Pravidlá ročnej aukcie voľných obchodovateľných prenosových
kapacít pre rok 2006 na cezhraničnom prenosovom profile SEPSMAVIR organizovanej SEPS, a.s.
Na cezhraničných prenosových profiloch1) vznikajú úzke miesta prebytkom dopytu nad
reálnymi prenosovými možnosťami. Proces prideľovania cezhraničných prenosových
kapacít týchto úzkych miest je uskutočňovaný prostredníctvom aukcií. Aukcie na profile
SEPS/MAVIR sú organizované oddelene. MAVIR aj SEPS, a.s. ponúkajú v aukciách každý
polovicu ATC na spoločnom profile, pričom SEPS, a.s. uznáva kapacitu alokovanú v aukcii
MAVIR a MAVIR uznáva kapacitu alokovanú v aukcii SEPS, a.s. Na strane SEPS, a.s. sa
aukcia koná podľa týchto pravidiel, na strane MAVIR podľa pravidiel aukcií zverejnených
MAVIR, ZRt.
Aukcia je objektívny, nediskriminujúci a trhovo založený proces pridelenia cezhraničných
prenosových kapacít, eliminujúci špekulatívne chovanie a zodpovedajúci požiadavkám
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1228/2003/EC, ktorý má za výsledok
rezerváciu prenosovej kapacity na určených cezhraničných profiloch v danom smere.
Stanovuje zásady pre riadenie úzkych miest v prenosovej sústave, nevyhnutné pre
bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy. Aukčné procesy budú prebiehať
v súlade s termínmi uvedenými v článku 7 týchto pravidiel.
Všetky úkony a kroky vykonávané podľa týchto pravidiel musia byť v písomnej forme.
Voľné obchodovateľné prenosové kapacity pre rok 2006 budú účastníkom trhu pridelené
formou aukcií. Kapacity budú ponúknuté ako zaistené s výnimkou ustanovení o
predchádzaní škodám a ustanovení, ktoré riešia okolnosti vylučujúce zodpovednosť, stav
núdze a predchádzanie stavu núdze v zmysle všeobecnej platnej legislatívy SR.

1.

Postup pri prideľovaní kapacity

Aukcia voľných obchodovateľných prenosových kapacít disponibilných pre rok 2006 a
jednotlivé kalendárne mesiace tohto roku na cezhraničnom prenosovom profile SEPSMAVIR je organizovaná na strane SEPS, a.s. Aukčnou kanceláriou SEPS, a.s.
Ponuka voľných obchodovateľných kapacít sa robí v závislosti od smeru prenosu. Aukcia
1 popisuje smer zo SEPS do MAVIR a aukcia 2 z MAVIR do SEPS.
Týmito pravidlami prideľovania voľnej obchodovateľnej kapacity sa stanoví, že každý
účastník aukcie, musí odovzdať do rozhodného dňa písomnú prihlášku do aukcie na
rezerváciu prenosovej kapacity. Prihláška musí obsahovať údaje uvedené v článku 3
týchto pravidiel.

1)

Cezhraničný profil je súbor vedení medzi dvomi susediacimi prenosovými sústavami. V tomto prípade
ide o profil SEPS, a.s. s MAVIR.
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Účastník aukcie sa odovzdaním prihlášky do aukcie na rezerváciu prenosovej kapacity
zaväzuje zaplatiť Aukčnej kancelárii stanovenú úhradu za Management úzkeho miesta a
to bez ohľadu na to, či kapacitu rezervovanú v aukcii využije alebo nie.
Pre využívanie rezervovanej kapacity na strane SEPS, a.s. je nutné mať uzatvorenú so
SEPS, a.s. platnú a účinnú Zmluvu o prístupe k PS a o poskytovaní prenosových služieb
PS SR v roku 2006 a Zmluvu o vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok v roku 2006.
Využitie rezervovaných kapacít je uskutočnené na základe odovzdania realizačných
diagramov a ich prijatia SEPS, a.s. a MAVIR podľa článku 6 týchto pravidiel.
Aukčná kancelária registruje účastníkov trhu so zaisteným vstupom do siete SEPS, a.s.
a MAVIR s rešpektovaním princípu 1:1 na základe informácií poskytovaných obidvomi
prevádzkovateľmi prenosových sietí SEPS, a.s. a MAVIR. Informácie o obsahu registra
partnerov v princípe 1:1 v Aukčnej kancelárii sa porovnajú s informáciami o obsahu
registra partnerov v princípe 1:1 na strane MAVIR. V prípade, že sa dvojice účastníkov partnerov v princípe 1:1 nebudú zhodovať na obidvoch stranách, SEPS, a.s. účastníkov
u seba vyradí z registra partnerov princípu 1:1 s tým, že vyradení účastníci nemajú
možnosť zadávať realizačné diagramy prenosov. Aukčná kancelária na žiadosť
registrovaného účastníka trhu vystavuje potvrdenie o jeho registrácii.

