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Operatori i Shperndarjes së Energjise Elektrike Group SH.A. 

I nderuar z. Ahrneti, 

Ne vijim td komunikimeve lidhur me zbatimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 456, date 29.06.2022 
"Per miratimin e kushteve per vendosjen e detyrimit të sherbimit publik, që do td zbatohen ndaj td liçencuarve 
në sektorin e energjise elektrike, te diet ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shperndarjes dhe 
furnizimit me energji elektrike", informojmë se shoqerite "FTL" SH.A. dhe "KESH" SH.A., në zbatim te nenit 
5, pika 4 td vendimit kane nënshkruar kontratën per vitin 2022, td ci)ën egjeni bashkëlidhurpërmiratim. 

Me konsideratë. 

"Korporata Elcktroenergj itike Shqiptare" SH.A. 
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Nr. Z'5prot., data 3o / 09/ 2022 Nr. o7F  prot., date 3,o / o / 2022 

KONTRATE TIP PER SHITBLERJEN E ENERGJISE ELEKTRIKE NDERMJET SHOQERISE 
sE PRODHIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE TE NGARKUAR ME DETYRIMIN E 

SHERBIMIT PUBLIK, AKSIONET E SE CILES KONTROLLOHEN PLOTESISHT OSE 
PJESERISHT NGA SHTETI, KESH SH.A. DHE FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 

(FSHU) SH.A., PER FURNIZIMIN E KLIENTEVE UNIVERSALE PER PERIUDHEN KOHORE 

01/01/2022 - 31/12/2022 

E lidhur sot me date . . ndCrnijct: 

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) SH.A., me objekt aktiviteti prodhimi i energjise 
elektrike, shoqeri e ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik, aksionet e së cues kontrollohen plotesisht ose 
pjeserisht nga shteti, e perfaqesuar nga Z. Ergys VERDHO, Administrator i Shoqerise që me poshte do td 
quhet "Shitësi", 

dhe 

Furnizuesi i Shërbimit Universal (FSHU) SH.A., me objekt aktiviteti në: furnizimin me energji 
elektrike td klientëve universalë td percaktuar nga legjislacioni në fuqi, ofrimin dhe sigurimin e cilësisë 
tregtare td shërbimit, si dhe çdo aktivitet tjetër fitimprures me interes per shoqerine, perfaqesuar nga Z. 
Elton SEVRANI, Administrator i shoqerise, që me poshte do të quhet "Blerësi" 

të diet do të referohen vec' si me siçëc se bashkti s "ea" d€ 

BAZA LIGJORE 
Neni 20 germa 1, e Ligjit Nr.43/201 5, PërSektorin e Energjise Eiektrike", I ndryshuar; 

- Vendimi Nr. 456, data 29.06.2022, i Këshillit të Ministrave, "Per miratimin e kushteve per vendosjen e 
detyrimit td shërbimit publik, që do te zbatohen ndaj të licencuarve ne sektorin e energjise elektrike, të 
cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shperndarjes dhe furnizimit me energji elektrike"; 
Vendimi Nr. 584, date 08.10.2021 i Këshillit të Ministrave "Per shpalljen e gjendjes se emergjences ne 
furnizimin me energji eIektrike", i ndryshuar; 
Vendimi nr. 23, data 25.03.2009 i Bordit td Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjise 'Mbi 
rinovit me licencave ne aktivitetin e prudhimit dhe tregtimit tE energjise elektrike shoqerise SH.A." i 
ndryshuar,  
Vendimi I Bordit të të Komisionerëve td Entit Rregullator të Energjise nr. 112, date 08.07.2016 Për 
percaktimin e td licencuarit të ngarkuar me detyrimin e shërbimit universal per tregun e energjise 
elektrike dhe percaktimin e kushteve per ushtrimin e detyrimit të sherbimit universal",- 
Vendimi nr. 215, data 11.10.2018 i Bordit të Komisionerëve td Entit Rregullator td Energjise "Mbi 
transferimin e licencës së furnizimit energj ise elektrike me nr. 251 me seri P14FPP miratuar me 
Vendimin e Bordit td ERE-s nr. 97, data 27.10.2014, e vlefshme deri me data 27.10.2019 dhe detyrimit 
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te shërbimit universal te furnizimit td energjise elektrike, td shoqerise Operatori i Shperndarjes se 
Energjise Elektrike sh.a. (OSHEE SH.A.), miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 112, date 
08.07.20 16 tek shoqeria "Furnizuesi i Shërbimit Universal" sh.a. (FSHU SH.A.),, i ndryshuar; 
Vendimi nr. 164, data 04.11.2019 i Bordit td Komisionerëve td Entit Rregullator td Energjise "Mbi 
rinovimin e licencës së shoqerise Furnizuesi i Shërbimit Universal Sh.A (FSHU SH.A) në veprimtarine 
e furnizimit te energjise elektrike."; 
Vendimi i Ministrit pergjegjes per Energjine Nr. 1394/1 prot., date 16.02.2022 (në cilësinë e 
perfaqesuesit te shtetit si pronar i aksioneve td subjektit prodhues i ngarkuar me detyrimin e shërbimit 
publik), i Asamblesë së Pergjithshme të Shoqerise per miratimin e cmimit td shitjes së energjise 
elektrike per qellime të fumizimit të Furnizuesit td Shërbimit Universal. 

