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Lista e shkurtesave:

OST – Operatori i Rrjetit të Transmetimit
OS – Operatori i Sistemit
OT– Operatori i Tregut
FAT – Factory Acceptance Test
SAT - Site Acceptance Test
GIS – Gas Insulated System
HIS – Hybrid Insulated System
TL - tensioni i lartë
TM - tensioni i mesëm
TU - tensioni i ultë
SLF – Spatial Load Forecast
PRR2 – Periudha e Dytë Rregullative
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Siguria e furnizimit me energji elektrike dhe kualiteti i saj varen nga niveli i shpenzimeve operative dhe
kapitale. Për këtë qëllim ZRRE gjatë periudhave rregullative lejon nivel të caktuar të investimeve kapitale
duke u bazuar ne projektet e planifikuara. Për të parë se si janë implementuar projektet e tilla, ZRRE në
kuadër të përgjegjësive dhe kompetencave të saj, bënë monitorimet e nevojshme. Në këtë kuadër me
anë të vendimit VB_114_2018 të bordit të ZRRE-së është themeluar edhe grupi punues për monitorim e
investimeve kapitale të të licencuarve KOSTT dhe KEDS.
Për realizimin e këtij procesi, grupi monitorues përmes komunikimeve me shkrim dhe të vizitave në
teren është fokusuar në monitorimin e aspektit procedural, teknik dhe financiar. Metodologjia e
përdorur për realizmin e këtij monitorimi është bërë duke përzgjedhur projektet sipas rastësisë e të cilat
janë të natyrave të ndryshme. Për këtë qëllim grupi punues ka kërkuar nga të licencuarit dosjet e
projekteve përkatëse.
Pas shqyrtimit dhe analizimit të projekteve të përzgjedhura, grupi monitorues ka nxjerr rezultate të cilat
për nga natyra janë të matshme (kuantitative) dhe kualitative. Në përgjithësi mund të themi se pas
analizimit të dosjeve dhe vizitave në teren, i licencuari KOSTT procesin procedural dhe teknik e ka kryer
në pajtueshmëri me kërkesat e përgjithshme teknike dhe procedurale si dhe ka ofruar dëshmi për
projektet e përzgjedhura, ndërsa i licencuari KEDS ka shpjeguar procesin teknik dhe procedural por nuk
ka ofruar dëshmi të mjaftueshme.
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KRITERET PER PËRZGJEDHJEN E PROJEKTEVE
Për të parë nëse projektet e planifikuara nga KOSTT dhe KEDS janë të domosdoshme për t’u realizuar,
grupi monitorues ka analizuar kriteret e aplikuara për përzgjedhjen e projekteve të tilla. Kriteret
kryesore të aplikuara janë:







Mbulimi i ngarkesës;
Siguria e furnizimit;
Kualiteti i furnizimit;
Numri i konsumatorëve të ndikuar;
Zvogëlimi i humbjeve; dhe
Përkrahja e Burimeve të ripërtritshme;

Përveç kritereve të sipërpërmendura, janë marr parasysh edhe kriteret ashtu siç përcaktohen në
Rregullën për vlerësimin e investimeve kapitale.
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PORCEDURA E PROKURIMIT
KOSTT

Pas evidentimit të nevojës për investimet përkatëse, të prezantuara edhe në planin zhvillimor dhe
investiv, të licencuarit shpallin shprehjen e interesit për të bërë investimet e nevojshme. Sipas
dokumentacionit të ofruar, vërehet se ky proces është kryer nga KOSTT në mënyrë transparente, si dhe
është bërë edhe evaluimi sipas kritereve të kërkuara gjatë shpalljes së interesit.
Për të parë nëse janë respektuar kriteret e prokurimit publik, grupi monitorues ka përzgjedhur dhe
analizuar disa projekte duke u fokusuar në çështjet si në vijim:





Shprehjen e interesit;
Ofertat e pranuara;
Mënyrën e ofertimit dhe hapjes së ofertave;
Kriteret teknike dhe financiare të vlerësimit;

Për të elaboruar më tej këtë proces në vijim po e përshkruajmë procesin e përzgjedhjes së ofertuesit për
projektet e përzgjedhura. Vetëm ofertuesit e kualifikuar janë ftuar në procesin e hapjes së ofertave. Në
këtë proces numri i ofertuesve ishte dy, ABB AG dhe SIEMENS. Përfaqësuesit e ofertuesve të kualifikuar
janë nënshkruar në listën e pjesëmarrësve për të dëshmuar prezencën e tyre në këtë proces. Në prani të
tyre janë hapur ofertat dhe është shpallur poentimi i tyre. Oferta teknike vlerësohet 60% nga totali i
poentimit, kurse oferta financiare vlerësohet 40%. Në bazë të këtyre kritereve, KOSTT ka përzgjedhur
ofertën më të favorshme teknike dhe financiare. Ofertuesi i përzgjedhur ishte kompania SIEMENS e cila
përveç se kishte ofertën me të mire teknike kishte edhe poentimin me të lartë në vlerësimin financiar.

