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Finančni vzvod spodbud v javnem sektorju v obdobju 2012−2017 in ciljne
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Kumulativno prenovljena površina stavb v javnem sektorju v obdobju
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Kumulativni prihranek končne energije z ukrepi v javnem sektorju
v obdobju 2011−2017 in ciljne vrednosti do leta 2020

https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2019/06/Podnebno_Ogledalo_2019_Zvezek3_Stavbe_KONCNO-2.pdf
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NEPN - ukrepi energetske učinkovitosti za stavbe
Spremembe in dopolnitve predpisov za energetsko učinkovitost stavb
Prenova stavb kulturne dediščine in drugih posebnih skupin stavb
Energetsko pogodbeništvo (EPO)
Izdelava trajnostnih kriterijev za stavbe
Shema pomoči za učinkovito rabo energije v gospodinjstvih za ranljive skupine
prebivalstva
Finančne spodbude za energetsko učinkovitost in rabo OVE v stanovanjskih
stavbah
Instrumenti za financiranje prenove v stavbah z več lastniki
Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah
Energetsko svetovalna mreža za občane – ENSVET
Sheme povratnih sredstev za energetsko učinkovitost v gospodinjstvih: posojila
Eko sklada in spodbude drugih ponudnikov zelenih posojil za stanovanjski sektor
Delitev spodbud med lastnike in najemnike v večstanovanjskih stavbah
Vzpostavitev garancijske sheme
Upravljanje z energijo v javnem sektorju
Sheme povratnih sredstev za energetsko učinkovitost v javnem sektorju
Nepovratne investicijske finančne spodbude za energetsko sanacijo stavb v javnem
sektorju, usmerjene v povečanje deleža projektov izvedenih z energetskim
pogodbeništvom
Zagotavljanje kakovosti projektov energetske prenove stavb v javnem sektorju
Projektna pisarna za energetsko prenovo javnih stavb
Zakonska prepoved uporabe fosilnih goriv za ogrevanje v stavbah
Vzpostavitev energijskega in emisijskega katastra stavb
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Energetska učinkovitost na prvem mestu
Varnost
preskrbe z
energijo
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dohodek
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Povečanje
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Ovire – pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije

 2017

2019


https://qualitee.eu/graph-data/ees-market/epc/45/based-on-the-activities-of-the-last-12-months-what-do-you-think-are-the-main-barriers-to-business/2019
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Ovire – pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo

 2017
2019
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Kakovost storitev
Sposobnost ponudnika storitev, da nudi predvsem nematerialne storitve, ki
zahtevajo naročnikovo vključenost, in sicer na določeni stopnji zahtevnosti,
ki izpolnjuje pričakovanja naročnika.
Po ISO 9000 je kakovost „stopnja, v kateri skupek svojstvenih karakteristik
izpolnjuje zahteve“.
Vidiki, ki definirajo splošno kakovost, lahko pokrivajo celotno vrednostno
verigo izdelka ali storitve od faze načrtovanja do spremljanja in verifikacije
in še več, da se zagotovi visoka kakovost projekta.

Merila kakovosti so ključna za sistematično načrtovanje, izvedbo in oceno
kakovosti projekta.
Kakovost storitve se večinoma definira s tremi dimenzijami: možnosti
ponudnika storitev (strukturna kakovost in zmožnosti), kakovost procesa,
kakovost rezultatov.
Kakovost daje osnovo za neprekinjen proces izboljšav in zmanjšuje tehnična,
finančna, strukturna in podobna tveganja, ki se pojavljajo v vseh fazah
vrednostne verige.
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Uporaba meril kakovosti
Enoten nabor meril kakovosti je osnova za splošno razumevanje
dobre kakovosti izdelka ali storitve.

Merila
so oblikovana po meri za storitve energetske
učinkovitosti in predstavljajo smernice za kakovost teh storitev.
Merila kakovosti lahko uporabljajo različni deležniki kot npr.
▪
▪
▪

naročniki, ki jih lahko vključijo v razpisno dokumentacijo in preverijo,
če so izpolnjeni med in po končanem projektu,
ponudniki storitev energetske učinkovitosti, ki jih uporabijo pri
ocenjevanju lasnih storitev ali izdelkov ali
finančne inštitucije, ki lahko zahtevajo merila kakovosti v projektu kot
pogoj za financiranje.

