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-

Baza për këtë Hua dhe Marrëveshje për Financim (“Marrëveshja”) është Përmbledhja e
Procesverbalit të Negociatave për Bashkëpunimin për Zhvillim te 19 Shtatorit 2008 ndërmjet
Qeverise se Republikës Federale te Gjermanisë dhe Qeverise se Republikës se Kosovës
(“Marrëveshja Qeveritare”).
Arsyeja për lidhjen e kësaj marrëveshje është ndërtimi i Linjës së Transmisionit 400 kV
Shqipëri-Kosove ( Tirane- Prishtine) duke përfshirë edhe pajisjet për kontrollin e
frekuencës së ngarkesës dhe transformatorëve (“Projekti”) te planifikuar nga Huamarrësi
dhe Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit.
Duke marr parasysh qe një pjese e kërkesave të KfW si rezultat i kësaj Marrëveshje është e
mbuluar nga një apo me shume polica te sigurimit te kreditit eksportues ne të kënaqshme për
KfW ( qe është referuar si (“Sigurimi i Kreditit Eksportues”). KfW e konfirmon
gatishmërinë qe pjesërisht te financoj Projektin ne pajtim me dispozitat vijuese.
1. Shuma dhe Qëllimi i Kredisë dhe Kontributit Financiar
1.1.

Shuma. KfW do t’i jep Huamarrësit një Kontribut Financiar dhe një Kredi qe nuk

e kalon totalin prej
EUR 33,500,000
Qe përbehet nga Kontributit Financiar ne shume prej
EUR 16,500,000 (“Kontributi Financiar”)
Dhe një kredi prej
EUR 17,000,000 (“Kredia”)
Kontributi Financiar nuk do te ri-paguhet përveç nëse përcaktohet ndryshe në Nenin 11.5.

1.2.
Qëllimi. Huamarrësi do ta drejtojë Kontributin Financiar dhe Kredinë ne tërësi tek
Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit ne përputhshmëri me kushtet e përcaktuara ne
Neni 2. Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit do te përdor Kontributin financiar dhe
Kredinë ekskluzivisht për te paguar shpenzimet ne lidhje me Projektin (“Shpenzimet
e Projektit”), dhe në rend të parë të financoje shpenzimet e shkëmbimit te huaj
valutor.

Ne veçanti, Kredia do te përdoret ekskluzivisht për te financuar shërbimet dhe mallrat
te ofruara nga Kontratat e Eksportit te ndryshme qe do te tenderohen (tutje te
referuara si “Kontrata Eksporti”) financimi i te cilave do te mbulohet nga Sigurimi i
Kredisë për Eksportim te pranueshme nga KfW.
Ne marrëveshje te veçante Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit dhe KfW do te
përcaktojnë detalet e projektit, shpenzimet e projektit qe do te financohen nga
Kontributi Financiar dhe Kredia, kushtet te ndërlidhura nga Sigurimi I Kredisë për
Eksport dhe nga Kontrata për Eksport, dhe nëse është e aplikuar, pergjegjesite qe
rezultojnë nga kushtet e Sigurimit te Kredisë se Eksportit.
1.3.

Taksat, shpenzimet, obligimet doganore. Taksat dhe pagesat tjera publike do te

barten nga Huamarrësi ose nga Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit dhe po ashtu
dogana nuk do te financohen nga Kontributi Financiar dhe Kredia.
2.

Drejtimi i Kontributit Financiar dhe Kredisë tek Agjensioni për Ekzekutimin e
Projektit

2.1

Marrëveshja e huazimit. Huamarrësi do te drejtojë Kontributin Financiar dhe Kredinë
tek Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit (AEP) me një marrëveshje te veçante te
nën huazimit (“Marrëveshja e Nën-huazimit”) qe do te lidhet ndërmjet Huamarrësit
dhe AEP-ja sipas kushteve te përcaktuara ne Nenet 4,5, dhe 6 të kësaj.

2.2

Përkthimi i certifikuar. Para disbursimit të pare te Kontributit Financiar dhe Kredisë,
Huamarrësi do te dërgoj tek KfW një përkthim te certifikuar te Marrëveshjes se
Huazimit te specifikuar ne Nenin 2.1.

2.3

Pa detyrim për Agjensionin për Ekzekutimin e Projektit. Drejtimi i Kontributit
Financiar dhe Kredisë nuk do te themeloj asnjë detyrim për Agjensionin për
Ekzekutimin e Projektit ndaj KfW për obligimet e pagesës te përmendura ne këtë
Marrëveshje, përveç nëse përcaktohet ndryshe në Nenet 8.3 dhe 8.4 në lidhje me
Kredinë.

3.

Disbursimi

3.1

Kërkesa për disbursim. Kur te plotësohen te gjitha parakushtet për disbursim sipas
Neni 3.5, KfW do te disbursoj si vijon:
a)

Kontributin Financiar ne përputhshmëri me progresin e projektit dhe sipas
kërkesës se Agjensionit për Ekzekutimin e Projektit;

b)

Kredia ne përputhshmëri me performancen e furnizimeve dhe shërbimeve
te pajtuara ne Kontratën e Eksportit.

3.2

Marrëveshje e veçantë. Ne një marrëveshje te veçantë, Agjensioni për Ekzekutimin
e Projektit dhe KfW do te përcaktojnë procedurën e disbursimit, veçanërisht
dëshmitë qe duhet te dorëzohen nga Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit për te
treguar se Kontributi Financiar i kërkuar dhe shumat e Kredisë janë përdor për
qëllimet e përcaktuara ne këtë Marrëveshje.

3.3

Reduktimi i kostos së projektit. Ne rast se kostoja e projektit reduktohet, do te
aplikohen si vijon:

a)

Nëse çmimi i përgjithshëm i mallrave dhe shërbimeve qe do te ofrohen me
Kontratën e Eksportit dhe qe do te financohen nga Kontributi Financiar dhe Kredia
zvogëlohet gjate periudhës se disbursimit, KfW do te zvogëlojë Kontributin Financiar
dhe Kredinë pro rata. Nëse çmimi i përgjithshëm i pajtuar ne Kontratën e Eksportit
zvogëlohet dhe nëse Kontributi Financiar ose Kredia është disbursuar tërësisht, KfW
mund te ndryshoj

transferet ne shënime ne mënyre qe ta ri-themeloj raportin

fillestar ndërmjet Kontributit Financiar dhe Kredisë siç është përcaktuar ne Neni 1.1.
b)

Nëse çmimi total i mallrave dhe shërbimeve qe do te ofrohen me Kontratën e
Eksportit dhe qe do te financohen nga Kontributi Financiar dhe Kredia zvogëlohet
pas disbursimit të plote te Kredisë, dhe si mund të jetë rasti, të disbursimit të plote e
asaj pjese te Kontributit Financiar

e dedikuar për financimin e mallrave dhe

shërbimeve sipas Kontratës për Eksport, Huamarrësi do te ri-paguaj KfW pa vonese
ne kohen kur KfW kërkon atë përqindje të shumës me të cilën çmimi i përgjithshëm i
mallrave dhe shërbimeve të financuar nga Kredia janë zvogëluar e cila
korrespondon me përqindjen e financimit te dhëne nga KfW për

mallrat dhe

shërbimet sipas Kontratës së Eksportit. Shuma e ri-paguar do te zvogëlohet nga te
shënimet e librit për Kredinë dhe Kontributin Financiar ne përputhshmëri me pjesën
origjinale te Kredisë, dhe si mund të jetë rasti, ajo pjese e Kontributit Financiar e
alokuar për financimin e mallrave dhe shërbimeve te ofruara me Kontratën e
Eksportit. Rrjedhimisht, për aq sa pagesat janë zbritur nga Kredia, Huamarrësi do te
paguaje kompensim për parapagim siç është përcaktuar ne detale ne Neni 6.5 e) të
kësaj.
3.4

Afati për kërkim të disbursimit. KfW mund te refuzoje disbursimin pas 31 Dhjetorit,
2013. Nëse ekzekutimi i Kontratës te Eksportit vonohet KfW do te ekzaminoje nëse
dhe ne cfare kushte ky afat mund te zgjatet.

