ორგანიზებული ბაზრების ამოქმედების ერთიანი გეგმა
სსე

აქტივობა

ბაზრის მონაწილეებთან კონტაქტი
იმ ელექტროენერგეტიკული საწარმოების მიერ, რომელთაც ეკისრებათ დღით ადრე
ბაზარზე ვაჭრობის ვალდებულება, დაბალანსებაზე პასუხისმგებელ პირად ან/და
დაბალანსების ჯგუფის წევრად რეგისტრაცია
დაბალანსების მომსახურების მიმწოდებლების საკვალიფიკაციო ტესტირების გარეშე
კვალიფიკაცია, ხელშეკრულების გაფორმება, რეესტრის შექმნა
იმ ელექტროენერგეტიკული საწარმოების მიერ დაბალანსების მომსახურების
მიმწოდებლად რეგისტრაციისთვის მიმართვა/რეგისტრაცია , რომელთაც არ გაუვლიათ
კვალიფიკაცია ფიიზკური ტესტირების გარეშე და სურთ დაბალანსების მომსახურების
მიმწოდებლის სტატუსის მოპოვება
დღით ადრე ბაზარზე არასავალდებულო მონაწილის მიერ დაბალანსებაზე პასუხისმგებელ
პირად ან/და დაბალანსების ჯგუფის წევრად რეგისტრაციისთვის მიმართვა და
რეგისტრაცია
ბაზრის მართვის ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებული ბაზრის მონაწილეების
აღრიცხვის მონაცემების თანმიმდევრული მიწოდების შიდა სისტემის ტესტირება
სიმულაციის დაწყება საერთო პრაქტიკული ტრენინგით. დპპ-ისთვის და დმმ-ისთვის.
ტრენინგის პროცესში განხორციელდება ნომინირების ფაილების და RPS-ის ფორმირება
ბაზრის მონაწილეების მიერ. ტრენინგის პროცესში განხორციელდება საბალანსო
პროდუქტების შესყიდვა სიმულაციის პერიოდისთვის
სიმულაციის პერიოდში საბალანსო პროდუქტების აქტივაცია.

უბალანსობის მოცულობის და ფასის გამოთვლა. აქტივირებული საბალანსო პროდუქტების
გაანგარიშება

ტენდერის გამოცხადება საბალანსო სიმძლავრის შესყიდვაზე

დაბალანსებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ გსო-სთვის ფინანსური გარანტიის წარდგენა

ბაზრის მონაწილეების ტრენინგი დღით ადრე ბაზარზე

ბაზრის მონაწილეების ტრენინგი, სიმულაციური სცენარების გაცნობა და ვაჭრობის
შედეგების შეჯამება.

დღით ადრე და საბალანსო ბაზრების ერთობლივი სიმულაცია

შიდა ინფორმაციის გამოქვეყნების პლატფორმის ამოქმედება - ტესტირება

ბირჟაზე ვაჭრობაში გამოცდის ორგანიზება და ჩატარება

საბალანსო ბაზარზე დარეგისტირებული მონაწილეების დღით ადრე ბაზარზე
რეგისტრაცია და რეესტრის წარმოება*
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საჭიროების შემთხვევაში, ლიკვიდურობის ხელშეკრულების გაფორმება

ბაზრის მონაწილეებთან ბაზრის წესების ცვლილების პროექტის თაობაზე კონსულატიის
ჩატარება და პროექტის წარდგენა კომისიაში, შიდა პროცესების შესწორება

კომისიასთან ანგარიშგება ბაზრების ამოქმედების გეგმის მიმდინარეობაზე

*ის ელექტროენერგეტიკული საწარმოები, რომელთაც, კონცეფციის შესაბამისად, ეკისრებათ დღით ადრე ბაზარზე ვაჭრობის ვალდებულება, ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიური ბაზრების
ოპერატორთან 2021 წლის 17 დეკემბრამდე უნდა დარეგისტრირდნენ დღით ადრე ბაზრის მონაწილეებად, დღით ადრე და დღიური ბაზრების წესების მე-12 მუხლის შესაბამისად, მათ უნდა
მიმართონ არაუგვიანეს 2021 წლის პირველი ოქტომბრისა, საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის წესების მე-3 თავით გათვალისწინებული პროცედურის შესაბამისად,
ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორს (ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატს) დაბალანსებაზე პასუხისმგებელ პირად ან დაბალანსების ჯგუფის წევრად რეგისტრაციის
მიზნით.
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