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TARJOUSPYYNTÖ IRTIKYTKETTÄVÄN KUORMAN OSALLISTUMISESTA OLKILUOTO 3 JÄRJESTELMÄSUOJAAN
Pyydämme tarjouksia irtikytkettävien kuormien osallistumisesta Olkiluoto 3 järjestelmäsuojaan ajalle 1.8.2018 - 30.11.2020.
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T a r j o u s p y y n n ö n tarkoitus
Fingrid Oyj (Fingrid) toteuttaa yhteistyössä Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) kanssa
järjestelmäsuojan, joka Olkiluoto 3 ydinvoimalaitosyksikön (OL3) irtauduttua äkillisesti kantaverkosta kytkee välittömästi irti erikseen sovittavia kuormia siten, että
kantaverkkoon kohdistuva tehomuutos on enintään 1300 MW.
OL3 on valmistuessaan maailman suurin ydinvoimalaitosyksikkö sen sähkötehon
ollessa 1650 MW. Koko 1650 MW:n äkillinen tuotannonmenetys olisi merkittävä
riski Suomen sähköjärjestelmälle. Lähtökohtana OL3:n verkkoon liittämiseksi ja sen
verkkovaikutusten pienentämiseksi on ollut teollisuuskuormien irtikytkeminen samanaikaisesti OL3:n irrotessa verkosta (jatkossa järjestelmäsuoja) siten, että kantaverkkoon kohdistuva tehonmuutos saadaan rajoitettua enintään 1300 MW suuruiseksi. Mikäli järjestelmäsuojaan kuuluvan kuorman määrä laskee alle 350 MW:n,
rajoitetaan OL3:n maksimitehoa välittömästi vastaavalla määrällä.
Fingrid hoitaa irtikytkettävien kuormien hankinnan ja solmii sen mukaisesti kustannusperusteiset sopimukset sekä toteuttaa järjestelmäsuojan yhdessä asianomaisten yritysten kanssa. Fingrid vastaa irtikytkettäviä kuormia koskevien sopimustensa
puitteissa järjestelmäsuojaan liitettyjen kuormien monitoroinnista, tiedonsiirtoyhteyksien valvonnasta sekä suurimman sallitun tehomuutoksen tai tehonrajoitustarpeen
välittämisestä TVO:lle.
TVO edesauttaa järjestelmäsuojaan liitettävien kuormien hankinnassa ja osallistuu
jäljempänä esitetyin tavoin järjestelmäsuojan valmisteluun ja kuormien hankintaan.
TVO voi maksaa kuorman tarjoajille erikseen Fingridin maksaman kustannusperusteisen hintakomponentin lisäksi lisäkorvausta ja sähkön vuorokausimarkkinoiden
hintaan perustuvaa markkinakorvausta. Tarjoajaa pyydetään erittelemään tarjouksessaan kustannusperusteisten hintojen lisäksi TVO:n maksamien korvausten mukaiset hinnat. TVO tekee valittujen tarjoajien kanssa erilliset liitteen 2 mukaiset kahdenväliset sopimukset ja maksaa sovitut korvaukset suoraan tarjoajalle.
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Tarjottavan kuorman v a a t i m u k s e t
Tarjoaja voi tarjota järjestelmäsuojaan vain sellaista kuormaa, joka täyttää tämän tarjouspyynnön ja sen liitteissä olevat vaatimukset. Tarjottavan kuorman minimikoko on
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10 MW per kuormakohde ja pysyvyyden alaraja on 5000 tuntia vuositasolla. Pysyvyys tulee osoittaa kahden edellisen vuoden mittaustiedoilla tai perustellulla ennusteella kuorman käytöstä. Pysyvyyttä koskeva selvitys tulee liittää osaksi tarjousta.
Tarjottavan kuorman on oltava kytkettynä sähköverkkoon manner-Suomessa. Uusikaarlepyy-Vaala -linjan pohjoispuolelle sijaitsevilla kuormilla on irtikytkentätilanteessa merkittävästi vähäisempi hyöty sähköjärjestelmän jännitteen ja siirtokyvyn turvaamisessa. Linjan pohjoispuolella olevista kuormista voi jättää tarjouksia, mutta
niistä saatava rajallinen hyöty otetaan huomioon kuormien valinnassa jäljempänä
esitetyin tavoin.
Järjestelmäsuojan toteutus ja vastuurajat kuormakohteessa on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. Fingrid toteuttaa kahdennetut tiedonsiirtoyhteyden Olkiluodon sähköasemalta kuormakohteisiin. Kuormanhaltijat vastaavat kahdennetuista kuormakohteen sisäisistä tiedonsiirto- ja automatiikkatäydennyksistä järjestelmäsuojan kuormille niin, että irtikytkentä tapahtuu Fingridin asettamien vaatimusten mukaisesti sekä
tiedonsiirron että katkaisijoiden osalta. Fingridin ja kuormanhaltijoiden välinen kytkentäpaikka tullaan sijoittamaan mahdollisimman lähelle kuormanhaltijoiden irtikytkettäviä laitteistoja.
Tarjoajan vastuulla kuormakohteessa on:
•