Merila kakovosti se lahko uporabi kot pomoč pri odločitvah.
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EU kodeks energetskega pogodbeništva – kakovost
Projekti EPO so ekonomsko učinkoviti.

2.

Ponudnik EPO prevzame tveganja uspešnosti projekta.

3.

Ponudnik EPO jamči prihranke, ki se merijo in verificirajo.

4.

Ponudnik EPO podpira dolgoročno uporabo sistema upravljanja z energijo.

5.

Ponudnik EPO nudi pomoč pri financiranju projekta.

6.

Ponudnik EPO zagotavlja usposobljeno osebje za izvedbo projekta.

7.

Ponudnik EPO zagotavlja visoko kakovosti in skrb na vseh stopnjah izvajanja projekta.

8.

Odnos med ponudnikom in naročnikom EPO je dolgoročen, pošten in pregleden.

9.

Vsi koraki EPO so zakoniti.

KAKOVOST
TRANSPARENTNOST

http://www.transparense.eu

UČINKOVITOST

1.
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Kategorije tehničnih meril kakovosti (38 meril)
Razumljivi pogodbeni pogoji
za definiranje specifičnih
regulativnih zahtev (8)

Informiranje in
motivacija
uporabnikov (3)
Skladnost z uporabnikovimi
zahtevami po udobju (3)

Ustrezna analiza (3)

QC1
QC9

QC8

QC7

QC2

Kakovost
storitev
energetske
učinkovitosti
QC6

Komunikacija med ponudnikom
storitev in naročnikom (4)

Kakovost izvedbe tehničnih
ukrepov izboljšanja
energetske učinkovitosti (5)

QC3

QC4

Zajamčeni prihranki
energije (3)

Verifikacija prihrankov
energije (5)

QC5
Ohranitev vrednosti in
vzdrževanje (4)
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1

Svetovanje

2

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije

3

Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo

4

Operativno pogodbeništvo

5

Izvedba ukrepov učinkovite rabe energije (URE)

6

Re-komisija

7

Energetski management

Q9 Razumljivi pogodbeni pogoji za
definiranje specifičnih regulativnih
zahtev

Q8 Informiranje in motivacija
uporabnikov

Q7 Skladnost z uporabnikovimi
zahtevami po udobju

Q6 Komunikacija med ponudnikom
storitve in naročnikom

Q5 Ohranitev vrednosti in
vzdrževanje

Q4 Verifikacija prihrankov energije

Q3 Zajamčeni prihranki energije

Q2 Kakovost izvedbe ukrepov URE

STORITVE

Q1 Ustrezna analiza

Tehnična merila kakovosti pri različnih storitvah energetske učinkovitosti

ISO 15900: Energijsko učinkovite storitve - Definicije in bistvene zahteve
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Primer vrednotenja meril kakovosti
Naročnik
Odločitev za
projekt

Opredelitev
projekta

Vrednotenje
meril Q1

Predhodna
analiza

Zbiranje
podatkov

Ocena možnih
prihrankov
energije

Pospeševalec

Pospeševalec

Vrednotenje
meril Q3 in
Q4

Vrednotenje
meril Q2

Postopek
naročanja

Razpisna
dokumentacija

Pospeševalec

Izvedba
ukrepov

Upravljanje
izvedbe

Podjetje za storitve
energetske
učinkovitosti

Zagotovljeno
obratovanje

M&V prihrankov
energije

Podjetje za storitve
energetske
učinkovitosti
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Ključna tehnična merila kakovosti (2017)

 Pogodbeno
zagotavljanje
prihrankov energije

Pogodbeno
➔
zagotavljanje oskrbe
z energijo
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Merila za ocenjevanje kakovosti (1)
QC 1

