Conforme estabelecido no Artigo 20º do Procedimento Concorrencial para Atribuição de Reserva
de Capacidade de Injeção na Rede Elétrica de Serviço Público para Energia Solar Fotovoltaica
(PP), o Júri do Procedimento vem por este meio comunicar:
•

O calendário indicativo da realização dos leilões;

•

A data, hora e local de realização da sessão de formação conjunta prevista no nº 4 do artigo
20º do PP;

•

A data e hora de realização do ensaio geral previsto no nº 4 do artigo 20º do PP.

1. Licitação
Conforme estabelecido no n.º 6 do Artigo 20º do PP, as licitações ocorrerão indicativamente no
período da manhã, das 09h00 às 12h00, podendo esse horário, em articulação com o Júri, ser
alterado pelo OMIP, mediante comunicação por email e no Portal. Para o efeito, estabelece-se o
calendário definido na tabela seguinte:
Data
24 de Agosto de 2020 – 09:00

Lote

1, 4, 6, 11, 12

Licitação em simultâneo para os lotes
identificados na coluna Lote
25 de Agosto de 2020 – 09:00

2, 3, 5, 7, 8, 9, 10

Licitação em simultâneo para os lotes
identificados na coluna Lote

A data e hora de início das licitações relativas a cada lote são definidas pelo OMIP e comunicadas
aos concorrentes, por correio eletrónico, até às 16 horas do dia útil anterior ao da realização da
licitação, dando disso conhecimento ao Júri.

2. Sessão de formação
A sessão de formação conjunta na data, hora e local seguinte:
Data

18 de Agosto de 2020

Hora

10:00 – 13:00

Local

Link Zoom, a enviar por e-mail no dia 17 de agosto de 2020.

É permitida a participação de um representante de cada concorrente qualificado, ou seja, da
pessoa responsável pela sua representação perante o OMIP (Operador do Leilão FV), indicada
como contacto operacional no formulário de candidatura. Em caso de necessidade de
substituição solicita-se o envio por correio electrónico, ao OMIP (solar2020@omip.pt), da
identificação da pessoa substituta (Nome, Telefone, E-mail) que participará nesta sessão.

3. Ensaio geral
O ensaio geral será realizado no dia 20 de Agosto de 2020, a partir das 15:00. Consistirá na
realização de um leilão de teste, com acesso dos agentes à plataforma de leilão e interação com
esta, a partir das suas instalações e com os meios necessários à participação no Leilão.

4. Plataforma de leilão e telefone de contacto
A informação relativa à plataforma de licitação será enviada pelo OMIP, por correio eletrónico,
para o contacto operacional indicado no formulário de candidatura da pessoa responsável pela
sua representação perante o OMIP (Operador do Leilão FV), e incluirá os seguintes dados:
•

Dados de acesso a sítio para descarga da aplicação;

•

Manual de utilização da plataforma;

•

Credenciais de acesso à plataforma.

A instalação e acesso à aplicação podem ser testados desde logo e solicitado qualquer tipo de
suporte, em caso de necessidade, para os contactos do OMIP indicados – correio eletrónico e
número de telefone – no seguinte horário: dias úteis, 09:00-17:00.
No mesmo correio eletrónico, será disponibilizado o número de telefone previsto no n.º 2 do
Artigo 5º do Anexo V ao PP (Regulamento de Licitação).
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