občitla Boroanica
Paplerjeuc22, !353 Borouniu, tet.:0! 7507-460,fdhs:01 75a7-461, e-mnil: obcina@borounica.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju občine Borovnic a za leto 2021

Na podlagi odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2021 (Uradni list RS, št.20212020)
in Pravilnika o subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine
Borovnica (Uradni list RS, št. 10ot202o) občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353
Borovnica, objavlja naslednji

javni razpis
za subvencioniranje nakupa in gradnie malih komunalnih čistilnih naprav
na območju občine Borovnica zaleto2021
1.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

je

subvencioniranje dela stroškov nakupa in gradnje malih
komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE (v nadaljevanju MKČN) za čiščenjekomunalne
odpadne vode iz stanovanjskih stavb na poselitvenih območjih občine Borovnica, na katerih
ni moŽna priključitev na javno kanalizacijsko omreŽje in v trenutnem načrtu razvojnih
programoV za občino Borovnica ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema.
Predmet javnega razpisa

2.

sPLoŠNA DoLočlLA

Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so lastniki/solastniki stanovanjske stavbe, ki
stoji na območju občine Borovnica in imajo stalno prebivališče v občini Borovnica.
Upiavičenci do subvencije so vse stanovanjske stavbe in poslovne stavbe, kjer v trenutnem
načrtu razvojnih programov za občino Borovnica, ni predvidena gradnja javnega
kanalizacijskega omreŽja.
3.

VlŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Borovnica za leto 2021 in znaša 13.000 EUR
na proračunski postavki 41 5oo5 (Sofinanciranje MKČN).
4. UPRAVlčerut

srRoŠxl

Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čisti|ne naprave velikosti do 50 PE z
vključenimi stroški montaŽe male komunalne-čistilne naprave in njenega prvega zagona z
naštavitvijo parametrov. Nakup in izvedba MKČN morata biti izvedena po 1 .1.2019'
5.

uŠlNAsoFlNANGlRANJA

Višina subvencije za vsako MKČN znaša 500,00 EUR za stanovanjsko stavbo, kjer sta
prijavljena 1-2 stanovalca in 1 .OOO,O0 EUR za stavbo, kjer so prijavljeni najmanj 3 stanovalci.
primeru nakupa skupinske MKČN za već individualnih stanovanjskih stavb različnih
upiavičencev so do subvencije upravičeni vsi upravičenci skupaj, v višini 500,00 EUR za
sianovanjsko stavbo, kjer sta prijavljena 1-2 stanovalca in 1.000,00 EUR za stavbo, kjer so

V

prijavljeni najmanj 3 stanovalci.

Subvencija se izračunava na podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev v individualni
stanovanjski stavbi, v kateri se gradi MKČN. Prebivalci morajo biti na naslovu prijavljeni
najmanj 1 leto pred oddajo vloge.

Upravičeni stroški so vsi stroški povezani neposredno
z DDV.

z

naloŽbo v čistilno napravo, vk|jučno

6.

POGOJT
stanovanjska stavba, zakatero se ureja in vgrajuje MKČN, mora biti zgrajena v skladu s
prostorskimi akti in predpisi o graditvi objektov in evidentirana V zemljiškem katastru ali v
katastru stavb;
MKČN, ki je vgrajena, mora imeti prve meritve, ker je iz njih razvidno delovanje MKČN
(obvezna priloga je analizni list) in certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z
zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje
veljavni predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih
naprav (v nadaljevanju: predpis o emisiji snovi) in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja
potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov ter potrjeno pozitivno oceno
obratovanja, kijo izda izvqalecjavne sluŽbe odvajanja in čiščenjaodpadnih voda;
čiščenjekomunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z določili, kot jih predpisuje
veljavni predpis o emisiji snovi;
MKČN mora imeti poročilo o opravljenem tehničnem pregledu čistilne naprave s strani
dobavitelja a li pooblaščenega izv ajalca pred pričetkom obratovanja
MKČN mora biti zgrajena izven območij poselitve, kjer je zgrajena ali se predvideva
izgradnja javne kanalizacije;
lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop pooblaščenim sluŽbam in neovirano
praznjenje;
lokacija postavitve MKČN mora biti definirana na zemljiško parcelo natančno, upravičenci
pa morajo za zemljišče,na katerem je zgrajena MKČN, priloŽiti dokazilo o pravici graditi,
;

kolikor lastninska in druga stvarnopravna pravica ni razvidna iz zemljiŠke knjige;
čistilna naprava mora biti zgra1ena in v funkciji obratovanja;
7.

