SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az RFV tovább terjeszkedik Gyergyószentmiklóson
Távhőrendszer megújítási- és üzemeltetési szerződés
(Budapest, 2010. július 21.) Az RFV Nyrt. nyerte meg a Gyergyószentmiklósi Önkormányzat
távfűtési rendszer megújítására és üzemeltetésre kiírt koncessziós pályázatát. Ezzel az RFV
Nyrt. tovább erősítette piaci pozícióját, ugyanis az Önkormányzat által tulajdonolt közmű
vállalattal egy évvel ezelőtt kötötte a távhőrendszer fejlesztésére az első projektszerződését.
A mostani koncessziós pályázaton elnyert megbízás nemcsak a távhőellátási rendszer
korszerűsítésének befejezését, hanem az üzemeltetést és teljes körű szolgáltatást is
tartalmazza 25 évre. Az RFV még az idei évben 3,5 millió eurót tervez költeni első sorban
megújuló hőtermelő-kapacitás létesítésére.
A Gyergyószentmiklósi Önkormányzat a mai napon győztesnek hirdette ki az RFV Nyrt-t a Város
távhő rendszerének üzemeltetőjeként és távhőszolgáltatóként.
A szolgáltatás minőségének javítása és fenntarthatósága érdekében az RFV egy biomasszafűtőművet épít, amellyel a város hőellátása 80 százalékban biomassza alapúvá válik, valamint a
Város legnagyobb negyedének, a Bucsin negyednek távhő rekonstrukciója is most valósulhat
meg. A projekt elnyerésével a Társaság a 2010-es üzleti tervének teljesítése elől újabb kockázati
tényező hárult el.
A gyergyószentmiklósi projekt teljes beruházási munkálatai egy éven belül fejeződhetnek be, de
a hőellátás üzemeltetésének átvételével az RFV 25 évig biztosítja majd a távhőellátás, valamint
a romániai piacon első ilyen szerződéseként a lakosság ellátását is.
Kassai Ákos, az RFV Nyrt. vezérigazgatója szerint a társaság számára azért különösen fontos a
koncesszió elnyerése, mert ezzel az Önkormányzat kifejezte az előző egy éves szakmai
együttműködéssel kapcsolatos elégedettségét és elfogadta az RFV-t hosszú távú szakmai
partnerének. A koncessziós szerződés megkötése után az RFV közvetlenül a lakossággal illetve
intézményi és üzleti fogyasztókkal lesz kapcsolatban, ezzel csökkentve a projekt pénzügyi
kockázatát.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Háttérinformáció:
Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt.
Az RFV Nyrt. az egyetlen Budapesti Értéktőzsdén jegyzett ESCO-társaság („Energy Saving Company”),
amely alapvetően önkormányzatok, intézmények számára, egyedileg tervezett és komplex
energiahatékonyság-javító fejlesztéseket valósít meg a hő-, villamos energia és közvilágítási
szolgáltatások területén. Az RFV Nyrt. a fenntarthatóság szempontjait minden esetben szem előtt tartva,
lehetőség szerint megújuló energiaforrásokra alapozza szakmai terveit, biztosítja a finanszírozást,
lebonyolítja a rekonstrukciót, majd hosszú távon karbantartja és üzemelteti a kialakított rendszereket.
Mindezek révén, az energiahatékonyság tényleges javításával partnerei számára költséget takarít meg.
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