pala tjetër pervec atyre të thena 

shprehimisht ne Kontrate; 
h. lidhur me nje Pale qe është entitet shteteror ose sistem energjetik publik, kjo Njesi 

qeveritare ose sistem energjetik publik perfaqeson dhe i garanton Pales tjeter si me poshte: 
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(i) gjithe aktet e nevojsbme per ekzekutimin e vlefshëm, shperndarjen dhe zbatimin e 
Kontratës, përfshire pa kufizim, ofertat konkurruese, njoftimin publik, zgjedhjen, 
përvetësimin paraprak ose procedura të tjera td kërkuara që jane ndërmarrë ose kryer 
ose do të ndërmerren dhe kryhen; 

(ii) hyrja në Kontratë dhe zbatimi i saj nga një Njësi qeveritare ose sistem energjetik 
publik Whet per një qellim të duhur publik brenda kuptimit të legjislacioni në fuqi; 
dhe 

(iii) afati i Kontratës nuk zgjatet përtej ndonjë kufizimi td: zbatueshëm td vendosur nga 
ndonjë dokument tjetër dhe/ose nga legjislacioni në fuqi; dhe 

m. lidhur me një Pale, se nuk ka falimentuar, dhe nuk ka procedime ligjore ose administrative 
pezull ose kërcënuese ku td jetë pale dhe që në dijeni të saj do td ndikonin materialisht në 
mënyrë td dëmsbme në aftësinë e saj per përmbushjen e cdo detyrimi sipas kësaj Kontrate 
ose ndonjë Dokumenti Mbështetës të Kredisë ku është pale, të tilla që ta bënin të 
falimentonte. 

NENI 15 
LEGJISLACIONI NE FUQI DHE ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE 

1. Legjislacioni në Fuqi: Kjo Kontratë është hartuar në përputhje me Legjislacionin e Republikes 
së Shqipërisë dhe do të zbatohet dhe interpretohet në përputhje me td. 

2. Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve: cdo mosmarrëveshje që ngrihet si pasojë e interpretimit dhe 
zbatimit te kësaj Kontrate apo Anekseve të nënshkruara nga palet pas cdo procedure blerjesh 
td zhvilluar, Palët do të mundohen t'i zgjidhin me mirekuptim midis tyre dhe kur kjo është e 
pamundur, secila prej paleve ka të drejtë që brenda 5 ditëve pune ta adresojë mosmarrëveshjen 
per zgjidhje në ERE. Secila pale mund t'i drejtohet Gjykatës per shqyrtimin gjyqesor të 
mosmarrëveshjeve. 

NENI 16 
PERSONAT E KONTAKTIT 

Td gjitha njoftimet, që dërgohen sipas ose në lidhje me këtë Kontratë, duhet td dergohen me shkrim 
në adresën e mëposhtme me email ose faks: 

Per OST Per KESH 

Administratori I Kontrates 

Z/Znj Griselda Merkaj Z/Znj Erald Elezi 

Funksioni Drejtor i Drejtoris se Funksioni Drejtor i Departamentit 

Shërbimeve të Tregut te Operimit dhe Tregtimit 

Adresa Autostrada Tiranë- Durrës KM 9 Adresa "Blioku Vasil Shanto", 

Yrshek ,Kashar, Tirane Tirane 

Tel.: + 355 422 25 581 Tel.: + 355 422 41981 

Mob:+ 355 69 60 10492 Mob:+ 355 69 70 98 777 

Fax: +355 422 25 581 Fax: + 355 4 22 32 046 

E-mail: g.merkaj@ost.al E-mail: elezie@kesh.al  
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P ro g r a m I 

Z/Znj _Alban Qurku 
Funksioni Pergjegjes I 
Operacioneve Balancuese dhe 
Ndërkufitare 
Adresa Autostrada Tiranë-
Durrës KM 9 Yrshek, Kashar, 
Tiranë 
Tel.: + 355 422 25 581 
Mob:+ 355 69 866 6680 
Fax:+ 355 42225 581 
E-mail:a.qurku@ost.al  

Z/Znj Aurora Bego 
Funksioni Shefe Sektorit te 
Transaksioenve Tregtare 
Adresa "Biloku Vasil Shanto", 
Tirane 
Tel.: + 355 422 41981 
Mob:+ 355 67 21 35 152 
E-mail: seheduling@kesh.al  

Back 
Office 

Z/Znj Migena Vako 
Funksioni Specialiste pranë 
Sektorit të Operacioneve 
Balancuese dhe Ndërkufitare 
Adresa Autostrada Tirane-
Dunes KM 9 Yrshek ,Kashar, 
Tiranë 
Tel.: + 355 422 25 581 
Mob:+ 355 69 252 7030 
Fax: +355 422 25 581 
E-mail: rn.vako@ost.al  

Z/Znj Artan Gjonca 
Funksioni Shef Sektori I 
Administrimit te Kontratave 
Adresa "Blioku Vasil Shanto", 
Tirane 
Tel.: + 355 422 41981 
Mob:+ 355 68 60 25 827 
E-mail: backoffice@kesh.al  