järjestää sähkölaitetila, jonne järjestelmäsuojan laitekaapit (2kpl) asennetaan sekä mahdollistaa Fingridin käyttämien asentajien kulku ja työskentely
tilassa

•

kaapelireitin valmistelu kuormakohteessa sähkölaitetilaan, jonne järjestelmäsuoja sijoitetaan sekä avustaa laitekaappien paikalleen sijoittamisessa ja
mekaanisessa asennuksessa

•

toimittaa apusähköt (400/230 VAC+110/48 VDC) järjestelmäsuojan kaappeihin.

Tarjoaja ja Fingrid tarkentavat ja sopivat tarvittaessa erikseen tekniseen toteutukseen liittyvistä yksityiskohdista ja aikataulusta. Irtikytkentäjärjestelmän toiminta kuormakohteessa testataan ennen siihen liitetyn kuorman hyväksymistä järjestelmäsuojan piiriin.
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Tarjoukset
Tarjoukset tulee jättää liitteen 3 mukaisella tarjouslomakkeella.
Tarjouksen tulee sisältää seuraavat kohdekohtaiset tiedot:
•

kuormakohde
irtikytkettävät laitteet
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•

irti kytkeytyvä n kuorman teho (MW)

•

kuorman pysyvyysarvio tuntia (h) vuodessa, pysyvyyttä koskeva selvitys tulee liittää osaksi tarjousta

•

kapasiteettikorvaus eli kustannusperusteinen toteutuksen ja ylläpidon hinta,
kun kuorma osallistuu järjestelmäsuojaan (€/MW,h)

•

irtikytkennän kertakorvaus (€/MW), mikäli järjestelmäsuoja laukaisee kuorman irti sähköverkosta

•

kapasiteettikorvauksen lisäkorvaus eli TVO:n maksama korvaus, kun
kuorma osallistuu järjestelmäsuojaan (€/MW,h)

•

markkinakorjauksen alaraja eli hintaraja, jonka ylittyessä TVO maksaa sähkön vuorokausimarkkinoiden hintaan sidottua korvausta (€/MWh)

