Na podlagi programa »Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje
energetske revščine« (v nadaljnjem besedilu: program ZERO500), za katerega je Služba Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala Ministrstvu za infrastrukturo dne 8. 4. 2020 Odločitev o
podpori št. 4-1/37//MZ/0 in na podlagi katere je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu:
Eko sklad) z Ministrstvom za infrastrukturo dne 18. 6. 2020 sklenil Pogodbo št. 2430-20-381016 o sofinanciranju
izvedbe programa »Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje
energetske revščine« Eko sklad, objavlja

Javno povabilo
k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov
zmanjševanja energetske revščine
1. Namen in cilj povabila
Namen povabila je oblikovanje informativnega referenčnega seznama izvajalcev gradbenih, obrtniških in
inštalacijskih del ter instalacij naprav, tj. potencialnih izvajalcev posameznih ukrepov učinkovite rabe energije (v
nadaljevanju: seznam izvajalcev), ki so predmet nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu Nepovratne
finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti enoali dvostanovanjskih stavb (v nadaljevanju: Javni poziv ZERO500) ter vseh nadaljnjih javnih pozivih, ki jih bo
Eko sklad objavil v okviru programa ZERO500.
Seznam izvajalcev bo sestavljen iz izvajalcev posameznih ukrepov učinkovite rabe energije (v nadaljevanju:
upravičeni ukrepi), ki skladno z Javnim pozivom ZERO500 predstavljajo naslednje upravičene ukrepe:
A.

toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

B.

toplotna izolacija zunanjih sten,

C.

vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,

D.

zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,

E.

zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,

F.

vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Cilj javnega povabila je javna objava seznama izvajalcev, iz katerega si bodo socialno šibki občani, katerim se
dodeli pravica do nepovratne finančne spodbude na Javnem pozivu (v nadaljevanju: upravičenci) ZERO500
lahko izbrali izvajalca posameznega upravičenega ukrepa.
Seznam bo informativnega značaja, to pomeni, da bo v pomoč upravičencem pri izbiri potencialnega izvajalca
upravičenega ukrepa, ki se bo financiral iz dodeljene pravice od nepovratne finančne spodbude skladno z Javnim
pozivom ZERO500. Upravičenci bodo lahko izbirali med izvajalci, ki so navedeni na seznamu, lahko pa bodo
izbrali druge izvajalce, katerih Eko sklad ni preveril in uvrstil na seznam.
Upravičenci se bodo v nadaljevanju z izbranimi izvajalci dogovorili za predložitev predračunov za vsakega od
upravičenih ukrepov skladno s prednostnim vrstnim redom določenim v Odločbi Eko sklada, j.s., s katero je
upravičencu dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ZERO500.
Predračuni izvajalcev morajo biti pripravljeni v skladu s Smernicami za pripravo ponudbenega predračuna, ki so
priloga 1 k Javnemu pozivu ZERO500. Skupna vrednost predračunov za izvedbo vseh izbranih ukrepov ne sme
presegati 9.620,00 EUR z DDV.
Po potrditvi predračunov s strani Eko sklada bo med izvajalcem, upravičencem in Eko skladom sklenjena
tripartitna pogodba, na podlagi katere bo izvajalec lahko začel z izvajanjem del ter prejel izplačilo s strani Eko
sklada za izvedeno delo. Pri izvedbi del je izvajalec dolžan upoštevati pogoje in zahteve določene v javnem
pozivu ZERO500 ter navedeni tripartitni pogodbi.
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2. Pogoji za sodelovanje
Eko sklad bo na seznam vpisal izvajalce, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-

ima registrirano dejavnost za izvajanje posameznih upravičenih ukrepov (npr. 43.220 Inštaliranje
vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav, 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih
stavb, 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah, 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva – notranja
zaključna dela, kot so izdelava stropov, lesenih opažev, premičnih pregrad, 43.330 Oblaganje tal in sten
– z mavčno kartonskimi, kovinskimi in mineralnimi ploščami, 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela,
43.310 Fasaderska in štukaterska dela), kar je razvidno iz javno dostopnih podatkov;

-

je v prijavnem obrazcu navedel vsaj 5 referenc iz področja upravičenega ukrepa, za katerega se
prijavlja, in sicer iz obdobja zadnjih treh let od oddaje prijavnega obrazca;

-

je predložil bonitetno oceno S.BON SB7 ali višjo, in sicer za zadnje poslovno leto; ter

-

se je udeležil informativne delavnice, ki jo organizira Eko sklad z namenom seznanitve izvajalcev s
pogoji in zahtevami Javnega poziva ZERO500.

Seznam izvajalcev skupaj z njihovimi podatki (firma, kontakt in opredelitev področja dela, za katerega se je
izvajalec prijavil) je javen. S prijavo na to javno povabilo se izvajalec strinja z javno objavo navedenih podatkov.

3. Način vpisa, prijavni rok ter postopek vpisa v seznam izvajalcev
Javno povabilo je odprto do preklica. Izvajalci se prijavijo z izpolnitvijo prijavnega obrazca, objavljenega na spletni
strani www.ekosklad.si.
Če Eko sklad ugotovi, da je prijava nepopolna ali izvajalec ne izkazuje zahtevanih pogojev, lahko izvajalca po
elektronski pošti pozove k dopolnitvi oz. predložitvi manjkajočih dokazil.
Izvajalce, ki bodo oddali popolne prijave in bodo izkazali izpolnjevanje zahtevanih pogojev, bo Eko sklad vpisal na
seznam izvajalcev, ki bo objavljen na spletni strani: www.ekosklad.si.
Pregled, obravnavo prijav in vpis izvajalcev na seznam bo Eko sklad izvajal tekoče. Seznam izvajalcev se bo tako
sproti dopolnjeval do preklica.
V primeru kakršne koli spremembe (npr. statusnih in drugih spremembe podatkov, predlog za izbris iz seznama,
idr) mora izvajalec o tem takoj obvestiti Eko sklad.
Eko sklad si pridružuje pravico, da v primeru zaznanih nepravilnosti, kar vključuje tudi izvedbo del neskladno s
pogoji in zahtevami javnega poziva ZERO500, izvajalca izbriše iz seznama izvajalcev.

4. Prijavna dokumentacija
Povabilo je objavljeno na spletni strani: www.ekosklad.si.
Eko sklad si pridržuje pravico do spremembe javnega povabila. Spremembe bodo objavljene na navedeni spletni
strani.

5. Dodatne informacije
Za dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila je zainteresiranim izvajalcem na voljo elektronski naslov:
zero500@ekosklad.si.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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