3.5

Kushtet para disbursimit. KfW është e obliguar te bej disbursimin te çfarëdo shume
sipas kësaj Marrëveshje vetëm nëse kushtet e paraprake vijuese plotësohen:

a)

Huamarrësi e ka furnizuar KfW me dëshmi qe plotësojnë kërkesat e KfW qe
tregojnë se Huamarrësi i përmbushur te gjitha kushtet

e ligjit kushtetutës dhe

dispozitat tjera ligjore për marrjen përsipër të vlefshme të të gjitha obligimeve të veta
nën këtë Marrëveshje duke prezantuar një opinion ligjor ne formën dhe përmbajtjen
e Aneksit 2 dhe duke prezantuar kopje te certifikuara ( secila me përkthim në
gjermanisht apo anglisht) te te gjitha dokumenteve në te cilat referohet mendimi
ligjor;
b)

mostrat e nënshkrimeve te referuara ne Neni 12.1 (Përfaqësimi i Huamarrësit dhe
Agjensionit për Ekzekutimin E Projektit ) janë pranuar ;

c)

Një origjinal të ekzekutuar të kësaj Marrëveshje (qe përmban nënshkrimin e
Presidentit te Republikës se Kosovës) është pranuar;

d)

Dëshmi të kënaqshme për KfW qe kjo Marrëveshje është ratifikuar nga Parlamenti i
Republikës se Kosovës;

e)

Ne rastin se disbursimi bëhet nga Kredia Sigurimi i Kredisë te Eksportit për te gjitha
kërkesat e KfW nder këtë Kredi është një fuqi dhe efekt pa ndonjë kufizim;

d)

Huamarrësi ka paguar taksën e menaxhimit të përcaktuar ne Neni 4.2;

e)

Nuk ka arsye për anulim /Ngjarje te Shkeljes nuk ka ndodh;

f)

Dokumentet e Sigurimin te referuara ne Neni 8.3 dhe 8.4 janë dhëne KfW ne formë
dhe substancë të kënaqshme për KfW;

g)

Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit ka përmbushur obligimet e veta të
përmbajtura në Nenet 8.3 dhe 8.4 përfshirë, pa kufizim, obligimet e veta për të
kredituar shumat përkatëse në llogarinë e depozitit të parasë së gatshme.

h)

Një mendim ligjor (i pranueshëm për KfW) i një këshilltari ligjor (i pranueshëm për
KfW) për Agjencionin për Ekzekutimin e Projektit e cila e jep Sigurimin, i është ofruar
KfW, i shoqëruar me dokumentet e tilla qe KfW mundet arsyeshëm t’i kërkoj;

h)

Nuk janë paraqitur kushte te jashtëzakonshme të cilat pengojnë apo rrezikojnë
seriozisht implementimin, operimin, apo qëllimin e Projektit, ose performances e
obligimeve për pagesën te ndërmarra nga Huamarrësi sipas kësaj Marrëveshje, dhe

i)

dëshmitë e nevojshme sipas Neni 9.4 (Përjashtimi nga Taksave) është pranuar.

KfW ka te drejte te kërkoj dokumente shtese dhe dëshmi nëse mendon se është e
arsyeshme para çfarëdo disbursimi nga Kredia.
3.6

Heqja dorë nga disbursimi. Huamarrësi mund te

a)

te mos pranoj disbursimin e shumave te pa disbursuara te Kontributit Financiar nëse
Huamarrësi i ka plotësuar obligimet sipas Neni 10, dhe

b)

te mos pranoj disbursimin e shumave te Kredisë vetëm me pëlqimin e KfW dhe
vetëm kundrejt pagesës se kompensimit të mos-pranimit sipas Neni 3.7.

3.7

Kompensimi i mos-pranimit. Nëse Huamarrësi e heq dorë nga disbursimi i një
shume nga Kredia për te cilën norma e interesit tashmë është përcaktuar apo nëse
një shumë e tillë e Kredisë nuk është disbursuar fare apo nuk është disbursuar
brenda afatit te caktuar ne Neni 3.4 për arsye tjera për te cilat KfW nuk mund te
mbahet përgjegjëse, Huamarrësi shpejt do te paguaje KfW kur te kërkon atë shume
siç kërkohet për te kompensuar KfW për çfarëdo humbje, shpenzime apo kosto te
bëra nga KfW si rezultat i mos-pranimit te shumës te caktuar te shumës së Kredisë.
KfW do te kalkuloje kompensimin e mos-pranimit dhe do të ja

komunikoje atë

Huamarrësit.
4.

Taksat

4.1

Taksa e zotimit. Huamarrësi do te paguaje një taksë të pakthyeshme të zotimit prej
0.25 % p. v. ne shumat e pa disbursuara të Kredisë. Taksa e zotimit do te paguhet
tre muaj pasi qe kjo Marrëveshje te hyj ne fuqi dhe do te paguhet deri ne datën e
disbursimit se plote te Kredisë. Do te paguhet në këste gjysme-vjetore në datat e
specifikuara më poshtë ( secila një “Date e Pagesës”):
a)

para datës se caktuar te ri-pagesës se këstit të pare te Kredisë, me 30
Qershor dhe 30 Dhjetor te çdo viti, për here te pare me 30 Qershor 2010;

b)

ne datën e parë të ri- pagesës te këstit te Kredisë, bashke me këstin e tillë;

c)

ne datat e mëvonshme te caktuara për ri-pagesën se kësteve sipas Neni
6.2.

4.2

Taksa e menaxhimit. Huamarrësi do te paguaje KfW një taksë paushall të
menaxhimit të pakthyeshme prej 1.0 % te shumës së kryegjësë së Kredisë te cekur
ne Neni 1.1 (dmth. për mënjanim të dyshimit një shumë prej EUR 170,000.00) dhe
më së voni me kalimin e periudhës tre-mujore pasi kjo Marrëveshje të ketë hyre ne
fuqi, por ne çdo rast para disbursimit të pare nga Kredia.

5.

Interesi

5.1

Kontributi Financiar. Huamarrësi nuk do te paguaj interes për Kontributin Financiar.

5.2

Interesi për Kredinë (shkalla fikse e interesit me zotimin e Kredisë).
a)

Shkalla e interesit. Huamarrësi do te paguaje interes ne Kredinë ne
shkallen e caktuar nga KfW, te kalkuluar ne baze te shpenzimeve efektive
të financimit te KfW plus një margjine prej 150 pike baze, ne pajtueshmëri
me dispozitat vijuese.

b)

Njoftimi. Me pranimin nga KfW te njoftimit me shkrim nga Huamarrësi te
ratifikimit te Marrëveshjes nga Parlamenti i Huamarrësit, KfW shpejt do te
njoftoj Huamarrësin për shkallen e interesit te caktuar nga KfW ("Njoftimi
për Shkallen e Interesit"). Me pranimin nga Huamarrësi te Njoftimit për
Shkallen e Interesit, Huamarrësi do te informoj KfW ne te shkruar brenda
dy ditëve bankare (siç është definuar ne Neni 13.1.) qe (i) Agjensioni për
Ekzekutimin e Projektit dhe (ii) Presidenti i Huamarrësit dhe ndonjë person
tjetër qe nënshkruan Marrëveshjen ne emër te Huamarrësit e kane
nënshkruar si duhet Marrëveshjen (“Letër e Konfirmimit"). Huamarrësi do
te furnizoj KfW me Letrën e Konfirmimit (ne pajtueshmëri me Neni 12.2.)
me një kopje te Marrëveshjes se nënshkruar te bashkangjitur edhe me
kopjen origjinale te dërguar nga kurier ndërkombëtar. Shkalla e përcaktuar
kështu do te vleje për gjithë kohen e Kredisë. Nëse KfW nuk e pranon
Letrën e Konfirmimit brenda dy ditëve bankare, pastaj – pas pranimit te
Letrës se Konfirmimit – KfW do te përcaktojë shkallen e interesit ne
pajtueshmëri me Neni 5.2 a) dhe kjo shkalle e interesit do te aplikohet gjate
gjithë afatit kohor te Kredisë.

