
 

 

Bilag 2 

 

 
Tilbudsbrev og erklæringer 

 
 
 
1. Tilbud  
Undertegnede tilbudsgiver afgiver hermed tilbud på følgende pristillæg: 
 
______________danske øre pr. kWh 
 
Størrelsen af pristillægget angives som et ørebeløb med maksimalt 1 decimal. 
 
Til elektricitet fremstillet på anlæg anført under nedenstående punkt 2 ydes det ovenfor 
anførte pristillæg pr. kWh.  
 
Pristillægget udbetales i henhold til kontrakten 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.  
 
Nærværende tilbud rangordnes som nummer [indsæt rangordning af nærværende tilbud] ud 
af [indsæt antal tilbud fra undertegnede tilbudsgiver med samme tilbudte pristillæg som 
nærværende tilbud inklusive nærværende tilbud] tilbud fra undertegnede tilbudsgiver med 
samme tilbudte pristillæg som nærværende tilbud. 
 
Tilbudsgiver bærer den fulde kommercielle risiko for det tilbudte kWh-pristillæg. 
 
2. Anlæg 

 
Ovenstående tilbudte pristillæg under punkt 1 vedrører følgende anlæg beliggende i [indsæt 
land: Danmark eller Tyskland]: 
 
Anlæg Installeret effekt i kW uden decimaler Geografisk beliggenhed 

1  [Indsæt koordinater på hjørnerne 
eller henvisning til et bilag, der 
vedlægges dette tilbudsbrev] 

2   
3   
4   
5   

Tilføj flere linjer om nødvendigt. 
 
Samlet installeret effekt af alle anlæg omfattet af tilbuddet: __________________ kW 
 
 



 

 

3. Erklæring om etablering og nettilslutning 
 
Undertegnede tilbudsgiver forpligter sig hermed til at etablere og nettilslutte det eller de 
ovenstående solcelleanlæg anført under punkt 2 på de vilkår, der fremgår af 
udbudsmaterialet, herunder af bilag 1 - Kontrakt om pristillæg for elektricitet fremstillet på 
solcelleanlæg, og på de vilkår, der fremgår af nærværende tilbud. 
  
4. Tro og love- erklæring 
 

Undertegnede tilbudsgiver erklærer hermed på tro og love, at 

i. undertegnede ikke har ubetalt forfalden gæld på 100.000 DKK 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 etableret1;  

 
ii.  undertegnede har efterkommet ethvert eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte, 

som undertegnede måtte have modtaget, og som Europa-Kommissionen ved en 
tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked; 

  
iii.  undertegnede ikke i forbindelse med etablering, nettilslutning og drift af 

solcelleanlæg omfattet af nærværende tilbud ansøger om eller modtager eller vil 
ansøge om eller modtage anden statsstøtte2, støtte efter en tysk støtteordning i 
henhold til tysk lovgivning eller kompensation for decentral leverance af elektricitet 
efter § 18 i StromNEV3 eller i henhold til anden efterfølgende tysk lovgivning. 

 
iv. at projektet vedrørende etablering af solcelleanlæg omfattet af nærværende tilbud 

ikke er påbegyndt4. 
 
5.  Oplysninger om tilbudsgiver 
 
Tilbudsgivers navn:  
[Anfør eksakt navn for tilbudsgiver] 
 
Tilbudsgivers adresse: 
[Anfør tilbudsgivers adresse] 
 
Tilbudsgivers nationale registreringsnummer/identifikationsnummer, el.lign.:  
[Såfremt tilbudsgiver er en virksomhed, angives det nationale registreringsnummer, for 
eksempel det danske CVR nr. Såfremt tilbudsgiver er en fysisk person angives personens 
nationale identifikationsnummer, for eksempel det danske CPR-nummer] 
                                                 
1 Der henvises til principperne i § 135, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15. december 2015, Udbudsloven, 
som blev vedtaget den 19. november 2015 
2 Støtte, der falder under artikel 107, stk. 1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde  
3 Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen (Stromnetzentgeltverordnung – 
StromNEV) 
4 For så vidt angår forståelsen af, hvornår et projektet anses for at være påbegyndt, henvises til § 5, stk. 1, nr. 5 i 
lov om fremme af vedvarende energi og bemærkningerne hertil 



 

 

 
 
Hvis tilbudsgiver er en virksomhed, navn på en kontaktperson: 
[Anfør navnet på en kontaktperson hos tilbudsgiver, såfremt tilbudsgiver er en virksomhed] 
 
Telefonnummer til tilbudsgiver eller til en kontaktperson: 
[Anfør et telefonnummer, hvor tilbudsgiver kan kontaktes] 
 
E-mail adresse for tilbudsgiver eller for en kontaktperson: 
[Anfør en e-mail adresse, hvor tilbudsgiver kan kontaktes.] 
 
 
6.  Underskrift 

 
 

____________________ den _________________ 
sted                                dato  

 
 
 

__________________________________________ 
Tilbudsgivers underskrift 

Navn:  

Titel: 
 

 
     

 
 
 

 