NE kushtet kur: 
Furnizuesi i Shërbimit Universal (FSHU) SH.A., në aktivitetin e licencuar td furnizuesit ështe 
ngarkuar me detyrimin e Shërbimit Universal të Furnizimit me energji elektrike per kategorine e 
klientëve universalë që perfitojne nga Shërbimi Universal i Fumizimit me energji elektrike, në 
perputhje me parashikimet e pikes 1, te nenit 109, td Ligjit nr.43/2015 "Per sektorin e energjise 
elektrike", i ndryshuar, Vendimit nr. 449, date 15.06.2016, td Këshillit të Ministrave "Per miratimin 
e kushteve dhe procedurave per përcaktimin e furnizuesit td mundësisë së fundit te energjisë elektrike 
dhe vendimit te Bordit te ERE "Per percaktimin e td licencuarit td ngarkuar me detyrimin e shërbimit 
universal per tregun e energjise elektrike dhe percaktimin e kushteve per ushtrimin e detyrimit td 
shërbimit universal", 

- Furnizuesit te Shërbimit Universal i është vendosur detyrimi i shërbimit publik per te blerë sasinë e 
nevoj shme te energjise elektrike, td prodhuar nga shoqeria e prodhimit të energjise elektrike, aksionet 
e së cilës kontrollohen plotesisht ose pjeserisht nga shteti; 

- Shoqeria e prodhimit te energjise elektrike, aksionet e se cilës kontrollohen plotesisht ose pjeserisht 
nga shteti në zbatim td Vendimi Nr. 456, date 29.06.2022, i Këshillit to Ministrave, "Per miratimin 
e\usMe'e p'r venàosen e cletyrimit të shëri imit publik, qe do td zbatohen ndaj te licencuarve në 
sektorin e energjise elektrike, te cilët ushtrojne aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shperndarjes 
dhe furnizimit me energji elektrike" është e detyruar te furnizojë Furnizuesin e Shërbimit Universal 
me te glithe sasinë e nevojshme te energjise, per qellime te plotesimit te kërkesës së plote te 
Furnizuesit te Shërbimit Universal. 

- Cmimi per njësi i energjise elektrike, per qellime te permbushjes se detyrimit per shërbim publik 
perkundrejt Furnizuesit te Shërbimit Universal, ështe miratuar nga Asambleja e Pergjithshme e 
Shoqerise se prodhimit te ngarkuar me detyrimin e sherbimit publik aksionet e së cilës kontrollohen 
plotesisht ose pjeserisht nga shteti 

- Ministri pergjegjes per energjine (në cilesine e perfaqesuesit td shtetit si pronar •i aksioneve të 
shoqerise Se prodhimit të ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik aksionet e së cilit kontrollohen 
plotesisht ose pjeserisht nga shteti ne Asamblene e Pergjithshme të Shoqerise) me vendimin nr. 
134/1 prot., data 16.02.2022, i ndryshuar ka miratuar cmirnin e shitjes se energjise elektrike per 
qellime te furnizimit te Furnizuesit te Sherbimit Universal në kuadër te detyrimit per shërbim publik 
nga shoqeria e prodhimit aksionet e se cilit kontrollohen plotesisht ose pjeserisht nga shteti. 

Palët bien dakord lidhur me permbajtjen e kontrates se shit-blerjes se energjise elektrike në kuadër te 
permbushjes së detyrimit per shërbim publik si me poshte vii on: 
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NENI 1 
QELLIMI I KONTRATES 

Kjo Kontratë (së bashku me Shtojcat apo anekset e saj) rregullon te gjithe marrëdhënien e shitjes dhe 
blerjes se energjise elektrike ndërmjet Palëve per plotesimin e kërkeses së Blerësit per periudhen kohore 1 
Janar-3 1 Dhjetor 2022. 

NENI 2 
SASIA E KONTRAKTUAR DHE CMIMI I SHITJES 

1. Sasia e kontraktuar, nominuar per vitin, që Shitësi është i detyruar td fumizojë Blerësin, është e gjithe 
sasia e nevojshme per plotësimin e kërkesës së plote td Blerësit, kjo referuar programeve mujore/javore/ 
ditore/intra-day sipas parashikimeve te nenit 4 dhe 5 te kësaj kontrate. 

2. cmimi i shitjes së energjise elektrike per vitin 2022 eshtë ai i miratuar me Vendimin e Asamblesë së 
Pergjithshme td Shitësit nr. 1394/1 prot., date 16.02.2022, i ndryshuar dhe sipas këtij vendimi ështe  2.6 
lekë/KWh per energji e cila shërben per furnizimin nga FSHU te klientëve td lidhur në rrjetin e 
shperndarjes td tensionit td ulët, 0.4 KV dhe 12 Lekë/KWh per energjise që shërben per furnizimin nga 
FSHU si Furnizues i Mundësisë së Fundit (FMF) td klienteve td lidhur në rrjetin e shperndarjes së tensionit 
td mesëm 6/10/20 KY. 

NENI 3 
PERKUFIZIMET 

1. Referencat në Kohë: Referencat e kohës do te jene sipas Kohës Qendrore Evropiane (CET). 
2. Përputhja me Aktet nenhigjore dhe Rregullat e Tregut: Kjo Kontratë hartohet në perputhje me 

parashikimet e akteve ligjore dhe nenligjore në sektorin e energjise elektrike. Ne rast se ndonje parashikim 
ne këtë Kontratë bie në kundershtim me ndonje parashikim ne aktet ligjore dhe rregullatore në fuqi, 

cie paN\es &paibaueshem âhe marrëdhënia rregullohet 
sipas parashikimeve te aktit në fuqi. 