Ustrezna analiza

AC 1-1

Dogovor o procesu energetske analize v skladu z EN 16247-1 (energetski pregled)

AC 1-2

Ustrezno zbiranje podatkov in analiza

AC 1-3

Ustreznost izpeljave predlaganih ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti

QC 2

Kakovost izvedbe tehničnih izboljšav energetske učinkovitost

AC 2-1

Izvedba storitve v skladu z ustreznimi standardi, zakonodajo in upravnimi dovoljenji

AC 2-2

Izvedba v roku

AC 2-3

Izvajanje storitev in dokumentacija zanje

AC 2-4

Uvajanje uporabnikov ali obratovalnega osebja

AC 2-5

Zagotavljanje funkcionalnosti na novo nameščenih naprav po koncu pogodbe

QC 3

Garancija prihrankov

AC 3-1

Odvisnost plačila od skladnosti z garancijo prihrankov

AC 3-2

Doseženi zajamčeni prihranki

AC 3-3

Ustrezni intervali za preverjanje skladnosti z obljubljeno garancijo

QC 4

Verifikacija prihrankov energije

AC 4-1

Uporaba standardizirane metode za izračun prihrankov energije

AC 4-2

Izbira najprimernejšega pristopa za verifikacijo prihrankov energije

AC 4-3

Jasno definirano izhodiščno stanje (referenca porabe)

AC 4-4

Jasno definirana osnova za prilagoditev izračuna prihrankov energije

AC 4-5

Transparentnost in dogovor o procesih meritev in verifikacije in z njimi povezanimi odgovornostmi
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Merila za ocenjevanje kakovosti (2)
QC 5

Ohranitev vrednosti in vzdrževanje

AC 5-1

Skladnost z zahtevanim sistemom

AC 5-2

Hitro odpravljanje težav v primeru nepravilnega delovanja tehničnih sistemov

AC 5-3

Delovanje naprav/sistema ob koncu pogodbe

AC 5-4

Jasna opredelitev obveznega obratovalnega in investicijskega vzdrževanja s strani ponudnika

QC 6

Komunikacija med ponudnikom storitev in naročnikom

AC 6-1

Objava kontaktnih oseb

AC 6-2

Dogovor o dostopnosti podatkov in izmenjavi podatkov(v obe smeri)

AC 6-3

Evidentiranje in redno ažuriranje informacij o vseh ukrepih EE, ki jih izvaja ponudnik

AC 6-4

Organizacijski ukrepi za sodelovanje internega operativnega osebja

QC 7

Skladnost z zahtevami o udobju uporabnikov

AC 7-1

Definicija uporabnikovih zahtev (vključno z rednimi pregledi)

AC 7-2

Redno preverjanje skladnosti z dejavniki fizičnega udobja

AC 7-3

Ocena zadovoljstva uporabnikov

QC 8

Informiranje in motivacija uporabnikov

AC 8-1

Razvoj koncepta za motivacijo uporabnikov

AC 8-2

Oblikovanje sheme predlogov za naročnike, da izboljšajo energetsko učinkovitost

AC 8-3

Zagotovitev akcijsko-orientiranih informacij o energetski učinkovitosti
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Merila za ocenjevanje kakovosti (3)
QC 9

Razumljiva pogodbena določila za definiranje specifičnih regulativnih zahtev

AC 9-1

Penos lastništva

AC 9-2

Ravnanje s tveganjem cene energije

AC 9-3

Zavarovanja

AC 9-4

Odstop od pogodbe

AC 9-5

Pravno nasledstvo

AC 9-6

Pravice do neoviranega dostopa in pravica do dostopa

AC 9-7

Dopustnost različnih načinov financiranja (cesija, lizing, forfeiting)

AC 9-8

Predpisi o pravicah intelektualne lastnine
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Struktura meril kakovosti
Merilo kakovosti
Kateri specifični vidik
storitve energetske
učinkovitosti se
ocenjuje?

Dokaz

Katera dejstva
naj
ocenjevalec
išče, da bo
lahko ocenil
Kakšna je idealna zahteva merilo?
za ta specifični vidik?