VLOGA

Vloga mora biti podana na obrazcih vloge v prilogi razpisa. Vloga mora biti podpisana s
strani vlagatelja (upravičenca ali njegovega pooblaščenca).

Vlogi morajo biti priloŽeni vsi dokumenti, ki so navedeni in zahtevani
8.

v

obrazcih.

RoK !N NAč|N PRIJAVE

Razpis je odprt do porabe sredstev iz 3. točke razpisa. Skrajni rok oddaje vloge za leto 2021,
je 29.10.2021 do 12.00 ure.
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti na naslov: občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22,
1353 Borovnica, ali osebno v sprejemni pisarni občine Borovnica.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na
prednji strani ovojnice in sicer: )NE oDPlRAJ! - JAVN| RAZP|S - MKČN 2021<; na zadnji
strani pa popolni naslov vlagatelja.
9. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG

Vse prejete vloge bo obravnavala strokovna komisija, kijo imenuje župan občine Borovnica'
odpiranje vlog nijavno' Vloge bo komisija odpirala in obravnavala 1 * mesečno (predvidoma
25. dan v mesecu).

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, bodo s sklepom zavržene

Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev v roku 8 dni. Če vloga ne bo
pravočasno dopolnjena ali bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna' bo s sklepom
zavrŽena'
V kolikor vlagatelj ob oddaji vloge še nima poročila o meritvah ali obratovalnem monitoringu
se v pogodbl zaveže za kasnejŠo predloŽitev.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, vendar
najdlje do porabe proračunskih sredstev za ta namen' Upravičenec je upravičen do
subvencije samo enkrat.
Če je vlagatelj oddal popolno vlogo, pa je sredstev zmanjkalo, ima ob prijavi na naslednji
razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje MKcN na območju občine Borovnica prednost
v vrstnem redu.

Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeniv 30-ih dneh po odpiranju vlog.

Po izdani odločbi in predloŽenih dokazilih (računi' potrdila o plačilu računov) o končani
izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in osta|ih
medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun
upravičenca v roku 30 dni od predloŽitve popolnega zahtevka. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena do 30.1 2.2021.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani občine Borovnica: www.borovnica.si in na razpolago v sprejemni pisarni
občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, '1353 Borovnica.
1

O.

1

1. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacijev zvezi z razpisom dobite na občini Borovnica, tel. št. 0117507 460
ali na el. naslovu občina@borovnica'si
.

Št.:+t0-001912020-3
Datum: 21. 4. 2021

občina Borovnica
Bojan Čebela
Zupan

VLOGA

1

PODATK! OVLAGATELJU

lme in priimek vlagatelja

Naslov:
Ulicaihišna št.
Poštna št./kraj
Davčna številka:
Alije v objektu registrirana

DA

dejavnost.
Matična številka (pravne
osebe)
EMso (fizične osebe):
Stevilka računa (TRR)
Banka, pri katerije odprt
račun:
Telefon oz. GSM vlagatelja
E-mail vlagatelja:

2

NE

osNoVNl PoDATK! o MKčN

oznaka MKČN (opis vrste naloŽbe)

Proizvajalec:
Vrsta:

Velikost (št PE)

3

LoKAclJA NALoŽBE

Katastrska občina
Številkaparcele l razdelek:
Naslov stavbe, ki se priključuje
na MKČN:

4

TERMINSKI NACRT
Zaćetek izvaiania naloŽbe

Zaključek izvaiania naloŽbe

VIoŽitev zahtevka
(izpolni občina)

5 sEzNAM oBVEzNlH PRlLoG,
PREDLoŽITVI VLoGE:

Kl JlH MoRA PREDLoŽlTlVLAGATELJ oB

1.

lzjava vlagatelja (Priloga

2'

Kopija računa za nakup male komunalne čis_tilne naprave iz katerega je razvidno,
da cčna vključuje montaŽo in prvi zagon MKČN z nastavitvijo parametrov. PriloŽiti
tudi kopijo dokazila o plačilu, kjer je razviden datum plačila računa.