3. Sasia e kontraktuar - sasia totale e energjise referuar programeve mujore/ javore/ditore/intra-day të 
"FSHU" SH.A. per klientët universatë objekt i kësaj kontrate. 

4. Aneksi Nr. 1 - informacion paraprak parashikues per sasite e plota vjetore te "FSHU" SH.A. 
5. Cmim I kontrats: çmirni i percaktuar sipas parashikimeve te VKM 456/2022, 
6. 'Dita e Punës"do të thotë një ditë (pervec se shtunes dhe së dielës) në te cilen bankat komerciale jane 

td hapura per biznes te pergjithshem ne vendet ku secila Pale ka zyrën e saj të regjistruar; 
7. "Pergjegjësia per Balancimin" shitesi dhe bleresi jane pergjegjes per te balancuar pozicionin e tyre ne 

tregun e energj ise 
8. 'KohaQendrure Evropiane" ose "CU1'" do te thote Koha Qendrore Evropiane dhe do td perfshije 

Kohën Dimerore Qendrore Evropiane dhe Kohën Verore Qendrore Evropiane sipas zbatimit; 
9. "Kapaciteti i Kontratës" lidhur inc nje Kontratë Individuak do të thotë, kapaciteti i vendosur mes 

Paleve, i shprehur ne M; 
11. "Dëmet" ka kuptimin e specifikuar në nenin 13. (Kufizimi I Përgjegjësisë Financiare) 
12. "Pala që nuk përmbush detyrimet' ka kuptimin e specifikuar ne nenin 11 (Pezullimi i Livrimit); 
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13. "Filial" lidhur me një Pale do td thotë nje Njësi e Kontrolluar, direkt ose indirekt, nga ajo Pale, cdo 
Njësi që Kontrollon direkt ose indirekt ate Pale ose cdo Njësi direkt ose indirekt nën Kontrollin e 
perbashket td një Pale 

14. "Fika e Livrimit" lidhur me një Kontratë Individuale do td thotë pika e livrimit e vendosur mes 
Paleve; 

15. "Programi i Livrimit" lidhur me nje Kontratë Individuale do të thotë programi i livrimit i vendosur 
mes Paleve per ditën në avance sipas rregullave perkatese; 

16. "Data e Pagesës" ka kuptimin e specifikuar në nenin 14 (Faturimi dhe Pagesa) 
17. "Data e Hyrjes ne Fuqi" ka kuptimin e vendosur në faqen e pare të kësaj Kontrate; 
18. "Programi" ka kuptimin e specifikuar ne nenin 6, pika 3 dhe 7.2 (Përkufizimi i Programit) dhe 

"I Programuar" dhe "Programimi" do td interpretohen sipas kesaj; 
19. "Taksë" do të thotë cdo taksë e tanishme ose e ardhshme, kuotë, takse importi, detyrim, pagese, 

vlerësim ose tarifd e cdo natyre (perfshire interesin, gjobat dhe shtesat e tyre) që vendoset nga cdo qeveri 
ose autoritet tjeter taksash (per perfitimin osejo td tij) lidhur me cdo pagese sipas Kontratës përvec taksës 
së vulës, regjistrimit, dokumentacionit ose ndonjë takse te ngjashme; 

20.cdo term tjeter i përdorur në këtë kontrate do të lexohet në kuptimin e dhënë në legjislacionin në 
fuqi. 

NENI 4 
TE DREJTAT DHE DETYRIMET E BLERESIT 

1. Bleresi, bazuar ne kerkesen vjetore per energji, Aneksi Nr. 1 i kësaj kontrate, dhe ne trendin e ngarkeses 
do t'i paraqese Shitësit programin vjetor td ndarë me baze muj ore td ngarkeses se klienteve universale, 
në perputhje me parashikimet e akteve rregullatore ne sektorin e energjise elektrike. 

2. Blerësi jo me vone se 7 ditë kalendarike perpara fihlimit td muaj it td furnizimit do t'i dergoje Shitësit 
gjithe te dhenat që When me parashikimin e ngarkeses per muajin pasardhes me bazë ditore dhe orare 
td ngarkeses. 

S.	 'vc N'ck t &kw t t'r 4 t t ço )Ne &gO)' nsif6 à'hnat qb ).iàhen me ngarkesen e 
klientëve universalë per sasinë e javës në avancë me bazë ditore/orare. 

4. Blerësi brenda ores 12:00 të cdo dite do ti dergoje Shitësit programin e ditës në avance me bazë orare 
te ngarkeses sipas afateve t përcaktuara në Rregullat e Tregun Shqiptar te Balancimit. 

5. Blerësi, brenda ores 15:00 do t'i dergoje Shitësit perditesim të kerkeses per furnizimin e klientëve 
fundore per ditën D+2, me haze orare me qellirn garantirnin e furnizimit të plote per periudhen vijuese. 

6. Blerësi pas mbylljes së bilancit energjetik, porjo me vonë se data 10 e muajit duhet t'i dergojë Shitësit 
informacionin mbi sasinë e energjise se faturuar dhe informacione të tjera per qellirn te permbushjes 
së detyrimeve te kesaj kontrate. 