5.3

Kalkulimi i interesit dhe datat për pagimin e interesit.

a)

Kontributi Financiar: Për Kontributin Financiar nuk do te paguhet interes.

b)

Kredia: Interesi ne shumën e disbursuar të Kredisë do te paguhet nga data
(ekskluzivisht) ne te cilën shuma përkatëse e Kredisë është paguar ne
Llogarinë e Kredisë te mbajtur me KfW për Huamarrësin deri ne datën
(përfshirë) ne te cilën ri-pagesat te Kredisë janë te kredituara ndaj llogarisë
së KfW siç është përcaktuar ne Neni 7.3. Interesi do te kalkulohet ne
përputhshmëri me Neni 7.1. (Kalkulimi). Interesi do te paguhet në këste në
Datat e Pagesës (siç është definuar ne Neni 4.1.).

6.

Ri-pagesa dhe Parapagimin

6.1

Kontributi Financiar. Kontributi Financiar nuk do te ripaguhet përveç përcaktohet
ndryshe ne Neni 11.5.

6.2

Orari i ri-pagesës për Kredinë . Huamarrësi do te ri-paguaj Kredinë ne 24 këste
gjysme-vjetore te barabarta konsekutive, e para do te paguhet gjashte muaj pas
gatishmërisë se operimit te Projektit por jo me vone se 30 Dhjetori 2012. Nëse
ekzekutimi i Kontratës se Eksportit vonohet KfW do te ekzaminoj nëse dhe ne cfare
kushte afati mund te zgjatet. Dëshmitë dokumentare për gatishmërinë e operimit te
projektit duhet te jepen ne përputhshmëri me konfirmimin e bashkangjitur ne këtë
Marrëveshje si Aneksi 1. Kur te themelohet orari i ri-pagesës për Kredinë, KfW do të
ja komunikoje atë Huamarrësit, dhe me këtë e bënë Orarin e Ri-pagesës pjese
integrale te kësaj Marrëveshje.

6.3

Shumat e Padisbursuara të Kredisë. Shumat e pa disbursuara te Kredisë do te
kreditohen ne proporcione te barabarta kundrejt të gjithë ri-pagesave të mbetura te
kësteve të Kredisë, përveç nëse KfW, ne diskresion e vet, përcakton një model tjetër
të kompensimit ne rast te veçante, sidomos ne rastet kur ka shuma me te vogla.
Shumat e pa disbursuara te Kredisë do te zbriten nga kësti i fundit i ripaguar ne
kohen e përcaktuar ne Orarin e Ripageses përveç nëse KfW, ne diskrecion e vet,
përcakton një model tjetër në një rast individual.

6.4

Disbursimi pas fillimit te ri-pagesës. Nëse ndonjë shume e Kredisë është disbursuar
pas fillimit te periudhës se ri-pagesës kjo nuk do te ndikoj ne Orarin e Ripageses te
Kredisë përderisa kësti i ri-pagesës qe është parashikuar me Orarin e Ripageses
është me e ulet se shuma e Kredisë e mbetur ne Porcion. Nëse kësti i ri-pagesës e
tejkalon shumën e Kredisë se mbetur, KfW do te zvogëloj këstin e ri-pagesës, për
ndryshimin e shumës dhe do te rris çdo ri-pagese te mbetur nga shuma qe e tregon
dallimin te pjesëtuar me numrin e kësteve te mbetura për tu ripaguar. Për kalkulim e
shumës së mbetur te Kredisë, KfW rezervon të drejtën te llogaris disbursimet qe

janë bere brenda 45 dite para Datës se Pagesës së ardhshme vetëm ne datën e
dyte te Pagesës pas disbursimit.
6.5

Parapagimi: Të vijueshmet aplikohen për parapagesat:
a)

Kontributi Financiar. Kontributi Financiar nuk do te ri-paguhet përveç nëse
ndryshe përcaktohet në Neni 11.5.

b)

E drejta për parapagim te Kredisë. Huamarrësi mund te ri-paguaj Kredinë
ne tërësi ose pjesërisht por se paku ne shumën e një kësti te ri-pagesës
sipas Neni 6.2 para maturitetit kundrejt pagesës se taksës se parapagimit
sipas Neni 6.5e)

c)

Njoftimi. Parapagimi i Kredisë ne përputhshmëri me Neni 6.5 b) është i
kushtëzuar nga njoftimi për parapagim nga Huamarrësi tek KfW jo me vone
se pesëmbëdhjete dite bankare datës kur mendohet te behet parapagimi.
Ky njoftim është i pakthyeshëm; duhet te përcaktojë datën ne te cilën do te
behet parapagimi, shuma qe do te parapaguhet,

dhe e obligon

Huamarrësin te paguaje KfW shumën e cekur te datën e cekur.
d)

Shumat për tu paguar. Se bashku me parapagimin Huamarrësi do te
paguaje po ashtu këto shuma:
aa)

çfarëdo tarife parapaguese si rezultat i parapageses se shumave
te Kredisë; dhe

bb)

çdo interes i akumuluar ne parapagimin e shumës se Kredisë te
akumuluar deri ne datën e parapagimit.

e)

Kompensimi i parapagimit. Nëse Huamarrësi e ri-paguan shumën e Kredisë
para kohës se caktuar, Huamarrësi do te paguaje tek KfW një taksë për
parapagim për këtë ri-pagese te parakohshme. Tarifa e parapagesës do
te llogaritet ne baze te dallimit ndërmjet

(i) interesit te cilin KfW do te

ngarkonte për një shume te Kredisë deri ne fund te orarit

maturiteti i

mbetur I aplikueshëm për Huamarrësin nëse Huamarrësi nuk ka ri-paguar
shumën koresponduese të Kredisë, dhe (ii) interesin te cilin KfW mund te
fitoje duke ri-investuar Kredinë korresponduese ne pajtueshmëri me ripagesat e pajtuara te performuara deri ne fund te orarit te mbetur për tu
maturuar, për te cilën dallimi do te zbritet ne baze te lakores se interesit për

ri-investim. KfW do te përcaktoj shumën e kompensimit për parapagim dhe
do ta komunikoj tek Huamarrësi.
f)

Barazimi. Neni 6.3 (Shumat e pa disbursuara të kredisë) do te aplikohen
mutatis mutandis ndaj barazimit të parapagimit të shumave te Kredisë.

6.6

Orari i përmirësuar i ri-pagesës:

Ne rast se aplikohet Neni 6.3 (Shumat e pa

disbursuara të kredisë), Neni 6.4 (Disbursimi Pas Fillimit te Ripageses) ose Neni 6.5
(Parapagimi), KfW do te dërgoj Huamarrësit një orar te përmirësuar te ri-pagesës i
cili do te behet pjese integrale e Marrëveshjes dhe do te zëvendësoj orarin e ripagesës te aplikuar deri ne këtë rast.
7.

Kalkulimet dhe Pagesat ne Përgjithësi

7.1

Kalkulimi. Interesi, taksa e zotimit, interesi i shkeljeve sipas Neni 7.5, kompensimet
paushall për shumat e pa paguara sipas Neni 7.6, kompensimi i mos-pranimit dhe
kompensimi i parapagimit do te kalkulohet ne baze te 360-ditëve me 30-dite muaj.

7.2

Data e pagesës. Nëse një pagese për tu bërë në lidhje me këtë Marrëveshje bien ne
kohen e pagesës e cila nuk është dite bankare, Huamarrësi duhet ta bej këtë
pagese ditën e ardhshme bankare. Nëse dita e ardhshme bankare bien ne muajin
tjetër kalendarik, kjo pagese mund te behet ne ditën paraprake bankare.

7.3

Numri i llogarisë, koha e kreditimit. Huamarrësi do te lirohet nga obligimet e pagesës
qe dalin nga Marrëveshja atëherë dhe për aq kur shuma korrespondueses do t’i
kreditohet KfW dhe janë ne gatishmëri te KfW-se pa ndonjë ndalesë ne Euro dhe jo
me vone se 10:00 paradite ne llogarinë e KfW’s 31.97252611 me KfW, Frankfurt am
Main (BLZ 500 204 00, BIC KFWIDEFF, me tregues plotësues te datës te pagesës
"Ref. VVVVMMDD") apo ne ndonjë llogari tjetër te specifikuar nga KfW.

7.4

Kundër kërkesat e Huamarrësit. Huamarrësi nuk ka të drejtë të paraqes ndonjë te
drejte te ndalesës ose te drejte krahasuese ndaj obligimeve te pagesës nën këtë
Marrëveshje, përveç nëse këto te drejta janë te njohura me aktgjykim deklarativ ose
nuk janë kontestuar nga KfW.

