Obrazec 1

VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
2019

za dodelitev ne

1 . PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek / naziv vlagatelja:
:
:
:
:
:
:

Na ta javni razpis podajam vlogo kot
 Edini lastnik
 Solastnik
(vsak solastnik izpolni Obrazec 2).



ite):
.

(Obrazec 2).
Upravnik
:
________________________________________________________________
ine, kjer se bo

2. NAKAZILO
vlagateljevega transakcijskega

una za nakazilo:

SI 56
Odprt pri banki:
Ime in priimek imetnika
3. IZVEDENI
eno
•

A1

•

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

•

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

•

B 1-

Nakup in v
zemeljski plin za gospodinjstva.

.
1
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4.

, KJER SE JE

Tip
dvo

(enostanovanjska
,
stanovanjska
, stanovanje v
, poslovno-stanovanjski

objekt)
(k.o.)

tevilka stavbe

*

(za ukrep A2)

letnik naprave za ogrevanje, ki se zamenjuje)
Vrsta (opis) energenta, ki se trenutno
5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV
Podpisani vlagatelj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:


o izvedbi
je bila

Da
povratnih

2019


Da s
javnega razpisa.




Da je ukrep, ki je predmet te vloge, izveden po objavi javnega razpisa in pred objavo
.



Da sem seznanjen, da lahko Energetika Celje
od sklenjene pogodbe o dodelitvi

spodbude.



Da sem seznanjen z vsebino pogodbe o dodelitvi nepovratne fi
njo strinjam.



Da sem

in se z

nergetike Celje
pridobitvi
2
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prejeta
nepovratna sredstva vrnil skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.


urejajo varstvo osebnih podatkov.


Izjavljam, da za ukrep, ki je predmet te vloge nisem koristil sredstva EKO Sklada, j.s ali
sredstva kateregakoli drugega zavezanca po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije.



Da se strinjam, da bodo moje ime in priimek, naslov ter vrsta in naslov ukrepa po prejemu

-1
81/15).
6. POOBLASTILO
Zgoraj
podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, da za potrebe obravnave te vloge pri pristojnih
institucijah, dobaviteljih
osebnih ter drugih podatkov iz te vloge.
neposredno pri izdajateljih teh dokazil.
7. PRILOGE
K tej vlogi prilagam naslednje obvezne obrazce in priloge:
- Obrazec 2: Izpolnjeno in podpisano izjavo solastnika
- Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec pogodbe
- Obrazec 5: Izpolnjeno in podpisano izjavo dobavitelja / izvajalca
- Obrazec 6:
lastnikov skupne kotlovnice za ukrep A3 in B1
lastniko
- skupne kotlovnice za ukrep A3 in B1
- Potrdilo o pla
ukrep
- Veljavno pogodbo o dostopu in dobavi plina za ukrepe A1 in A2 ter A3
-

-

Projekt za izvedbo z oceno investicije za ukrep A3 in B1
Fotokopija podatkovnega lista izdelka za ukrep A3 in B1.

Datum in kraj: ____________________________
PODPIS VLAGATELJA: _______________________

To v
podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje.
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