NENI 5 
TE DREJTAT DHE DETYRIMET E SHITESIT 

Shitesi bazuar në programe vjetore/mujore/javore/dit&re në day-ahead dhe intra-day do të sigurojë 
permbushjen e kërkesës së Blerësit. 
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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 perkundrejt OST (deri sa 
nuk kane nje marreveshje që rregullon pergjegjesine e balancimit me td tretët). 

2. Nominimi (Livrimi dhe Pranimi): Shitësi dhe blerësi do te nominojne në Platformën e OST per 
nominimet. Bazuar ne konfirmimet e bëra paraprakisht, cka perben konfirmimin per livrimin (Shitesi) 
dhe pranimin (Bleresi) e energjise elektrike objekt i kesaj kontrate. Sasia e programuar nga palet ne 
sistemin DAMAS të OST është sasia kontraktuale per te cilën Blerësi do te paguaje Shitësit me cmimin 
e percaktuar ne nenin 2 td Kontratës. 

3. "Program" sipas zbatimit, do td thotë veprimet e nevojshme per një Pale per kryerjen e detyrimeve 
perkatese td livrimit dhe pranimit, që perfshin programimin, njoftimin, kërkimin dhe konfirmimin me 
Palën tjetër, agjentet dhe perfaqesuesit e tyre te autorizuar perkates apo me OST, Sasinë e Kontratës, 
Kapacitetin e Kontratës, Pikën e Livrimit, Programin e furnizimit, Periudhën Totale td Furnizimit, dhe 
cdo kusht tjeter te Kontratës sipas gjithe rregullave td zbatueshme dhe praktikave e procedurave td tjera 
te zakonshme industriale. 

NENI 7 
LIVRIMI, MATJA, TRANSMETIMI DHE RISKU 

1. RrymalFrekuenca/Tensionet: Energjia Elektrike do të livrohet me rrymën, frekuencen dhe tensionin e 
zbatueshëm ne Pikën perkatese te Livrimit sipas standarteve te parashikuara në Kodet dhe Rregullat ne 
fuqi. 

2. Programet e Dekiaruara: Sasia e Energjise Elektrike që do te programohet dhe konfirmohet nga Shitësi 
per Bleresin, do t'i fumizohet këtij td fundit mbi baza vjetore, mujore, javore, ditore dhe orare në 
perputhje me Rregullat e Tregut te Energjise Elektrike si dhe Kodet e Rrjetit. Nominimi fizik/programi i 
livrimit per ditën e neserme duhet paraqitur në perputhje me Rregullat e Tregut dhe Kodet ne fuqi. 

3. Otti UN'ctN t inz\m:'azuar nê Tijb këifkesë të arsyeshme, Pa1ët: 
- do ti sigurojnë njëra-tjetrës dokurnentacionin që posedojne ose do të kontrolloje paraqitjen e 
Programeve, sasive, livrimeve dhe pranimit td energjise elektrike per qellimet e percaktimit të shkakut 
të çdo devijimi mes afateve të Kontratës Individuale dhe marrjeve aktuale ne dorëzim te energjise 
elektrike (referuar nominimit ne Platformën e OST per nominirnet. 

4. Risqet e Shitësit dhe Blerësit: Shitësi do te marrë përsipër gjithe risqet dhe do te pergjigjet per cdo kosto 
apo pagese te vendosur ose shoqeruese të Programimit, transmetimit dhe livrimit të Sasise së energjise 
se parashikuar ne Kontratë deri ne Piken e Livrimit. Blerësi do td marrë persiper gj,ithe ri.sqet dhe do t 
pergjigjet per cdo kosto ose pagese te vendosur ose shoqeruese te Programimit, pranimit dhe transmetimit 
W Sasise së Kontrates ne dhe nga Pika e Livrimit. 

5. Pit ate Livrimit: Shitësi do ta iivrojë energjine elektrike ne kufijte e sistemit të transmetimit te OST, me 
kusht që te ekzistojnë mates ne këto pika per te lejuar verifikimin e shumave dhe kohes se 
ii.vrimeve 

NENI 8 
MOS-PERFORMANCA PER SHKAK TE FORCES MADHORE 

1. Perkulizimi i Forces Madhore: Pervec se kur specifikohet ndryshe, "Force Madhore" per qellimet e 
Kontratës do td thote një ngjarje jashtë kontrollit te arsyeshem te Pales qe pretendon Forcën Madhore 
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("Pala Pretenduese"), sic percaktohet në Ligjin nr.43/2015 "Per Sektorin e Energjise Elektrike", i 
ndryshuar, që nuk mund ta shmangte ose ta kapercente në mënyrë td arsyeshme dhe që ben td 
pamundur që Pala Pretenduese td kryeje detyrimet e livrimit ose pranimit, per shkaqet e meposhtme, 
por pa u kufizuar me to: 
a) defekti në komunikim ose i sistemeve kompjuterike td OST-së perkatese që e pengon Palën 

Pretenduese td kryeje detyrimet e livrimit ose pranimit; ose 
b) pezullimi nga OST-ja perkatese te livrimit, pranimit ose injorimit prej saj ta detyrimeve td Pales 

Pretenduese lidhur me Programimin sipas Kontratës. 
2. clirimi nga Detyrimet e Livrimit dhe Pranimit: Nëse nje Pale pengohet plotesisht ose pjeserisht per 

shkak td Forces Madhore, në kryerjen e detyrimeve të saj per livrim dhe pranim sipas një ose me shume 
Kontratave dhe kjo Pale respekton kërkesat e pikes 8.3 (Njoflimi dhe Le1,tësimi i Forces Madhore), 
do të konsiderohet se nuk ka ndodhur asnje shkelje ose mospagim nga ana e Pales Pretenduese dhe ajo 
do td 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 të paguar dëmet sipas pikes 
8 (Zhdëmtimet per Paaflësinë per Livrim dhe Pranim) nuk do t'i merret Pales Pretenduese lidhur me 
sasitë e pa livruara ose td pamarra. 

