Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus
El og Naturgas i udbud på auktion
1. Introduktion til auktionshuset
Get Through Power ApS’ (herefter benævnt Get Through Powers) auktionshus for El i udbud på auktion og Gas i udbud
på auktion er et online
auktionshus, som findes på adressen www.getthrough.dk/auktionshus.
Auktionshuset er for virksomheder og offentlige myndigheder (herefter benævnt el-købere og gas-købere) med et årligt
elforbrug større end 100.000 kWh og større gasforbrug end 0 Nm3.
Private personer kan ikke oprette auktioner på eget elforbrug eller gasforbrug i auktionshuset.
For auktioner gennemført via Get Through Power gælder følgende auktionsvilkår, der uden varsel kan ændres af Get
Through Power for endnu ikke påbegyndte auktioner. For el-købere gælder endvidere ”Auktionsvilkår for el-købere” og
for gas-købere gælder endvidere ”Auktionsvilkår for gas-købere”.
2. Adgange og adgangsbegrænsning
Enhver har adgang til auktionsoversigten på forsiden af sitet.
En registreret og godkendt el-køber og gas-køber har adgang til at oprette, overvære og afslutte egen auktion.
En registreret og godkendt budgiver har adgang til udbudsmateriale til samtlige auktioner samt til at byde på auktionerne.
Get Through Power kan registrere og godkende el-køberes brugere af sitet samt oprette og redigere auktioner efter
aftale med el-køberen. Get Through Power kan registrere og godkende gas-køberes brugere af sitet samt oprette og
redigere auktioner efter aftale med gas-køberen.
Login til auktionshuset er personlige og må ikke benyttes af andre end brugeren.
3. Annoncering af auktioner
I auktionshuset annonceres auktioner på auktionsoversigten. Derudover annonceres auktioner via e-mail til budgivere og
potentielle budgivere.
4. Udbud og udbudsmateriale
Budgiver kan downloade udbudsmateriale via sitet.
Et udbudsmateriale kan ændres af el-køber eller en gas-køber og Get Through Power uden varsel. Såfremt
udbudsmaterialet på et allerede offentliggjort udbud ændres, vil Get Through Power udsende information om ændring
eller supplering af udbudsmateriale i auktionshuset direkte til budgivere pr e-mail. Dette gælder også ændringer, der
vedrører auktionsdato og tidspunkt.
Såfremt en budgiver har spørgsmål til udbudsmaterialet, skal eventuelle spørgsmål rettes pr. e-mail til
info@getthrough.dk.
Get Through Power besvarer disse spørgsmål overfor spørgsmålsstilleren hurtigst muligt efter modtagelsen.
Såfremt Get Through Power finder, at et spørgsmål har generel interesse, vil der blive udsendt information til
registrerede budgivere pr. e-mail.
5. Referencepriser i auktionshuset vedr. auktioner på el
På auktioner for en offentlig virksomhed, vil der i auktionshuset blive beregnet en referencepris pr. år, der afholdes
auktion for. Referencepriser anvender budgiver som grundlag for afgivelse af bud på auktionen.
Referenceprisen hentes fra Nordpool og omregnes fra EUR til DKK, øre pr. kWh til kurs 7,44.
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Referenceprisen indhentes så tæt på det klokkeslet, hvor auktionen starter, som muligt. Priser, der hentes, er ”last
traded”. Såfremt der på Nordpool ikke er ”last traded” priser d.d. hentes gårsdagens ”closing price”.
6. Referencepriser i auktionshuset vedr. auktioner på gas
Der findes pt. ikke reference priser i auktionshuset på gas.
7. Aftalegrundlag mellem budgiver og el-køber
Den information, som er anført i det udbudsmateriale, der er tilgængelig på www.getthrough.dk/auktionshus , er
grundlaget for budgivers bud på auktionen og udgør sammen med budgivers individuelle betingelser, aftalegrundlaget for
en eventuel aftale indgået på baggrund af en auktion. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og
budgivers individuelle betingelser, går udbudsmaterialet forud for budgivers individuelle betingelser.
Budgivers afgivne bud er bindende, jf. nedenfor pkt. 8.2, ligesom el-køberens accept af bud er bindende.
8. God forretningsskik
Auktioner www.getthrough.dk/auktionshus skal gennemføres på basis af en fair og lige konkurrence for de bydende el
handelsselskaber og gashandelsselskaber, og derfor er fundamentet for aktiviteter i auktionshuset, at budrunder
gennemføres på basis af el-køberens eller gas-køberens oplysning om alle væsentlige forhold for budgivningen, samt at
processen sikrer lige adgang for alle bydende.
Get Through Power bestræber sig på straks at tilrette eventuelle uhensigtsmæssige procedurefejl, som opstår eller måtte
opstå, når auktionshuset er i brug.
Get Through Power forventer, at budgivere, som ønsker at bruge auktionshuset, er indstillet på at overholde de etiske
spilleregler, som er i alle konkurrencesituationer, også i forhold til god opførsel i et frit el-marked. Get Through Power
frabeder sig derfor også f.eks. budgivere i auktionshuset, som uopfordret kontakter de el-købere eller gas-købere, som
har udbudsmateriale i auktionshuset uden Get Through Powers skriftlige samtykke.
