Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Požege o raspisivanju 1. kruga javnog natječaja
za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Požege u sufinanciranju
Projekta “Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća postavljanjem vanjske ovojnice
zida i zamjenom postojeće građevne stolarije na području Grada Požege” (KLASA: 35103/13-01/01 URBROJ: 2177/01-01/01-13-11, od 09. srpnja 2013. godine), Grad Požega
raspisuje:

Javni natječaj

za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Požege u sufinanciranju
Projekta „Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća postavljanjem vanjske ovojnice
zida i zamjenom postojeće građevne stolarije na području Grada Požege“.

1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada
Požege u subvencioniranju mjera energetske učinkovitosti na području Grada Požege.
Mjere energetske učinkovitosti koje se subvencioniraju ovim Natječajem su:
1. Postavljanje vanjske toplinske ovojnice – fasade (izolacija s minimalno 12 cm EPS-a
ili mineralne vune, odnosno izolacije koja zadovoljava koeficijent U

0,25 W/m² K

za vanjski zid );
2. Izmjena građevne stolarije stolarskim elementima koji zadovoljavaju koeficijent
prolaska topline: U

1,1 W/m² K za staklo; U≤ 1,4 W/m² K za prozor.

Cilj Natječaja je sufinanciranje 15 objekata (obiteljskih kuća) na kojima bi se s 50% ukupne
vrijednosti s PDV- om do maksimalnih 37.500,00 kuna subvencioniralo postavljanje vanjske
ovojnice zida, te izmjena vanjske stolarije, a sve sukladno propisima za poboljšanje
energetske učinkovitosti. Vlasnici se mogu javiti za subvenciju postavljanja vanjske ovojnice
i zamjenu stolarije zajedno, ili/i za određenu aktivnost pojedinačno.

2. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na korištenje sredstava sukladno Natječajem imaju sve fizičke osobe koje imaju
prebivalište na području Grada Požege i koje ulažu vlastita sredstva za koje se raspisuje ovaj
Natječaj.

3. UVJETI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI

Uvjeti koje podnositelji prijave moraju udovoljiti kako bi ostvarili pravo na nepovratna
novčana sredstva su:

-

da su punoljetne fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Požege;

-

da se objekt na kojem se planira

izgradnja/sanacija fasade i ugradnja/zamjena

građevne stolarije nalazi na području Grada Požege;
-

da vlasnik posjeduje dokaz o vlasništvu nad objektom na kojem se planira
izgradnja/sanacija fasade i ugradnja/zamjena građevne stolarije;

-

da vlasnik posjeduje odgovarajući akt kojim se dokazuje legalnost objekta na kojemu
se planira izgradnja/sanacija fasade i ugradnja/zamjena građevne stolarije;

-

da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Požegi;

-

da podnositelji prihvaćaju opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju
projekata za koje se odobravaju sredstva Grada Požege sukladno Natječaju.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijava na ovaj Natječaj moraju priložiti:

1. Propisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za
subvencioniranje mjera energetske učinkovitosti;
2. Preslika osobne iskaznice (obostrano);
3. Vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu zgrade, u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
4. Dokaz da je zgrada postojeća u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(presliku uporabne dozvole ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta ili dokaz da
je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, a za objekte koje do 1. listopada 2007.
godine nije izdana građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti
ili potvrdu glavnog projekta ili drugi akt kojim se dopušta gradnja, rješenje o izvedenom
stanju);
5. Dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Požegi;
6. Projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača
građevne stolarije sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvođenje radova zamjene
građevne stolarije (prema uvjetima natječaja: U≤ 1,1 W/m² K za staklo; U≤ 1,4 W/m² K za
prozor);
7. Projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik ovlaštenog izvođača
završnih radova u građevinarstvu sa detaljnom specifikacijom roba i radova izvođenje radova
postavljanja/uređenja fasade ( prema uvjetima natječaja: izolacija s minimalno 12 cm EPS –a
ili mineralne vune, odnosno U≤ 0,25 W/m² K za vanjski zid);
8. Za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u
Požegi, Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske;
9. Uvjerenje o prebivalištu.

5. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Zaprimljene prijave Grad Požega će pregledati, izvršiti ocjenu prihvatljivosti, te donijeti
Odluku o izboru korisnika sredstava koja će sadržavati: ime i prezime korisnika, naziv i
vrijednost aktivnosti, te visinu odobrenih sredstava sufinanciranja.
Nakon dovršetka radova na sanaciji fasade i /ili izmjene vanjske stolarije korisnik sredstava
sufinanciranja dostavit će na adresu Grada Požege, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti
i gospodarenje zahtjev za isplatu sredstava odobrenih Odlukom kojemu će priložiti:

-

Ugovor o izvođenju radova,

-

zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača radova,

-

potvrdu da su materijali/oprema ugrađeni prema uputama proizvođača,

-

te presliku računa izvođača radova na kojemu će biti naveden dio koji se odnosi na
subvenciju Grada Požege.

Grad Požega će na račun izvođača radova uplatiti tražena sredstva u roku 30 dana od dana
zaprimanja navedene dokumentacije.

Proces provedbe mjere energetske učinkovitosti nadgledati će i pratiti stručne službe ili
ovlašteni stručnjaci Grada Požege. Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove nabave
materijala/opreme i izvođenje potrebnih radova na sanaciji fasade postavljanjem toplinske
ovojnice i izmjeni vanjske stolarije nastalih nakon datuma javne objave Natječaja. Natječajem
nije propisan proizvođač opreme i izvođač radova. Odabrani korisnik sredstava dužan se
najkasnije u roku od 7 dana od dana primljene obavijesti o odabiru korisnika sredstava
očitovati u prihvaćanju mjere iz natječaja na koju se prijavio te istu obavezan realizirati i
predati Zahtjev za povrat sredstava najkasnije 60 dana od dana zaprimanja Odluke o odabiru.
Ukoliko se ne očituje u propisanom roku, smatrat će se da je odustao od provedbe mjere, te će
mu biti onemogućeno sudjelovanje na natječajima tijekom slijedećih godinu dana, a sukladno
listi prednosti za dodjelu sredstava odabrati će se prvi i idući podnositelj prijave koji će biti
obvezan provesti mjeru sukladno rokovima koji su navedeni u prethodnom tekstu.

6. DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja,
naznakom sustava za koji se podnosi, s naznakom „ne otvaraj“, te ostalim podacima
sukladno tekstu i uvjetima iz javnog poziva na adresu:

Grad Požega
Trg Svetog Trojstva 1
34000 Požega
uz naznaku: Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća postavljanjem vanjske
ovojnice zida i zamjenom postojeće građevne stolarije – prvi krug –Ne otvaraj
Rok za dostavu je 31. kolovoza, 2013. godine u 15.00 sati.

U roku za dostavu prijave natjecatelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom
izmijeniti svoju prijavu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna prijave dostavlja
se na isti način kao i prijava. U slučaju odustajanja od natjecanja, natjecatelj može istodobno
zahtijevati povrat svoje neotvorene prijave. Nepotpune prijave, kao i prijave koje se ne odnose
na predmet Natječaja, neće se razmatrati. Prijave pristigle nakon isteka roka za dostavu
prijava ne otvaraju se i vraćaju se natjecateljima koji su ih dostavili.

7. OBRADA PRIJAVA

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika
Grada Požege. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj
osvojenih bodova. Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika
sredstava donijet će Gradonačelnik Grada Požege o čemu će podnositelji prijava biti pismeno
obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja. Objava rezultata provest će se u
roku – do 15 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava u Natječaju na web stranicama Grada
Požege; (http://www.pozega.hr/).

Protiv odluke nadležnog tijela Grada Požege o odabiru korisnika sredstava, po objavljenom
javnom natječaju, sudionik natječaja može podnijeti prigovor nadležnom tijelu Grada Požege
na istu adresu na koju je slao i prijavu na Natječaj u roku od 5 dana od primitka pisane
obavijesti o odluci o odabiru korisnika sredstava. Prigovorom se može tražiti samo
preispitivanje Odluke nadležnog tijela u odnosu na moguću povredu prava podnositelja
prigovora o ocjeni njegove ponude. Odluka nadležnog tijela Grada Požege o prigovoru je
konačna.

8. IZJAVA ZA OZBILJNOST PRIJAVE

Svaki odabrani korisnik dužan je Gradu Požegi dostaviti izjavu za ozbiljnost prijave. Ovom
izjavom odabrani korisnik jamči da će ugraditi planirani sustav. Korisnik koji dostavi jamstvo
prijave, a ne izvrši ga, gubi pravo sufinanciranja projekta u iduće 3 godine.