Ocena
Kako naj se ocenjevalec
odloči, ali zbrana dejstva
kažejo, da je bilo merilo
izpolnjeno?

Opomba
Opombe v
pomoč
ocenjevalcu
pri odločitvi.

To je lahko test opravljeno/
neopravljeno ali nabor
trditev o kakovosti, ki se jim
določi oceno na lestvici.

www.qualitee.eu

Primer merila kakovosti – energetski pregled
Q1

AC 1-1

Merilo za
ocenjevanje

Dogovor o procesu
energetske analize
v skladu z EN
16247-1

Dokaz

Izvesti je potrebno naslednje
elemente procesa analize:
(1) Uvodni stik (ki naj obsega vsaj
cilje, področje izvajanja,
temeljitost, časovni okvir,
merila, dostopnost podatkov)
(2) Začetni posvet (ki naj obsega
vsaj določitev odgovorne
osebe v naročnikovi
organizaciji, dostopnost,
varstvo podatkov, zaupnost)
(3) Začetni posvet: definicija
obsega storitev in načina in
okvirnih pogojev
(4) Identifikacija obstoječih
podatkov in metod zbiranja
podatkov
(5) Obisk objekta
(6) Analiza (obsega rabo energije,
časovno vrste, …)
(7) Poročilo
(8) Končen posvet

Ocena

Opomba

Če je specifičen element
Pred: Je bila analiza, za
katero smo se dogovorili, v storitve neustrezen,
morajo biti za to podani
skladu s standardom?
razlogi (npr. če je razmerje
Po: Je dokumentacija
med stroški in koristmi za
procesa v poročilu
določen element
analize?
neugodno)
O vseh specifikacijah se je
Proces mora biti v skladu s potrebno pogovoriti z
standardom, toda mora
naročnikom in jih tudi
biti tudi
zapisati.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ustrezen
popoln
reprezentativen
sledljiv
smotrn in
preverljiv

Če obstajajo za energetske
preglede standardi
specifični za državo, se
lahko uporabijo dodatno k
EN 16247-1 (npr. VDI
4602)
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Primer merila kakovosti – garancija prihrankov
Q3

AC 3-1

Merilo za
ocenjevanje

Odvisnost plačila
od skladnosti z
garancijo
prihrankov

Dokaz

Zajamčeni prihranki tipa 1:
• znižanje plačil mora biti
sorazmerno s stopnjo nedoseženih zajamčenih prihrankov
energije.
Zajamčeni prihranki tipa 2:
• doseženi prihranki se delijo med
ponudnika storitev EE in
naročnikom v določenem
razmerju.

Ocena

Opomba

Na osnovi pogodbenih
pogojev, ki se nanašajo na
garancijo prihrankov
energije.

Oba tipa vodita v
razlikovanje glede
kakovosti obljube
garancije: na splošno
imajo tip 1 raje naročniki,
ker je maksimalna
vrednost plačila znana
vnaprej. Toda pod
določenimi pogoji (npr.
neizvedljivi pogoji za
M&V), je težko izvesti
zajamčene prihranke tipa
1 ali pa celo naročnikom
niso všeč.
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Primer merila kakovosti – verifikacija prihrankov
Q4
AC 4-1

Merilo za
ocenjevanje
Uporaba
standardizirane
metode za izračun
prihrankov energije

Dokaz
Uporaba ene ali dveh
standardiziranih metod:
●

IPMVP

●

ISO 50015:2014

Ocena
Pred: Ali je uporaba izbranih
standardov določena v
pogodbi? Ali je točno
določeno, kateri izmed
pristopov, ki so opredeljeni v
standardih, naj se uporabijo?
Po: Je bila verifikacija
prihrankov energije izvedena
v skladu z določenim
pristopom?

Ac 4-3

Jasno definirano
izhodiščno stanje

Določitev izhodiščnega stanja, ki
temelji na ločeni obdelavi
izhodiščnih podatkov

Pred: Je izhodiščno stanje,
glede na katerega se bo
preverjalo prihranke energije,
določeno, utemeljeno in v
dogovoru obeh pogodbenih
strank?
Po: Je bilo izhodiščno stanje
uporabljeno pri verifikaciji
prihrankov energije?