3. Njoftimi dhe Lehtësimi i Forces Madhore: Pala Pretenduese, sa me shpejt që te jetë e mundur pasi 
meson per Forcen Madhore, do td njoftoje Palën tjeter per fihlimin e Forces Madhore dhe, per aq sa 
është e mundur, do t'i siguroje nje vieresim jo-detyrues mbi zgjatjen dhe kohezgjatjen e pritshme td 
paaftesise se saj performuese. Pala Pretenduese do te perdore gjithe perpjekjet komercialisht te arsyeshme 
per td lehtesuar efektet e Forces Madhore dhe gjate vazhdimit te Forces Madhore, do t'i siguroje Pales 
tjeter perditesime te arsyeshme, kur dhe nese disponohen, mbi zgjatjen dhe kohezgjatjen e pritshme te 
paaftesise performuese. 

4. Efektet e Forces Madhore mbi Palën Tjetër: Ne rast dhe në ate shkalle qe Shitesi çlirohet nga detyrimet 
e livrimit per shkak td Forces Madhore, Bleresi do te clirohet gjithashtu nga detyrimet korresponduese td 
pranimit dhe pagesës. Ne rast dhe në ate shkallë që Blerësi çlirohet nga detyrimet e pranimit per shkak 

S1ñtës do të ç'tirohet githashtu nga detyrimet korresponduese te livrimit. 

NENI 9 
RAKORDIMI I SASISE SE ENERGJISE TE LEVRUAR PER QELLIM TE FURNIZIMIT TE 

KLIENTEVE 
1. Shitësi dhe Blerësi jo rn vonë se data 10 e muajit do të rakordojnë sasitë energjise elektrike që kane 

shkuar per furnizimin e klientëve universalë td lidhur në nivel tensioni 0.4 KY dhe klientet FMF te 
lidhur ne nivel tensioni 6/10/20 KV. 

2. Me mbylljen e bilancit mujor td shoqerise FSHU, jo me vonë se data 25 e muajit paraardhes, palet do 
te rakordojnë: 
a) Sasinë e energjise elektrike që nuk ka patur destinacion furnizimin e klientëve universalë, dhe ka 

patur destinacion mbulirnin e humbjeve. Kjo sasi do te transferohet në marrëdhënien kontraktuale 
KESI-1-FTL, ndersa per efekt te kësaj kontrate Shitesi do të beje një fature sistemuese per FSHU. 

b) Sasinë e energjise elektrike e prodhuar nga prodhuesit me përparesi dhe e cila ka shkuar per FSHU. 
Kjo sasi, eshte sasia që rezulton pozitive nga diferenca mes shumatores se prodhimit nga burimet 
e rinovueshme te energjise dhe blerjes ne treg te parregulluar per mbulimin e humbjeve, me 
humbjet totale mujore ne rrjetin e shperndarjes sipas bilancit energjitik te Operatorit td Sistemit te 
Shperndarjes dhe Furnizuesit te Tregut te Lire. 
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NENI 10 
MOS PERFORMANCE TE LEVRIMIT OSE PRANIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE 

1. Rasti i mos-performancës ana e shitësit: Ne ate shkallë që Shitësi - Pala që ka detyrimin per livrimin e 
energjise elektrike ("Pala Livruese") nuk i livron tëresisht ose pjeserisht sasinë e energjise td 
percaktuar/rakorduar per diten ne avance, intra-day, dhe kjo paaftesi nuk shfajesohet nga një ngjarje e Forces 
Madhore ose nga mosperformanca e Pales tjeter, Pala Livruese do t'i paguajë Pales tjetër ("Pala Pranuese") nje 
shume si kompensim per ate sasinë te palevruar me energji elektrike me koston e sigurimit te kësaj energjie 
nga OST ne tregun e parregulluar. 
2. Rasti i mosrespektimit nga ana e blerësit: Ne rastin kur Bleresi ("Pala Pranuese") dështon td pranoje 
tërësisht ose pjeserisht sasinë e energjise elektrike te rakorduar per ditën ne avance dhe kjo paaftesi nuk 
shfajesohet nga një ngjarje e Forces Madhore ose nga mos-performanca e Pales tjeter, Pala pranuese do t'i 
paguaje Pales tjeter ("Pala Livruese") një shume si kompensim per dëmtimet si kompensim per ate sasinë te 
papranuar me energji elektrike me koston e sigurimit te kësaj energjie nga KESH ne tregun e parregulluar. 
3. Shuma e pagueshme: shumat e pagueshme sipas këtij neni do td faturohen dhe paguhen sipas Nenit 14 
(Faturimi dhe pagesa). 

