ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
Bordi
VENDIM
Nr. 212, Datë 28.12.2017
MBI
MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2017 DHE ATË DHJETË
VJEÇAR 2015 – 2025 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË
SHOQËRISË OST SH.A.
Në mbështetje të neneve 16 dhe 20, gërmat “a” dhe “e”; nenit 60, pikat 1; 4 dhe 5; të Ligjit Nr.
43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; neneve 6; 7; 8; 10; 11; 12 dhe 13 të
“Rregullores për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të
licensuarit në sektorin e energjisë elektrike”, miratuar me Vendimin e Bordit të
Komisionerëve të ERE-s nr. 62, datë 15.09.2009 si dhe nenit 15 të “Rregullores për
Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë
17.06.2016 të Bordit të ERE; Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (E.R.E), në mbledhjen e
tij të datës 28.12.2017, mbasi shqyrtoi relacionin mbi miratimin e planit të investimeve për
vitin 2017 dhe atë dhjetë vjeçar 2015 – 2025 të zhvillimit të rrjetit të transmetimit të
shoqërisë OST sh.a, të përgatitur nga Drejtoritë Teknike,
Konstatoi se:
•

ERE me shkresat nr. 774 Prot., datë 03.11.2016 dhe nr. 275 Prot., datë 30.03.2017, i
ka kërkuar shoqërisë OST sh.a paraqitjen për miratim të Planit të Investimeve për
vitin 2017.

•

OST sh.a me anë të shkresën nr. 1771/2 Prot., datë 29.05.2017 ka paraqitur në ERE
planin e investimeve për vitin 2017.

•

Në vijim ERE me shkresën nr. 584 Prot., datë 30.08.2017 i është drejtuar OST sh.a.
për paraqitjen për miratim të planit dhjetë – vjeçar të zhvillimit të rrjetit të
transmetimit.

•

OST sh.a me shkresën nr. 4677/1 Prot., datë 06.09.2017 ka dërguar pranë ERE-s për
miratim planin dhjetë – vjeçar të zhvillimit të rrjetit të transmetimit.

•

Aplikimi plotëson kryesisht kushtet e përcaktuara në “Rregulloren për procedurat e
paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të licensuarit në sektorin e
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energjisë elektrike”, miratuar me Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr.
62, datë 15.09.2009.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE,
Vendosi:
1. Të miratojë Planin e Investimeve të OST sh.a për vitin 2017 në vlerën 2,183,846,979
Lekë.
2. Të miratojë Planin dhjetë – vjeçar 2015 - 2025 të zhvillimit të rrjetit të transmetimit
në vlerën 285,437,528 Euro.
3. OST sh.a duhet të përditësojë çdo vit planin dhjetë – vjeçar të zhvillimit të rrjetit,
sipas kritereve të përcaktuara në “Rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe
miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së
energjisë elektrike”, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 135, datë
06.09.2017
4. Drejtoria Juridike dhe Mbrojtjes së Konsumatorëve të njoftojë OST sh.a për
Vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë,
kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

brenda 30 ditëve

KRYETARI
Petrit AHMETI
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IVESTIMET E PARASHIKUARA NGA OST sha PER VITIN 2017 (Leke)
480,557,640
1 Zgjerimi i N/ST Koman me nie auto-transformator 400/220 KV
Rikonstruksioni i linjes Lac 1-Lac 2 dhe impjantit 110 kV te nenstacioneve Lac
194,382,185
2 2
193,818,990
3 Furnizim vendosje e nje AT 1Z0 MVA 220/110/35 kV ne Elbasan 1
Blerja dhe instalimi i analizatoreve te vajit dhe percaktimit te gjendjes se
193,480,000
4 izolacionit per transformatoret 10 sete DGA
180,000,000
5 Rikonstruksioni impiantit 110 kVh e nënstationit Jaqodine
140,000,000
6 Rikonstruksioni i impjantit 110 kV te nenstacionit Rubik
130,000,000
7 Rritja e kapaciteteteve te transmetimit te OPGW STXK
85,000,000
8 Monitorimi i izolatoreve kalimtare dhe shkarkimeve parciale
Transferimi i QME, nderfaqja me platformen e tregut dhe furnizimi dhe
80,000,000
9 vendosja e dy trakteve te matjes n/st Kurbnesh , Shutri
65,000,000
10 Furnizim Vendosje dy celsa 220 kv ne Koman
Perfundimi i punimeve per venien ne pune te pjeses kabllore te linjes 110 kV
65,000,000
11 Tirana 2-Selite
50,000,000
12 Pajisie primare per mirembajtien e nenstacioneve
50,000,000
13 Blerje te pajisieve sekondare per zyren e mbrojties (Rele)
Implementimi i Sistemit te Analizimit te Rrjetit nepermjet PMU (Phasor
40,000,000
14 Measuring Unit)
Blerje Server-a, Storage, pajlsje Network per backup site dhe disaster recovery
40,000,000
15 dhe migrim i sistemeve ekzlstuese ne Disaster Recovery
37,377,428
16 License te Produkteve Microsoft
Zhvillimi dhe Instalimi i nje sistemi per Klasifikimin, Mbrojtje dhe
23,000,000
17 Parandalimin e rrjedhjes se informacionlt elektronlk te OST sh.a.
20,000,000
18 Aparate testuese per TR rryme dhe tension!
Permiresimi i Infrastruktures se Data Network, Sistem akses kontrolli per hyrje
19
15,000,000
daljet sebashku me nie Software per perlloqaritlen automatike te paqave.
Zgjerim i sistemit SCADA mbi kontroll-monitorimin duke ridimensionuar
14,662,500
20 kanalet e komunikimit IEC 60870-5-104
Blerje program kompjuterik per krijimin, mirembajtjen, analizen, konvertimin
21 dhe shkembimin e modeleve te rrjetave te transmetimit ne formatet qe perdoren
13,000,000
nga PSSE dhe formatin e kerkuar nga ENTSO-E: CIM Profile, CGMES.
11,868,236
22 Blerje kompjuter, laptop dhe paisje printimi multifunksionale.
10,000,000
23 Mbikqyria e punimeve per obiektet e reja.
Rlnovimi i suportit dhe upgrade-im i sistemit te monitorimit te shtvllave te
10,000,000
24 transmetimit
7,000,000
25 Blerje e standarteve IEC
6,000,000
26 Implementimi i menaxhimit te dokumentacionit ne menvre elektronike
5,000,000
27 Blerje Ploter + Fotokopje+Skaner
Ndertimi i nje sistemi me baze te dhenash per menaxhimin e parametrave te
5,000,000
28 sistemit Energjitik
Menaxhimi i problemeve te sistemeve te operimit nepermjet nie sistemi "Issue
5,000,000
29 tracer"
5,000,000
30 Ndertim bazamenti per autotransformatorin 120 MVA ne nst Elbasan 1
3,000,000
31 Rikonstruksioni i qodines se nenstacionit Koplik
3,000,000
32 Blerje paisjesh specifike per mirembajtjen e sistemeve te kontroll-monitorimit
33 Updrade-im/Perditesim i Sistemit te monitorimit te automjeteve te OST.
2,700,000
TOTAL
2,183,846,979

Plani dhjetë – vjeçar 2015 - 2025 i zhvillimit të rrjetit të transmetimit