1).

proizvajalca, da ima MKČN, ki je predmet ponudbe certifikat oziroma
listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in76117) (Priloga 3).

3. llava

4.

Poročilo o prvih meritvah ali obratovalnem monitoringu.

kolikor parcela na kateri se postavlja MKČN ni v lasti oz. ni v celoti v lasti
vlagatelja, je potrebno priloŽiti pisno soglasje lastnika oz. solastnika zemliišča
(Priloga 4).

5. V

6.

Podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov M{ČN, ki ni časovno omejen iz
katerega bo razvidna delitev stroškov vzdrŽevanja MKCN in oseba, ki bo zadolŽena
za upravljanje MKČN (Samo za vloge, kjer se za već objektov z razlićnimi lastniki
postavi skupna MKČN).

7.

Pooblastilo za vloŽitev vloge, s podpisom vseh lastnikov stavb, ki bodo uporabljali
MKČN (Samo za vloge, kjer se zaveć objektov z različnimi lastniki postavi skupna
MKČN) (Priloga 5).

8.

Parafiran vzorec pogodbe (Priloga 6)

Za to stranjo priloŽite priloge po vrstnem redu

Priloga

6

1

IZJAVA VLAGATELJA

lzjavljam,

1. da sem seznanjen(a)

z vsebino javnega razpisa za

sofinanciranje malih komunalnih

čistilnih naprav na območju občine Borovnica v letu 2021 in razpisne dokumentacije, ter
da z njima brez kakršnih koli zadžkov v celoti soglašam;
2. da so vsi v vlogi navedeni podatki popolni in verodostojni;
3. da sem seznanjen(a) s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi;

4. da bodo dodeljena sredstva v celoti namensko porabljena;

5. da je naloŽba v čistilno napravo zaključena in izvedena v skladu
objektov;

z Zakonom o graditvi

6' da se strinjam z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporabljaza izvajanje tega
razpisa in z objavo osnovnih podatkov projekta za potrebe obveščanja javnosti o
financiranju projektov s strani občine;
7. da nimam neporavnanih finančnih obveznosti do občine Borovnica;
8. da lokacija postavitve MKČN omogoča dostop in neovirano praznjenje;
9. da za namen postavitve

V

dne

MKČN nisem pridobil drugih javnih sredstev.

(Podpis vlagatelja)

Priloga 3
Podjetje

IZJAVLJAMO
da ima

navedite podatke o MKCN, kiJe V ponudbi (vključno z navedbo naslova postavitve)

certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenjukomunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98i 'l 5 in 76117)',
tn

da je čiščenjekomunalne odpadne vode skladno z ostalimi določili Uredbe o odvajanju in
čiščenjukomunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15in76117).

Datum

Podpis in Žig odgovorne osebe ponudnika

opomba: obrazec |ZJAVA sluŽi le kot pomoč vlagatelju. V kolikor ima podjetje izjave na
svojih obrazcih, lahko priloŽite njihove ilave'

Priloga 4

7 soGLAsJE

LASTNIKA oz. soLAsTlKA ZEMLJ!ŠčA

(v primeru, da vlagatelj ni oz. da ni 100 % lastnik zemljišča)

JAVNl RAZPls za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav

na

območju občine Borovnica za leto 2021.

Spodaj

podpisani/-a

stanujoč

solastnik parcele

št.

lastnik /

K.o

soglašam,

da

(ime in priimek vloŽnika) v skladu s prijavo na Javni
razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Borovnica v
letu 2021, postavi MKČN na zgoraj navedenem zemljišču.

Podpis lastnika

/

solastnika

Priloga 5

8 PooBLAsTtLo z^vLoŽlTEV sKUPlNsKE

VLoGE zA sKUPNo MKČN

(samo za vloge' kjer se zaveć objektov zrazličnimi lastniki postavi skupna MKČN)

Spodaj

podpisani/-a

stanujoč
lastnik

, ki se nahaja

solastnik stavbe na naslovu
parceli

št

K.o

na parceli

št.