7.5

Interesi i shkeljes. Kjo do te aplikohet nëse nuk paguhet me kohe ndonjë kësti ripagesës dhe parapagimit te Kredisë. Nëse ndonjë këst i ripageses ose parapagimit
të Kredisë sipas Neni 6.5 (Parapagimi) nuk janë me kohë ne dispozicion te KfW-se,
KfW pa ndonjë paralajmërim mund te rrit shkallen e interesit te specifikuar ne Neni
5.2 (a) ne këstet të shkallës bazës plus 3% p.v. për periudhën qe fillon ne datën e

pagesës dhe përfundon ne kohen kur ripagesa është kredituar ne llogarinë e KfW te
specifikuar ne Neni 7.3.
7.6

Kompensimi paushall. Për shumat qe nuk janë paguar me kohë (me përjashtim te
kësteve te ri-pagesës dhe parapagimit të përmendura ne Neni 7.5 (Interesi i
Shkeljes) KfW mundet, pa ndonjë paralajmërim paraprak, te kërkoj kompensimin
paushall prej 3% p.v. mbi Normën Baze te aplikueshme ne datën e pagesës për
periudhën qe fillon ne datën e pagesës dhe qe përfundon te datën e pagesës se
shumës te vonuar. Kompensimi paushall duhet te paguhet menjëherë pas kërkesës
se pare te KfW-se.

7.7

Barazimi. KfW ka te drejte te barazoj pagesat e pranuara kundrejt pagesave qe
duhet te bëhen sipas kësaj Marrëveshje ose me marrëveshjeve tjera te kredive qe
janë lidhur ndërmjet KfW the Huamarrësit.

7.8

Kalkulimet e bëra nga KfW. Përveç nëse ka gabime te manifestuara kalkulimet e
KfW të shumave nën këtë Marrëveshje dhe ne lidhje me këtë Marrëveshje do te
themelojnë fakte prima-facie.

8.

Kërkesa Negative dhe Pari Passu dhe Sigurimi

8.1

Asetet e Projektit. Huamarrësi nuk do t’i vejë si peng apo tjetërsoj asetet e projektit,
veçanërisht te drejtat nga Kontrata e Eksportit, mallrat e furnizuara dhe shërbimet e
performuara nën këtë Kontrate dhe pajisjet e Projektit te ndërtuara ne lidhje me këto
deri në ri-pagimin e plotë të Kredisë pa pëlqimin paraprak të KfW-se.

8.2

Pari passu. Deri ne masën qe lejohet me ligj, Huamarrësi ndërmerr përsipër
performimin e obligimeve nder Marrëveshjen pari passu me te gjitha obligimet
ekzistuese ose te ardhshme te pasiguruara apo te pa subordinuara.

8.3

Sigurimi. Ne mënyre qe te sigurohen obligimet ne lidhje me këtë Marrëveshje,
Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit do ti siguroje këto Sigurime ne mënyrën e
përcaktuar ne anekset e bashkangjitura ose, nëse nuk ka anekse te dhëna, ne një
forme te cilën KfW e konsideron te kënaqshme:
a)

Llogaria për Depozitimin e Parëse. Para disbursimit se pare sipas kësaj
Marrëveshje, Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit do te hap një llogari që
bart interes me KfW, dhe sipas kërkesave të KfW, për depozitimin e parëse
(“Llogaria për Depozitimin e Parasë”). Agjensioni për Ekzekutimin e projektit
shpejt duhet të njoftoj KfW me shkrim për nënshkrimin e Kontratës së parë për

Eksport dhe brenda 7 (shatë) dite pas nënshkrimit të Kontratës për Eksport, të
parës, kreditoj EUR 800,000 (me fjalë: tetë qind mijë euro) në Llogarinë e
Depozitit të Parasë. Duhet të përmend “TMa3, Llogaria për Depozitimin e
Parasë për Projektin BMZ-nr.2008 65 832” si arsye për transfero dhe duhet të
njoftoj KfW me shkrim nëpërmjet kurierit (duke përmendur “Departamenti
TMa” në adresë) për secilin transfer në ditën kur transferi është urdhëruar.
Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit duhet që më tej të kreditoj EURO
800,000 (me fjalë: tetë qind mijë euro) në përvjetorin e parë dhe të dytë të
nënshkrimit të Kontratës të parë për Eksport në Llogarinë për Depozitimin e
Parasë (dmth. Gjithsejtë EUR 1,600,000 (me fjalë: një milion e gjashtëqind
mijë euro), tërësisht me pagesën fillestare EUR 2,400,000 (me fjalë: dy milion
e katërqind mijë euro). Pas komunikimit të Orarit të Ripagesës Huamarrësit
sipas Nenit 6.2 Agjensioni për Ekzekutimin e Project ka të drejtë të kërkoj nga
KfW deri në tri herë ripagesën e shumave në Llogarinë Depozitës së Parasë
në qasje të shërbimit të borxhit duke përfshirë kryegjënë dhe interesin në një
vit kalendarik për vitin paraprak kalendarik. KfW do të jetë e obliguar të
transferoj shumat si përmendet më lartë, në Huamarrësi në tërësi ka
përmbushur obligimet e veta të pagesës viz –a-vi KfW sipas kësaj
Marrëveshje në lidhje me Kredi. Pasi që Huamarrësi të ketë riparuar Kredinë
në tërësi, KfW do të transferoj bilancin e mbetur në Llogarinë e Depozitës së
Parasë për Agjencinë për Ekzekutimin e Projektit.
Nëse Huamarrësi është në shkelje të pagesës në lidhje me ndonjë interes
dhe/ose shumat e kryegjësë për pagesë dhe të pagueshme sipas kësaj
Marrëveshje në lidhje me Kredinë, KfW ka të drejtë të debitoj Llogarinë e
Depozitës së Parasë me shumat e mbetura derisa bilanci i Llogarisë së
Depozitimit të Parasë është zero. Detalet për Llogarinë e Depozitës së Parasë
do të përcaktohen në dokumentin e Sigurisë të ofruar për Llogarinë e
Depozitës së parasë dhe të drejtat e KfW në lidhje me të.

b)

Llogaria e te Hyrave. Para disbursimit të parë sipas kësaj Marrëveshje,
Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit do te hap një llogari sipas kërkesave të
KfW ku do te paguhen te gjitha te

hyrat e huaja te Agjensionit për

Ekzekutimin e Projektit (“Llogaria e të Hyrave”). Agjensioni për Ekzekutimin e
Projektit do të siguroj me mjete të përshtatshme se të gjitha të hyrat e huaja
do të kreditohen vetëm në Llogarinë e të Hyrave. Agjensioni për Ekzekutimin
e Projektit do të ketë të drejtë të bëjë tërheqje nga Llogaria e të Hyrave në
përditësimërinë afariste, me kusht që Huamarrësit nuk është në shkelje të
ndonjë nga obligimeve të veta për kryegjënë dhe/ose interesin viz-a-vi KfW
sipas kësaj Marrëveshje në lidhje me Kredinë. Në rast të tillë dhe me pranimin
nga Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit të një njoftimi me shkrim nga KfW
Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit nuk ka të drejtë të tërheqë asnjë shumë
nga Llogaria e të Hyrave derisa KfW të ketë pranuar në tërësi nga bilanci i

Llogarisë së të Hyrave shumat të cilat Huamarrësi është në shkelje të
pagesës. Detalet rreth Llogarisë së të Hyrave do të përcaktohen në
dokumentin e Sigurisë të ofruar për Llogarinë e të Hyrave dhe të drejtave të
KfW në lidhje me të.
c)

Cedimi i kërkesave. Për aq sa KfW të ketë përmbushur kërkesat e veta për
pagesë kundrejt Huamarrësit si përshkruhet në Nenet 8.3a) dhe/ose 8.3b) më
lartë, KfW do të cedoj kërkesat e veta ndaj Huamarrësit sipas kësaj
Marrëveshje në lidhje me Kredinë për Agjensionin për Ekzekutimin e Projektit.

d)

Renditja e Sigurimeve. Vetëm kur bilanci i Llogarisë për Depozitimin e Parasë
është zero KfW ka të drejtë të bëjë një tërheqje nga Llogaria e të Hyrave si
përcaktohet në dokumentin e Sigurisë të dhënë për Llogarinë e të Hyrave dhe
të drejtave të KfW në lidhje me të.