NENI 17 
TE NDRYSHME 

1. Njoftimet dhe Komunikimet: Përveç kur parashikohet ose vendoset ndryshe nga Palët, të 
gjitha njoffimet, dekiaratat ose faturat e dërguara nga një Pale tjetrës, duhet td jenë me shkrim 
dhe duhen dorëzuar me letër (postë që arrin brenda 24 orësh ose korrier, postë e parapaguar) 
ose faksimile. çdo Pale mund ta ndryshoje informacionin e njofiimit me and të një njoftimi me 
shkrim pales tjetër. Njoftimet me shkrim, dekiaratat dhe faturat do të konsiderohen site marra 
dhe efektive: 
a) nëse shpërndahen dorazi Ditën e Punës, ose Ditën e pare të Punës pas dates së livrimit nëse 

shpemdahen j  në Ditën e Punës; 
b) nëse dergohen me postë të shpejte, Ditën e 2 td Punës pas dates së postimit, ose nëse 

dergohen nga një shtet në tjetrin, në Ditën e 5 të Punës pas ditës së postimit; 
c) nëse dërgohen me transmetim faksimile dhe prodhohet nje raport i vlefshëm transmetimi 

që konfirmon marrjen, ditën e transmetimit nëse është transmetuar para ores 17.00 (me 
orën e marrësit) në Ditën e Punës ose në orën 09.00 (me orën e marrësit) në Ditën e parëtë 
Punës pas transmetimit. 

2. Amendiinet: cdo amendim ose shtesë në këtë Kontratë do të bëhet vetëm me shkrim dhe do 
te nënshkruhet nga të dyja Palët. 
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3. Pavlefshmëria e Pjesshme: Nëse, në cdo kohë, ndonjë dispozitë e kësaj Kontrate është ose 
bëhet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, në cdo drejtim, sipas ligjit të cdo 
juridiksioni përkatës, ligjshmëria, vlefshmëria dhe zbatueshmëria e dispozitave td mbetura td 
kësaj Kontrate, nuk do td preken ose dëmtohen në ndonjë mënyrë. Palët ndërmarrin 
zëvendësimin e cdo dispozite td paligjshme, td pavlefshme ose të pazbatueshme me nje 
dispozite të ligjshme, te vlefshme dhe te zbatueshme që afrohet sa me shumë me dispoziten e 
pavlefshme lidhur me qellimin e saj ekonomik, subjekt i aprovimit sipas pikes 2 te këtij neni. 

4. Te Drejtat e Pales së Tretè: Palët nuk presin që ndonjë pale e tretë ta ketë të drejta ose të jetë 
e aftë të zbatojë Kontratën dhe Palët perjashtojne per aq sa është e lejueshme nga legjislacioni 
në fuqi, cdo të drejtë të ketyre paleve te treta që mund te nenkuptohet. 

NENI 18 
MIRATIMI I ERE-S, HYRJA NE FUQI, EFEKTET DUE ZGJIDHJA E 

PARAKOHSHME 

1. Kjo Kontratë, dhe secili nga kushtet këtu, do të hyjne në fuqi pas miratimit nga Bordi i ERE 
dhe i shtrin efektet per periudhen 02.07.2022 —31.12.2022. 

2. Kjo kontratë mund të ndiyshohet apo zgjidhet përpara dates së përfundimit td saj, vetëm me 
miratimin e ERE. 

NENI 19 

Kjo kontratë nënshkruhet në 4 (katër) kopje të barazvlefshme, 2 (dy) per secilën pale. 

Per Per 
EN OPERATORI ISTEMIT TIE 

ELEKTROE i U JITIKE QIPTARE, TRANJ' ETIMIT, 
H SH.A. Jiff SILA. 
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Aneks 1 
Raport —Rakortimi 

Ndërmjet shoqërive: 
Me date /12022, KESH sh.a. ka levruar dhe OST sh.a. ka pranuar energjine elektrike 
sipas raportit të mëposhtem: 

ta\ora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 24 TDTAIE 
01/J2 
0Z1JX22 
c8fJJJ22 
OU,2022 
0J,322 
%/J,2012 
07//,22 

10/J,22 
ilLJim 
1[n22 
131-J,im 
WJim 
1WJ,im 
16/Jim 
17/Jim 
16/J,2012 
19/Jim 
vin 
21/jim 
2z/J,21m 
21/J,2021 
2,'J,20fl 
&J.im 
/J,im 

V/JTI2 
Uim 
19/jim 
3q-/.2m 

TOTAI 

Konfirmuar nga KESH: Konfirmuar nga OST: 

(emër, mbiemër, firmë) (emër, mbiemër, firmë) 
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Aneks 2 
i Kontratös per shit-blerjen e Energjise Elektrike per Mbulimin e Humbjeve në Rrjetin e 

Transmetimit 
Ndermlet shoflërive: 
Kontrate Individuale 

Referenca e Kontratës: 
Shitësi: KESH sls.a. 
Blerësi: OST sli.a. 

Tipi I kontratës: Me cmirnefikse. 
Zona lokale: GMT +1 (CET, Koha locale Shqiptare) 
Pika e levrimit. ALB-ALB 

Kushtet e kontratës: 

Ky konfirmim konfirmon kontratën individuale të lidhur në përputhje me kontratën bazë per 
shitblerjen e energjise elektrike per mbulimin humbjeve në sistemin e transmetirnit, lidhur me 
dërgimin dhe pranimin e energjise elektrike. 

KESH s/z.a OST sh.a 
Ernri: Eniri: 
Titulli: Titulli: 

Fillim
Mbarimi I

i I levrimit Sasia e levruar Cmimi i shitjes Viera Totale 
levrimit 

(MWh) (Leke/MWh) (Leke) 
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