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szÁľnÉKNYILATKoZAT

Alulíľott dr. Kocsis Máté polgármester a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvarosi onkoľ-
mányzat képviseletében az alábbi ny1|atkozatot teszem.

A Budapest ľováros Vtll. keľület JózseÍVáľosi Onkormányzat, mint a a mellékletben megjelölt
ingatlanok (tulajdonosa, a (cím/székhely:
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hely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 3I.; adőszźtĺrla: 10941362-2-44) távhő rendszeréhez va|ő

csatlakozásának eredményeként az ingatliarl hőenergia ellátásanak az cisszes kciltsége csĺikkenne,
ugy szźndékomat fejezem ki a poľÁv Zrt. ľendszerébe töľténő belépésre, az ingat|anok
távhőellátásara vonatk oző kozszolgáltatási szerződés porÁv Zrt'-ve| történő megkötéséľe.

Amennyiben a poľÁv Zrt.-ve| kozszo|gá|tatási szeruődés létrejön, úgy a fe|hasznáIói hőközpont
létesítéséhez sziikséges helyiséget a p.orÁv Zrt'-nekhasznéiatba adom, valamint hozzájátu|ok,
hogy a r.ora.v Zrt. kozszolgáltatásának teljesítéséhęz sztikséges berendezésekeÍ (saját költségen)
létesítsen.
Ezen nyilatkozathoz köthętő kapcsolatfelvétel azonban nem azt jelenti, hogy egy a későbbiękben
esetlegesen a mellékletben megielölt épütetekĺe vonatkoző kozbeszerzésí eljarásban a roľ,q.v
Zrt' nem vehet részt, illetve összeferhetetlen, tekintettel arra, hogy anyIlatkozattevő, mint ajan-
latkérő által kiíľandó k<jzbeszerzési eljaľásban, vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékeny-
ségben nem vett ľészt.

Azingat|anok becsült hőigényét a melléklet tartalmazza'

Jelen szándéknyilatkozat nem minősül kötelezettségvállalásnak, igy azt elolvasás és értelmezés
után, mint akaľatommal megegyezőt azza| irom a|á, hogy számolnľa sem anyagi, sem egyéb köte-
lezettségvállalást nem j elenthet.

Budapest,20l7
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