Opomba
Ker IPMVP in ISO 50015 ponujata
le metodološki okvir, se
priporoča, da se podrobno opiše
določena metoda verifikacije za
dotično storitev energetske
učinkovitosti, kot tudi za časovni
načrt aktivnosti M&V,
specifikacijo izračunov in M&V
odgovornosti. (npr. dogovor o
načrtu M&V za ta projekt kot
dodatek k pogodbi)

Izhodiščno stanje mora biti
določeno pred začetkom projekta
storitev EE. To je še posebej
pomembno pri tistih projektih,
kjer verifikacija temelji na
izmerjeni rabi energije. Toda tudi
pri projektih, kjer sta izračun ali
strokovna ocena prihrankov
energije utemeljen, a mora biti
izhodiščno stanje definirano in
dogovorjeno pred storitvijo.
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https://qualitee.eu/si/publications/osnutek-evropskih-merilkakovosti-za-storitve-energetske-ucinkovitosti/
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Koristi tehničnih meril kakovosti
Kako mi lahko pomagajo?
Naročnik
▪

▪

osnova za definiranje
kakovosti storitve v razpisni
dokumentaciji
ocena kakovosti storitev med
in ob koncu projekta
energetske učinkovitosti na
osnovi projektne
dokumentacije

Ponudnik
▪
▪

▪

osnova za opis kakovosti storitve
v ponudbi
(interna) ocena kakovosti
storitve med in ob koncu
projekta storitev energetske
učinkovitosti
razvoj internih postopkov in
standardov kakovosti storitve

Finančne inštitucije
▪

▪

upoštevanje uporabe in
izpolnjevanja meril
kakovosti pri skrbnem
pregledu
zahteva po uporabi meril
kakovosti v projektih
storitev energetske
učinkovitisti
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Storitve URE

Različno
dojemanje
deležnikov

Inovacije, najboljša
dostopna tehnologija,
COP, , ,  CO2,
GWh/a, kW, ...

A

B
C

?

€, €, €, €, €
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Finančna merila kakovosti
Vidiki pri izbiri finančnih meril kakovosti (FQC)
▪

▪
▪
▪

Kako lahko predvidimo prihodnje denarne tokove in jih zavarujemo?
zavarovanje tehnične opreme (sredstev)
Kaj se bo zgodilo v primeru neplačil ali stečaja ponudnika storitve
energetske učinkovitosti in kaj se lahko stori, da se zmanjša tveganje?
Kaj se bo zgodilo v primeru neplačil ali stečaja naročnika, ko je oprema
že nameščena?

FQC 1: Kakovost napovedi denarnega toka
FQC 2: Struktura spodbud za ustvarjanje denarnega toka
FQC 3: Izkoriščanje denarnih tokov
FQC 4: Vrednost in izkoriščanje sredstev (tehnična oprema)
FQC 5: Ne-energijske koristi projektov energetske učinkovitosti
www.qualitee.eu

Koristi finančnih meril kakovosti
Zakaj finančna merila kakovosti?
▪

doseganje skupnega dogovora med ponudniki storitev, naročniki in finančnimi
inštitucijami o tem, kako oceniti, ali so projekti energetske učinkovitosti
zanimivi za financiranje ali ne

Kako mi lahko pomagajo?
Naročnik
▪
▪

podpora pri iskanju virov
financiranja
pri oblikovanju razpisne
dokumentacije in pogodb za
storitve, da vsebujejo
relevantne informacije

Ponudnik
▪

▪

▪

podpora pri zagotavljanju
finančnih informacij o projektu
za finančne inštitucije
pri oblikovanju pogodb za
storitve, da vsebujejo relevantne
informacije
podpora pri iskanju virov
financiranja

Finančne inštitucije
▪

▪

prejemanje pomembnih
informacij o projektih
energetske učinkovitosti
boljše razumevanje
vrednosti projektov
energetske učinkovitosti