2.

Voľné obchodovateľné prenosové kapacity

SEPS, a.s. ponúkne po dohode s MAVIR v ročnej aukcii pre rok 2006 polovicu voľných
obchodovateľných prenosových kapacít na spoločnom cezhraničnom prenosovom profile.
Tieto kapacity budú zverejnené na internetovej stránke SEPS, a.s. v termíne stanovenom
v článku 7 týchto pravidiel.

3.

Prihlášky do aukcie na rezerváciu prenosovej kapacity

Pre účasť na aukčnom procese musia byť prihlášky doručené osobne alebo doporučeným
listom Aukčnej kancelárii s potvrdením prevzatia podateľňou - s uvedením dátumu a
času prevzatia - a to v zalepených obálkach samostatne pre každý smer s nasledujúcim
vyplneným označením na obálke:
Prihláška do aukcie na rezerváciu
prenosovej kapacity pre rok 2006

NEOTVÁRAŤ!

Profil: ……….
Smer: ……….
V prípade hromadného doručenia prihlášok do aukcie je rozhodujúce poradie, v ktorom
sú prihlášky evidované na doručenke.
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Pre jeden profil a jeden smer môže byť podaná len jedna platná prihláška (viď Príloha
č.1 týchto pravidiel na web stránke). Platná prihláška musí obsahovať nasledujúce
jednoznačné a čitateľné údaje:
1. identifikácia účastníka aukcie,
2. údaj o prenosovom smere (číslo aukcie),
3. výšku požadovanej rezervovanej kapacity v MW (v celých číslach) najviac rovnú
ponúkanej kapacite,
4. výšku cenovej ponuky v EUR/MW (s presnosťou maximálne na 2 desatinné
miesta). (Ponukové ceny za pridelenie voľnej obchodovateľnej prenosovej
kapacity a úhrada za management úzkeho miesta sa týkajú len platby za
rezerváciu prenosovej kapacity a neovplyvňujú povinnosť platby za dojednaný
prenos, ani nezbavujú povinnosti dojednať si podmienky prenosu na strane
MAVIR),
5. podpis a pečiatka účastníka aukcie.
Prihlášky sa odovzdávajú písomne na formulári uvedenom v Prílohe č. 1 so všetkými
vyššie popísanými údajmi a musia byť bezpodmienečné. Pre každý smer môže byť
Aukčnou kanceláriou prijatý pre vyhodnotenie len jediný platný formulár prihlášky, na
ňom môže byť viac (najviac však 20) ponúk zoradených zostupne podľa ponúkanej ceny
za MW rezervovaného výkonu. Prihláška nesmie obsahovať dve alebo viac ponúk
s rovnakou cenou. Prihlášky sú záväzné a nemôžu byť po odovzdaní menené. Prihlášky
môžu byť vzaté späť, za podmienky, že vzatie späť bude doručené v písomnej forme
najneskôr v rozhodný deň pre podanie prihlášky do 12.00 hod.
Prihlášky, prípadne jednotlivé ponuky, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky budú
vyradené a nebude sa k nim prihliadať a nebudú zaradené medzi hodnotené
prihlášky/ponuky. Dodržanie rozhodného dňa a času doručenia prihlášky Aukčnou
kanceláriou sa posudzuje podľa článku 7 týchto pravidiel.

