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ÁRAJÁNLAT

a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról és a 122/2015. (V. 26.) Korm.
rendelet az energiahatékonyságról szóló tv. vrh-ban foglalt

 

ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI INTÉZKEDÉSI TERV
ELKÉSZÍTÉSÉRE

  

 Pula Község Önkormányzata  RÉSZÉRE

Budapest, 2017.04.12.

A 2015. évi LVII. törvény  11/A§ a) pontja szerint végzendő, kötelező energia megtakarítási 
intézkedési tervvel kapcsolatos feladatok ellátásának – a Faluház figyelembe  - az ajánlati ár:

357.000 Ft +ÁFA 

Az Axing Kft.  rendelkezik a  szolgáltatás  végzéséhez szükséges  jogosultsággal,  és  a  fent  jelzett
jogszabályok illetve a MEKH iránymutatásai és vonatkozó rendeletei alapján végzi.

Az Axing Kft.  felelősséget  vállal  arra,  hogy a  jogszabályoknak megfelelő,  sikeres  szolgáltatást
nyújt.

Az ajánlat 30 napig érvényes.

Pozitív visszajelzésükben bízva, üdvözlettel:

Kovács Ferenc
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ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI INTÉZKEDÉSI TERV
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK LEÍRÁSA

  

• A 2015. évi LVII. törvény  11/A§ a) pontja szerinti, a MEKH honlapján közzétett minta 
szerinti energia megtakarítási intézkedési terv elkészítése 

•  Az energia megtakarítási intézkedési terv megküldése a Nemzeti Energetikusi Hálózat 
területileg illetékes irodája felé, a szerződés aláírását követő 60 napon belül.
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BEMUTATKOZÁS ÉS REFERENCIÁK

Az AXING Kft. az egyik piacvezető, 14 éve működő, magyar energetikai vállalkozás. 

Az  energetikai  szakreferens  szolgáltatást  számos  ügyfelünknél  elkezdtük,  erre  kialakult
módszertanunk van.

Szolgáltatásaink az energia beszerzéstől, az energetikai auditig és ISO 50001 rendszer bevezetéséig
széles palettát ölelnek fel. 

A  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatal által  kiadott  határozat feljogosít
bennünket  gazdálkodó  szervezetek  részére  energetikai  auditok  végzésére,  illetve  energetikai
szakreferensi feladatok ellátására.

Szolgáltatásainkat  korszerű  és  hatékony  energia  menedzsment  rendszer támogatásával
nyújtjuk, így minimalizálva ügyfeleink leterhelését.

 Néhány referenciánk:
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https://www.axing.hu/szolgaltatasok/szakreferens/
https://www.axing.hu/szolgaltatasok/szakreferens/
https://www.axing.hu/szolgaltatasok/monitoring/

