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1. Опис на содржините на јавниот дел на апликацијата

Апликацијата „Аукција на прекугранични капацитети“ е поставена на веб адресата
http://aukcijaatc.mepso.com.mk.
Со вчитување на страната ќе воочите дека е составена од заглавие, содржина и
подножје на страната. Заглавието и подножјето се константни и се прикажани со секоја
содржина во јавниот дел на апликацијата. Во подножјето се запишани адресните и
контакт информациите на АД МЕПСО. Заглавието содржи линкови до сите содржини на
апликацијата (дома, аукции, аукциски правила, EIC Code, контакт) и линкот за најава.
1.1.

Дома

Со притискање на линкот „Дома“ секогаш ќе се вратите на првата страна на
апликацијата. На првата страна има две целини, левиот дел се куси најави од некои
содржини коишто администраторот на апликацијата ги објавува од било кој карактер и со
притискање на копчето „повеќе“ кое се наоѓа под секоја кратка содржина ќе може да се
прочита целиот текст, додека во десниот дел се линкови до наредните и завршените
аукции, и содржи и линкови од интерес од други интернет страници.
1.2.

Аукции

Линкот Аукции ќе Ве однесе на страна на која се прикажани линкови до сите следни
аукции кои се дефинирани во системот и сите завршени аукции. Со притискање на еден
од тие линкови ќе се вчита страна со сите потребни информации како за наредните
аукции, така и за завршените аукции.
1.3.

Аукциски правила

Овој линк ќе ви ги прикаже аукциските правила за секој тип на аукција (годишна,
месечна и неделна). Преку оваа страна ќе можете да ги повлечете правилата во „pdf“
документ и барањето во „doc“ документ.
1.4.

EIC Code

Преку овој линк ќе ве префрлиме на страната на АД МЕПСО каде подетално се дадени
сите подробности околу EIC кодот.
1.5.

Контакт

Главните контакти за потребите на аукција на прекугранични капацитети можете да ги
видите на оваа страница.
2. Како да се најавам на приватниот дел на апликацијата
Во горниот десен дел на заглавието на апликацијата има линк за најава во приватниот
дел на апликацијата односно во делот каде може да се учествува во аукцијата на
прекугранични капацитети.
За да се пристапи на приватниот дел на апликацијата потребен е дигитален
сертификат на токен издаден од АД МЕПСО и приклучен на вашиот компјутер, во
спротивно овој линк нема да работи, едноставно страната нема да се вчита, пристапот ќе
биде забранет.
2.1.

Најавување

За најавување на страната прво мора во компјутерот да се постави „USB“ токенот издаден
од страна на АД МЕПСО, а дури потоа се притиска линкот „LogIn“ (Најавување).
Се вчитува страна на која се внесуваат корисничкото име и лозинката, а во најдолното
поле се внесува и бројот кој се јавува на сликата над полето. Потоа со притискање на
копчето „Влез“ се влегува во приватниот дел на апликацијата.
Корисниокот кој прв пат се најавува на апликацијата препорачливо е да си ја смени
лозинката која му е доделена од АД МЕПСО.
2.2.

Околина за работа на корисникот

Со најавување на корисникот се вчитува нова работна околина поразлична од јавниот
дел. Од левата страна има мени на кое постои копче „Dashboard“ кое служи да се
позиционира на првата страна на приватниот дел од апликацијата.
Во средишниот дел на апликацијата има копчиња за Аукција, Капацитети и Лозинка.
3. Промена на лозинка
За промена на лозинката прво се притиска на копчето за лозинка и се вчитува екранот
каде може да се смени лозниката. За да се промени лозинката мора двапати да се запише
новата лозинка. За успешно сменета лозинка системот ќе врати порака дека лозниката е
сменета.
4. Поднесување на понуда
Со притискање на копчето понуди се влегува во делот каде што во време на аукција
корисникот доставува свои понуди.
Ако во времето на најава на корисникот не се одржува аукција на прекугранични
капацитети, тогаш оваа страница е празна односно без податоци за било каква аукција.

Ако во времето на најава на корисникот се одржува аукција на прекугранични
капацитети, тогаш се вчитува страната на која корисникот може да остава свои понуди.
Треба да се напомене дека во еден момент може да се одржува само еден тип на
аукција, годишна, месечна или неделна. Исто така во еден момент може да се одржува
една и само една аукција.
Во зависност од параметрите на аукцијата зависи и изгледот на страната за аукција
односно за секоја граница и правец постои по една табела и тие табели се генерираат
динамички во зависност од дефинираните периоди и максималниот број на порции.
Табелите се редат една над друга за секој правец и секоја од нив има параметри во
заглавието.
Производот кој е цел на аукцијата е „Расположив преносен капацитет“ (во
понатамошниот текст „ATC“ - Available Transfer Capacity).
На самата форма има време кое истекува, т.е. покажува уште колку време останува за
поставување на понудите.
Аукцијата се извршува наеднаш за сите граници и за сите правци и понудувачот може
да достави понуда за сите понудени „ATC“ по граници и правци. Со притискање на
копчето „сними“ („save“) се зачувува понудата. Како една понуда се сметаат сите
поднесени и запишани „ATC“ и „цени“ за порции за сите граници и правци.
За време на аукцијата понудувачот може да достави повеќе понуди, но во процесот на
евалуација ќе биде земена последната регистрирана верзија од доставените понуди.
Понудувачот во секој момент од времето може да ги гледа само своите понуди, но не
и понудите од останатите понудувачи.
Во десниот дел од екранот во листа ќе бидат прикажани претходните понуди во
тековната аукција и понудувачот ќе може во секој момент од времето да ги погледне
своите понуди без да може да измени нешто во нив.
На формата понудувачот може да остави податок само за количина на енергија во MW
и цена изразена во € (еуро/MWh) за секоја порција посебно.
Секоја порција е идентификувана со ознака за правец и број за период и редоследен
број. Внесот на понудената моќност во порцијата е цел број почнувајќи од 1 и неможе да
биде 0 MW, а горната граница е определена со дефинирањето на порциите при
дефинирањето на аукцијата.
Внесот за цена во порцијата е со една децимала.
Разликата на цените помеѓу две порции кои се однесуваат на иста граница и правец
треба да биде најмалку 0.1 еуро.
Системот не прифаќа порции со иста цена за иста граница и правец од ист понудувач
и не прифаќа порција со цена 0 €.
Понудувачот понудените цени мора да ги поднесе по опаѓачки ред за определен
правец, а во спортивен случај системот сам врши корекција при внесување на цените
односно ако внесете поголема цена за наредната порција системот ќе ја смени и ќе
внесе цена за 0.1 помала од претходната.
Се додека не истече предвиденото време корисникот може да остава понуди.

Откако ќе заврши времето предвидено за оставање на понуди, системот автоматски ќе
ги исфрли сите корисници односно страната за оставање на понуди нема да биде веќе
достапна.
5. Извештај за завршена аукција
Извештајот за резултатот но само за своите податоци може да се види во делот на
капацитети.
Извештајот за завршени аукции може да се види и од јавниот дел на апликацијата во
делот на аукции и да се одбере посакуваната завршена аукција. Со притискање на тој
линк ќе се прикажат резултатите од аукцијата.
6. Преглед на стари аукции
Во овој дел со избор на датуми може да се добие листа на добиени капацитети за
определен период по определени граници и правци.
Добиената листа може да биде екпортирана (извезена) во „excel“ фајл за потребите на
понудувачот.

