REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o.
raspisuje
NATJEČAJ
za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Primorsko-goranske županije
u sufinanciranju projekta

„Zelena energija u mom domu“
I.

Predmet natječaja

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje ponuda kućanstava na području Primorskogoranske županije za neposredno sudjelovanje Primorsko-goranske županije u sufinanciranju
projekata ugradnje sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na obnovljive izvore
energije, što, u smislu ovog Natječaja, podrazumijeva solarne kolektorske sustave za grijanje i
pripremu potrošne tople vode, te sustave za grijanje i pripremu potrošne tople vode na biomasu.
Pod biomasom, u smislu ovog Natječaja, podrazumijevaju se sječka i peleti.
Podnositelj prijave može se prijaviti isključivo za subvencioniranje jednog od sustava
obnovljivog izvora energije koji su predmet Natječaja.
Cilj ovog Natječaja je ugradnja solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne
tople vode, te sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na biomasu u 135 kućanstva u
Primorsko-goranskoj županiji. Broj sufinanciranih kućanstava procjenjen je temeljem
maksimalnog iznosa sufinanciranja i proračuna projekta.
Troškovi opreme i ugradnje sustava u kućanstvima sufinancirat će se u iznosu od 40%
nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 8.000,00 kn po kućanstvu, u skladu
s Pravilnikom i Uputama ponuditeljima. Sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove opreme
i ugradnje nastale nakon datuma objave javnog poziva.
II. Korisnici sredstava
Pravo na korištenje sredstava Primorsko-goranske županije sukladno ovom Natječaju, mogu
ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište u sljedećim gradovima i općinama na području
Primorsko-goranske županije - Grad Bakar, Grad Cres, Grad Crikvenica, Grad Delnice, Grad
Kastav, Grad Kraljevica, Grad Krk, Grad Mali Lošinj, Grad Novi Vinodolski, Grad Opatija, Grad
Rab, Grad Rijeka, Općina Baška, Općina Čavle, Općina Dobrinj, Općina Jelenje, Općina
Kostrena, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Matulji, Općina Mošćenička Draga, Općina
Lovran, Općina Omišalj, Općina Ravna Gora, Općina Vinodolska, Općina Viškovo, Općina
Vrbnik, i koje ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj (u daljnjem tekstu:
korisnici sredstava).
III. Uvjeti kojima podnositelji ponuda moraju udovoljavati
Podnositelji ponuda koji mogu ostvariti sredstva Primorsko-goranske županije:

-

punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području gradova/općina Primorskogoranske županije navedenih u točki II. ovog Natječaja,
posjeduju dokaz o vlasništvu i prebivalištu u objektu na kojeg planiraju ugraditi sustav za
grijanje i pripremu potrošne tople vode na obnovljive izvore energije,
objekt na koji se planira ugraditi sustav za korištenje obnovljivih izvora energije
posjeduje odgovarajući akt temeljem kojeg je izgrañen,
podnositelji prihvaćaju zajedničko sudjelovanje u sufinanciranju projekata za koje se
odobravaju sredstva Primorsko-goranske županije sukladno ovom Natječaju.

IV. Potrebna dokumentacija
Podnositelji ponuda dužni su dostaviti:
-

-

-

potpisani i cjelovito popunjeni prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje
dobave i ugradnje sustava na obnovljive izvore energije (objavljen na web stranicama
REA-e Kvarner d.o.o. i Primorsko-goranske županije),
potpisanu Izjavu korisnika o osiguranju sredstava,
presliku osobne iskaznice podnositelja prijave,
presliku potvrde o prebivalištu ne stariju od 30 dana, za onaj broj stanara koji je naveden
u prijavnom obrascu i na onoj adresi koja je predmet prijave,
presliku vlasničkog lista za objekt ne stariju od 6 mjeseci, a, ukoliko vlasništvo na
predmetnom objektu nije 1/1, podnositelj prijave treba dostaviti i pismenu suglasnost
ostalih suvlasnika za ugradnju sustava obnovljivih izvora energije na objekt,
presliku pravomoćnog akta kojim je dopušteno grañenje objekta u koji se ugrañuje
sustav (grañevinska ili uporabna dozvola, rješenje o uvjetima grañenja, potvrda glavnog
projekta, rješenje o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja) ili dokaz da je
grañevina izgrañena prije 15. veljače 1968. godine.

