Bilag 1

Udbud af pristillæg for elektricitet produceret
på solcelleanlæg med installeret effekt under 1
MW
Tilbudsbrev og erklæringer
A. Tilbud og anlæg
A1.

Tilbud

Undertegnede tilbudsgiver afgiver hermed tilbud på følgende pristillæg:
____ danske øre pr. kWh
Størrelsen af pristillægget angives som et ørebeløb med maksimalt 2 decimaler.
Det tilbudte pristillæg pr. kWh gælder for elektricitet fremstillet på anlæg anført i bilag 1.1 til nærværende
tilbudsbrev.
Pristillægget udbetales i henhold til Kontrakt om pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg for
den fremstillede elektricitet i 20 år fra nettilslutning af det enkelte anlæg, dog maksimalt indtil 23 år fra
indgåelse af kontrakten. Pristillægget udgør et fast ørebeløb (konstant i løbende priser) og vil ikke blive
indekseret.
Tilbudsgiver bærer den fulde kommercielle risiko for det tilbudte kWh-pristillæg.
A2. Samlet installeret effekt
Samlet installeret effekt af alle anlæg omfattet af tilbuddet (oplyses i hele kW):
______ kW
Samlet DC-effekt af alle anlæg omfattet af tilbuddet (oplyses i hele kWp):
______ kWp
B. Erklæringer
Undertegnede tilbudsgiver forpligter sig hermed til at etablere og nettilslutte det eller de solcelleanlæg, der
er anført i bilag 1.1 til nærværende tilbudsbrev, på de vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet, herunder af
Kontrakt om pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, og på de vilkår, der fremgår af
nærværende tilbud.
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Tilbudsgiver erklærer, at nærværende tilbud ikke indeholder forbehold overfor udbudsmaterialet.
Undertegnede erklærer hermed endvidere, at:
1) undertegnede tilbudsgiver har efterkommet ethvert eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte,
som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og uforenelig med det
indre marked, og
2) at undertegnede tilbudsgiver ikke er en kriseramt virksomhed. En virksomhed er kriseramt, når den
uden statslig indgriben næsten med sikkerhed vil være nødt til at indstille sin aktivitet på kort eller
mellemlang sigt, som defineret i Kommissionens meddelelse om Rammebestemmelser for
statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder (2014C
249/01), og
3) at undertegnede tilbudsgiver ikke modtager anden støtte end pristillæg i medfør af kontrakt om
pristillæg. Garanti efter den til enhver tid gældende bestemmelse om garantifonden i lov om
fremme af vedvarende energi anses ikke for anden støtte i denne sammenhæng1, og
4) at undertegnede tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til
offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i
henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret2, og
5) at projektet vedrørende etablering af anlæg omfattet af nærværende tilbud ikke er påbegyndt
(definitionen af projektets påbegyndelse fremgår af § 5, stk. 1, nr. 6 i lov om fremme af vedvarende
energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 27. juni 2018).
Undertegnede erklærer endeligt, at undertegnede er indforstået med, at Energistyrelsen behandler
eventuelle personoplysninger afgivet af tilbudsgiver som led i afgivelse af nærværende tilbud.
Behandling af eventuelle personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra e, om at behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse
eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige er pålagt.
Energistyrelsen behandler, som dataansvarlig, de afgivne personoplysninger, indtil de arkiveres eller
kasseres efter reglerne i arkivloven3, dog som minimum så længe oplysningerne er nødvendige for
anskaffelsesprocessen.
Energistyrelsen kan overføre de modtagne oplysninger til Energistyrelsens rådgivere, f.eks. i forbindelse
med juridisk bistand og/eller bistand til tilbudsevalueringen, eller til databehandlere, ligesom
Energistyrelsen kan videregive dine oplysninger til klagemyndigheder.

C. Oplysninger om tilbudsgiver
1

Der henvises til § 21, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 27. juni 2018
Der henvises til principperne i udbudslovens § 135, stk. 3
3
Lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016 af arkivloven
2
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C1. Tilbudsgivers navn
Anfør eksakt navn for tilbudsgiver
Navn: _______
C2. Tilbudsgivers adresse
Anfør tilbudsgivers adresse
Adresse: ________
C3. Tilbudsgivers nationale registreringsnummer/identifikationsnummer, el.lign.
Såfremt tilbudsgiver er en virksomhed, angives det nationale registreringsnummer, for danske tilbudsgivere
det danske CVR nr. Såfremt tilbudsgiver er en fysisk person angives personens nationale
identifikationsnummer, for danske statsborgere det danske CPR-nummer
Registreringsnr.: __________
C4. Hvis tilbudsgiver er en virksomhed, størrelse på virksomheden:
[Vejledningstekst]
Størrelse: ______________
C5. Hvis tilbudsgiver er en virksomhed, navn på en kontaktperson:
Anfør navnet på en kontaktperson hos tilbudsgiver, såfremt tilbudsgiver er en virksomhed
Navn: ______________
C6. Telefonnummer til tilbudsgiver eller til en kontaktperson
Anfør et telefonnummer, hvor tilbudsgiver kan kontaktes
Telefonnr.: ______________
C7. E-mail adresse for tilbudsgiver eller for en kontaktperson
Anfør en e-mail adresse, hvor tilbudsgiver kan kontaktes
E-mail: ______________

D. Øvrige oplysninger om projektet
D1. Projektets start- og slutdato
[Vejledningstekst indsættes]
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Startdato:

______________

Slutdato:

______________

D2. Liste over projektomkostninger
Angiv købspris af anlæggene, installationsomkostninger, driftsomkostninger, mv.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1. Underskrift

Titel: _______________
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Beskrivelse af anlæg (udfyld skabelon)
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Hensigtserklæring (udfyld skabelon)
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Erklæring ang. plangrundlag fra tilbudsgiver (udfyld skabelon, hvis relevant)