4.

Uskutočnenie aukcie

Aukčná kancelária zhromaždí všetky prihlášky, ktoré boli doručené do 12:00 hod.
rozhodného dňa. Prihlášky Aukčná kancelária posúdi z hľadiska úplnosti a správnosti,
zoradí ich zostupne podľa ponukovej ceny a urobí vyhodnotenie.
Ak suma požadovaných kapacít v platných prihláškach/ponukách nie je vyššia ako
ponúkaná voľná obchodovateľná prenosová kapacita, je úhrada za management úzkeho
miesta rovná nule, teda každý účastník aukcie dostane ním požadovanú prenosovú
kapacitu v rozsahu platných ponúk bez povinnosti úhrady za management úzkeho
miesta.
Ak suma požadovaných kapacít v platných prihláškach/ponukách prekročí ponúkanú
voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu, bude úhrada za proces managementu
úzkeho miesta za každý 1 MW pridelenej kapacity stanovená podľa najnižšej ceny z
akceptovaných ponúk. Takto určená aukčná cena bude účtovaná všetkým účastníkom
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aukcie, ktorí získajú rezerváciu prenosovej kapacity profilu za každý 1MW pridelenej
rezervovanej prenosovej kapacity.
Pokiaľ sa vyskytne viac požiadaviek s rovnakou ponúkanou cenou a suma týchto spolu s
už akceptovanými požiadavkami prevyšuje ponúkanú kapacitu, potom tieto požiadavky
s marginálnou cenou nie sú akceptované a zostávajúca kapacita, teda nepridelená
prenosová kapacita bude ponúknutá v mesačných aukciách. Nasledujúca tabuľka
v obrázku 1 slúži ako príklad:
Aukcia č. 1 Max. kapacita:200MW
Účastník Výška
Ponuka
aukcie
MW
EUR/MW
a
b
c
b
a
d
e
a
a

10
20
50
20
50
30
25
30
110

200
50
25
22
22
20
20
10
1

SEPS → MAVIR
Celkom
MW
10
30
80
100
150
180
205
235
345

Alokované
10 MW
20 MW
50 MW
20 MW
50 MW
Prekročené
Prekročené
Prekročené
Prekročené

0
0
0
0

MW
MW
MW
MW

Obrázok. č. 1 Aukčný zápis

V tomto prípade bola pre túto ročnú aukciu dosiahnutá úhrada za management úzkeho
miesta pre daný rok 22 EUR/MW. Účastník aukcie „a“ dostane pridelenú prenosovú
kapacitu celkom 60 MW a musí za ne zaplatiť 1320 EUR. Nevydražených 50 MW bude
ponúknutých v denných aukciách.
Ponuka účastníkov “d“ a “e“ - 20€/MW - marginálna ponuka - nebude akceptovaná.

5.

Vyrozumenie o výsledku aukcie

Aukčná kancelária oznámi do rozhodného dňa každému účastníkovi aukcie nasledujúce
informácie:
1. údaj o čísle aukcie (smer),
2. obdobie rezervácie prenosovej kapacity,
3. výšku rezervovanej prenosovej kapacity pre daného účastníka aukcie v MW,
4. aukčnú cenu v EUR/MW pre obdobie definované v bode 2,
5. cenu úhrady za management úzkeho miesta v EUR pre obdobie definované
v bode 2.
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6.

