Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa
Zakona o varstvu
UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15 in 102/15), 15.
raka (Uradni
9/11 in 8/15),
57/17) in Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS,
)
objavlja
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH
za
rabo energije

2019

1.
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, (v nadaljevanju
besedila: Energetika Celje), ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt, izvaja ta razpis
na podlagi pooblastila
020-34/2019 z dne 22.03.2019
, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje
, z

57/17
2014).

(Uradni
rgije (Uradni list

Razpis je

v
stavbah na
(vlagatelj, ki ni lastnik, mora
imeti izrecno pisno soglasje lastnika za
Predmet javnega razpisa so
tudi
samostojnim podjetnikom, pravnim
predelavo novega ali rabljenega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin ali za nakupe
novega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin, ki spadajo v kategorijo B cestnih
vozil.
distribucijskih sistemov za plin in toploto. Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati

Zadnji rok za oddajo vloge na razpis je 30.10.2019 do 13:00. Sredstva se dodeljujejo
do njihove porabe in po vrstnem redu prispetja popolnih vlog. Vlagatelj pridobi pravico
do
prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Energetike Celje, javno
podjetje, d.o.o., in ostalih pogojev iz tega razpisa.

Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago od dneva objave javnega razpisa v
sprejemni pisarni Energetike Celje, Smrekarjeva ulica 1, Celje, in na spletnih straneh
Mestne
http://moc.celje.si/) in Energetike Celje (www.energetika-ce.si).
Besedilo tega razpisa je objavljeno tudi v Uradnem listu RS.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so

spodbude)
na

sistemov za p
energije.

tavljanju prihrankov
uporabe zemeljskega plina, na
in za predelavo novih ali rabljenih osebnih vozil na
stisnjen zemeljski plin, ki so namenjena opravljanju dejavnosti taksi
.
A. Ukrepi in spodbude n
•

A1

Nakup in vgradnja novih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin in

Spodbude so namenjene gospodinjstvom za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla z
visokim izkoristkom na zemeljski plin,
zemeljskega plina in hkratni sklenitvi pogodbe o dostopu in dobavi zemeljskega plina.

-

-

normalno delovanje kotla ter ustrezne opreme za varno delovanje sistema;
predelava
a
dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika;
i
plinovoda za gospodinjstvo
nim mestom);

ter zagon sistema.
•

A2 - Zamenjava starih plinskih kotlov z novimi kondenzacijskimi kotli na
zemeljski plin za gospodinjstva

kondenzacijskega kotla (kotla z visokim izkoristkom) na zemeljski plin pri zamenjavi
starega
za potrebe gospodinjske rabe v Mestni
.

-

-

normalno delovanje kotla ter ustrezne opreme za varno delovanje sistema;
p
dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika (soglasje in mnenje dimnikarja).
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•

A3 Zamenjava starih kurilnih naprav v z novimi kondenzacijskimi kotli na
zemeljski plin

stanju tehnike proizvajalca teh naprav
Ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla se bo preverjala na osnovi podatkovnega

(PZI).
je del spodbude namenjen
i novi
vi na sistem distribucije
zemeljskega plina in hkratni sklenitvi pogodbe o dostopu in dobavi zemeljskega plina.

-

Izdelava PZI
;
odstranitev stare kurilne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna
zamenjave;
izvedba
ter strojnih in elektro in talacij v kotlovnici,

-

delovanja celotnega sistema;
sanacija ali izgradnja dimnika (soglasje in mnenje dimnikarja);
nakup in vgradnja plinskega kondenzacijskega

-

-

normalno delovanje kotla ter ustrezne opreme za varno delovanje sistema;
i
strojn
dela
).

B. Ukrep in spodbuda n
•

B1 -

ob

Pravica do

kotlovnice, ki mora zajemati
obratovanje nove ogrevalne naprave. Vgrajeni morajo biti krmilniki z vodenjem
ogrevalne krivulje parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. Potrebna je vgradnja

itd.), vgradnja

jo in vgradnjo regulacijskih ventilov.
tudi za zamenjavo elementov
za ogrevanje sanitarne tople vode
Za pridobitev pravice do
v tem

primeru je potrebno
projektanta
nkovitosti navedenih naprav, z
.
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-

-

i
;
odstranitev stare kurilne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna
zamenjave;
nakup in vgradnja toplotne postaje
za priklop v skladu
in varno
delovanje postaje;
izvedba
ter
v kotlovnici,
potrebnih za delovanje toplotne postaje z vgradnjo ustrezne opreme za varno
delovanje sistema.

