NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
2019

1. Vlagatelji se lahko prijavijo za

•

A1

•

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

•

A3

•

B1 -

Zamenjava starih kurilnih naprav v z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski

oz. zamenjava elementov opreme na
toplotni postaji
•

C1

Predelava novega ali rabljenega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin

•

C2

Nakup novega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin

2.

po izvedbi
razpis

Vlagatelji morajo po izvedeni

in najkasneje do 30.10.2019 do 13:00, pod pogojem,

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o.
Smrekarjeva ulica 1
3000 Celje
oddati vlogo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo razpisno
dokumentacijo, skladno z zahtevami razpisa,

je na prvi strani in v spodnjem levem kotu ovojnice navedeno: RAZPIS ZA DODELITEV
SPODBUD 2019, NE ODPIRAJ!
V zgornjem levem kotu pa ime in priimek/naziv ter polni naslov vlagatelja (kot izhaja iz
spodnjega vzorca ovojnice).

Vlagatelji morajo po izvedeni
dokumente:

i za ukrepe A1, A2, A3 in B1 oddati naslednje
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-

Obrazec 1: Vloga za prijavo na javni razpis

Vlagatelj mora
podpisati.
-

izpolniti ta obrazec in ga

Obrazec 2: Izpolnjeno in podpisano izjavo (so)lastnika.

,
(so)lastnika/(so)lastnikov
(jo) z izvedbo ukrepa. Soglasje (so)lastnika mora izpolniti
/kov
-

Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec pogodbe o dodelitvi nepovratne
.

Vlagatelj mora s svojimi podatki izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. S podpisom
pogodbe vlagatelj potrjuje, da
Vlagateljem ni potrebno
ukrepa ter predvidene
spodbude.
-

-

Obrazec 5: Izpolnjeno in podpisano izjavo dobavitelja/izvajalca

lastnikov/solastnikov skupne kotlovnice za ukrep A3 in B1.

Soglasje in pooblastilo lastnikov/solastnikov, ki izkazuje potrebno soglasje za

e oziroma

posameznih delov in skupne kotlovnice za ukrep A3 in B1

oziroma
-

ostalih posameznih delov v

Obrazec 8: Izpolnjeno in podpisano Potrdilo Energetike Celje distributerja toplote
in operaterja distribucijskega sistema za plin

Vlagatelj se mora s

Energetike Celje dogovoriti za ogled izvedene

Energetike Celje za termin ogleda, in sicer: za ukrepe pod A1 in A2 ter A3
B1
9:00.
-

2

opremljena z oznako, iz katere bo razvidno, da je kopija enaka originalu. Energetika
-

, iz katere je nazorno razviden

izvedeni ukrep.

oz. nazorno razviden izvedeni ukrep.
-

Vlagatelji morajo i
2)

-

v kateri se namerava izvesti
glasje (so)lastnika (obrazec
.

Projekt za izvedbo z oceno investicije za ukrep A3 in B1.

. Popis za izvedbo mora vsebovati popis postavk z
popisom del in opreme (kalkulacija).
.

-

Fotokopija podatkovnega lista izdelka za ukrep A3 in B1.

Vlagatelji mora
-

v

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

podpisati.
-

Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec pogodbe

Vlagatelj mora s svojimi podatki izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. S podpisom
spodbude.
-

Obrazec 8: Izpolnjeno in podpisano Potrdilo Energetike Celje o izve
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i
Energetike Celje za termin ogleda, in sicer:
stisnjen zemeljski plin / izvajalca izvedene

-

ne
da je ta opremljena z oznako, iz katere bo razvidno, da je kopija enaka originalu.
Energet
-

-

Dokazilo o registri

-

-

ude, izdanega na ime vlagatelja.
-

Podatke predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po

podatki o
-

predelavi, ki je
-

C2.
objavo javnega razpisa ne sme biti izvedena. Vlogo s prilogami je potrebno
oddati po izvedeni
.V
Vse pravilno
oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema, skladno s pogoji
Javnega
2019 (v
nadaljevanju besedila: javni razpis).

poslovno-

4

1. Fotokopijo dokumenta, iz katerega izhaja, da je upravnik vpisan v register

an nadzorni odbor skladno s
Stanovanjskim zakonom (SZ-1) oziroma pooblastilo za oddajo vloge vseh

2.
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
urejajo
4. Seznam lastnikov/solastnikov
ske stavbe in skupne
kotlovnice

(obrazec 7).

5. Projekt za izvedbo z oceno investicije za ukrep A3 in B1.
6.

7. Fotokopija podatkovnega lista izdelka za ukrep A3 in B1.

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.
3.

0
(www.energetika-ce.si).

na
info@energetika-ce.si, ali na spletni strani

4.
Vlagatelji opremijo ovojnico (kuverto) s katero oddajajo dokumentacijo za javni razpis na
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Znamka
Ime in priimek / naziv
vlagatelja
Polni naslov vlagatelja

ENERGETIKA CELJE
javno podjetje d.o.o.
SMREKARJEVA ULICA 1
3000 CELJE

RAZPIS ZA DODELITEV
SPODBUD 2019,
NE ODPIRAJ!
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