განცხადება საექსპორტოდ ნებადართული მოცულობის განაწილების შესახებ
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის N 29 ბრძანებით (27/03.2015) შევიდა ცვლილება
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით
დამტკიცებულ ,,ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესებში“. (ცვლილების ბრძანება)
ცვლილების მიხედვით საექსპორტოდ ნებადართული მოცულობა განაწილდება ყოველ წელს
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის მიხედვით განსაზღვრული საექსპორტოდ
ნებადართული მოცულობის ფარგლებში.
2015 წლის თავისუფალი საექსპორტოდ ნებადართული მოცულობა
2015 წლის საექსპორტოდ ნებადართული მოცულობის განაწილების მიზნით ექსპორტის
მსურველებმა 2015 წლის 3 აპრილამდე უნდა წარმოადგინონ ბაზრის წესებითა და აუქციონის
წესებით (იხილეთ აუქციონის წესები) მოთხოვნილი შემდეგი დოკუმენტაცია:
1. წერილი, რომელიც მოიცავს შემდეგ ინფორმაცის:




გასატანი ელექტროენერგიის მოცულობა;
გასატანი სიმძლავრის მაქსიმალური ოდენობა;
ექსპორტის დანიშნულების ქვეყანა, ექსპორტის განხორციელებისთვის საჭირო
სისტემათაშორისი ელექტროგდამცემი ხაზის მითითებით;
 სათანადოდ რეგისტრირებული ელექტროენერგიის ექსპორტის იმ ხელშეკრულებებისა და
პირდაპირი ხელშეკრულებების შესახებ ინფორმაცია, რომლის ფარგლებშიც იგეგმება
ელექტროენერგიის ექსპორტი ცალ-ცალკე მოცულობების მითითებით ან ბაზრის წესების
1416 მუხლის მე-21 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისი საბანკო გარანტია;
2. ცნობა იმის შესახებ, რომ კანდიდატს არ გააჩნია ვადაგადაცილებული დავალიანება
გადაცემა/დისპტჩერიზაციის ლიცენზაიტების მიმართ, რაც უნდა დასტურდებოდეს
შესაბამისი ლიცენზაიტის მიერ წარმოდგენილი წერილით;
3. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კანდიდატი არ იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში ან/და არ აქვს
ყადაღა, რაც უნდა დასტურდებოდეს სათანადო ორგანოს მიერ გაცემული ცნობით;
იხილეთ, 3 აპრილამდე წარმოსადგენი წერილის ნიმუში.

Announcement regarding auction of export allowed capacity
According to changes in Market Rules (on 27.03.2015 by Decree 29) Export capacity will be allocated
within the boundaries of Export Allowed volume defined by Electricity (capacity) Annual balance.
See Export Allowed Volume for year 2015
Companies willing to participate in Export Allowed Volumes in year 2015 should submit following
information before 3rd of April, according to the changes of market rules and Auction Rules:
1. Letter including following information:





Volume of exported electricity
Maximum Export Capacity
Country of destination including the interconnection line to be used
Information about the contracts within which the export is planned (including GSE registration
Number) or the bank guarantee as defined in market rules clause 1416

2. Official Information clarifying that company has not any debt to any transmission or dispatch licensee
3. Official Information clarifying that company is not bankrupt or has any other property limitation
Please see draft letter for application

