I.1. sz. Melléklet

Annex No.: I.1.

Unofficial translation

RÉSZVÉTELI NYILATKOZAT ÉS
AD ATL AP

PARTICIPATION STATEM ENT AND
DAT A SHEET

az MVM Partner Zrt. által, a POWERFORUM-on
az Ajánlattételi Felhívás és Szabályzat szerint
tartandó villamos energia Árverésre vonatkozó
részvételi feltételek elfogadásáról.

regarding the acceptance of the terms of
participation relating to the Electricity Auction to be
held by MVM Partner Zrt. on POWERFORUM in
accordance with the Invitation to Bid and the
Rules.

Cégnév / Company name:

Székhely / Head office:

mint Részvételre Jelentkező nyilatkozik az alábbi
feltételek elfogadásáról:

as Participant, hereby declares that it accepts the
following terms and conditions:

1. A Részvételre Jelentkező kijelenti, hogy
megismerte és elfogadja az MVM Partner Zrt. által
a POWERFORUM árverési felületén tartandó
villamos energia Árverésekre vonatkozó aktuális
Ajánlattételi Felhívást és a Szabályzatot. Az
Árverés és az azt megelőző részvételi jelentkezés
során az abban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek ismeri el.

1. Participant hereby declares that it is fully aware
of and accepts the current Invitation to Bid and
Rules concerning the Auction to sell and purchase
electricity to be held by MVM Partner Zrt. on the
auction platform of POWERFORUM. During the
Auction and the preceding application prrocedure,
it accepts their contents as binding upon itself.

2. A Részvételre Jelentkező kötelezettséget vállal
arra, hogy a részvételi eljárás részeként a
Szabályzat
II.1.
sz.
Melléklete
szerinti
Keretszerződést, továbbá az egyes Árveréseket
követően, nyertes Ajánlattevőként az Elnyert
Mennyiségre vonatkozó Egyedi Szerződést
változtatás nélkül, a Szabályzatban megjelölt
határidőn belül megköti, és egyidejűleg megfizeti
a Szabályzat 12 pontjában foglaltak szerinti
Költségtérítési Díjat.

2. As part of the application procedure, Participant
undertakes to enter into the Framework
Agreement attached as Annex No.: II.1. and, as an
awarded Bidder, the Individual Contract
concerning the Awarded Quantities without any
amendments or alteration within the deadline
specified in the Rules, and to simultaneously pay
the Cost Reimbursement Fee defined in Clause 12
of these Rules.

3. A Részvételre Jelentkező elfogadja a
Szabályzat
10.
pontjában
foglalt
felelősségkorlátozást, és ezennel lemond a
honlap, az internet, és az adattovábbítás céljából

3. Participant hereby acknowledges the limitation
of liability set forth in Clause 10 of the Rules, and
waives its claims for indemnification arising from
any malfunction of the website, the Internet, the
1

igénybe vett hálózat, valamint informatikai
eszközök működési zavaraiból eredő kártérítési
követeléseiről.

network used for the purposes of
transmission and the IT devices and tools.

4. A Részvételre Jelentkező kijelenti, hogy
amennyiben a VET 3.§. 17. pont definíciója szerint
felhasználó, úgy rendelkezik az érvényes és
hatályos hálózat használati szerződéssel és
hálózat csatlakozási szerződéssel. A Részvételre
Jelentkező kijelenti továbbá, hogy érvényes és
hatályos
mérlegkör
tagsági
szerződéssel
rendelkezik, illetve amennyiben mérlegkör-felelős,
rendelkezik a MAVIR-ral megkötött érvényes és
hatályos mérlegkör szerződéssel.

4. Participant declares that if it is a user defined in
Section 3, paragraph 17 of the Electricity Act, it has
a network use agreement and a network
interconnection agreement in force and effect.
Furthermore, the participant declares that it has a
balance group membership contract in force and
effect, or if it is a balance group manager, it has a
balancing contract in force and effect, concluded
with MAVIR.

Az itt felsorolt adatokat az Ajánlatkérő titkosan
kezeli, harmadik feleknek nem szolgáltatja ki. A
sikeres jelentkezéshez valamennyi mező kitöltése
szükséges.

The Contracting Party shall treat the details listed
here confidentially and shall not disclose them to
third parties. Please provide all information in the
box for application.

Cégnév / Company name:

Cím / Address:

Cégbírósági bejegyzés száma / Certificate of Incorporation No.:
Adószám/adóazonosító szám / Tax No./tax identification No.:
Bankszámlaszám / Bank account No.:
Mérlegkör azonosító (EIC kód) / Balance group identifier (EIC code):
ACER kód / ACER code:
Kapcsolattartó / Contact person:
Kapcsolattartó e-mail-címe / E-mail address of the contact person:
Telefon/ Mobil / Telephone/Cell phone:
Fax:
Keltezés (helység, év, hónap, nap) / Date (place, day, month and year):

__________________________
Cégszerű aláírás / Authorised signature
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data