8.4

Kostoja. Kostoja e përgatitjes nga një kompani ligjore e pranueshme për KfW te
dokumenteve korrespondues ligjor te Sigurisë dhe te opinioneve ligjore do të bartet
nga Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit.

8.5

Agjenti i Sigurise. KfW do te këtë te drejte te nominoje një agjent i cili do te ushtroj te
drejtat e Sigurisë qe shfaqen nëse KfW duhet te përdor Sigurinë. Kostoja e këtij
agjensioni do te merret përsipër nga Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit .

9.

Kostot dhe Pagesat Publike

9.1

Pa zbritje ose ndalesa. Huamarrësi do te bej te gjitha pagesat sipas kësaj
Marrëveshje pa ndonjë zbritje për taksa, pagesa tjera publike ose shpenzime tjera.
Ne rast se Huamarrësi është i obliguar me ligj ose për arsye tjera te ndërmerr zbritje
ose ndalesa nga pagesat, pagesat te bëra nga Huamarrësi do te rriten për atë
shume qe nevojitet ne mënyre qe KfW te pranoje ne shume te plote pagesën te
parashikuar me Marrëveshjen pas zbritjes se taksave dhe pagesave tjera.

9.2

Shpenzimet. Huamarrësi do t’i bart te gjitha shpenzimet qe paraqiten ne lidhje me
disbursimin dhe ri-pagesën e Kredisë, sidomos dërgesat dhe kostot e transferit (
duke përfshirë dhe taksat e konvertimit), si dhe shpenzimet e bëra ne lidhje me
mirëmbajtjen ose fuqizimin e kësaj Marrëveshje, dhe te gjithë dokumenteve tjera te
lidhura me këtë Marrëveshje po ashtu dhe te gjitha të drejtave qe rezultojnë nga kjo
Marrëveshje.

9.3

Taksat dhe pagesat tjera. Huamarrësi do t’i bartë te gjitha taksat dhe pagesat tjera
publike qe gjenerohen jashtë Republikës Federale te Gjermanisë që kanë të bëjnë
me lidhjen dhe ekzekutimin e kësaj Marrëveshje. Nëse ndonjë nga këto taksa dhe

pagesa gjenerohen brenda Republikës Federale te Gjermanisë, Huamarrësi do te
paguaje ato vetëm ne sasinë e gjeneruar si rezultat i iniciativës se Huamarrësit.
Nëse KfW i parasheh këto taksa apo pagesa, Huamarrësi do ti transferoj pa vonese
ne kërkesën e KfW ne konton e tyre siç është specifikuar ne Neni 7.3. Neni 7
aplikon mutatis mutandis.
9.4

Lirimi nga taksat. Para disbursimit se pare nga Kontributi Financiar dhe Kredia,
Huamarrësi do te paraqesë fakte tek KfW duke dëshmuar se KfW është liruar nga të
gjitha taksat ne te hyra nga interesi, komisionet dhe pagesat e ngjashme ne
Republikën e Kosovës kur e donojne Kontributin Financiar dhe Kredinë.

10.

Obligimet Speciale

10.1

Implementimi i projektit dhe informacioni special. Agjensioni për Ekzekutimin e
Projektit
a)

do

te

përgatis,

implementoj,

operoj

dhe

mirëmbaj

Projektin

ne

përputhshmëri me praktikat e shëndosha financiare dhe teknike, dhe ne
përputhshmëri me konceptin e Projektit te pranuar nga Huamarrësi dhe
KfW;
b)

do te përcaktoj përgatitjen dhe mbikëqyrjen e ndërtimit te Projektit tek
konsulent te pavarur dhe te kualifikuar te Inxhinierisë, dhe implementimit e
Projektit kompanive të kualifikuara;

c)

do te jepe kontratën për mallrat dhe shërbimet që do të financohen nga
Kontributi Financiar dhe Kredia para tenderimit konkurrues ndërkombëtar,

d)

do te mbaje librat dhe shënimet qe tregojnë te gjitha shpenzimet e
materialeve dhe shërbimeve te kërkuara nga Projekti dhe te identifikoj çarte
mallrat dhe shërbimet te financuara nga Kredia dhe Kontributi Financiar;

e)

f)

do të mundësoj qe përfaqësuesit e KfW te inspektojnë ne çdo kohe këto libra
dhe shënime dhe çfarëdo dokumentacioni tjetër relevant për implementimin
dhe operimin e Projektit, dhe te vizitoje Projektin dhe te gjitha instalimet e
ndërlidhura;
do te jep KfW informacionet dhe shënimet për Projektin dhe progresin e
mëtutjeshëm si mund të kërkohet nga KfW;

g)
aa)

me pajtimin e vet
te përcjellë tek KfW çdo kërkese qe pranohet nga Huamarrësi ose nga
Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit nga OECD ose anëtaret e saj me
"Marrëveshjen për Transparence e Kredisë se Unifikuar” pas dhënies se
kontratës për mallra dhe shërbimet qe do te financohen nga Kredia dhe
Kontributi Financiar dhe do te koordinoj përgjigjeje ne çfarëdo kërkese me
KfW dhe,

bb)

informoje KfW për çfarëdo rrethane qe e përjashtojnë apo seriozisht
rrezikojnë implementimin, operimin ose qëllimin e projektit.

10.2

Marrëveshja e Veçante. Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit dhe KfW do te
përcaktoj detalet e Neni 10.1 me një marrëveshje te veçante.

10.3

Huamarrësi dhe Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit do te
a)

siguroje financimin e plote te Projektit dhe sipas kërkesës, te dërgoje tek
KfW dëshmi qe tregojnë se shpenzimet qe nuk janë paguar nga Kredia dhe
Kontributi Financiar jave mbuluar dhe

b)

me pajtueshmëri te plote te informojnë KfW (i) për ndodhitë apo ndodhitë e
mundshme te Ngjarjes se Shkeljes dhe (ii) për ndonjë rrethane qe do te
përjashtoj apo seriozisht rrezikojnë implementimin, operimin dhe qëllimin e
Projektit.

10.4

Huamarrësi do te asistoje Agjensionin për Ekzekutimin e Projektit ne përputhshmëri
me praktikat e shëndosha financiare dhe inxhinerike për implementimin e Projektit
dhe kryerjen e obligimeve te Agjensionit për Ekzekutimin e Projektit sipas kësaj
Marrëveshje, dhe ne veçanti, te i jep Agjensionit për Ekzekutimin e Projektit çdo leje
qe është e nevojshme për implementimin e Projektit.
10.5 Pajtueshmëria. Huamarrësi dhe Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit do te
sigurojnë qe te gjithë personat qe ju besohet përgatitja dhe implementimi i Projektit,
dhënien e çfarëdo kontrate te mallra dhe shërbime qe duhet te financohet, dhe duke
kërkuar shumat e Kredisë apo/ose te Kontributit Financiar te mos kërkojnë, pranojnë,
bëjnë, japin, premtojnë ose te pranojnë premtime te pagesave joligjore ose
përparësive te tjera ne lidhje me këto aktivitete.
10.6

Transporti i materialeve. Dispozitat e caktuara në Marrëveshjen e
Qeveritare, të cilat janë të njohura për Huamarrësin dhe Agjensonin për
Ekzekutimin e Projektit, do te aplikohen tek transporti i mallrave qe do te
financohen nga Kredia apo Kontributi Financiar.

11.

