OPĆINA BIBINJE OBJAVLJUJE
NATJEČAJ
za sufinanciranje nabave i ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne
tople vode za 2013. godinu
I. Predmet natječaja
Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine
Bibinje u sufinanciranju projekata ugradnje solarnih kolektorskih sustava u svrhu pripreme
potrošne tople vode, te fotonaponskih off grid sustava.
Cilj ovog Natječaja je ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne
tople vode u 25 kućanstava na području Općine Bibinje tijekom 2013. godine, te za ugradnju
fotonaponskih sustava u ruralna područja tj. bibinjsko polje.
Troškovi opreme i ugradnje solarnih kolektorskih sustava sufinancirat će se u iznosu
od 10% odnosno maksimalno 3.000,00 kn po kućanstvu od strane lokalne samouprave,
Općine Bibinje.
Uz općinu u sufinanciranju troškova opreme i ugradnje solarnih kolektorskih sustava
će sudjelovati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%, odnosno
maksimalno 12.000,00 kn po kućanstvu.
Prihvatljivim troškovima ulaganja smatraju se:
• solarni kolektori;
• toplinski spremnik;
• potrebna ugradbena oprema (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska
pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni
razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).
•Fotonaponski off grid sustavi za udaljena ruralna područja
Nepovratna novčana sredstva se dodjeljuju za opremu i ugradnju opreme na osnovu
ispostavljenih računa i ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen
prema uputama proizvođača te popunjenog i ovjerenog jamstvenog lista.
Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme
sustava za korištenje sunčeve energije nastale nakon datuma objave.
Postupak provođenja natječaja
Nakon provedenog javnog natječaja, Povjerenstvo provodi pregled i ocjenjivanje
pristiglih prijava za realizaciju projekata korištenja OIE u kućanstvima na svom području.
Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava
donijeti će općinski načelnik, a o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u
roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru korisnika sredstava.

Korisnici sredstava i uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati prilikom
prijave na natječaj su:
• fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Bibinje, na adresi objekta u
koji se ugrađuje navedeni sustav;
• podnositelji prijava moraju posjedovati dokaz o vlasništvu nad objektom ili dijelom
objekta;
• ukoliko su podnositelji prijava vlasnici dijela objekta, a ugrađuju sustav na zajedničke
dijelove objekta moraju dostaviti suglasnost ostalih suvlasnika;
• podnositelji moraju prihvatiti opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju
projekata za koje se odobravaju sredstva jedinice lokalne samouprave sukladno
natječaju.
Potrebna dokumentacija koju su Podnositelji prijava dužni su dostaviti:
• ponudu ovlaštenog izvođača sa troškovnikom i rekapitulacijom tražene opreme;
• potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za
sufinanciranje;
• izjava prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u
sufinanciranju, projekta;
• izjava o suglasnosti
• presliku osobne iskaznice;
• izvod iz katastra (položajni nacrt objekta);
• vlasnički list ne stariji od 60 dana od dana od datuma objave natječaja;
• građevinsku dozvolu ili potvrdu Ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15.
veljače 1968. godine.
Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici.
Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objave na službenim web stranicama i
oglasnoj ploči tj. do 26. 04. 2013. godine. Prijave se podnose u Općinu Bibinje, Trg Tome
Bulića 2, Bibinje, sa naznakom - za natječaj solarni krovovi.
Nepotpune prijave, prijave koje se ne odnose na predmet natječaja, kao i prijave
pristigle nakon isteka roka za dostavu prijava neće se razmatrati.
Ukoliko prijave za sufinanciranje podnese više od planiranih 25 vlasnika objekata,
ocjenjivanje prijava i određivanje prednosti vršit će se na temelju kriterija i to:
1.Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije
na prijavljenom objektu (najveći ukupan broj bodova 40);
K = Ukupna površina grijanog prostora/Broj korisnika građevine, gdje je K faktor iskorištenja
površine
• K<15 (40 bodova)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15≤K<20 (37 bodova)
20≤K<25 (34 boda)
25≤K<30 (31 bod)
30≤K<35 (28 bodova)
35≤K<40 (25 bodova)
40≤K<45 (22 boda)
45≤K<50 (19 bodova)
50≤K<55 (16 bodova)
55≤K<60 (13 bodova)
60≤K<65 (10 bodova)
K>65(7bodova)

2. Zatečeno stanje sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju – stupanj korisnog djelovanja,
održavanje i dr. (najveći ukupan broj bodova 30);
a) Sustav grijanja i hlađenja:
• energent električna energija (0 bodova)
• energent lož ulje (5 bodova)
• energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja ili dizalica topline (10
bodova)
• energent biomasa ili drugi OIE (15 bodova)
b) Sustav pripreme potrošne tople vode:
• energent električna energija (0 bodova)
• energent lož ulje (5 bodova)
• energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja ili dizalica topline (10
bodova)
• energent biomasa ili drugi OIE (15 bodova)
Zahtjev za povrat uloženih novčanih sredstava
Korisnici sredstava biti će dužni podnijet Općini i pismeni zahtjev za povratom uloženih
sredstava te dostaviti slijedeću dokumentaciju:
• Zahtjev za povratom uloženih sredstava (Zapisnik o izvedenim radovima od strane
ovlaštenog izvođača;
• Račun dobavljača opreme i izvođača radova;
• Kopiju popunjenog i ovjerenog jamstvenog lista dobavljača opreme i izvođača radova
za ugrađenu opremu sustava.
Ovlašteni predstavnici Općine zadržavaju pravo izvršiti očevid instalacije nakon
zaprimljenog zahtjeva za povrat sredstava pravne osobe i napraviti Zapisnik o provedenom
očevidu kojim će se utvrditi činjenično stanje.
Ukoliko se uoči nedostatak u instalaciji ili bilo koja nepravilnost, Općina zadržava pravo
neisplate novčanih sredstava.
Općina Bibinje