K.o':

na

katera bo priključena na skupno MKČN

,

pooblaščam

(ime in priimek vloŽnika), da se v mojem imenu

-

/

|n

na vloŽnikov račun prijavi na Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

na območju občine Borovnica v letu 2021. S to izjavo potrjujem priklop na skupno MKČN.

Podpis:

Priloga 6
9

VzoREc PoGoDBE sE lzPoLNl, KJER JE ozNAčENo lN PARAFIRA (PoDPlŠE)

TER PRlLoŽl vLoct.

občina Borovnica, PapIerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, ki jo zastopa Župan
Čebela, davčna številka: Sl94882134, matična št.: 5883393, v nada-ljevan1u bbčina

Bojan

tn

davčna Številka

rojen/a
nadaljevanj u upravičenec

V

skleneta in dogovorita naslednjo

POGODBO ST.: ...
o subvencioniranju nakupa in gradnje male komunalne čistllne naprave
1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je občina objavila Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih
čistilnih naprav (v nadaljevanem besedilu MKČN) na območju občine Borovnica za leto 2o2o,
_

da je upravičenec oddal vlogo z dne

MKČN na območju občine Borovn ica zaleto 2021,

- da je občina izdala Sklep

višini. . . ...

št

z

dne.....

v

za subvencioniranje nakupa in gradnje
katerem je določen znesek subvencije v

2. člen

Vrednost subvencije, kijo občina izplača upravičencu, znaša.'... EUR (z besedo.....' evrov,
...i 100).

občina bo znesek subvencije nakazala 30. dan od podpisa te pogodbe na transakcijski

račun upravičenca TRR

'

odprt pri

banki

občina ima zagotovljena sredstva po tej pogodbi v proračunu občine Borovnica za leto 2021
na postavki 415005 Sofinanciranje MKČN, konto 410299.
3. člen

Upravičenec se zavezuje porabiti predmet te pogodbe za nakup in gradnjo MKČN pod pogoji
iz javnega razpisa' citiranega v prvi alineji 1. člena te pogodbe.
Upravičenec se zavezuje, da bo MKČN obratovala skladno z navodili in predpisi ter da bo
zagotavljal redno in izredno vzdževanje MKČN.

Upravičenec bo skladno z 28" členom Uredbe o odvajanju in čiščenjukomunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št.98/15 in76117, v nadaljevanem besedilu Uredba), izva1alcujavne
sluŽbe omogočal prevzem in odvoz blata v skladu s 17. členom te uredbe ter izvajalcu javne
sluŽbe omogočal pregled naprave v skladu s šestim odstavkom 17. ćlena te uredbe, razen
če mu predloŽi analizne izvide v skladu s sedmim odstavkom 17' člena te uredbe.

Upravičene c se zavezuje v celotnem obdobju obratovanja MKČN hraniti dokumentacljo iz 1.,
2., 3. in 4. točke tretjega odstavka 28. člena Uredbe. Podatke iz 5., 6. in 7. točke tretjega
odstavka 28. člena Uredbe pa se upravičenec zavezuje hraniti najmanj pet let.

Upravičenec bo izvajalcu javne sluŽbe na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predloŽil:
- podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o pregledu v skladu s šestim odstavkom
'17. člena Uredbe ali analizne izvide iz osmega odstavka 17. čIena Uredbe ali
- dokumentacijo in podatke iz tretjega odstavka 28. člena Uredbe.
4. člen

Upravičenec se zaveŽe, da bo občini nemudoma vrnil sredstva iz 2' člena te pogodbe,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema sredstev dalje, v primeru navedbe
netočnih ali zava1a1očih podatkov za pridobitev sredstev nakupa in gradnje MKČN na
območju občine Borovnica, nenamenske porabe sredstev ali neizpolnjevanja oziroma kršitve
pogodbenih obveznosti.

5. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe rešujeta pogodbeni stranki sporazumno. V

kolikor spor ne bo rešljiv sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproŽi spor pri
stvarno pristojnem sodiščupo sedeŽu naročnika'
6. čIen

Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki
7. člen

Pogodba je sestavljena V treh enakih izvodih, od katerih prejme občina Borovnica dva
izvoda in upravičenec en izvod.
Datum:

Upravičenec

Datum:

Številka

občina Borovnica
Bojqn Čebela
Zupan

