ENERGIAHATÉKONYSÁGI ELŐÍRÁSOK
Az ISD DUNAFERR Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint tanúsított
energiairányítási rendszert működtet, annak érdekében, hogy versenyképességét fokozza, az
energetikai teljesítményét folyamatosan javítsa. Ennek megfelelően szerződéses partnereitől
elvárja, hogy az ISD DUNAFERR Zrt. számára nyújtott szolgáltatásaikat a hatályos magyar
energetikai jogszabályok hatósági előírások és az alábbi követelmények betartásával
végezzék:
1. Vállalkozó köteles olyan szolgáltatást nyújtani (tervezés, építés, telepítés, beszállítás,
karbantartás, bontás, stb.) melynek energetikai hatásai az ISD DUNAFERR Zrt.
tevékenységének jogszerűségét, működésének biztonságát nem veszélyeztetik és az
energetikai teljesítményét folyamatosan növeli. A DUNAFERR Zrt. nevében a
vállalkozó energetikai ügyekben nem járhat el kivéve, ha erről a szerződés másként
rendelkezik.
2. Vállalkozó köteles a tervezett, telepített, vagy szállított berendezés energetikai hatásait
a lehetőségek figyelembevételével, a legkorszerűbb technikák és technológiák
alkalmazásával, a lehető legjobb energiateljesítmény szinten biztosítani és ezt a
megrendelő képviselőjével egyeztetni.
3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az energetikai berendezések beszerzése során az
egyik kiemelt szempont a berendezés energetikai teljesítménye. A beszállítók
értékelése - részben - az energiateljesítmény figyelembe vételével történik.
4. Az ajánlatkérésben megfogalmazásra kerül az MSZ ISO 50001:2012 szabvány azon
követelménye, amely szerint a beszállítók figyelmét fel kell hívni, hogy az ajánlatok
kiértékelésénél az energiahatékonysági követelmények is értékelésre kerülnek.
5. Villamos forgógépek, szivattyúk, kompresszorok, ventilátorok, ipari hűtő, -és fűtő
berendezések és/vagy 50 kW együttes névleges teljesítményt elérő berendezések
beszerzése esetén az ISD DUNAFERR Zrt. szakemberei élettartam elemzést
készítenek, amelynek eredménye szempont a szállító kiválasztásnál.
6. Az energia teljesítmény folyamatos javítása érdekében a Vállalkozó az ISD
DUNAFERR Zrt. területén csak a szerződésben előírt helyeken, az előírt
energiahordózót, a meghatározott mennyiségben, és minőségben vételezhet. Az ISD
DUNAFERR Zrt. energiahordozók jegyzéke a mellékletben található.
7. Az ISD DUNAFERR telephelyén tevékenységet végző Vállalkozók kötelesek
megismerni és igazolt módon oktatni a munkavállalóiknak ezen előírásokat. Az
Energetikai oktatást igazoló naplóból egy másolatot el kell jutatni az ISD
DUNAFERR Zrt. energiastratégiai főosztályvezetőjének (tel.: 25/18-79, fax.: 25/1520, e-mail: enig@isd-dunaferr.hu)
Az ISD DUNAFERR Zrt. jogosult mindezek feltételek teljesülését bármikor előzetes
bejelentés nélkül az ISD DUNAFERR Zrt. teljes területén ellenőrizni.
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