KEDS
Vërehet se ky proces ka mangësi në KEDS, dhe KEDS nuk ka dëshmi të mjaftueshme se si kryhet ky
proces, por kryesisht ka përshkruar praktikat që KEDS aplikon në procesin e prokurimit.
Procesi i ofertimit bëhet duke dërguar shprehje të interesit kompanive të cilat me të cilat KEDS ka pasur
bashkëpunim dhe disa kompanive tjera. Grupi monitorues ka vërejtur se KEDS u ka dërguar më shumë
se dy kompanive shprehjen e interesit së bashku me dokumentacionin për ofertim, por nuk ka publikuar
shprehjen e interesit ne web-faqen elektronike dhe në ndonjë nga gazetat zyrtare, siç kërkohet me ligjin
e prokurimit publik.
Nga KEDS nuk është ofruar ndonjë dëshmi se si është bërë procesi i evaluimit, por vetëm se është ofruar
shpjegim i shkurtër lidhur me të. Ky proces do të duhej bërë duke respektuar proceduarat e parapara në
ligjin e prokurimit publik, siç është evidentimi i pjesëmarrësve në kuadër të procesit dhe më pastaj
përzgjedhja e fituesit bazuar në kriteret teknike dhe ekonomike të definuara paraprakisht.
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PROJEKTET E PËRZGJEDHURA PËR MONITORIM
Projektet e përzgjedhura janë bërë sipas rastësisë të cilat janë të kategorive të ndryshme. Projektet e
përzgjedhura të KOSTT-it janë:
 Re -vitalizimi i Nënstacioneve;
 Projektet e përforcimit (shtimi i autotransformatorëve); dhe
 Linjat transmetuese.
Projektet e përzgjedhura të KEDS janë:
 Projektet e Master Planit (përforcimet e rrjetit 10kV);
 Projektet e ndërlidhura me ngarkesën; dhe
 Projektet e përforcimit të rrjetit.
Për secilën nga kategoritë e projekteve është analizuar dokumentacioni teknik dhe janë bërë vizita në
teren. Për të gjitha kategoritë e përmendura më sipër është përzgjedhur të paktën një projekt.

DALLIMET E PLANIFIKIMIT ME REALIZIMIN
Për të parë dallimet praktike në implementimin e projektit krahas planifikimit (projektimit), grupi
punues ka kërkuar projektin e zbatimit dhe projektin e implementimit (AS-BUILD). Rëndësia e kësaj
kërkese bazohet në atë se gjatë implementimit mund të paraqiten ndryshime, efekti i të cilave mund të
rezultojë në vonesa në implementim, ndikimin në kosto dhe ndikime tjera. Ndryshimet e mundshme
duhet të argumentohen nga palët, duke siguruar dëshmitë teknike dhe financiare të tyre për të cilat
nevojitet aprovim paraprak.
Në rastin e projekteve të përzgjedhura të KOSTT është konfirmuar dhe vërtetuar nga grupi punues se
nuk ka dallime të tilla. Kur ka dallime të tilla, ato duhet arsyetuar dhe aprovuar nga donatoret dhe ZRrE.
Të dhënat për investimet kapitale të realizuara nga KOSTT janë të paraqitura në tabelën 1. Duhet pasur
parasysh se ka dallime ndërmjet vlerave financiare të paguara nga KOSTT për projekte dhe vlera
financiare e komisionimit të tyre. Sipas raportit për pagesa për investime kapitale KOSTT ka realizuar
rreth 82% të pagesave për projektet e vitit 2018 në raport me lejimet, ndërsa sipas vlerës së komisionit
të aseteve ashtu siç mund të shihet në tabelën 1 vlera e investimeve të komisionuara në raport me
lejimet është rreth 25%. Vlen të theksohet se ky dallim rrjedh nga mos komisionimi i projektit të NS
Drenasi 220/10(20)kV i cili pritet të komisionohet në mesin e këtij viti.
Kostoja financiare për projektet e realizuara nga KOSTT është paraqitur në tabelën në vijim:
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Lejuar
(€'000)