Arsyet për Anulimin e Kredisë dhe Suspendimit te Kontributit Financiar

11.1

Ngjarjet e Shkeljes. KfW mund te ushtroj te drejtat e përcaktuara me Neni 11.2
(Pasojat ligjore ne një Ngjarje te Shkeljes) nëse një ngjarje ndodh e cila paraqet
arsye materiale. Ne veçanti, ngjarjet e ardhshme paraqesin arsye materiale:
a)

Huamarrësi dështon te kryej obligimin e pagesës ndaj KfW ne datën e
caktuar;

b)

obligimet me këtë Marrëveshje ose me marrëveshje te veçante qe I
përkasin kësaj Marrëveshje janë shkelur nga Huamarrësi apo/ose nga
Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit;

c)

Huamarrësi dhe Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit nuk janë ne gjendje
te tregojnë se shumat e Kontributit Financiar dhe Kredisë janë përdorur për
qëllimet e përcaktuara;

d)

Kjo marrëveshje apo çfarëdo marrëveshje e lidhur ndaras ka pushuar të
jetë obliguese pjesërisht apo tërësisht për Huamarrësin apo Agjensionin
për Ekzekutimin e Projektit ose nuk është më e fuqizueshme ndaj
Huamarrësit apo/ose ndaj Agjensionit për Ekzekutimin e Projektit;

e)

çdo deklarate, konfirmim, informate apo përfaqësim ose garancion e cila
sipas mendimit të KfW është e thelbësore për dhënien dhe mirëmbajtjen e
Kredisë tregohet te jete e pasakte, e keqpërdorur apo jo e plote;

f)

Sigurimi për Kredinë e Eksportit për kërkesat e KfW sipas Kredisë nuk
është e fuqizuar dhe efektive pa ndonjë kufizim;

g)

siç është vlerësuar arsyeshëm nga KfW, asetet, situatatat financiare apo
fitimet

e

Huamarrësit

jashtëzakonshme

kane

janë

përkeqësuar

ndodhur

qe

e

apo
vonojnë

rrethana
apo

tjera

te

përjashtojnë

përmbushjen e obligimeve me këtë Marrëveshje;
h)

ka luhatje te madhe te vlerës te Sigurimit ose ndonjë Sigurimi ose behet e
pavlefshme ose e pafuqizueshme, dhe Agjensioni për Ekzekutimin e
Projektit dështon te jep një siguri për zëvendësim te vlefshëm dhe te njëjte
ekonomik brenda katermbedhjete ditëve nga koha e kuptimit ose koha kur
është dashur të kuptoj për këtë ngjarje.

11.2

Pasojat Ligjore të një Ngjarje të Shkeljes. Nëse njëra nga ngjarjet e përcaktuar ne
Neni 11.1 është paraqitur dhe nuk është zgjedhur ne periudhe pese ditore (ne rast
te Neni 11.1.a) ose ne rastet tjera te specifikuara ne Neni 11.1, nuk është zgjedhur
ne periudhën e përcaktuar nga KfW, qe nuk mund te jete me pak se 30 dite, KfW
mund te anuloje Kredinë ne tërësi ose pjesërisht me pasojë qe
a)

Obligimet e veta për Kredinë anulohen, dhe

b)

KfW mund te kërkojë ri-pagesen e tërësishme ose pjesërishme te shumës
së mbetur të Kredisë me interesin e mbetur dhe çfarëdo shume tjetër te
pagueshme sipas kësaj Marrëveshje, me Neni 7.5 (Interesi i Shkeljes) dhe
7.6 (Kompensimi Paushall) te aplikueshëm për shumat e përshpejtuara
mutatis mutandis.

11.3

Kompensimi për dëmtimet. Ne rast se Kredia anulohet tërësisht ose pjesërisht
Huamarrësi do te paguaje kompensimin e mos pranimit në pajtim me Neni 3.7
(Kompensimi i Mos pranimit) dhe/ose kompensimi i parapagimit ne pajtim me Neni
6.5 e) ( Kompensimi i Parapagimit).

11.4

Suspendimi i Disbursimit nga Kontributi Financiar. KfW nuk mund te suspendoje
disbursimin e Kontributit Financiar përveç nëse
a) Huamarrësi ka dështuar te kryej obligimet ndaj KfW te beje pagesën me kohe,
b) Obligimet me këtë Marrëveshje ose ne marrëveshje te veçanta qe i përkasin
kësaj Marrëveshje janë shkelur ,
c) Huamarrësi dhe/ose Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit nuk është ne gjendje
te tregojnë se shumat e Kontributit Financiar dhe/ose Kredisë janë përdorur për
qëllimin e përcaktuar,
d) Rrethanat jashtëzakonshme ndodhin qe përjashtojnë apo seriozisht rrezikojnë
implementimin, operimin dhe qëllimin e Projektit.

11.5

Ripagesa e Kontributit Financiar. Nëse njëra nga situatat e specifikuara ne Neni
11.4 b) ose c) ka ndodhur dhe nuk është eliminuar ne periudhën e përcaktuar nga
KfW, e cila do te jete se paku 30 dite, KfW mund te,
a)

ne rastet e specifikuara ne Neni 11.4 b), te kërkoj ripagese te menjëhershme te
Kontributit Financiar; dhe

b)

ne rastet e specifikuara ne Neni 11.4 c), te kërkoj ripagese te menjëhershme te
shumave të tilla të Kontributit Financiar kur Huamarrësi apo/ose Agjensioni për
Ekzekutimin e Projektit nuk është ne gjendje te tregoj qe shumat janë përdorur
për qëllimin e përcaktuar.

12.

Përfaqësimi dhe Deklaratat

12.1

Përfaqësimi i Huamarrësit dhe Agjensionit për Ekzekutimin e Projektit. Ministri i
Financave dhe personat e përcaktuar nga ai ose ajo për KfW dhe te autorizuar për
nënshkrimet mostër te aprovuara nga ai apo ajo do te perfaqesojne Huamarrësin ne
ekzekutimin e kësaj Marrëveshje. Drejtori Ekzekutiv i Agjensionit për Ekzekutimin e
Projektit dhe personat përcaktuar nga ai ose ajo për dhe te autorizuar për
nënshkrimet te mostër nga ai apo ajo do te përfaqësoj Agjensionin për Ekzekutimin
e Projektit ne ekzekutimin e kësaj Marrëveshje. Fuqitë e përfaqësimit nuk do te
skadojnë përveç nëse e shprehin revokimin e përfaqësimin e autorizuar i cili është
pranuar nga KfW.

12.2

Adresat. Njoftimet ose deklaratat ne lidhje me këtë Marrëveshje duhet te jene me
shkrim. Duhet te dërgohen ne origjinal ose – me përjashtim te të kërkesave për
disbursim – me faksimil. Te gjitha njoftimet ose deklaratat te bëra ne lidhje me këtë
Marrëveshje duhet te dërgohen ne këto adresa:

Për KfW:

KfW
L III a 3
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main
Germany
Fax: +49 69 7431-3559

Për Huamarrësin:

@
@

Për Agjensionin për Ekzekutimin @
e Projektit:

13.

Dispozitat e Përgjithshme

@

13.1

Dita bankare. Kur i referohet Marrëveshja "ditës bankare", kjo nënkupton ditën,
tjetër nga e Shtuna ose e Diela, ne te cilën bankat komerciale janë te hapura për
punë ne Frankfurt am Main.

13.2

Vendi i performances. Vendi i performances për te gjitha obligimet e parashikuara
me këtë Marrëveshje është Frankfurt am Main.

13.3

Pavlefshmëria e pjesshme dhe zbrazëtirat. Nëse ndonjë dispozitë e kësaj
Marrëveshje është apo bëhet e pavlefshme, ose nëse ka zbrazëti ne dispozitat e
kësaj Marrëveshje, kjo nuk do te ndikoj vlefshmërinë e dispozitave te mbetura. Palët
e kësaj Marrëveshje do te zevendesojne çdo dispozitë të pavlefshme me një
dispozitë tjetër të vlefshme ligjore qe i përshtatet sa me shume shpirtit dhe qëllimit
te provizionit. Palët do te plotësojnë çfarëdo zbrazëtirë ne dispozita me një dispozitë
të vlefshme ligjërisht qe i përshtatet sa me shume

shpirtit dhe qëllimit te

Marrëveshjes.
13.4

Pavarësia Ligjore. Kjo Marrëveshje dhe Kontrata e Eksportit janë dy marrëveshje te
ndara ligjore. Huamarrësi nuk mundet, gjate kryerjes së obligimeve, te vendos
përpara mbrojtjet qe dalin si rezultat i Kontratës se Eksportit.

13.5

Forma e Shkruar. Amendamentet dhe shtesat ne këtë Marrëveshje duhen te jene
me shkrim qe te jene efektive. Çdo përjashtim i kësaj kërkese te formës se shkruar
duhet te deklarohet nga palët me shkrim.