NENI 11 
PEZULLIMI I LIVRIMIT 

Perveç te drejtave ose zhdemtimeve të tjera mundshme nëse "Pala që nuk përmbush detyrimet" nuk 
paguan ndonjë pagese te vendosur sipas Kontratës, ose sipas kushteve te garancive nëse do aplikohen nuk 
arrin ta siguroje, apo zCvendesoje vlerën e kërkuar sipas Kontratës Pala që permbush detyrimet do të 

autorizohet, jo me pare se tre (3) Dite Pune pas dergimit te një njoftimi me shkrim Pales qe nuk përmbush 
detyrimet, që td pushoje livrimet e mëtejshme te energjise elektrike dhe te çlirohet (Jo thjesht te pezullohet) 
nga detyrimet kryesore td livrimit) sipas gjithe Kontratave specifike deri kur Pala që permbush detyrimet te 
ketC marre kolateralin e kërkuar ose pagesen e plote (perfshire gjithe interesat e mospagimit dhe 
shpenzimet e tjera) te gjithe shumave te papaguara qe i detyrohen pales që permbush detyrimet. 
t'iiwei (NcNt, 2V & 1\ThNt t \rñrrñ', nga 'at munà, tC bëhet vetëm me 

miratimin e ERE. 
NENI 12 

KOHEZGJATJA 
Kontrata është e vlefshme per periudhen 1 Janar-3 1 Dhjetor të vitit 2022 

NENI 13 
KUFIZIMI I PERGJEGJESISE FINANCIARE 

1. Përjashtimi i Përgjegjesise Financiare: Subjekt i pikave 13.2 dhe 13.3 dhe perveç kur lidhet me 
shumat e pagueshme sipas nenit 8 (Zhdëmtimet), nje Pale dhe punonjesit e saj, zyrtarCt, nuk kane 
'pergjegjësi 'financiare ndaj Pates tjeter per asnjë hurnbje, kosto, shpenzim ose dem ("Dëmet"), (përfshire, 
pa kufizim, cdo pergjegjesi financiare per shkak te crregullimeve ne furnizirnin me energji elektrike sipas 
një Kontrat.e specifike) që pCson Pala Ijeter sipas Marreveshjes ose lidhur me IC, pCrvec kur kCto Dëme 
shkaktohen nga neglizhenca e madhe, mos pagesa e qCllimshme ose mashtrimi i nje Pale ose punonjësve, 
zyrtarCve, perdorur nga kjo Pale per kryerjen e detyrimeve te saj sipas KontratCs. 

2. Dëmi Pasues dhe Kufizimi I Pergjegjesise Financiare: Subjekt i pikes 13.3, pergjegjesia ligjore e nje 
Pale sipas Kontrates ose lidhur me te: 
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(a) nuk perfshin pergjegjesine financiare per Dëme indirekte dhe/ose pasuese, perfshire, pa u kufizuar, 
humbjen e fitimit, klientelës, mundesive per biznes ose kursimeve td parashikuara; dhe 

(b) kufizohet me një shumë te barabartë me shumat e pagueshme per energjine elektrike të 
furnizuar ose që do td furnizohet nga nje Pale sipas cdo Kontrate specifike perkatese me kusht 
që ky kufizim td mos zbatohet per pagesat sipas pikes 8 'Zhd4ymtime1 per Paaflesine per 
Livrim due Pranim). 

3. Mos pagesa e Qëllimshme, Mashtrimi dhe të Drejtat Themelore: Asgje në Marrëveshje nuk vepron 
per të perjashtuar ose kufizuar pergjegjesine ligjore të Pales per: 

(a) mos pagesën e qellimsbme, 
(b) mashtrimin; ose 
(c) cdo veprim që rrezikon td drejtat ligjore themelore td një Pale ose që shkel detyrimet 

kontraktuale themelore td nje Pale. 
4. Detyra per Lehtësimin e Humbjeve: Per shmangien e dyshimit, dhe subjekt i Legjislacionit në Fuqi, 

cdo Pale bie dakord se ka per detyre te lehtesojë Dëmet dhe premton qe do te perdore perpjekje 
komercialisht td arsyeshme per minimizimin e cdo Dëmi që mund te pesojë sipas Kontrates ose lidhur 
mete. 

NENI 14 
FATURIMI DHE PAGESA 

1. Fatura: Shitesi do t'i dorëzojë Bleresit nje fature elektronike sipas formatit dhe standardeve që 
parashikon legjislacioni ne fuqi, e cila paraqet sasite totale te Energjise Elektrike td levruar nga shitësi 
te bleresi sipas parashikimeve te nenit 9. 
Per qellime te zbatimit td pikes 2 te nenit 2 të kontratës, sasitë e energjise per furnizimin e klientëve 
FMF te lidhur ne nivel tensioni 6/10/20 kV do td ilogariten mbi raportin e kërkesës vjetore per furnizim. 
Paraqitja e kësaj fature do td bëhet brenda dates 10 te Muajit pasardhes te livrimit të energjise elektrike; 

2. Përditësimi i faturës: Shitesi mbi bazën e të dhenave td rakorduara ndermjet paleve sipas 
pwi nerñ àu'het të konektoC laturat të 1shuara sipas pikes 1, duke 1shuar një faturë 
per energjine faktike td livruar per (i) klientet FMF në five! tensioni 20/10/6 kV, (ii) klientët universal 
per energji td faturuar mbi fashen me tarifë te rregul!uar, nese aplikuar dhe nje faturë per sasine e 
energjisë që rezulton si diference midis sasisë se programuar/ faturuar sipas pikes 1 të ketij neni dhe 
energjise faktike te livruar per klientët FMF dhe klientet universal per konsum mbi fashen me tarifë te 
rregulluar. 