Lista e projekteve
Projektet OST
NS 220/10(20) kV - Drenasi - GIS me linjat / kabllot transmetuese 220kV
(EBRD )me shërbimet konsulente dhe shpronësimet
Revitalizimi i pajisjeve TL në NS Therandë - HIS (EBRD)me shërbimet
konsulente
Shpronësim dhe servitut
për projektet e kfW faza IVI dhe V KfW
Punimi i kyçjeve në rrjet të qytetit të ujit dhe kanalizimit në NS Prizreni 1, NS
Prizreni 2, NS Prizreni 3, NS Lipjani.
Furnizimi me pjesë rezervë për nënstacione.
Totali i OST
Projektet OS
Përfshirja e nënstacioneve të reja në sistemin SCADA/EMS në QND dhe
QEND.
Furnizim me harduer.
Renovimi i ndërtesave Komanduese në: - 1. NS Deçani, NS Lipjani, - 2. NS
Burim, NS Viti, - 3. NS Prishtina 3 , NS Prizreni 3, - 4. NS Gjakova 2, NS
Besiana dhe - 5. NS Vitia, Gjakova 1.
Totali i OS
Projektet OT
Totali i OT
Gjithsej

Realizuar
(€'000)

7,384

-

2,259

2,352

600

38

51
153
10,447

51
60.8
2,502

119
34

34
14

68
220

21
68

10,667

2,570

Tabela 1 – Kostoja e projekteve të komisonuara nga KOSTT gjatë vitit 2018

Nga këto dallime të gjetura nga monitorimi, Bordi i ZRRE-së mund të rekomandojë KOSTT-in, se në rastin
e planifikimit të investimeve duhet të bëjë vlerësime më të sakta, ngase këto investime mbulohen
përmes tarifave, dhe një planifikim i tillë nuk do të mund të jetë i pranueshëm nga ZRRE.
Për të parë dallimet ndërmjet projekteve të planifikuara dhe atyre të realizuara nga KEDS janë ofruar të
dhënat që kanë të bëjnë me projektimin fillestar të projekteve të përzgjedhura. Nga të dhënat e
analizuara vërehet se KEDS ka ofruar vetëm skemat e situacionit për projektet konkrete dhe jo projektin
në tërësi.
Nga të dhënat e paraqitura ne tabelën me poshtë shihet se KEDS ka realizuar rreth 74% të investimeve
krahasuar me nivelin e lejuar në vitin 2018. Në tabelën në vijm janë paraqitur projektet e lejuara dhe të
realizuara për vitin 2018.
Përshkrimi
Ferizaj 2018
Gjakove 2018
Gjilan 2018
Mitrovice 2018
Peja 2018
Prishtine 2018

Njësia

2018 Planifikuar

€000
€000
€000
€000
€000
€000

161.98
433.57
159.06
280.63
468.01
373.38

2018 Realizuar
27.2
842.2
830.0
952.0
1,033.8
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Prizren 2018
Kalimi ne nivelin 20 kV
Investimet SLF (TR TM/TU)*
Projektet e përforcimit të rrjetit
Njehsorët indiriket
Njehsorët gjysme-indiriket
Njehsorët e thjesht elektronik
Rrjeti i avancuar (Smart Grid)
Rrjeti i avancuar faza 2 (Smart Grid)
Renovimi i ndërtesave, Trafostacioneve, depo, etj.
Ndarës linjor me ndërprerës
Vetura
Makineri e rëndë
IT
Pajisje special për teren (Matëse, GPS, etj)
Pajisje për siguri dhe mbrojtje në punë
Toka*
Gjithsej

€000
€000
€000
€000
€000
€000
€000
€000
€000
€000
€000
€000
€000
€000
€000
€000
€000
€000

515.83
3,906.49
2,229.60
6,998.90
292.50
493.00
2,220.00
1,600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,660.00
526.00
2,540.00
144.00
280.00
200.00
28,483