Såfremt Get Through Power efter et rimeligt skøn beslutter at stoppe et samarbejde med en el-leverandør eller gasleverandør af f.eks. ovennævnte årsager, vil adgangsmulighederne for den pågældende el-leverandør eller gasleverandør blive fjernet uden varsel og uden ansvar for Get Through Power.
9. Auktionsforløb
9.1 Budrunder
En auktion består altid af 1. og 2. budrunde.
Auktionens 1. runde løber 5 minutter fra auktionens starttidspunkt. I det tidsrum skal alle interesserede budgivere afgive
deres bud for at deltage i den videre auktion. Det er kun muligt at afgive ét bud i 1. budrunde.
2. budrunde starter straks efter afslutning af 1. budrunde. Ved 2. budrundes start får alle budgivere oplyst deres
individuelle placering i budrækken. Alle budgivere, der har afgivet et gyldigt bud i 1. budrunde, får nu mulighed for at
deltage i den videre auktion. Auktionen afsluttes, når der ikke har været afgivet bud i 3 minutter. Budrunde 2 slutter
automastik efter 15 minutter, uanset om der bydes i sidste sekund.
I tilfælde af budlighed ved auktionens afslutning, vil den budgiver, der har afgivet laveste bud først, være rangeret som
nr. 1 i budrækken. Der henvises i øvrigt til pkt. 8.3 nedenfor vedrørende vurdering af bud og tildeling af kontrakt.
9.2 Afgivelse af bud
Det kræver login til auktionsforhuset for budgivere at afgive bud på auktionerne. Dette login giver adgang til alle
auktioner, som afvikles på sitet.
Budgiver modtager en kvittering pr. e-mail for alle afgivne bud på auktionen. Det sidst afgivne bud samt budplacering ved
auktionens afslutning sendes også til budgiver pr. e-mail.
Get Through Power ApS – Storegade 7 – DK-8382 Hinnerup
Tlf: +45 87303646 – fax: +45 87303645
info@getthrough.dk – www.getthrough.dk
CVR 32056091
Side 2 af 5

Det er ikke muligt for budgiver at ændre, supplere eller fortryde afgivne bud, hverken under auktionen eller efter
auktionens afslutning.
Under auktionen er det kun muligt at reducere i allerede afgivne bud. Det er ikke muligt at forhøje et allerede afgivet bud.
Afgivelse af bud skal ske indenfor de afgivne budfrister. Det er den officielle tid på Get Through Powers server, der
angiver, om afgivelse af bud er sket inden for en budfrist.
På el-auktioner på spotpris aftale afgives bud i øre/kWh på spotpris-tillæg.
På gas-auktioner på flexpris aftale afgives bud i øre/N m3 på flexpris-tillæg.
På auktioner på fastpris aftale hvor el-køber er en privat virksomhed afgives bud i øre/kWh på den fulde strøm-pris.
På auktioner på fastpris aftale hvor gas-køber er en privat virksomhed afgives bud i øre/Nm3 på den fulde gas-pris
På auktioner på fastpris aftale hvor el-køber er en offentlig virksomhed afgives bud i øre/kWh på formidlingsprovisionen
som tillagt referenceprisen udgør den fulde strøm-pris.
På auktioner på fastpris aftale hvor gas-køber er en offentlig virksomhed afgives bud i øre/Nm3 på
formidlingsprovisionen som tillagt referenceprisen (som pt. ikke er i auktionshuset) udgør den gas-pris.
9.3 Vurdering af bud og tildeling af kontrakt
Efter auktionens afslutning, skal el-køberen eller gas-køberen tildele kontrakt eller forkaste alle bud inden for 10 minutter.
El-købere eller gas-købere, der er en privat virksomhed, kan frit vælge mellem de indkomne bud og kan frit vælge at
forkaste alle indkomne bud.
El-køber eller Gas-køber, der er en offentlig virksomhed, kan ved tildeling af kontrakt kun vælge den budgiver, der har
afgivet det laveste bud. Hvis auktionen er afsluttet med budlighed mellem de laveste bud, vil vinder af auktionen være
dén budgiver, der først afgav det laveste bud.
El-køber eller Gas-køber, der er en offentlig virksomhed, kan dog med en saglig begrundelse (f.eks. prisniveau) vælge at
forkaste alle bud.
9.4 Meddelelse om tildeling af kontrakt
Straks efter el-køberens eller gas-køberens tildeling af kontrakt, modtager alle budgivere, der har medvirket i auktionen,
besked, enten således at den vindende budgiver modtager e-mail med besked om, at budgiver er valgt, mens de øvrige
budgivere modtager e-mail med besked om, at de ikke er valgt, eller alle budgivere modtager e-mail om, at alle bud er
forkastet.