Využitie rezervovanej prenosovej kapacity

Rezervovaním prenosovej kapacity na cezhraničnom prenosovom profile získal účastník
aukcie záväzok od SEPS, a.s. a MAVIR, ZRt., že jeho prenos až do výšky rezervovanej
kapacity je uskutočniteľný pri zachovaní štandardnej úrovne spoľahlivosti prevádzky
prenosových sústav s výnimkou okolností vylučujúcich zodpovednosť, stavu núdze a
predchádzania stavu núdze podľa obecne platnej legislatívy SR.
Úhradou ceny za management úzkeho miesta nadobúda rezervácia prenosovej kapacity
na príslušnom prenosovom profile a v príslušnom smere účinnosť. Postúpenie práv
k rezervovanej kapacite je možné len pri splnení nasledujúcich podmienok:
•

účastník aukcie uhradí časť ceny za management úzkeho miesta, ktorá je viazaná na
získanie práv pre využitie rezervovanej prenosovej kapacity v mesiaci, v ktorom sú
práva postupované,

•

účastník trhu postupujúci práva k rezervovanej kapacite v súlade s pravidlami eportálu Damas postúpi kapacitu najneskôr 3 dni pred začiatkom obdobia, na ktoré sú
práva postúpené.

E-portál Damas zaregistruje postúpenie práv. Tým nadobúda postúpenie práv účinnosť.
Pre využívanie rezervovanej kapacity na strane SEPS, a.s. pre prenos je nutné mať
uzatvorenú so SEPS, a.s. platnú a účinnú Zmluvu o prístupe k PS a o poskytovaní
prenosových služieb PS SR v roku 2006 a Zmluvu o vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok
v roku 2006.
Využitie rezervovaných kapacít s rešpektovaním princípu 1:1 znamená, že využitie je
umožnené len registrovanému účastníkovi trhu, ktorý spĺňa podmienky oboch
prevádzkovateľov prenosových sústav (SEPS, a.s., MAVIR) pre využívanie rezervovaných
kapacít. Subjekty spĺňajúce túto požiadavku sú registrované Aukčnou kanceláriou na
základe výmeny informácií medzi SEPS, a.s. a MAVIR. Potvrdenie o tejto registrácii
vydáva Aukčná kancelária SEPS, a.s. Kapacita pridelená Aukčnou kanceláriou SEPS, a.s.
môže byť využitá výhradne len tým účastníkom trhu, ktorý spĺňa podmienky SEPS, a.s.
Registrácia výhradných partnerov je uskutočňovaná Aukčnou kanceláriou na základe
spoločnej žiadosti výhradných partnerov. Registrácia je uskutočňovaná len pre celé
kalendárne mesiace a žiadosť o registráciu musí byť doručená Aukčnej kancelárii
najmenej 5 pracovných dní pred 1. dňom kalendárneho mesiaca, pre ktorý je registrácia
požadovaná.
Využitie rezervovaných kapacít je uskutočnené na základe odovzdania realizačných
diagramov s rešpektovaním princípu 1:1. Zhodný záväzný realizačný diagram prenosu na
nasledujúci deň musí byť odovzdaný účastníkom trhu:
•

SEPS, a.s. do 7:45 hod

•

MAVIR do 8:00 hod

V prípade, že účastníci zašlú nezhodné realizačné diagramy prenosu, za určujúci sa berie
v prípade zhodného smeru plánovaných tokov realizačný diagram prenosu s menšími
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hodnotami. V prípade, že účastníci zašlú nezhodné realizačné diagramy prenosu, ktoré sa
nezhodujú ani v smere plánovaných tokov, diagramy budú odmietnuté.
Zmeny realizačného diagramu po tomto termíne nie sú možné.
rezervácie prenosovej kapacity sú používané na princípe „ use it
prenosová kapacita nepotvrdená záväzným harmonogramom do
termínu, bude znovu ponúknutá v rámci denných aukcií voľných
prenosových kapacít všetkým účastníkom trhu.

7.

Rozhodné dni

•

Zverejnenie voľných prenosových kapacít

– 29.11.2005

•

Termín pre predloženie prihlášok do aukcií

– 7.12.2005

•

Zverejnenie informácií o výsledkoch aukcií

– 8.12.2005

8.