6.8
1,239.4
12,765.3
1,211.9
1,300.0
170.8
15.2
752.6

13.6

21,161

Tabela 2 – Kostoja e projekteve të realizuara nga KEDS gjatë vitit 2018

Nga lista e projekteve të realizuara vërehet se KEDS ka realizuar mbi 80% te linja e projekteve të
zgjerimit dhe përforcimit të rrjetit në krahasim me planifikim, ndërsa te linja e kalimit të nivelit të
tensionit 10kV në 20kV niveli i realizuar është vetëm 31% krahasuar me planifikimin, këso dallime ka
edhe te projektet tjera. Nga kjo analizë rrjedh se KEDS në rastin e planifikimit të investimeve duhet të
bëjë vlerësime më të sakta, ngase këto investime mbulohen përmes tarifave, dhe një planifikim i tillë
nuk do të mund të jetë i pranueshëm nga ZRRE. Sqarimet për dallimet e tilla në projektet e realizuara në
krahasim me ato të planifikuara nuk janë ofruar nga KEDS.
Këto mangësi të sipërpërmendura që janë gjetur nga procesi i monitorimit duhet të përmirësohen sipas
rekomandimeve të cilat do të ipen nga Bordi i ZRRE-së.
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SHQYRTIMI I DOKUMENTACIONIT QË KA TË BËJË ME KUALITETIN E
MATERIALIT (FAT & SAT)
Me qëllim të verifikimit të kualitetit të materialit, grupi punues ka kërkuar shqyrtimet e kualitetit të
materialit për projektet e përzgjedhura. KOSTT ka dërguar këto shqyrtime, të cilat janë bërë nga
prodhuesit (Factory Acceptance Test) dhe disa prej tyre edhe në teren (Site Acceptance Test). Pas
implementimit të projekteve, komisioni profesional nga KOSTT ka bërë pranimin teknik, dhe ka dhënë
vërejtje për përmirësime në raste të caktuara. Është vërtetuar se janë bërë përmirësimet e tilla sipas
afateve dhe rekomandimeve të komisionit të KOSTT. ( shih shtojcën 1 – ekzemplare të FAT dhe SAT).
Sa i përket dokumentacionit të ofruar nga KEDS lidhur me FAT, vërehet se është bërë testi i FAT për një
sasi të konsiderueshme të transformatorëve por që nuk është sqaruar konkretisht se cilat janë për
projektet konkrete, përveç kësaj KEDS ka ofruar edhe dokumentacion për disa stabilimente të cilat kanë
FAT testet por gjithashtu nuk është sqaruar se cilat i korrespondojnë projekteve të përzgjedhura gjatë
monitorimit. Pas kërkesës shtesë të bërë nga ekipi i monitorimit, KEDS ka dërguar me shumë vonesë (17
ditë më vonë) dokumentacionin për FAT. Nga analizimi i tij është parë se mungon dokumentacioni për
projektin e Uglarës dhe mungojnë FAT testet për asetet e tjera të projekteve si shtylla, kabllo, etj. Nga
dosja e parë e FAT testeve të ofruara nga KEDS shihet se gjatë shqyrtimeve kanë qenë prezent edhe
përfaqësues nga KEDS, ndërsa nga dokumentacioni i më vonshëm i ofruar vërehet se ata nuk kanë qenë
prezent gjatë shqyrtimeve të bëra nga prodhuesi.
Këto mangësi të sipërpërmendura që janë gjetur nga procesi i monitorimit duhet të përmirësohen sipas
rekomandimeve të cilat do të ipen nga Bordi i ZRRE-së.
Ekzemplarë të FAT dhe SAT testeve KEDS janë dhënë në shtojcë:
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KONKLUZIONET

Nga monitorimi i investimeve kapitale mund të konkludohet:
KOSTT:





KOSTT ka kryer procesin e prokurimit dhe evaluimit në pajtueshmëri me ligjin e prokurimit
publik;
KOSTT ka ofruar dëshmitë e nevojshme për FAT dhe SAT;
KOSTT ka bërë planifikim të përafërt të investimeve;
KOSTT ka vonesa në implementimin e projekteve.

KEDS:





KEDS ka mangësi në respektimin e procesit të prokurimit;
KEDS nuk ka ofruar në tërësi dëshmitë relevante për FAT;
KEDS kanë vonesa në implementimin e projekteve;
Ka dallime të theksuara ndërmjet vlerës financiare të realizuar ndaj planifikimit.

REKOMANDIMET
Nga monitorimi i investimeve kapitale mund të rekomandohet:
KOSTT:



Të respektohet plani dinamik i investimeve ashtu që të mos rrezikohet siguria e furnizimit;
Të kryejë projektet ashtu siç janë aprovuar gjatë PRR2 si dhe për ndryshimet e projekteve të
njoftojë ZRRE-në me kohë.

KEDS:




Rekomandohet KEDS të zbatojë ligjin e prokurimi publik;
Rekomandohet KEDS të sigurojë FAT testet (dhe testet tjera relevante) për projekte;
Të zbatojë planin dinamik dhe vlerësimin financiar të paraparë sipas projekteve.
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Shtojce - FAT test KOSTT
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Shtojca – SAT test KOSTT
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Shtojca - FAT test KEDS
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Shtojca – SAT test KEDS
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