13.6

Cedimi. Huamarrësi dhe/ose Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit nuk mund të
cedojnë apo transferojne, kërkojnë apo vendosin ndonjë hipoteke mbi kërkesat e
kësaj Marrëveshje apo te dokumenteve te Sigurisë.

13.7

Ligji i aplikueshëm. Kjo Marrëveshje qeveriset me ligjet e Republikës Federale te
Gjermanisë.

13.8

Periudha e kufizimeve: Çdo kërkesë e KfW nder këtë Marrëveshje do te kaloje pas
pese viteve nga fundi I vitit net e cilën kjo kërkesë është paraqitur dhe për te cilën
KfW është ka marrë njohuri për rrethanat e konstituimit të një kërkesë të tillë apo ka
mundur marrë njohuri për atë pa neglizhence madhore.

13.9

Kontestet Ligjore.

a)

Arbitrazhi. Te gjitha kontestet qe paraqiten ne lidhje me Marrëveshjen ne
aktuale do te vendosen ekskluzivisht nga tribunali i arbitrazhit. Ne lidhje me
këtë, do te aplikohet si vijon:

aa)

Tribunali i arbitrazhit do të përbehet nga tre arbitrar të cilët do të
emërohen dhe veprojnë në përputhje me Rregullat e Arbitrazhit te
Odes Ekonomike te Ndërkombëtare (OEI) te aplikueshme nga koha
ne kohe.

bb)

Veprimet e arbitrazhit do te kryhen në Frankfurt am Main. Veprimet do
te kryhen në gjuhen Angleze.

b)

Juridiksioni. Si shtese, KfW ka te drejte te inicioj veprimet ligjore ne gjyqet e
juridiksionit të përgjithshëm (ordentliche Gerichte) ne Frankfurt am Main ose
ne ndonjë gjyq tjetër

të juridiksionit kompetent, përveç nëse ceshtja e

kontestuar është teme e veprimeve të arbitrazhit ndërmjet palëve. Huamarrësi
pakthyeshëm pranon juridiksionin e çdo gjykate të tillë.
13.10

Transmetimi i informacionit. KfW mund te shpalosë informatat ne lidhje me lidhjen
dhe ekzekutimin e Marrëveshjes për Agjencionin te Sigurimit te Kredisë se Eksportit
(duke përfshirë edhe Institucionet qe kontrollojnë apo rregullojnë këtë Agjencion te
Sigurimit dhe përfaqësuesit e saj). KfW dhe Agjencioni për Sigurimi te Kredisë se
Eksportit kane te drejte te shpërndajnë informatën për Kontributin Financiar, Kredinë
dhe Projektin duke përfshirë dhe dhënien e kontratës mallra dhe shërbimet e
financuara nga Kontributi Financiar dhe Kredia tek organizatat ndërkombëtare qe
merren me mbledhjen e te dhënave statistikore, veçanërisht ne lidhje me aspektet e
shërbimit te borxhit dhe/ose me mbledhjen e publikimeve te te dhënave te lidhura
me
dhënien e kontratës për mallrat dhe shërbimet e financuara nga Kontributi
Financiar dhe Kredia. E drejta për te shpërndare informatën tek organizatat
ndërkombëtare po ashtu përfshinë dhe te drejtën qe direkt te shpërndajnë këtë
informate tek anëtaret e këtyre organizatave.

13.11

Hyrja ne Fuqi. Kjo Marrëveshje nuk do te hyj ne fuqi përderisa nuk është nënshkruar
nga Presidenti i Huamarrësit, i cili nënshkrim do te pranohet vetëm kur te ratifikohet
kjo Marrëveshje nga Parlamenti i Huamarrësit dhe (ii) KfW të ketë njoftuar
Huamarrësin se KfW ka pranuar të gjitha autorizimet qeveritare të nevojshme në
lidhje me këtë Marrëveshje për Kredi.

Aneksi 1
Llogo e huamarrësit
KfW
Departament L III a 3
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main
Germany

Konfirmimi i Gatishmërisë për Operim

Përshkrimi shkurtër: - Linja e transmisionit 400 kV Shqipëri – Kosovë (Tiranë-Prishtinë) BMZ ID 2008.65.832
Data e Marrëveshjes për Kredi dhe Financim: ______________

Sipas nenit 6.2. të Marrëveshjes për Kredi dhe Financim ne me këtë konfirmojme se Projekti
ka qenë i gatshëm për operim që nga ……………………

____________
(Vendi)

______________
(Data)

_________________________________________
(Nënshkrimi i Huamarrësit)

____________
(Vendi)

______________
(Data)

_________________________________________
[Nënshkrimi i palëve relevante të projektit p.sh. Eksportuesi/Konsulenti]

Aneksi 2
Forma e Mendimit Ligjor të Këshilltarit Ligjor të Huamarrësit

Logo e këshilltarit ligjor

KfW
(data)
Departament L III a 3
Attn: Dr. Wilderich Hörr
Palmengartenstrasse 5 - 9
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main
Republika Federale e Gjermanisë

Marrëveshje për Hua dhe Financim e datës ...........e lidhur ndërmjet KfW, Republikës së
Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave (“Huamarrësi”) dhe
Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu sh. a. (KOSTT) (“Agjensioni për Ekzekutimin e
Projektit”) për një shumë e cila nuk tejkalon agregatin prej EUR 33.500.000, e përbërë prej
një Kontributi Financiar në shumë prej EUR 16.500.000 dhe një Huajve në shumë prej
EUR 17.000.000.
Të nderuar Zotëri,

Unë jam [Ministër i Drejtësisë së][këshilltar ligjor i] [udhëheqësi i departamentit të ........ (ju lutem
specifikoni ministrinë ose autoritetin tjetër) i] Republikës së Kosovë. Kam vepruar në cilësinë e
tillë në lidhje me një Marrëveshje për Kredi dhe Financimin (‘Marrëveshja”) e datës .... e lidhur
ndërmjet Huamarrësit, Agjensionit për Ekzekutimin e Projekti dhe juve në lidhje me Kontributin
Financiar që do të jepet nga ju për Huamarrësin në shumë prej EUR 16.500.000, -- dhe një
Huaje në shumë prej EUR 17.000.000.
1.

Dokumentet e shqyrtuara

Unë kam shqyrtuar:
1.1

një origjinal autentik të nënshkruar të Marrëveshjes;

1.2

Dokumentet kushtetuese të Huamarrësit, në veçanti:
(a)

Kushtetutën e Republikës së Kosovës, të datës . . . . . . . . . . . . ., të publikuar në
. . . . ., Nr. . . . . . . . . ., faqe. . . . . , si është amandamentuar;

(b)

Ligjin (et) Nr. . . . . . të datës . . . . . . . . . . . ., të publikuar anë . . . . ., Nr. . . . . . . .
. ., faqe. . . . . , si amandamentuar [ju lutem paraqitni këtu, nëse ligjet ekzistuese
(psh ligjet buxhetore) lidhur me huazimin e parave nga Republika e Kosovës];

(c)

. . . . . . . . . . . . [ju lutem referohuni dokumenteve tjera p.sh. dekretet ose
rezolutat nga organet qeveritare ose administrative të Kosovës lidhur me lidhjen
e marrëveshjeve për Hua nga Kosova në përgjithësi ose në lidhje me lidhjen e
Marrëveshjes]; dhe

(d)

Përmbledhjen e Procesverbalit të Negociatave për Bashkëpunim në Zhvillim të
datës 19 shtator 2008 ndërmjet Qeverisë të Republikës Federale të Gjermanisë
dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Dhe ligjet tjera, rregulloret, certifikatat, shënimet, regjistrimet dhe dokumentet dhe kam bërë
hetime tjera të cilat e kam konsideruar të nevojshme ose dëshirueshme për qëllim të dhënies së
këtij mendimi.
2.