V primeru izjave
postaji
- zamenjava toplotnega izmenjevalca;
- zamenjava regulacijskega ventila s pogonom na primarnem povratku;
regulatorjem na primarnem dovodu.
C.
•

C1 Predelava novega ali rabljenega osebnega vozila na stisnjen zemeljski
plin

Predmet javnega razpisa so n
samostojnim podjetnikom,
pravnim
za
ki spadajo v kategorijo B cestnih vozil in so registrirana v Republiki Sloveniji. Oseba, ki

Vozilo, ki bo predmet predelave mora biti v lasti vlagatelja
(petih) let.

rabljenega registriranega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin, ki mora biti
izvedena po datumu objave tega razpisa.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika,
ki ima registrirano dejavnost za predelavo vozil na stisnjen zemeljski plin in ustrezne
certifikate za sestavne dele predelave.

-

Vozilo mora najmanj dve leti po predelavi ostati registrirano v funkciji in v lasti
24 mesecih po predelavi, mora

4

prejeta sredstva vrniti Energetiki Celje, d.o.o.,

z zakonskimi zamudnimi obrestmi,

V primeru, da se vozilo v obdobju dveh let od predelave vozila odjavi iz prometa zaradi

•

C2

Nakup novega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin

Predmet javnega razpisa so n
samostojnim podjetnikom,
pravnim
za nakup novega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin, ki spadajo v kategorijo B
cestnih vozil in so
registrirana v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja. Oseba, ki

Vozilo, ki bo predmet sofinanciranja:
- mora biti v lasti vlagatelja (vozila, ki so predmet leasinga niso predmet javnega
razpisa),
- mora biti serijsko proizvedeno,
- kot pogonsko gorivo uporablja stisnjen zemeljski plin,
- bo kupljeno po datumu objave tega razpisa.
registrirano v funkciji
in v lasti prejemnika
vozilo odtujil prej kot v dveh letih od nakupa, mora prejeta sredstva vrniti Energetiki
Celje d.o.o. z zakonskimi zamudnimi obrestmi
. V primeru, da se vozilo
v obdobju dveh let od nakupa

-

odjemalcem

in

spodbude do treh let z ogledi, preverjanjem

spodbude. V
vrniti sredstva
kot je navedeno v tem javnem razpisu.
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A RAZPISANIH SPODBUD V LETU 2019
V
za vse ukrepe skupaj, ki so namenjena po tem razpisu,
EUR. DDV ni predmet sofinanciranja. Sredstva so zagotovljena v
2019.

Vrsta spodbude
(glede
2)
A1
A2

A3

110.000

spodbude

50 %
2.500,00 EUR
2.000,00 EUR
izdelava PZI
EUR;

2.000,00

20.000,00 EUR za nakup in vgradnjo kotla z elementi,
povezave;
i

Vrsta spodbude

nega plinovoda
.

spodbude
EUR;
10.000,00 EUR za nakup in vgradnjo kotla z elementi,

B1

povezave;
V primeru izjave

projektanta o vgrajeni
postaji in potrebnih

C.
Vrsta spodbude
C1
C2

50%
1.000,00 EUR za posamezno predelavo.
1.500,00 EUR za nakup osebnega vozila na stisnjen
zemeljski plin.
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3.
Na javnem razpisu lahko za ukrepe A1, A2, A3 in B1 ter C1 in C2 sodelujejo naslednji
:
1. Vlagatelj
- lastnik

, za ukrepa A1 ali A2, ki je:
, in
,

-

solastnik

, in
s pisnim soglasjem ostalih solastnikov,
ima pisno soglasje lastnika/solastnikov

.