Práva na využitie
or lose it “, t.zn.
výšky uvedeného
obchodovateľných

Úhrada za management úzkeho miesta

Pre úhradu ceny za management úzkeho miesta vyplývajúce z aukcie voľnej
obchodovateľnej kapacity pre rok 2006 platia nasledujúce podmienky:
•

1/12 oznámenej výšky úhrady za management úzkeho miesta je splatná vždy do 3.
kalendárneho dňa mesiaca, začínajúc januárom 2006 a končiac novembrom 2006.
Úhrada za management úzkeho miesta za mesiac január je splatná do
12.12.2005

•

úhrada je podmienkou získania práv pre využitie rezervovanej prenosovej kapacity
v nasledujúcom mesiaci, teda. v januári až decembri 2006

•

v prípade neuhradenia tejto čiastky v stanovenom termíne nenadobudne rezervácia
prenosovej kapacity účinnosť a účastník aukcie stráca práva na rezervovanú kapacitu
pre zostávajúcu časť obdobia vrátane mesiaca, pre ktorý platba nebola uhradená
včas. Táto kapacita je ponúknutá v mesačných aukciách voľnej obchodovateľnej
prenosovej kapacity pre nasledujúci mesiac roku 2006

•

dňom platby sa rozumie deň pripísania čiastky na účet Aukčnej kancelárie

•

všetky bankové poplatky idú na ťarchu účastníka aukcie.

Aukčná kancelária je oprávnená uskutočniť prispôsobenie úhrady zvýšeným nákladom
(napr. zmena, alebo zavedenie daní, poplatkov a pod.)

9.

Riešenie sporov

Účastník aukcie a Aukčná kancelária vynaloží maximálne úsilie, aby prípadné spory
vyplývajúce z procedúry ročných aukcií boli urovnané zmierom. O sporných veciach
rokujú k tomu splnomocnení zástupcovia účastníka aukcie a Aukčná kancelária. Strana,
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ktorá uplatňuje nárok, je povinná písomne vyzvať druhú stranu k riešeniu sporu, pričom
spor popíše, ak je nárok oceniteľný peniazmi, uvádza sa taktiež čiastka, na ktorú svoj
nárok hodnotí, alebo definuje požiadavku a predloží dôkazy, o ktoré svoj nárok opiera.
Výzva sa doručuje druhej strane osobne alebo doporučeným listom.
Ak nedôjde k urovnaniu sporu do 30 dní od odoslania výzvy k riešeniu sporu podľa
týchto pravidiel a podľa práva Slovenskej republiky, môže Aukčná kancelária alebo
účastník aukcie podať žalobu u príslušného súdu v SR .
Ak nedôjde k urovnaniu sporu do 30 dní od odoslania výzvy k riešeniu sporu v prípade
účastníkov aukcie so sídlom mimo SR sú spory rozhodované v rozhodnom konaní na
Rozhodcovskom súde pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore podľa týchto
pravidiel, podľa práva SR a za použitia rozhodcovského poriadku tohto Rozhodcovského
súdu.
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Príloha č. 1

SEPS, a.s.

Prihláška do aukcie
na rezerváciu prenosovej kapacity
na profile SEPS, a.s. - MAVIR ZRt

MAVIR

pre ročnú aukciu - rok 2006
___________________________
Názov firmy

__________________________
Adresa

__________________________
IČ/DIČ

_______________________
Kontaktná osoba

_______________________
Telefón / Fax
_______________________
EAN/EIC kód firmy (nepovinný údaj)

Ponuka pre aukciu
Aukcia - smer 1
Aukcia - smer 2
Ponuka č.

zo SEPS do MAVIR
z MAVIR do SEPS
MW

EUR/MW *

Ponuka č.

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10
Platné údaje prosím označte krížikom.

MW

EUR/MW *

20

Odovzdaním tejto prihlášky vyjadruje účastník aukcie súhlas so zverejnenými Pravidlami pre
prideľovanie prenosových kapacít PS SR, a. zaväzuje sa zaplatiť cenu za management úzkeho
miesta.
Dátum:
________________________
podpis a pečiatka
* ponúkaná cena je bez DPH

