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SRHU Open Season Szabálykönyv 2.sz. melléklete – „Ajánlatételi űrlap“1  

 

Kérjük, az eredeti Ajánlattételi űrlapot cégképviseletre jogosult személy(ek) által cégszerűen aláírva aján-

lott levélküldeményben vagy futárszolgálat útján juttassa el az FGSZ Zrt. címére (lásd lent), amelynek ha-

tárideje 2020.02.11. 16.00 (CET).  

 

Az Ajánlatok benyújtásával a Részvételre jelentkező elfogadja és tudomásul veszi a jelen Open Season 

Szabálykönyv rendelkezéseit, beleértve a kapacitásallokáció szabályait, valamint a mellékletben foglalt 

FGSZ Zrt. Általános Szerződéses Feltételeit. A vonatkozó szerződést a nyertes Ajánlattevők kötelesek 

cégszerűen aláírni és visszajuttatni az FGSZ Zrt. részére. 

 

Kérjük, szíveskedjenek az ajánlatokat a következő címre elküldeni: 

 

FGSZ Zrt. 

Tanácsház u. 5. 

8600 Siófok 

 

  

   

                                                      
1 Az ajánlatbeadás folyamatának részletei az Open Season Szabálykönyv 3.5 pontjában megtalálhatóak. 
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Ajánlatok (és minimum mennyiség) az I. ajánlati szinthez 

kWh/h/év egységben kifejezve 

Kiinduló áron 
(P0*) 

Áramlás iránya: 
Szerbia → Magyarország 

Kiskundorozsma 1200 
(SR>HU betáplálás) határkeresztező pont 

Minimum mennyiség 

Gázév 
2021/2022 

  

Gázév 
2022/2023 

  

Gázév 
2023/2024 

  

Gázév 
2024/2025 

  

Gázév 
2025/2026 

  

Gázév 
2026/2027 

  

Gázév 
2027/2028 

  

Gázév 
2028/2029 

  

Gázév 
2029/2030 

  

Gázév 
2030/2031 

  

Gázév 
2031/2032 

  

Gázév 
2032/2033 

  

Gázév 
2033/2034 

  

Gázév 
2034/2035 

  

Gázév 
2035/2036 

  

*A hatályos P0 kiinduló ár megtalálható a SRHU Open Season Szabálykönyvben. 

 

Kérjük, jelezze, hogy az alábbiak közül melyik vonatkozik az ajánlatbeadására:   

 Ajánlati kötöttség az egymást követő gázévekre 

A beadott Ajánlat az adott számú gázévre együttesen egyérvényes: 

Kiskundorozsma 1200 - (RS>HU betáplálás) az egymást követő gázévekre: 

___________________ 

 

 Ajánlati kötöttség a Minimum mennyiségre vonatkozóan 

A benyújtott Ajánlat kizárólag az ajánlatbeadási táblázat “Minimum mennyiség” oszlopának egyes 

soraiban megadott minimum mennyiségek teljesülése esetén érvényes.     
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Ajánlatok (és a minimum mennyiség) a II. ajánlati szinthez 

kWh/h/év egységben kifejezve 

Kiinduló áron 
(P0*) 

Áramlás iránya: 
Szerbia → Magyarország 

Kiskundorozsma 1200 
(SR>HU betáplálás) határkeresztező pont 

Minimum mennyiség 

Gázév 
2021/2022 

  

Gázév 
2022/2023 

  

Gázév 
2023/2024 

  

Gázév 
2024/2025 

  

Gázév 
2025/2026 

  

Gázév 
2026/2027 

  

Gázév 
2027/2028 

  

Gázév 
2028/2029 

  

Gázév 
2029/2030 

  

Gázév 
2030/2031 

  

Gázév 
2031/2032 

  

Gázév 
2032/2033 

  

Gázév 
2033/2034 

  

Gázév 
2034/2035 

  

Gázév 
2035/2036 

  

*A hatályos P0 kiinduló árak megtalálhatóak a SRHU Open Season Szabálykönyvben. 

 

Kérjük, jelezze, hogy az alábbiak közül melyik vonatkozik az ajánlatbeadására:   

 Ajánlati kötöttség az egymást követő gázévekre 

A beadott Ajánlat az adott számú gázévre együttesen egyérvényes: 

Kiskundorozsma 1200 - (RS>HU betáplálás) az egymást követő gázévekre: 

___________________ 

 

 Ajánlati kötöttség a Minimum mennyiségre vonatkozóan 

A benyújtott Ajánlat kizárólag az ajánlatbeadási táblázat “Minimum mennyiség” oszlopának egyes 

soraiban megadott minimum mennyiségek teljesülése esetén érvényes.     
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Az ajánlattételi űrlapot benyújtotta: 

Cégnév  ________________________________________ 

Vezetéknév  ________________________________________ 

Keresztnév  ________________________________________ 

Beosztás      ________________________________________ 

Cím        ________________________________________ 

Telefon  ________________________________________ 

E-Mail   ________________________________________ 

 

Jelen Ajánlattételi űrlap megfelel a Ptk. 6:64.§ (1) bekezdése szerinti ajánlatnak. Ajánlatot bámely 

éves szabványos kapacitástermékre lehet beadni. 

A megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt Ajánlattételi űrlap (SRHU Open Season Szabály-

könyv 2. sz. melléklete) beadásával az Ajánlattevő elfogadja és tudomásul veszi a jelen Open 

Season Szabálykönyv rendelkezésit, beleértve a kapacitásallokáció szabályait, valamint a mel-

lékletben foglalt FGSZ Zrt. Általános Szerződéses Feltételeit. 

Az Ajánlattevő kifejezetten elfogadja a Szabálykönyv 4.3. pont szerinti kapacitáskiosztási kon-

cepciót, valamint azt, hogy nyertes ajánlata esetén az egyedi kiosztási eredmény postára adása 

az FGSZ részéről a Ptk. 6:66.§ szerinti elfogadásnak minősül, amellyel a Szerződés létrejön. A 

nyertes Ajánlattevők kötelesek cégszerűen aláírva az érintett Szállítási Rendszerüzemeltető(k) 

részére visszaküldeni a kapott Szerződés(eke)t. Ezen kötelezettség elmulasztása nem érinti a 

Szerződés érvényes létrejöttét és nyertes Ajánlattevő kötelezettségét a Szerződés teljesítésére.  

Az Ajánlattevő megerősíti, hogy az ajánlatokat a fentiek szerint nyújtja be az érintett Szállítási 

Rendszerüzemeltető(k) részére. Az Ajánlattételi űrlapokat kérjük az Open Season Szabálykönyv 

8. fejezetében feltüntetett elérhetőségre szíveskedjenek elküldeni.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Dátum, cégképviseletre jogosult(ak) aláírása 