2. Prijavo na ta razpis
za vrsto spodbude A3 ali B1 lahko
upravnik, ki upravlja s stavbo, skladno z veljavnim Pravilnikom o upravljanju

spodbudo le za tiste ukrepe, ki so
v posamezni stanovanjski enoti.
:
1. Fotokopijo dokumenta, iz katerega izhaja, da je upravnik vpisan v register upravnikov

jska
stavba imenovan nadzorni odbor skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) oziroma

2. V
katerim so ga ti pooblastili za prijavo na ta razpis, v kolikor z veljavno pogodbo o
upravljanju stavbe upravnik ne izkazuje tovrstne pravice.
3. Soglasje in pooblastilo lastnikov/solastnikov, ki izkazuje potrebno soglasje za
A3 ali B1
i predpisov, ki urejajo
(obrazec 6).
4
(obrazec 7).
5. Projekt za izvedbo z oceno

investicije.

6. Fotokopijo podatkovnega lista izdelka.

3. Na javnem razpisu za ukrep C1 ali C2 lahko sodelujejo samostojni podjetniki ali
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Na javnem razpisu ne morejo sodelovati tiste osebe, ki so ali bodo za izvedbo ukrepov
iz tega razpisa koristile:
- sredstva EKO Sklada, j.s.
- sredstva kateregakoli drugega zavezanca po Uredbi o zagotavljanju prihrankov
energije.

4. POGOJI RAZPISA

K
biti razvid
iz tega razpisa.
:
-

da so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena v obdobju od dneva objave

-

da je bilo blago dobavljeno v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega

-

da so bile storitve izvedene v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega

Vlagatelj pridobi pravico do
razpisanih sredstev, prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov
Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., in ostalih pogojev iz tega razpisa.
odda vlogo za dodelitev spodbude
( v primeru ukrepov A1, A2, A3, B1). V primeru ukrepa C1, C2

o.o., imata pravico preveriti
spodbude.
Vlagatelji morajo pri oddaji zahtevane dokumentacije obvezno
ila za
prijavo na razpis, ki so sestavni del razpisa. Popolna vloga s prilogami je tista, ki je
oddana in vsebinsko v skladu z Navodili za prijavo na razpis ter pod pogoji iz tega
razpisa.
po izved

. Zadnji

rok za oddajo vloge na razpis je 30.10.2019 do 13:00

ali 1A) z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo
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na prvi strani in v spodnjem levem kotu ovojnice navedeno: "RAZPIS ZA DODELITEV
SPODBUD 2019, NE ODPIRAJ!", v zgornjem levem kotu ali na zadnji strani kuverte pa
ime in priimek/naziv ter stalni naslov vlagatelja.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov: Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva
ulica 1, 3000 Celje.
5. ROK PRIJAVE
Vs

oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema.

Zadnji rok za prejem vlog je 30.10.2019 do 13:00, pod pogojem,
Vlagatelji se lahko prijavijo na ta razpis z vlogo od dneva objave dalje. Javni razpis velja
30.10.2019 do 13:00 ure.
V primeru, da bodo
sredstva porabljena pred 30.10.2019, bosta
Energetika Celje in
neodprte vrnjene vlagateljem.
6. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
spodbude se uporablja
razpisa, postopek pa se vodi skladno z Zakonom
65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP).
Razpisana
vlog na Energetiko Celje.

- ZUS-1, 126/07,

dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih

oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Prvo
odpiranje vlog bo 4.7.2019. Potem pa vsak nadaljnji
Energetike Celj
30.10.2019, ko bo zadnje odpiranje prejetih vlog.
posamezno odpiranje v
rejete
dostave prispele na naslov Energetike Celje najkasneje do 13:00 ure zadnjega
delovnega dne pred dnevom odpiranja vlog. Vloge, ki bodo prispele na naslov
Energetike Celje
na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo

nerazumljiva bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi ali odpravi pomanjkljivosti v skladu z ZUP.
(8) dni, od prejema poziva za
enem roku, bodo
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Po prejemu popolne vloge bo o vlagateljevi vlogi za dodelitev spodbude
z
, ki bo izdana predvidoma v 30 dneh po odprtju popolne vloge. Zoper izdano
o dodelitvi spodbude v okviru tega razpisa je

