БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕКУГРАНИЧЕН ПРЕНОСЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПЕРИОД: М/W 2016 ГОДИНА
Со ова барање се дефинираат параметрите за учество во процедурата за алокација на расположливиот преносен капацитет на интерконективната врска на
Република Македонија. Барањето се доставува до МЕПСО на факс бр:(+389 2 3112 225); (+389 2 3149 839), во периодот од денот за доставување на Барање
согласно Календарот. Барањата кои што ќе стигнат пред или после назначеното време ќе бидат отфрлени (важи времето кога МЕПСО го примил Барањето).

Податоци за подносителот на Барање

1
целосно име на претпријатието
EIC
официјална адреса (седиште на претпријатието)
банкарска сметка , број на сметка, адреса на банка
овластено лице кое го претставува претпријатието
телефон на овластено лице
факс на овластено лице
e-mail адреса на овластено лице
лице за контакт
телефон на лицето за контакт
факс на лицето за контакт
e-mail адреса на лицето за контакт

Време на поднесување на барањето и број на страни

2
Ден / месец / година / час
Број на страни на Барањето

##C MEPSO Transmission Capacity Request
##BIDS
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bid_ID

a

requested
capacity
MWb

offered
price
EUR/MWh

from_date

to_date

cd

____________________________________________
Датум, име и презиме, потпис, печат на фирмата
a

МК - Macedonia/Македониjа, RS - Serbia/Србија, BG – Bulgaria/Бугарија,GR-Greece/Грција, KS Kosovo/Косово
1 MW ≤ one portion ≤ 20 MW, with resolution of 1 MW, max. 20 portions per one allocation unit; 1 MW ≤ една порција ≤ 20 MW, со чекор од 1 MW; максимум 20 порции по една
алокациска единица
c
price in EUR/MWh without VAT / цената во EUR/MWh без ДДВ
d
Portions in one Request and within one allocation unit should have different prices, none of them lower than 0.1 ЕUR/MWh, resolution 1 decimal place; Порцициите во едно барање и
во една алокациска единица треба да бидат со различна цена, но не помала од 0.1 ЕUR/MWh, резолуција 1 децимално место
b