Page 28
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Glavni finančni inštrumenti za storitve energetske učinkovitosti
Ena izmed glavnih ovir projektov storitev energetske učinkovitosti =
financiranje
dolžniško financiranje
lizing
cesija - prenos terjatve iz enega upnika na drugega
forfaiting – prodaja bodočih terjatev
Drugi pomembni vidiki pri izbiranju finančnih inštrumentov s
stališča naročnika
▪
▪
▪
▪
▪

▪

stroški financiranja
pravni vidiki
zavarovanja/vrednostni papirji
obdavčitev
bilanca in računovodski vidiki
stroški upravljanja/transakcijski stroški
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FQC 1: Kakovost napovedi denarnega toka
Denarni tokovi so rezultat prihrankov energije
▪ glavni vir za odplačilo
▪ prihrankov energije se ne da meriti
▪ energetska učinkovitost ≠ prihranki energije
▪ dogovor o izhodiščnem stanju
▪ izbira in dogovor o prilagoditvenem faktorju
▪ koncept meritev in verifikacije (M&V)
Merila
▪ koncept M&V
▪ izhodiščno stanje in izračun prihrankov
▪ scenariji
▪ najboljša razpoložljiva tehnologija
www.qualitee.eu

FQC 2: Struktura spodbud za ustvarjanje denarnega toka
Spodbude za ustvarjanje denarnih tokov znižujejo tveganje
▪ pogodbena določila, ki se nanašajo na jamstvo
prihrankov
▪ nujno je sodelovanje naročnika
▪ dobro uravnotežena delitev tveganja
Merila
▪ pristop delitve tveganja
▪ plačilo ponudniku storitev energetske učinkovitosti je
odvisno od garancije prihrankov
▪ spodbude za naročnika
https://valueandrisk.eefig.eu/
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FQC 3: Izkoriščanje denarnih tokov
Zagotovitev plačil za primer ekonomskih težav pogodbenih
strank ali sprememb v pravnem statusu
▪ zagotovitev, da se izvedba projekta nadaljuje
▪ objekt se proda
▪ prednostni dostop finančnih inštitucij do denarnih tokov
Merila
▪ preprečevalni pristop odstopnih strategij
▪ zamenjava ponudnika storitve energetske učinkovitosti
▪ pooblastilo ponudniku storitev energetske učinkovitosti
(vključuje cesijo, forfaiting, listinjenje)
▪ določila o ustrezni kompenzaciji in odškodnini v primeru
naročnikovega zgodnjega odstopa od pogodbe
▪ izkoriščanje denarnega toka v primeru prodaje objekta
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FQC 4: Vrednost in izkoriščanje sredstev (tehnična oprema)
Deli opreme se lahko uporabijo kot zavarovanje
▪ tehnično: sredstva se lahko odstrani
▪ ekonomsko: sredstva se lahko proda
▪ pravno: lastništvo preostale opreme

Merila
▪ vrednost odstranjenih delov tehnične opreme je jasno
definirana v projektni dokumentaciji (serijska številka)
▪ tehnična oprema se lahko uporabi v drugačnih
procesih in panogah
▪ lastništvo je določeno v pogodbi
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FQC 5: Ne-energijske koristi projektov energetske učinkovitosti

Poznano tudi kot raznovrstne koristi
Koristi za naročnika
▪ povečana delovna produktivnost
▪ manjša odvisnost od tarif za energijo
▪ prodajne premije
Merila
▪ seznam ne-energijskih koristi je na voljo in opredeljen
▪ merljivost in monetarizacija ne-energijskih koristi

www.qualitee.eu

FQC vs. različni vidiki financiranja
Denarni tokovi

Zavarovanje
tehnične opreme

Neplačila ali
stečaj ponudnika
storitev

Neplačila ali stečaj
naročnika storitev

FQC 1. Kakovost napovedi
denarnih tokov

++

o

+

+

FQC 2. Struktura spodbud za
ustvarjanje denarnih tokov

++

o

++

o

FQC 3. Izkoriščanje denarnih
tokov

++

++

++

o

FQC 4. Vrednost in izkoriščanje
sredstev (tehnične opreme)