3. Pagesa: Pagesa sipas faturës apo faturës së perditesuar, do te behet brenda 45 ditëve nga dita e fundit 
e livrimit. Data e pageses do te konsiderohet data që nga ilogaria e Bleresit preken fondet monetare. 

4. Vonesa në kryerjen e pagesës: Nëse Blerësi deshton në kryerjen e pageses brenda afatit te 
percaktuar në kete Kontratë, shperblimi per dëmet e shkaktuara si rezultat i voneses, do të jete sipas 
ákteve ligjore dhe nenligjore në fuqi. 

NI NI 15 
TAKSAT DHE TATIMET 

cdo ceshtje që lidhet me taksat dhe tatimet rregullohet ne perputhje me legjislacionin respektiv per 
taksat dhe tatimet në Republiken e Shqiperise. 
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NENI 16 
TRANSFERIMI 

1. Ndalimi: Asnj era Pale nuk do td autorizohet që t'ia transferojë td drejtat dhe detyrimet e veta sipas 
Kontratës, një pale te tretë pa pelqimin paraprak me shkrim td Pales tjetër, i ciii nuk do te vonohet, 
refuzohet ose pengohet ne mënvrë te paarsveshme. Cdo transferim i të drejtave dhe detyrimeve bëhet 
efektiv pas miratimit nga ERE. 

2. Transferimi tek Filialet: cdo Pale do td autorizohet t'ia transferoje td drejtat dhe detyrimet e veta 
sipas Kontratës, pa pelqimin paraprak me shkrim td Pales tjeter, një Filiali me aftësi paguese td njëjtë 
ose me td madhe. Ky transferim do te hyje ne fuqi vetëm pas marries së njoftimit nga Pala tjetër dhe 
miratimit td Entit Rregullator te Energjise (ERE). 

NENI 17 
PERFAQtSIMET DHE GARANCITE 

Per të adresuar riskun e çdo Pale, përsa i perket mundësisë per permbushjen e detyrimeve td pales 
tjetër, dhe per td siguruar përmbushjen e të gjithe detyrimeve qe rezultojnë nga kjo Kontrate apo 
kontrata specifike, Palet mund të dakortësojnë, me pare apo ne cdo kohe pas hyrjes në fuqi, ose në 
kohen pas nënshkrimit të kontratave specifike, ekzistencën e mbështetjes me garanci kredie dhe 
Garantues sipas kushteve, td drejtave dhe detyrimeve te dakortesuara prej tyre. 

NENI 18 
PERSONAT E KONTAKTIT 

Td gjitha njoftimet, që dergohen sipas ose ne lidhje me këtë Kontratë, duhet td dergohen me shkrim në 
adresen e neposhtme me email ose faks: 

Per Furnizuesit të Shèrbimit Per KESH 

X~Wwwrs-AN 

Administratori i Kontratës 

Z. Elton Kristo Znj. Rakela LLANAJ Drejtori i Drejtorisë 

Drejtor i Drejtorisë së 'Bilancit dhe Faturirnit se Operacioneve Tregtare 

Adresa: Bulevandi "Gjergj Fishta", Adresa: Rr."Viktor Eftimiu", Biloku 'Vasil 

Ndërtesa nr.88, Tiranë Shanto", Tiranë 

Tel.: +355 4 2241981/249 

Cel: +355694140324 Mob: +355694033490 

E-mail: Elton.Kristo aoshee.a! Fax: +355 4 2232046 

E-mail: dotlkesh.aI 

Progrannnii 

Znj. Ermira Staka, Z/Znj Aurora BEGO 

Shef i Sektorit te Pianifikimit/ Pergjegjes, Sektori i AdminIstrimit tee 

Departamenti i Tregtimit të Energjise/ Transaksioneve 

FTL SFI.A. Adresa: Rr."Viktor Eftimiu", Biloku Vasil 

Adresa: Bulevandi "Gjergj Fishta", Shanto", Tiranë 

Ndërtesa nr.88, Tiranë Tel.: + 355 4 2241981/263 

Ce!: +355694147922 Mob: + 35569 
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NENI 19 
LEGJISLACIONI NE FUQI DHE ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE 

1. Legjislacioni ne Fuqi: Perveç kur specifikohet ndryshe, kjo Kontratë do te interpretohet dhe drejtohet 
nga legjislacioni ne fuqi në Republikes se Shqiperise. 

2. Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve: Nese palet nuk arrijne ta zgjidhin mosmarrëveshjen me mirekuptim, 
çdo mosmarrëveshje që ngrihet lidhur me Kontratën do t'i referohet per zgjidhje EREs. Sa me sipër 
nuk perjashton td drejtën e paleve per td adresuar nepermjet Gjykates zgjidhjen e çdo mosmarrëveshje 
te krijuar në interpretim apo kuptim td kësaj kontrate. 

NENI 20 

Ti NDRYSHME 
1. Njoftimet dhe Komunikimet: Përvec kur parashikohet ose vendoset ndryshe nga Palet, gjithe 

njoftimet, dekiaratat e derguara nga një Pale tjetrës duhet të jenë me shkrim (poste të shpejte ose korrier). 