Kuormanhaltija voi jättää useita tarjouksia. Yhdestä kuormakohteesta voidaan
tehdä korkeintaan kaksi tarjousta, mutta kuitenkin siten, että tarjouksessa on eriteltynä irtikytkettävät laitteet. Eri kuormakohteiden tarjoukset eivät saa olla linkitettyjä
toisiinsa ja kukin tarjous käsitellään erillisenä. Saman kuormakohteen tarjoukset voi
linkittää toisiinsa.
Tarjoukset tulee jättää 1 MW:n tarkkuudella.
Järjestelmäsuojan piiriin hyväksyttyjen irtikytkettävien kuormien kustannusperusteisten komponenttien on perustuttava kuormanhaltijoille aiheutuneisiin välittömiin
ja todennettaviin kustannuksiin sekä kohtuulliseen tuottoon (esim. Komission päätös 2012/21/EU artikla 5). Fingrid ei vastaa kuormanhaltijalle aiheutuneista välillisistä kustannuksista, saamatta jääneestä tai vaihtoehtoisesta tuotoista tai voitosta.
Hyväksyttäviksi välittömiksi kustannuksiksi luetaan muun muassa työ- ja tarvikekustannukset, jotka tarvitaan suojan toteuttamiseen irtikytkentäkohteessa ja näille laskettu kohtuullinen tuotto. Lisäksi hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan irtikytkentätilanteissa kustannukset tuotantolaitteistoiden saattamisesta takaisin käynnistysvalmiuteen, pilalle menneet raaka-aineet sekä vioittuneiden laitteiden korjaus-ja varaosakustannukset.
Kohtuullisena tuottona pidetään pääoman tuottoastetta, joka ei ylitä sovellettavaa
swap-korkoa, jota on korotettu 100 peruspisteellä. Sovellettava svvap-korko on
-0,16 % (3 vuoden euroalueen svvap-korko: http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/swap rates en.html) ja kohtuullinen tuotto on siten 0,84
%.
Tarjouksen liitteenä tulee esittää suunnitelma, miten tarjoaja aikoo toteuttaa järjestelmäsuojan kuormakohteessa ja toteutuksesta syntyvät kustannukset sekä perusteet kustannuksille. Tarjouksessa tulee esittää perusteet kuorman irtikytkennästä
aiheutuville kustannuksille.
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Tarjoajan on huomioitava edellä mainitut seikat tarjouksessaan.
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T a r j o u s t e n käsittely
Järjestelmäsuojaan liitettävät kuormat hankitaan edullisemmuusjärjestyksen mukaan.

4.1

Tarjousten asettaminen edullisemmuusjärjestykseen
Fingrid asettaa saadut tarjoukset edullisemmuusjärjestykseen perustuen tarjottuihin
hintoihin, tehoihin ja pysyvyyteen. Uusikaarlepyy-Vaala -linjan pohjoispuolella sijaitsevien kuormien teho jaetaan kertoimella 7 kuorman sijainnin takia irtikytkentätilanteessa saatavan rajoitetun hyödyn vuoksi.
TVO ja Fingrid päättävät yhdessä tarjousten perusteella järjestelmäsuojan piiriin
hankittavan kokonaistehon määrästä niin, että järjestelmäsuojan pysyvyys katsotaan riittäväksi.
Edullisemmuusjärjestys ja maksut määritellään seuraavasti:
•

Määritellään tarjouskohtaiset laskennalliset vuosikustannukset 7000 h käyttöajalla pysyvyyteen suhteutetun hinnan ja tarjotun tehon tulona.
o

Pysyvyyteen suhteutettu hinta lasketaan kertomalla kuorman kustannusperusteinen toteutuksen ja ylläpidon hinta 7000 tunnin ja tarjotun
pysyvyysarvion suhteella.

•

Edellä mainittuun laskennalliseen vuosikustannukseen lisätään yksi talouskohtainen irtikytkentäkorvaus ja kaikille tarjouksille yhtäläiset keskimääräiset
tietoliikennemaksut vuodessa ja tietoliikenneyhteyden rakentamiskustannukset. Mikäli tarjoukset on kuormakohteessa linkitetty toisiinsa, huomioidaan
tietoliikennemaksut ja rakentamiskustannukset 50 % per tarjous.

•

Nämä laskennalliset vuosikustannukset jaetaan tarjotuilla tehoilla ja järjestetään edullisemmuusjärjestykseen. Samanarvoisista tarjouksista asetetaan
etusijalle se, jolle on esitetty suurempi pysyvyys.