Mendimi

Për qëllim të Nenit 3.5 a) dhe Nenit 9.4 të Marrëveshjes, Unë jam i mendimit se sipas ligjeve të
Republikës së Kosovë të kësaj date:
2.1

.2

Sipas Kushtetutës / Nenit...... të ligjit për ...... [ju lutem specifikoni sipas nevojës]
Huamarrësi ka të drejtë të hyjë në Marrëveshje dhe ka ndërmarrë të gjitha veprimet e
nevojshme për të autorizuar ekzekutimin, dorëzimin dhe kryerjen e Marrëveshjes, në
veçanti me duke u mbështetur në
(a)

Ligjin (et) Nr. ...... të datës ...... të parlamentit të Republikës së Kosovë për
ratifikimin e Marrëveshjes / miratimin e ekzekutimit, dorëzimit dhe zbatimit të
Marrëveshjes nga Huamarrësi /.... [ju lutem paraqitni sipas nevojës];

(b)

Rregulloren (et) Nr..... të datës ......... të Kabinetit të Ministrave / të komitetit
shtetëror për Kredi/........... [ju lutem paraqitni organet qeveritare ose
administrative të Kosovës sipas nevojës];

(c)

. . . . . . . . . . [ju lutem referohuni rezolutave tjera, vendimeve, etj].

Znj. / Z. ...........................(dhe Znj/Z. .....................) është (janë të autorizuar si duhet nga
................ [p.sh. me ligj për shkak të pozitës së saj/tij (si Ministër i .../ si...) me vendim
qeveritar ........... me fuqinë e ligjore të .......... datës ..... etj] që vetëm/së bashku të
nënshkruajnë Marrëveshjen në emër të Huamarrësit. Marrëveshje si është nënshkruar
nga Znj./Z. ......... (dhe Znj./Z. ...........) janë ekzekutuar si duhet në emër të Huamarrësit

dhe përfaqëson obligim ligjor të Huamarrësit të zbatueshëm kundrejt tij me ligj në pajtim
me kushtet e saj.
[Alternativa 1 për Seksionin 2.3, për tu përdorur si shtesë e dokumenteve të specifikuara në
Seksionin 2.1 dhe 2.2 autorizimet zyrtare përkatëse, etj duhet të merren sipas ligjeve të
Republikës së Kosovë:]
2.3

Për ekzekutimin dhe zbatimin e Marrëveshjes (përfshirë pa kufizim në marrjen dhe
transferin për KfW të të gjitha shumave të pagueshme sipas asaj në valutat e
specifikuara aty) miratimet zyrtare, autorizimet, licencat, rregulloret dhe/ose pëlqimet
vijuese janë marrë dhe janë në fuqi dhe efekt të plotë:
(a)

Miratimi i . . . . . . . . . . . . . . . [Bankës Qendrore/Bankës Kombëtare . . . . . . . . . . .
. ], data . . . . . . . . . . . . . . ., Nr. . . . . . . . . . . . . .;

(b)

Pëlqimet e . . . . . . . . . . . . . [Ministrit / Ministrisë së . . . . . . . . . . ], të datës . . . . . .
. . ., Nr. . . . . . . . . .; dhe

(c)

. . . . . . . . . . . . . . [ju lutem paraqitni autorizimet tjera zyrtare, licencat dhe/ose
pëlqimet].

Nuk nevojiten autorizime zyrtare, pëlqime, regjistrime dhe/ose miratimeve të ndonjë
autoriteti qeveritar, ose agjenci (Bankës Qendrore/Bankës Kombëtare të Republikës së
Kosovës) ose gjykatës janë të nevojshme ose këshillueshme në lidhje me ekzekutimin
dhe zbatimin e Marrëveshjes nga Huamarrësi (përfshirë pa kufizim në marrjen dhe
transferin për KfW të të gjitha shumave të pagueshme sipas asaj në valutën e
specifikuar aty) dhe vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e obligimeve të Huamarrësit sipas
Marrëveshjes.
[Alternativa 2 për Seksionin 2.3. për tu përdorur si plotësim i dokumenteve të specifikuara në
Seksionin 2.1 dhe 2.2 nuk duhet të merren autorizime zyrtare etj, sipas ligjeve të Republikës së
Kosovës:]
2.3

Nuk nevojiten autorizime zyrtare, pëlqime, regjistrime dhe/ose miratimeve të ndonjë
autoriteti qeveritar, ose agjenci (Bankës Qendrore/Bankës Kombëtare të Republikës së
Kosovës) ose gjykatës janë të nevojshme ose këshillueshme në lidhje me ekzekutimin
dhe zbatimin e Marrëveshjes nga Huamarrësi (përfshirë pa kufizim në marrjen dhe
transferin për KfW të të gjitha shumave të pagueshme sipas asaj në valutën e
specifikuar aty) dhe vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e obligimeve të Huamarrësit sipas
Marrëveshjes.

2.2

Nuk duhet të paguhet taksë për vulë ose taksë e ngjashme ose detyrim në lidhje me
vlefshmërisë dhe zbatueshmërinë e Marrëveshjes.

2.5

Zgjedhja e ligjit gjerman për të qeverisë këtë Marrëveshje dhe dorëzimin për arbitrazh në
pajtim me Nenin 13.9 të Marrëveshjes janë të vlefshme dhe obligative. Vendimit dhe
gjykimet e Arbitrazhit të marra në gjykatat e Republikës Federale të Gjermanisë kundër
Huamarrësit do të njihen dhe zbatohen në Republikën e Kosovës sipas rregullave
vijuese:.............. [ju lutem paraqitni traktatin e aplikueshëm (nëse ka) psh. Konventa e

Nju Jorkut 1985 dhe/ose parimet bazë lidhur me njohjen dhe zbatimin e vendimeve të
arbitrazhit në Kosovë].
2.6

Gjykatat e Republikës së Kosovës kanë lirinë të japin aktgjykim të shprehur në valutën
ose valutat e specifikuara në Marrëveshje.

2.7

Huazimi nga Huamarrësi sipas Marrëveshjen dhe ekzekutimin dhe zbatimin nga
Huamarrësi i Marrëveshjes përfaqësojnë akte private dhe komerciale dhe jo akte
publike. As Huamarrësi e as prona e tij nuk kanë të drejtë të imunitetit nga arbitrazhi,
padia, ekzekutimi, bashkëngjitja ose procesi tjetër ligjor.

2.8

Marrëveshja për Bashkëpunim është në fuqi dhe efekt të plotë sipas kushtetutës dhe
ligjeve të Republikës së Kosovës. [Sipas Nenit 23 të Marrëveshjes për Bashkëpunim] [si
alternativë ju lutem specifikoni traktatin ose ligjet e aplikueshme ose rregulloret]
Huamarrësi duhet të sigurohet sipas Përmbledhjen e Procesverbalit të Negociatave për
Bashkëpunim në Zhvillim të datës 19 shtator 2008 ndërmjet Qeverisë të Republikës
Federale të Gjermanisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës.

2.9

KfW nuk është dhe nuk do të konsiderohet rezident, me domicil, kryen afarizëm ose
është subjekt i tatimit në Kosovë me arsyetim vetëm të ekzekutimit, kryerjes ose zbatimit
të Marrëveshjes. Nuk është e nevojshme ose këshillueshme që KfW të licencohet,
kualifikohet ose ndryshe të ketë të drejtë të afaroj ose që KfW të emëroj agjent ose
përfaqësues në Republikën e Kosovës.

Rrjedhimisht, obligimet e Huamarrësit sipas Marrëveshjes konstituojnë obligime direkte të
vlefshme dhe obliguese dhe të pakushtëzuara ligjore të Huamarrësit të cilat janë të zbatueshme
kundër Huamarrësit në pajtim me kushtet e tyre përkatëse.
Ky mendim ligjor është i kufizuar në ligjet e Republikës së Kosovës.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vendi)
(data)
[Nënshkrimi]
Emri:

Shtesat:
Vërejtje: Ju lutem bashkëngjitni kopjet e dokumenteve dhe dispozitave ligjore të
referuara më lartë në Seksionin 1.2 (a) deri 1.2(c) dhe Seksionet 2.1 deri në 2.6 (në lidhje
me ligjet e gjata ose Kushtetutën e Republikës së Kosovës, një kopje e dispozitave
relevante do të ishte e mjaftueshme) dhe gjithashtu ofroni KfW një kopje të përkthimit të

certifikuar në anglisht ose gjermanisht të secilit dokument të përmendur më lartë nëse
dokumentet e tilla nuk janë nxjerrë në anglisht ose gjermanisht si gjuhë zyrtare.