Prilikom ocjenjivanja pristiglih prijava od podnositelja prijave može se, osim navedene
dokumentacije, po potrebi, zatražiti dopuna dokumentacije koju je na zahtjev dužan dostaviti u
roku od 5 dana od dana primitka pisane obavijesti.
V. Kriterij za odabir ponuda
Postupak za ocjenjivanje ponuda i odreñivanje prednosti vršit će se na temelju liste sastavljene
bodovanjem prema slijedećim kriterijima:
-

tehno-ekonomska opravdanost ugradnje sustava na obnovljive izvore energije na
prijavljenoj grañevini (40 bodova),
postojeće stanje konstrukcijskih dijelova grañevine – zadovoljavajuća toplinska zaštita,
opće stanje fasade, stolarije i dr. (30 bodova),
postojeće stanje sustava za grijanje, hlañenje i ventilaciju – stupanj korisnog djelovanja,
održavanje i dr. (30 bodova).

VI. Način, datum i mjesto dostave ponuda
Ponuda se dostavlja osobno ili putem pošte u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i
adresom ponuditelja,

na adresu:

REA Kvarner d.o.o.
Ciottina 17b
51000 Rijeka
uz naznaku: Natječaj „Zelena energija u mom domu“ - Ne otvaraj.
Rok za dostavu ponuda je 17. prosinca 2012.
Nepotpune ponude, ponude dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i ponude koje se ne
odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati.
VII. Obrada ponuda
Pregled i ocjenjivanje pristiglih ponuda te odabir korisnika sredstava provest će Povjerenstvo
sastavljeno od predstavnika Primorsko-goranske županije i Regionalne energetske agencije
Kvarner d.o.o.
Lista za dodjelu sredstava utvrñuje se s obzirom na broj ostvarenih bodova.
O rezultatima natječaja podnositelji ponuda bit će obaviješteni u roku od 30 dana od dana
zatvaranja Natječaja.
VIII.

Zahtjev za povrat uloženih sredstava

Korisnici sredstava dužni su podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2013. REA-i Kvarner pismeni
Zahtjev za povratom uloženih sredstava u iznosu od 40% investicije, odnosno maksimalnom
iznosu od 8.000,00 kn te dostaviti slijedeću dokumentaciju:
-

zahtjev za povratom uloženih sredstava,
presliku zapisnika o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvoñača radova,
presliku računa dobavljača opreme i/ili izvoñača radova,
presliku popunjenog i ovjerenog garantnog lista za opremu.

Po zaprimljenom potpunom Zahtjevu za povratom uloženih sredstava izvršit će se komisijski
pregled instalacije. Korisnicima sredstava će se, ako zadovoljavaju sve tražene uvjete, u roku
od 45 dana od izvršenog komisijskog pregleda sustava, isplatiti odobrena financijska sredstva.
IX. Ostale informacije
Tekst natječaja i Upute ponuditeljima s pripadajućim obrascima objavljene su na službenim
internet stranicama REA-e Kvarner d.o.o. www.reakvarner.hr/hr/natjecaji i Primorskogoranske županije www.pgz.hr/natjecaji.
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, ponuditelj - korisnik sredstava daje odobrenje
REA-I Kvarner d.o.o. i Primorsko-goranskoj županiji da osnovne podatke o ponuditelju korisniku sredstava i o ponuñenom projektu objavi na službenim internet stranicama REA-e
Kvarner d.o.o. i Primorsko-goranske županije te u drugim izvještajima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju info telefona 631-845 i 631-846, ili e-poštom
na info@reakvarner.hr.