çdo Pale mund ta ndryshoje informacionin e njo.ftimit me anë të nje rjoftimi me shkrim paiës tjet&. 
Njoftimet me shkrim, dekiaratat dhe faturat do te konsiderohen si te marra dhe efektive: 

a. nëse shperndahen dorazi Ditën e Punës, ose Ditën e pare te Punës pas dates se fundit të 
livrimit; 

b. nese dergohen me postë, Ditën e 2 te  td Punës pas dates se postimit, ose nëse dergohen nga një 

shtet në tjetrin, në Ditën e 5 te  te Punës pas ditës së postimit; 
c. nese dergohen me transmetim faksirnile dhe prodhohet një raport i vlefshëm transmetimi që 

konfirmon manjen, ditën e transrnetimit nëse shtë transmetuar para ores 17.00 (me oren e 
marrësit) në Ditën e Punës ose në orën 09.00 (me orën e marrësit) në Ditën e pare te Punës pas 

transmetimit. 

2. Amendimet: cdo amendim ose shtesë në kete Kontratë do te bëhet vetëm me shkrim dhe do te 
nënshkruhet nga td dyja Palët, dhe hyn në fuqi vetëm pas miratimit nga ERE. 

3. Pavlefshmëria e Pjesshme: Nëse, ne cdo kohe, ndonjë dispozite e kësaj Kontrate eshte ose bëhet e 
paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, në cdo drejtim, sipas ligjit td çdo juridiksioni perkates, 

!igj shmëria, vlefshmëria dhe zbatueshmëria e dispozitave te mbetura td kësaj Kontrate, nuk do td preken 

E-mail: eiinira.stakadtil.al; Fax: + 355 

skedulimi.ftl@oshee.al E-mail: schedu1ingkesh.al  

Back Office 

Znj. Ajga Tomini Z. Artan GJONA 

Specialiste, Sektori i Bilancit, Drejtoria e Pergjegjes, Sektori i Administrimit te 

Bilancit dhe Faturimit, Kontratave 

Adresa: Bulevandi "Gjergj Fishta", Adresa: Rr."Viktor Eftimiu", Biloku "Vasil 

Ndërtesa nr.88, Tirane Shanto", Tiranë 

Tel.: + 355 4 2241981/263 

Ccl: +355698461140 Mob: + 35569 

E-mail: ajga.tominioshee.a1 Fax: + 355 4 2232046 

E-mail: backoffice@kesh.al  
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Administrator 

ose dëmtohen në ndonjë mënyrë. Ne rast se legjislacioni ne fuqi sjell ndryshime të dispozitave 
të kesaj kontrate, deri ne miratimin nga ERE të ketyre ndryshimeve, legjislacioni i zbatueshëm do td 
prevalojë në kuptimin dhe interpretimin e ketyre dispozitave. 

NENI 21 
MIRATIMI I ERE-S, EFEKTET DHE ZGJIDHJA E PARAKOHSHME 

1. Kjo kontrate i shtrin efektet per periudhen I Janar - 31 Dhjetor per viti 2022. 
2. Palët kane detyrimin të njoftojnë ERE lidhur me nënshkrimin e kësaj kontrate e cila hyn ne fuqi pas 
miratimit nga Enti Rregullator i Energjisë. 

3. Kjo kontrate tip mund të ndryshohet vetëm me miratimin e ERE. 

NENI 22 
TE NDRYSHME 

Kjo kontratë nënshkruhet në 6 (gjashte) kopje të barazvlefshme, 3 (tre) per secilen pale. 

"Korporata Elektroenergjitike Shqii tare" SH.A. 

Ergys VERDHO 
ii4:kI 

Adm istrator 

r.,O TRo %*1 

40 VU 
Ab 

IM 

 

\ Spp%S 

"Furnizuesi I Shërbimit Universal" SH.A. 
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Shtojca 1: Programet e Iivrimit sipasNeneve 4 dhe 5 t ksaj kontrate 

Shtojca 2: Sipas Nenit 19, të kesaj kontrate "Pëlqimet e nevojshme t9 zyrtareve dhe punonjesve të Palëve per regjistrimet telefonike" 
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FSHU 430.746 

Total 516,935 

Furni2uI ng 

FSHt 

FMF 

Janar 

86.189 

AN11(SI NR. 1 

Parashikimi i konsumit te kërkuar nga ana e "FSHU" SH.A per vitin 2022. 

Shkuzi Mars Plitt Maj Qerøl 

-C. 552 cs: •.:  3 3(  SSC 34 

499.510 486.569 459,249 408,510 426  

or konik Gusbt Sittator Tetor Nentor Dhjetor 2022 

114 92,678 95568 85.329 90.449 91.172 97,035 1.071.915 

619 394,893 47.208 363.579 385.393 388.476 413.458 4630.829 

,733 487,571 502,776 448,907 475,842 479,649 510,493 5,702,743 
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Ndërmjet shoqerive: 

Me date _/_/2022, KESH sh.a. ka Iivruar/nonimuar në sistemin I)amas energjinë 

elektrike sipas raportit të mëposhtëm: 

• Sasia totale e energjise e nominuar në DAMAS 

• Sasia e energjise elektrike per efekt shkëmbimi/humbje 

• Sasia e energjise e nominuar nga FSHIJ SH.A. per: 
- Klientët universalë 

- Kiientët FMF 

Konfirmuar nga KESH: 

(emer, mbiemer, firme) 

i*.OflhirI1illar nga FSIIIJ: 

(emer, mbiemer. lirme) 
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