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REFERENCIA IGAZOLAS
Dr.

Si.ikosd Tamás Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hosok tere 2.)
képviseletében a COTHEC Energetikai Üzemelteto Kft. (9024 Gyor, Hunyadi J. u. I4.)
szolgáltat i tevékenységévelkapcsolatosan az alábbi rovid tájékoztatást adom:

A

gazdasági társaság sikeresen lefolyatott kozbeszerzési eljárás eredményeként 2010. év
l -e ta látja el Sárbo gárd, város kozigazgatási tertiletén a távho-és hasznáIati melregviz
szolgáItatással kapcsolatos feladatokat' 10 éwe sz l Szolgáltatási Szerzodés alapján.

jirnius

Tevékenységi korébe tartoz an a távho termeloi és távho szolgá|tat i feladatokat egyaránt
ellátja rigy a lakossági fogyaszt k, mint aZ tntézmények' a ktilonkezett intézményekés
onkormányzatunk, mint a városi szolgáltatást Megrendelo és egyben fogyaszt i szerzodés
alapján a szolgáltatást igénybevevo fel teljes megelégedésére.
Az iigyfelekkel val kapcsolattartást az udvariasság és a rugalmas iigyint ézésjellemzi,
munkájukkal szemben ez ideig a Nemzeti Fogyaszt védelmi Hat ság, illetve a jegyzo
hatáskorébe tarto z fogyaszt védelmi tárgyu iigyben kifogás nem érkezett.

A

távho-és haszná|atí melegvíz szo\gá|tatáson kíviil a távho ellátásba be nem kapcsolt
tertileten lévo lntézményeinknélegyedi kozponti fl'itéssel torténo hoszolgáltatást és a
rendszerek tizemeltetésétis elvégzik intézményenkéntmegkotott szerzodés alapján.

A

bérleti d'j terhére, továbbá a gazdasági társaság saját pénzeszkozébo| megelolegezett és
megval sított fejlesztéseket kovetoen orommel nyugt ázhatjuk (a fo|dgázfogyasztási,
hoszolgáltatási és távhoszolgáItatási számlák alap1án), hogy valamennyi fejlesztés eredménye
a nem kismértékríenergia megtakarítás.
Cothec Kft.-t a szolgáltat i és az izemeltetoi feladatok ellátása során minden esetben
korrekt, oszinte és kompromisszumra hajland tizleti partnernek ismertiik meg.

A
A

gyermek és oktatási tntézményeinknélmegtartott tinnepségek és a városi rendezvények
lebonyolításáná| is mindenkor számithattunk a társaságrészérol onkéntesen felajánlott anyagi

támogatásra.

Ezen referencia igazolást a Kft. kérelmérea ,,Kisalfold média Presztizs Díjra" irányul
benyrijtand pály ázat mellékleteként adtam ki.
Sárbogá rd, 20t4.
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Kérelmtiknek megÍbleloen 1 eredeti példányban megktildom a ..Kisalflold média Presztízs
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