10. En auktion afbrydes utilsigtet
Såfremt en auktion ikke kan gennemføres grundet nedbrud på server, manglende netforbindelse eller deslige, vil
auktionen blive annulleret. Hverken Get Through Power, el-køberen, gas-køberen eller budgiveren kan holdes
erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab i forbindelse hermed. Ingen parter kan ej heller kræves at
indgå en kontrakt på det grundlag, hvor auktionen blev afbrudt.
11. Forpligtelser om hemmeligholdelse
Get Through Power offentliggør ikke med hvilken budgiver, og til hvilken pris en el-køber eller en gas-køber, på
baggrund af en auktion har indgået aftale.
Get Through Power offentliggør ikke i auktionshuset, overfor budgivere, hvilke budgivere, der byder på en aktuel auktion.
El køber og Gas-køber kan se, hvilke budgivere, der byder på den pågældende auktion.
12. Budgivers ansvar
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Budgivere skal have fuldmagt til at kunne indgå den pågældende el-kontrakt med el-køberen eller den pågældende gaskontrakt med gas-køberen, der afholder auktion på sitet.
Budgivere er selv ansvarlige for at brugerens stamoplysninger er korrekte. (E-mail-adresse, telefonnr. mv.).
Det er budgivers ansvar at tage højde for og sikre sig tilstrækkelig tid til rettidig afgivelse af bud, herunder
transmissionstid mm. El-køber og Gas-køber og Get Through Power påtager sig intet ansvar for at budgiveres bud når
frem i tide. Ej heller ved nedbrud på netforbindelsen.
Det er budgivers ansvar, at bud afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav.
Budgiver er forpligtet af afgivne bud på en auktion frem til og med 10 minutter efter auktionens afslutning.
Budgivere skal respektere, at det er el-køberens og gas-køberens ønske, ikke at afholde særskilte møder med eller blive
unødvendigt kontaktet af budgivere inden auktionen.
Budgiver er forpligtet til i løbet af 2 arbejdsdage at kunne foretage et eventuelt leverandørskift ved indgåelse af kontrakt
med el-køber eller gas-køber. Sidst mulige auktionsdato, som el-køberen eller gas-køberen kan vælge ved oprettelse af
en auktion, sikrer, at en eventuel ny leverandør har minimum 2 arbejdsdage til at foretage et leverandørskift.

13. Tekniske krav
For at kunne benytte auktionshuset stilles der følgende tekniske krav. Hvis ikke kravene nedenfor er overholdt, kan der
ikke garanteres for systemets virkemåde.
Auktionshuset kræver:
Windows 2000 eller Windows XP eller højere
Minimum Internet Explorer 7.0 eller Firefox 3.X
Forbindelsen til internettet bør minimum være 1 MB/sekund
Acrobat reader skal være installeret
Tip: For at undgå at mails fra auktionshuset opsamles i spam-filter, kan følgende e-mail-adresse anbefales at ”whitelistes”: @getthroughpower.com
14. Brug af materiale mm. fra auktionshuset
Brugere af sitet og auktionshuset må alene anvende det offentliggjorte materiale og oplysninger i naturlig tilknytning til
overvejelse om afgivelse af bud på auktioner samt ved oprettelse af auktioner. Anden brug kræver forudgående skriftlig
tilladelse fra Get Through Power.
Det bemærkes, at dele af materialet offentliggjort på auktionshuset er beskyttet i henhold til dansk lovgivning, herunder
ophavsretsloven. Brug af materiale mv. må alene ske med respekt for de begrænsninger, der følger af disse regler og af
bemærkningerne ovenfor.
15. Get Through Powers behandling af personoplysninger
Get Through Powers behandling af de personoplysninger, der afgives ved brugeroprettelse er reguleret ved Lov om
behandling af personoplysninger. Get Through Power er dataansvarlig, og registrerer de oplysninger, der afgives i
forbindelse med brugeroprettelse, herunder de personoplysninger, som er obligatoriske for at kunne blive oprettet som
bruger, og eventuelle yderligere oplysninger, der frivilligt afgives, eksempelvis den pågældende persons titel.
Get Through Power foretager den behandling af disse personoplysninger, der er nødvendig og hensigtsmæssig for brug
af auktionshuset, herunder i forbindelse med efterfølgende behandling af afgivne bud mm. Get Through Power
videregiver ikke personoplysninger i et omfang, der ligger ud over hvad dette formål med behandlingen tilsiger.
16. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsninger
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Get Through Power kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for fejl eller ufuldstændigheder i
udbudsmaterialet.
Get Through Power kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af en auktions afbrydelse, som skyldes nedbrud
i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer.
Get Through Power kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for det tilfælde, at aftalen mellem budgiver og
El-køber eller Gas-køber erklæres ugyldig eller uvirksom eller som følge af budgivers eller el-købers eller gas-købers
misligholdelse af aftalen eller af dette reglement.
I tillæg til ovenstående kan Get Through Power i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab såsom driftstab,
følgeskader eller tab af data.
17. Tvister
Tvister i tilknytning til brug af auktionshuset afgøres efter dansk ret. Ved brug af auktionshuset accepterer
brugeren, at tvister afgøres ved Get Through Powers hjemting i 1. instans.
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