Mikäli kustannusperusteisesti järjestelmäsuojan piiriin valittujen kuormanhaltijoiden
tarjous osoittautuu TVO:n kannalta liian korkeaksi TVO:n maksamien komponenttien osalta, TVO voi olla tekemättä sopimusta, jolloin kuormanhaltijalle ei makseta
tarjotuksen mukaista lisäkompensaatioita. Tässä tapauksessa kyseinen kuormanhaltija voi itse päättää vetäytyykö suojasta kokonaan tai tyytyykö pelkkään kustannusperusteiseen sopimukseen Fingridin kanssa ja sen mukaiseen maksuosuuteen.
Mikäli joku kuormanhaltijoista, joka kustannusperustaisen tarjouksensa mukaan
olisi hyväksytty suojan piiriin, mutta ei tule hyväksytyksi TVO:n maksaman lisäkom-
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pensaation piiriin, vetää tarjouksensa kokonaan pois, korvataan poistuva teho kustannusperusteisesti määritetyn edullisemmuusjärjestyksen mukaan seuraavalla tarjouksella.
Fingrid tulee auditoimaan tarjousten kustannusperusteisuuden ja Fingrid käyttää
auditoinnissa apuna konsulttia. Jättämällä tarjouksen tarjoaja antaa nimenomaisen
suostumuksen sille, että Fingrid voi toimittaa tarjousten arvioinnissa ja todentamisessa tarvittavat tiedot käyttämälleen konsultille. Fingrid tekee kyseisen konsultin
kanssa salassapitositoumuksen. Mikäli auditoinnissa havaitaan tekijöitä, joita Fingrid ei pidä kustannusperusteisina, Fingrid voi antaa tarjoajalle mahdollisuuden tarkentaa tarjoustaan näiltä osin.
4.2

Tarjousten julkisuus ja tietojen luovuttaminen TVO:lle
Tarjoukset eivät ole julkisia.
Fingrid toimittaa TVO:lle anonymisoidun yhteenvedon saaduista tarjouksista. Yhteenvedosta on poistettu tarjoajien yksilöintitiedot ja siitä ilmenee kunkin tarjouksen
osalta seuraavat tiedot:
•

tarjouksessa ilmoitettu irtikytkettävän kuorman teho (MW)

•

kuorman pysyvyysarvio tuntia (h) vuodessa

•

kustannusperusteinen toteutuksen ja ylläpidon hinta (€/MW,h)

•

irtikytkennän kertakorvaus (€/MW), mikäli järjestelmäsuoja laukaisee tarjotun tehon irti sähköverkosta sekä

•

TVO:n maksettavaksi tarjotut hintakomponentit

Sen jälkeen, kun TVO on ilmoittanut Fingridille ne tarjoukset, joiden perusteella
TVO on valmis tekemään sopimuksen sähkön hintaan perustuvan korvauksen maksamisesta, toimittaa Fingrid TVO:lle tiedot tarjoajista koskien näitä tarjouksia. Jättämällä tarjouksen tarjoaja antaa nimenomaisen suostumuksen sille, että Fingrid voi
toimittaa TVO:lle edellä mainittuja tietoja tarjouksesta.
4.3

Tarjousten hyväksyminen
Fingrid pyrkii vahvistamaan hankittavat kuormat 8.9.2017 mennessä, minkä jälkeen
kuormanhaltija ja Fingrid tekevät liitteen 1 mukaisen sopimuksen.
Fingrid julkistaa järjestelmäsuojan piiriin valittujen osapuolten nimet ja kuormakohteet. Lisäksi Fingrid tulee julkistamaan järjestelmäsuojan piiriin otetun kuorman kokonaismäärän. Fingrid pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
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Tarjousaika
Tarjous on toimitettava Fingridille 4.8.2017 klo 16:00 mennessä.
Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Fingrid Oyj
Laura Ihamäki
PL 530
00101 Helsinki
Vaihtoehtoisesti tarjouksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen:
reservit@fingrid.fi
Kirjekuori tai sähköposti on varustettava merkinnällä "Tarjouspyyntö OL-N10-3".
Määräajan jälkeen saapuneita tai puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.
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K y s y m y k s e t j a lisätiedot
Lisätietoja antavat tarvittaessa 30.6.2017 saakka tarjouspyyntöön liittyvissä kysymyksissä Jyrki Uusitalo puh. 030 395 5181 tai Laura Ihamäki puh. 030 395 5166 sekä
järjestelmäsuojan tekniseen toteutukseen liittyvissä kysymyksissä Timo Kaukonen
puh. 030 395 4228. TVO:n sopimukseen liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa
Jaakko Tuomisto puh. 02 8381 3320.

FINGRID OYJ

Jukka Ruusunen
Toimitusjohtaja

Liitteet

Liite 1, Fingridin ja Myyjän välinen sopimus osallistumisesta järjestelmäsuojaan liitteineen
Liite 2, TVO:n ja Myyjän välinen sopimus lisäkompensaatiosta liitteineen
Liite 3 Tarjouslomake
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