PRIJAVNI OBRAZAC
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE NABAVE I UGRADNJE
SOLARNIH KOLEKTORSKIH SUSTAVA ZA PRIPREMU POTROŠNE TOPLE
VODE U KUĆANSTVIMA NA PODRUČJU OPĆINE
Datum:

OSOBNI PODACI:
Ime i prezime:

_______________________________________________________________

Mjesto, adresa i kućni broj:

_______________________________________________________________

Telefon, Fax, e-mail:

_______________________________________________________________

1.

Podaci o predmetnoj građevini na kojoj je predviđena ugradnja sustava

1.1 Broj korisnika građevine (stana, obiteljske kuće, višekatnice....) ili stanara
(broj osoba s prijavljenim prebivalištem ili mjestom stanovanja na navedenoj adresi)

ukupan broj
stanara:

1.2 Ukupna tlocrtna površina građevine (objekta) ne uključuje sve negrijane prostore kao što su garaža, ostava, stubište ili
sl.
m2

vrijednost :

2.

Način grijanja i potrošnja energije (energenata)

2.1 Način grijanja građevine (objekta)

2.2 Vrsta energenta za grijanje
(označiti kvačicom u polje ispod
ponuđenih odgovora)

2.3 Ako se koristi centralno
grijanje: (upisati u polje pored

lož ulje
(mazut)

ekstralako
lož ulje

pojedinačne
peći

ne grije se

(označiti kvačicom u polje ispod ponuđenih odgovora)

ukapljeni
naftni plin

drvo,
sječka,
peleti,
briketi
sl.

ugljen
i

etažno centralno
grijanje

električna
energija

solarno
dizalica
topline

centralno
grijanje iz
kotlovnice

ili

ostalo
(navesti
što)

- kolika je instalirana snaga kotla?

vrijednost:

kw

- kolika je starost kotla?

vrijednost:

godina

ponuđenih odgovora)

2.4 Topla voda i način
pripreme tople vode: (označiti

Ne

pojedinačni
bojler
(akumulacijski, protočni...)

lož
ulje
(mazut)

ekstralako
lož ulje

ukapljeni
naftni plin

drvo, sječka,
peleti, briketi
i sl.

lož ulje
(mazut)

ekstralako
lož ulje

ukapljeni
naftni plin

kotlovnica

dizalica
topline

solarno

ostalo
(navesti što)

kvačicom u polje ispod ponuđenih
odgovora)

2.5 Energent za pripremu
potrošne tople vode (označiti
kvačicom u polje ispod ponuđenih
odgovora)

2.6 Ukupni godišnji troškovi
(prema računima ili iskustvena
procjena)
(upisati u polje ispod ponuđenih
odgovora)

ugljen

drvo,
sječka,
peleti,
briketi
sl.

električna
energija

ugljen

solarno
ili
dizalica
topline

električna
energija

Ostalo
(navesti
što)

ostalo
(navesti što)

i

kuna:
L/m3/kg/kWh

2.7 Da li je u Vaš objekt u međuvremenu ugrađen sustav za korištenje obnovljivih izvora energije (nakon javnog datuma
objave Natječaja do trenutka predaje prijavnog obrasca)?

DA

NE

(zaokružiti odgovor)

Izjavljujem da prihvaćam uvjete definirane Natječajem za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje
nabave i ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanje na području Općine za
2013. godinu

POTPIS PODNOSITELJA
PRIJAVE

______________________
(vlastoručni potpis)

Naziv prijavitelja:_________________________________________________
( ime i prezime, OIB )
Adresa stanovanja:________________________________________________

PREDMET: Izjava prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u
sufinanciranju projekta
Izjavljujem da su mi poznate odredbe iz dokumentacije za nadmetanje te da iste prihvaćam.
Svjestan sam da u slučaju ne ugradnje prijavljenog sustava te ne predavanja zahtjeva za
povratom sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom u skladu s tim odredbama, gubim
pravo na sufinanciranje.

Potpis prijavitelja:

_____________________________
( ime i prezime )
U Bibnjama, dana_____________2013.g.

Izjava o suglasnosti

Ja (ime i prezime, OIB) _________________________________suglasna/suglasan sam da se
ugradi solarni kolektorski sustav za pripremu potrošne tople vode na objektu kojem sam
djelomično vlasnik/ca u suvlasništvu
(ime i prezime,OIB)________________________________.

Potpis
U Bibinjama_____________2013. godine

___________________