Hkrati
o dodelitvi spodbude ter skladno s pogoji tega razpisa bo prejemniku
spodbude v podpis posredovana pogodba
v
dveh izvodih. En izvod podpisane pogodbe bo moral vlagatelj vrniti na naslov Energetike
Celje, Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, najkasneje v osmih (8) dneh od
. S strani vseh pogodbenih strank podpisana pogodba o dodelitvi nepovratne
. V primeru, da vlagatelj ne vrne

de je
, dostava vseh zahtevanih dokazil za
popolnost vloge in podpisana pogodba, kot izhaja iz Navodil za prijavo na razpis ter
sklenjene pogodbe.
Vlagatelj pridobi spodbudo po tem
sredstev,
prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Energetike Celje in
ostalih omejitev iz tega razpisa.

iz dokumentacije javnega
dneh po prejemu vseh potrebnih

razpisa. I
dokazil in pravo
prejemnika spodbude, ki je naveden v vlogi.
Mestna ob

,

imata pravico preveriti verodostojnost
spodbude.

V primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila
nih podatkov oziroma je prejemnik
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.

obdobje od dneva nakazila dalje.
7.1
Za popolnost vloge se zahteva potrdilo Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., o

podjetje, d.o.o., za termin ogleda, in sicer:
8:00 in 9:00,
- za ukrep B1
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-

za ukrep C1,C2
9:00.

in

javno podjetje, d.o.o., kot distributerja toplote in operaterja distribucijskega sistema za
plin (obrazec 8), za ukrepe iz tega razpisa. Potrdilo je obvezna priloga k vlogi vlagatelja
za dodelitev spodbude. V primeru, da vlagatelj vlogi
vloga obravnavana kot nepopolna in bo pozvan k dopolnitvi vloge v skladu z ZUP.

7. OBVEZNE PRILOGE IN DOKAZILA
Vlagatelj mora k prijavi na javni razpis za ukrepe A1,A2,A3,B1
-

Obrazec 1: Vloga za prijavo na javni razpis (podpisana in z velikimi tiskanimi

-

Obrazec 2: Izpolnjeno in podpisano izjavo solastnika
Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec pogodbe
Obrazec 4: Izpolnjeno in podpisano izjavo o
Obrazec 5: Izpolnjeno in podpisano izjavo dobavitelja / izvajalca

-

Potrdilo
Fotografijo/e
izvedeni ukrep

izvedeni ukrep, iz katere je nazorno razviden

Veljavno pogodbo o dostopu in dobavi plina za ukrepe A1 in A2 ter A3
Veljavno pogodbo o dobavi toplote za ukrep B1
Obrazec 6:
lastnikov/solastnikov skupne kotlovnice za ukrep A3 in B1

-

-

posameznih delov in skupne kotlovnice za ukrep A3 in B1
Projekt za izvedbo z oceno investicije za ukrep A3 in B1
Izjava
postaji
Fotokopija podatkovnega lista izdelka za ukrep A3 in B1.

Vlagatelj mora k prijavi na javni razpis za ukrep C1, C2
:
- Obrazec 1A: Vloga za prijavo na javni razpis (podpisana in z velikimi tiskanimi
-

Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec pogodbe
za nakup vozila na stisnjen zemeljski plin / izvajalca izvedene

Dokazilo o registrirani dejavnosti opravljanja taxi
vozila
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-

itljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne
, izdanega na ime vlagatelja
Podatke predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po

itljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila po predelavi, ki je predmet nepovratne
za C1.

8.
Predmetni razpis je
(http://moc.celje.si/) in Energetike Celje (www.energetika-ce.si
odgovori nanje v zvezi z javnim razpisom, bodo objavljena na spletni strani
www.energetika-ce.si.
Vse morebitne nejasnosti glede razlage dokumentacije javnega razpisa so v prisojnosti

Celje,
50 in

info@energetika-ce.si.
potekom roka

http://moc.celje.si/) in Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o.
(www.energetika-ce.si).

11666/2019
V Celju, 05.04.2019

ki jo po pooblastilu zastopa:
direktor Energetike Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt
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