VZOREC POGODBE

ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI 55956149, matična številka:
5865379000 (v nadaljevanju: podjetje ADRIAPLIN d.o.o.), ki ga zastopa direktor Andrea Quarta
in
( v nadaljevanju: upravičenec),
naslov objekta, ki je predmet ukrepa:
ki ga zastopa
davčna številka (fizične osebe):
številka bančnega računa prejemnika:
sklepata

POGODBO o dodelitvi nepovratne finančne subvencije
za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost
št.

I.

/21 – URE 2021

PRAVNE PODLAGE

1. člen
Ta pogodba se sklepa na podlagi:



javnega poziva URE-2021 - dodeljevanje nepovratne finančne subvencije za ukrepe v večjo energetsko
učinkovitost, ki je objavljen na spletni strani www.adriaplin.si (v nadaljevanju: javni poziv) in
vloge št.
, z dne
, s katero je upravičenec kandidiral na javnem pozivu in ki opredeljuje
značilnosti ukrepov.

2. člen
Sredstva za dodelitev nepovratne finančne subvencije (v nadaljevanju: subvencija) po tej pogodbi so izključno
lastna sredstva podjetja ADRIAPLIN d.o.o., zato njihovo dodeljevanje ne predstavlja državne pomoči upravičencu.
Za dodeljena sredstva je po Zakonu o dohodnini (UL RS št. 117/2006) potrebno plačati akontacijo dohodnine.
II.

PREDMET POGODBE

3. člen
S to pogodbo pogodbeni stranki določata medsebojne pravice in dolžnosti glede porabe subvencije in glede
upravičenih stroškov izvedbe ukrepa vgradnje novega plinskega kotla z visokim izkoristkom ob prvi priključitvi na
distribucijski sistem zemeljskega plina.
Vsebina in obseg ukrepa sta razvidna iz vloge upravičenca po javnem pozivu.
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III.

STROŠKI UKREPA

4. člen
Višina celotnih stroškov ukrepa je ocenjena na

EUR.

Stroški so upravičeni, če so nastali po oddaji vloge na javni poziv, vendar najkasneje do roka zaključka naložbe.
Upravičene stroške mora upravičenec dokazati z verodostojnimi knjigovodskimi listinami.
IV.

POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČEVANJA

5. člen
Vrednost subvencije za vgradnjo novega plinskega kotla z visokim izkoristkom ob prvi priključitvi na distribucijski
sistem zemeljskega plina:
 Za eno- ali dvostanovanjsko stavbo (hiša): 733,34 EUR.
Vrednost 550,00 EUR prejme upravičenec za izvedbo investicije, 183,34 EUR plačila dohodnine izvede
podjetje ADRIAPLIN d.o.o. v imenu upravičenca.
 Za etažno enoto v večstanovanjski stavbi z individualnim ogrevanjem (stanovanje): 173,33 EUR.
Vrednost 130,00 EUR prejme upravičenec za izvedbo investicije, 43,33 EUR plačila dohodnine izvede
podjetje ADRIAPLIN d.o.o. v imenu upravičenca.
 Za večstanovanjske stavbe z etažnimi lastniki: 80 EUR/MWh letnega prihranka energije, ki ga izvedba
ukrepa prinese oziroma največ 12 odstotkov upravičenih stroškov naložbe
Letni prihranek energije, ki ga prinese izvedba ukrepa v večstanovanjskih stavbah, se izračuna skladno s
Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št.
67/2015). Izračun pripravi podjetje ADRIAPLIN d.o.o. .
6. člen
Osnova za izplačilo subvencije je izpolnjena in podpisana Izjava o zaključku naložbe, ki je sestavni del
dokumentacije javnega poziva. Izpolnjeno in podpisano Izjavo o zaključku naložbe upravičenec skupaj z
zahtevanimi prilogami pošlje v potrditev podjetju ADRIAPLIN d.o.o.. Upravičenec izstavi samo eno Izjavo o
zaključku naložbe za celotno vrednost upravičenega stroška.
Podjetje ADRIAPLIN d.o.o si pridržuje pravico do zamika izplačila subvencije ali do zavrnitve izplačila subvencije,
v primeru ugotovljenih nepravilnosti v Izjavi o zaključku naložbe.
7. člen
Podjetje ADRIAPLIN d.o.o. bo višino izplačila subvencije uskladila s predloženim računom izvajalca, ob
upoštevanju pogojev javnega poziva. Podjetje ADRIAPLIN d.o.o. se obvezuje, da bo subvencijo izplačala v roku 14
dni po prejemu popolne Izjave o zaključku naložbe na poslovni oziroma osebni bančni račun upravičenca.
V.

TERMINSKI PLAN IZVEDBE UKREPOV

8. člen
Rok za zaključek naložbe je 45 koledarskih dni od sklenitve te pogodbe oz. najkasneje do 31.12.2021, sicer pravica
do subvencije preneha. V roku za zaključek naložbe je potrebno ukrep izvesti in podjetju ADRIAPLIN d.o.o.
dostaviti Izjavo o zaključku naložbe.
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VI.

OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA

9. člen
Upravičenec se s podpisom te pogodbe zavezuje:
 da ne bo enostransko spreminjal namenov in kakovosti naložbe iz te pogodbe;
 da bo vse postopke v okviru ukrepa izvajal v skladu z navodili in pogoji javnega poziva podjetja ADRIAPLIN
d.o.o. za dodelitev subvencije;
 da bo podjetju ADRIAPLIN d.o.o. po fizičnem zaključku ukrepov posredoval Izjavo o zaključku naložbe,
skupaj z originalnim/i računom/i, pripravljeno v skladu z navodilom iz dokumentacije javnega poziva;
 da bo zagotovil razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo ukrepov;
 da ne bo odtujil oziroma odstranil opreme na prijavljeni stavbi še najmanj 5 let po izplačilu subvencije in
da v tem obdobju ne bo prišlo do spremembe ukrepa;
 da bo kadarkoli omogočil pooblaščenim delavcem podjetja ADRIAPLIN d.o.o., podjetjem s strani podjetja
ADRIAPLIN d.o.o. pooblaščenim zunanjim izvajalcem in drugim pristojnim organom dostop do fizičnih
rezultatov ukrepa in dokumentacije vezane na ukrep in vpogled vanjo;
 da bo predhodno obvestil podjetje ADRIAPLIN d.o.o., in ustrezno utemeljil vsako finančno, vsebinsko ali
časovno spremembo ukrepa in pridobil soglasje podjetja ADRIAPLIN d.o.o., preden se spremembe ukrepa
začnejo izvajati;
 da bo upošteval zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter etični kodeks podjetja
ADRIAPLIN d.o.o. (Model 231).
V primeru kršitve katerekoli od zahtev iz prejšnjega odstavka tega člena lahko podjetje ADRIAPLIN d.o.o. odstopi
od pogodbe, upravičenec pa mora že izplačana sredstva na podlagi te pogodbe vrniti skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do njihovega vračila.
10. člen
Upravičenec s podpisom te pogodbe zagotavlja, da so vsi podatki, navedeni v vlogi na javni poziv resnični in točni
ter vsa predložena dokumentacija verodostojna. Upravičenec se strinja, da mora odobrena in že izplačana
sredstva na podlagi te pogodbe vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do
njihovega vračila, če jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih podatkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne
dokumentacije, ali če jih je uporabil v nasprotju z določili te pogodbe.
upravičenec mora že izplačana sredstva na podlagi te pogodbe skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v
roku osem (8) dni od vročitve Zahtevka za vračilo sredstev. V primeru, da upravičenec želi sam vrniti sredstva,
mora o nameri obvestiti podjetje ADRIAPLIN d.o.o. ki mu zagotovi potrebne podatke za izvedbo vračila.
VII.

NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV

11. člen
Upravičenec je dolžan podjetju ADRIAPLIN d.o.o. v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti
nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije ukrepov ter vpogled v dokumentacijo
v vsaki točki ukrepov, vključno s kontrolo na kraju samem.
Dodeljena sredstva so namenska in jih sme upravičenec uporabljati izključno v skladu s pogoji navedenimi v
javnem pozivu, dokumentaciji javnega poziva in v tej pogodbi.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev ali v primeru, da je upravičenec prejel izplačilo sredstev, pa
se pozneje pri nadzoru izkaže, da neupravičeno, je upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
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VIII.

SKRBNIŠTVO POGODBE

12. člen
Skrbnik pogodbe s strani ADRIAPLIN d.o.o. je
upravičenca pa
(tel.
, e-pošta

(tel. 01 3300 100, e-pošta: info@adriaplin.si), s strani
).

13. člen
V skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010 in nadalje) je pogodba
nična, če kdo komu v imenu ali na račun druge pogodbene stranke ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:





pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je drugi pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku druge pogodbene stranke.

IX.

KONČNE DOLOČBE

14. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno. V primeru spora je stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
15. člen
Pogodba je sklenjena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en (1) izvod.
16. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve vseh pogodbenih
obveznosti. Spremembe te pogodbe bosta stranki urejali pisno z aneksom, razen pri spremembi skrbnikov
pogodbe zadošča pisno obvestilo drugi stranki.
Kraj in datum:

Kraj in datum: LJUBLJANA,

UPRAVIČENEC

ADRIAPLIN d.o.o.
Direktor Andrea Quarta
žig:

OPOMBE:
Vlagatelj podatkov ne vpisuje, ampak se samo seznani z vsebino pogodbe. Pogodbe ni potrebno prilagati k vlogi.
S podpisom dokumenta IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV vlagatelj potrjuje, da je seznanjen z vsebino pogodbe in se
z njo strinja. V primeru pozitivno rešene vloge, podjetje ADRIAPLIN d.o.o. vlagatelju posreduje v podpis dva izvoda
pravilno izpolnjene pogodbe.

06 – VZOREC POGODBE

