ELEKTRIENERGIA REGULEERIMISTEENUSE OSUTAMISE LEPING
nr XXXXXXXXXXX
…………… Tallinn
Elering AS (edaspidi: süsteemihaldur), registrikood 11022625, asukoht Kadaka tee 42,
12915 Tallinn, mida esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse esimees Taavi
Veskimägi
ning
XXXXXXXXXXXXX (edaspidi: reguleerimisteenuse pakkuja), registrikood
XXXXXXXX, asukoht XXXXXXX, mida esindab seaduse ja põhikirja alusel
…………………………..
Edaspidi kumbki eraldi nimetatud ka kui pool ning mõlemad koos ka kui pooled.
1. Lepingu ese
Lepingu esemeks on reguleerimisteenuse standardtoote „käsitsi aktiveeritav sageduse
taastamise reserv“ (manually activated frequency restoration reserve ehk mFRR)
osutamine.
2. Poolte õigused ja kohustused
2.1. Punktis 1 sätestatud teenuse osutamise tingimused ning poolte õigused ja
kohustused on määratletud lepingu punktis 4 sätestatud lepingu lahutamatute
lisadega ning Elering AS “Elektrienergia reguleerimisteenuse osutamise lepingu
tüüptingimustega” (edaspidi: tüüptingimused). Tüüptingimused on kättesaadavad
süsteemihalduri veebilehel www.elering.ee.
2.2.
Lepingule kohaldatakse sündmuse või toimingu tegemise ajal kehtivaid
tüüptingimusi.
2.3.
Lepingule kohaldatakse süsteemihalduri poolt kehtestatud mFRR kehtivaid
standardtoote tingimusi. Standardtoote tingimused on kättesaadavad süsteemihalduri
veebilehel www.elering.ee.
2.4.
Standartoote
tingimuste
muutumisest
teavitab
süsteemihaldur
reguleerimisteenuse pakkujat ette vähemalt kolm (3) kuud enne muudatuste
rakendamist ning avaldab uued standardtoote tingimused süsteemihalduri veebilehel.
3. Lepingu kehtivus
3.1.

Leping on sõlmitud digitaalselt neljal (4) lehel koos kahe (2) lisaga.

3.2.
Leping loetakse sõlmituks poolte poolt allakirjutamise hetkest. Leping jõustub
01.10.2019 ning on sõlmitud määramata tähtajaks.

3.3.
Lepingule allakirjutamisega kinnitab reguleerimisteenuse pakkuja, et talle on
antud piisav võimalus lepingu sisuga, sealhulgas lepingu lisadega tutvumiseks ning
ta on nendega tutvunud ja nende sisust aru saanud.
4. Lepingu lisad
4.1.
Lepingu sõlmimisel on lepingu lahutamatuteks osadeks (lisaks tüüptingimustele)
alljärgnevad lisad:
Lisa 1:
Lisa 2:

Reguleerimisteenuse pakkumise andmevahetus;
Agregaatori ja/või tarbimisüksuse andmevahetuse lisanõuded.

5. Poolte kontaktandmed ja – isikud:
5.1. Lepingust tulenevate küsimuste lahendamiseks ja teatamiskohustuste täitmiseks
on pool kohustatud hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest
edastama teisele poolele kirjalikult omapoolsed kontaktisikud ja -andmed (telefonija faksinumber, elektronposti aadress jne).
5.2. Pool peab viivitamatult kirjalikult teatama teisele poolele muudatustest lepingu
punkti 5.1 kohaselt teatatud kontaktisikutes või –andmetes.
6. Erimeelsuste lahendamine
6.1. Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamusi ja
vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
6.2. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega,
lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

7. Poolte allkirjad:

Süsteemihaldur

/allkirjastatud digitaalselt/
Taavi Veskimägi

Reguleerimisteenuse pakkuja

/allkirjastatud digitaalselt/
XXXXXXXXXXXXXX

Lisa 1 Andmevahetuse vormid
1. Reguleerimisteenuse pakkuja poolt esitatavad pakkumised ning pakkumiste
muudatused esitatakse süsteemihaldurile süsteemihalduri poolt määratud ajatsoonis.
2. Andmevahetus
2.1. Andmevahetuses kasutatakse turuosaliste EIC koode, mille register asub
andmevahetusplatvormis.
2.1.1. Süsteemihalduri EIC kood on: 10X1001A1001A39W.
2.1.2. Reguleerimisteenuse pakkuja EIC kood on: XXXXXXXXXXXX
2.2. Reguleerimispakkumiste esitamise andmevahetuse ja formaadi kirjeldus on
avaldatud Eleringi veebilehel: https://elering.ee/reguleerimisleping
2.3. Reguleerimispakkumised
esitatakse
elektroonselt
e-postile:
syscontrol@elering.ee, bms@estbms.eu ja ejkdisp@elering.ee või süsteemihalduri
bilansihaldustarkvara veebiteenuse kaudu.

Süsteemihaldur

/allkirjastatud digitaalselt/
Taavi Veskimägi

Reguleerimisteenuse pakkuja

/allkirjastatud digitaalselt/
XXXXXXXXXXXXXX

Lisa 2. Agregaatori ja/või tarbimisüksuse andmevahetuse lisanõuded
1. Reguleerimisteenuse pakkujal tuleb selleks volitatud isikute poolt esitada
süsteemihaldurile andmed reguleerimispakkumises osalevatest turuosalistest
allolevas vormis:
Turuosaline
(nimi ja ID)

Mõõtepunkti
EIC kood

Liitumispunkti
asukoht

Mõõtepunkti
võrguettevõtja

Turuosalise
avatu tarnija

Algusaeg

Lõppaeg

1.1.
Reguleerimispakkumises osalevatest turuosalistest loetelu ja andmed
tuleb esitada vähemalt 15 päeva enne reguleerimispakkumise jõustumist
elektronposti teel aadressile balance@elering.ee.
1.2.
Süsteemihaldur edastab punktis 1 toodud andmed vastavale
bilansihaldurile edasi bilansiselgituse koostamiseks.
1.3.
Reguleerimisteenuse pakkuja vastutab, et Süsteemihaldurile on esitatud
reguleerimispakkumises osalevatest turuosaliste kohta alati õige informatsioon.
2.

Reguleerimisteenuse pakkujal peab olema turuosalise kirjalik nõusolek oma
mõõtepunktide osalemiseks reguleerimisturul volitades reguleerimisteenuse
pakkujat jaotama reguleerimisenergia tema avatud tarnija bilansipiirkonda.

3.

Reguleerimisteenuse pakkuja peab süsteemihaldurile esitama reguleerimisteenuse
pakkumises oleva turuosalise kirjalikus vormis volituse süsteemihaldurile andmete
kontrollimiseks andmevahetusplatvormist ning turuosalise kirjaliku kinnituse, et
reguleerimisteenuse pakkuja on turuosalist informeerinud temaga seotud
võimalikust avatud tarnija poolsest arvelduse muutusest.

Süsteemihaldur

/allkirjastatud digitaalselt/
Taavi Veskimägi

Reguleerimisteenuse pakkuja

/allkirjastatud digitaalselt/
XXXXXXXXXXXXXX

