Vzorec pogodbe
, ki jo po pooblastilu
zastopa Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje
(v nadaljevanju: Energetika Celje)
in

:
:
odprt pri banki:

sklepata
POGODBO O DODELITVI
UVODNE UGOTOVITVE
1.
Stranki uvodoma ugotavljata:
- da se ta pogodba sklepa na podlagi Javnega razpisa za dodelitev ne
2019
(v nadaljevanju: javni razpis),
za prijavo na javni
razpis (v nadaljevanju: vloga) in da je seznanjen s pogoji in z vsebino javnega razpisa,
na podlagi
popolne vloge ter izdane
pridobil pravico do
pod pogoji javnega razpisa,
z vsemi prilogami obvezni in sestavni del te pogodbe,
porabe spodbude in
pogojev
dodeljene spodbude,
- da pri ukrepih A1, A2, A3 in B1
novega kotla v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov
v celoti
in brezpogojno prenesejo na Energetiko Celje.
PREDMET POGODBE
2.
skladno s pogoji javnega razpisa
•
•
•
•
•
•

A1 Vgradnja in nakup
na zemeljski plin za gospodinjstva.
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
.
B1 sistem daljinskega ogrevanja 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.
3.
/ov je razvidno, da je

izvedene

____________ EUR.

4.
Podpisnika sta sporazumna, da so
o objavi javnega razpisa in najkasneje
do 30.10.2019 oziroma do porabe razpisanih sredstev in so v skladu s pogoji z javnega razpisa.
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Vzorec pogodbe
VREDNOST SPODBUDE
5.
Ukrep
A1
A2

2.500,00 EUR
EUR
2.000,00 EUR;
20.000,00 EUR za nakup in vgradnjo

A3

otla ter vmesne povezave;
B1
UR.
C1
C2

predelavo
1.500,00 EUR za nakup osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin.

V

: _________EUR.

vrnjene podpisane pogodbe

6.
dneh po prejemu vseh potrebnih dokazil
po tej pogodbi.

in

120701 (konto 410000). Energetika Celje
pravico do
za

spodbude
(60) dni od podpisa pogodbe.
7.

tem se lahko objavijo osnovni podatki (ime in priimek ter naslov) o

,

podatkov.
8.

len
v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev,

v dokumentacijo v vsaki
V primeru ugotovljene nena

sredstev,
sredstva skupaj z
.

.
V primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila

oziroma v njenem imenu Energetika Celje
znesku.
9.

len

S

med

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme en (1) izvod Energetika Celje in en (1) izvod,
.
Datum: _______________

_______________
Po pooblastilu:
Energetika Celje javno podjetje d.o.o.
Marjeta VODENIK
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