+

++

++

++

FGQ 5. Ne-energijske koristi
projektov EE

o

o

+

++

Preglednica kaže FQC, ki pokrivajo različne vidike financiranja projektov
energetske učinkovitosti, pri čemer pomeni ++ FQC pokrivajo večino vidikov;
+ FQC pokrivajo nekatere vidike; o FQC porivajo le nekaj ali nobenega vidika.
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FQC vs. finančni produkti
Dolžniško
financiranje

Lizing

Cesija

Forfaiting
pogodbenih
deležev

FQC 1. Kakovost napovedi
denarnih tokov

++

++

+

++

FQC 2. Struktura spodbud za
ustvarjanje denarnih tokov

++

++

++

++

FQC 3. Izkoriščanje denarnih
tokov

++

++

++

++

FQC 4. Vrednost in
izkoriščanje sredstev
(tehnične opreme)

+

++

FGQ 5. Ne-energijske koristi
projektov EE

++

+

+

Preglednica kaže pomembnost FQC za različne finančne instrumente, pri čemer pomeni
++ FQC je zelo pomembno; + FQC je pomemben; o FQC je nevtralen ali nepomemben
za specifični finančni instrument.
www.qualitee.eu

https://qualitee.eu/si/publications/
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Priročnik za javno naročanje

www.qualitee.eu

Vsebina „Priročnika za javno naročanje"
Uvod: cilji priročnika

Pravni okviri za naročanje
storitev energetske
učinkovitosti

• Direktiva EU o javnem naročanju in posledice za izbiro
postopkov naročanja za EPC in ESC

Vrednotenje meril
storitev energetske
učinkovitosti pri
naročanju EPO - prihranki

•
•
•
•

Postopek naročanja v skladu z zakonodajo EU
Vloga pospeševalca
Presoja meril v procesu naročanja
Glavna merila kakovosti storitev EE za proces naročanja

Vrednotenje meril
storitev energetske
učinkovitosti pri
naročanju EPO - oskrba

•
•
•
•

Postopek naročanja v skladu z zakonodajo EU
Vloga pospeševalca
Postopek naročanja v skladu z zakonodajo EU
Glavna merila kakovosti storitev za proces naročanja
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Primer uporabe tehničnega kriterija pri naročanju storitve energetske učinkovitosti

Razpisna dokumentacija
AC

Merilo kakovosti

Uporaba pri naročanju

Analiza se ponavadi izvaja
Dogovor o procesu pred oddajo ponudb in se
energetske analize nadgradi z dodatnimi
1-1
informacijami na osnovi
v skladu z
zahtev kandidatov oziroma
EN 16247-1
ponudnikov storitev.

Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza 4

Do
poziva za
oddajo
ponudb

Do
oddaje
začetne
ponudbe

Do
oddaje
Do izbire
končne
izvajalca
ponudbe

P/N

P/N

P/N

Vrednotenje
Kriteriji
TS
za izbiro
Uteženi
[%]

TS

P - pospeševalec
N - naročnik
TS - tehnična specifikacija
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Vloga pospeševalca EPC
Faza načrtovanja projekta:
▪ predhodne finančne in tehnične analize
▪ primerjava različnih možnosti, podpora naročniku pri “izvedi ali kupi”
odločitvah
▪ podajanje informacij o postopkih naročniku in deležnikom
▪ načrtovanje projekta
▪ izbira in prilagoditev poslovnega modela
▪ finančno načrtovanje
Faza naročanja:
▪ izbira postopka naročanja
▪ opredelitev kvalifikacij ponudnika storitev in kriterijev za izbiro
▪ osnutek razpisne dokumentacije
▪ oblikovanje pogodbe
▪ pogajanja s ponudniki storitev in izbira najboljšega ponudnika
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Hvala!
Damir Staničić
[damir.stanicic@ijs.si]

[https://ceu.ijs.si/]
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